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BEVEZETÉS 

 

A kisregény mint a hangulat irodalmi formája 

 

A 19. század végén és a 20. század elején a magyar prózairodalomban is megfigyelhető a 

nyelvi-poétikai modernizáció kibontakozása. Olyan nyelvezetet alakítanak ki a századforduló 

elbeszélői,1 amely a romantikus és a történetileg realistának tekinthető regény recepciójának 

újraértelmezésére készteti az olvasót.2 A korszakváltás sokat tárgyalt ismertetőjegyeiről 

konkrétan az egyes applikatív fejezetekben lesz szó. Ezek olyan új szemponttal kívánnak 

hozzájárulni az eddigi eredményekhez, mely a változások jelentősnek bizonyult összetevőjére, 

a hangulat és a hangoltság szövegalkotó problematikájának az irodalmi térbe emelésére irányul. 

A korai modernitás elbeszélői nemcsak újszerű atmoszférát teremtettek történeteikkel, hanem 

a hangulat jelenségét tudatosan működtetett poétikai eljárássá avatták.3 Mindennek epikai 

formája műfaji tekintetben a kisregényben tűnik a leginkább érvényesülőnek. 

A 19. század végének epikáját (mint a tágan értelmezhető századforduló kezdetét) 

vizsgáló szakirodalom gyakran köti össze e korszak prózáját a kiegyezés utáni évtizedek 

ellentmondásosságával;4 vagyis társadalomtörténeti vonatkozást lát az irodalmi művekben, és 

az egyes szövegek témavilágának hátterét is ebből az aspektusból tartja megragadhatónak. Ez 

alól kivétel a hangnem-novella fogalma, amely éppen a túlzott társadalmi rögzítettséget 

igyekszik fellazítani: 

 

                                                             
1 Márai Sándor ezt úgy fogalmazza meg, hogy „ez a nemzedék elindította az új magyar kifejezés, gondolkodás 

szellemi folyamatát. Feltárták a kifejezés új lehetőségeit.” Vö. MÁRAI Sándor, A tegnapok ködlovagjai = 

Ködlovagok. Írói arcképek, szerk. Thurzó Gábor, Budapest, Szent István Társulat, 5–9, 8.  
2 Halász Gábor foglalja össze az új regény megjelenésével kapcsolatban, hogy a műfaji keretek eltolódása hozzá 

tartozik a regény lényegéhez. Vö. HALÁSZ Gábor, Az újabb regényről = Halász Gábor válogatott írásai, szerk. 

Fábri Anna, Budapest, Magvető kiadó, 1977, 426–446 A modernizálódó irodalom témaköréről lásd pl. Peter 

BÜRGER, Prosa der Moderne. Zum Begriff der asthetischen Moderne, Frankfurt a. M.,Suhrkamp Verlag, 1988; 

Hans Robert JAUSS, Studien zum Epochenwandel der ästhetischen Moderne, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1990; 

KULCSÁR SZABÓ Ernő, Beszédmód és horizont (Formációk az irodalmi modernségben), Budapest, Argumentum 
Kiadó, 1996; Dobos István, Alaktan és értelemzéstörténet, Debrecen, Csokonai Könyvtár, 1995. 
3 Vö. Péterfy Jenő A tragédiáról című tanulmányával, melyben a szerző pontosan mutat rá arra, hogy a 

századforduló elbeszélője – ellentétben a dráma kor- és műveltségábrázolásával – már nem a nagy pátoszi 

események hősét teremti meg, hanem éppen ellenkezőleg: a mindennapi élet hangulatát, apró részleteit ragadja 

meg, és karaktereit is innen mintázza. A drámai figurával szemben a prózai „hős minden szava, tette a léleknek 

egyetlen pontjából fakad”. Tehát Péterfy korán felismeri, hogy a századforduló elbeszélő irodalma egy sajátos 

hangulatot hozott létre, melynek kifejező nyelve szükségszerűen megváltozik. Vö. PÉTERFY Jenő, A tragédiáról = 

P. J., Péterfy Jenő válogatott művei, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983, 33–57, 53.  
4 Vö. NÉMETH G. Béla, A polgári realizmus kialakulásának korszaka = N. G. B., Türelmetlen és késlekedő 

félszázad, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1971, 177–282. Illetve IMRE László, A magyar verses regény 

története, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990. Továbbá KICZENKO Judit, Az „érzelmes regény” újjászületése. Az 

1870-es évek regénye, Bölcsészdoktori disszertáció, Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1973.  
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Az író nem vonult a személytelen előadás, az egzakt leírás, a tárgyias elemzés és megjelenítés mögé. 

Jelenléte állandó és nyomatékos: mindenekelőtt a hangnem hangsúlyozott személyességében 

érzékelhető. Az ilyen novellista a nyelv élőbeszédszerűségéből többet válogat ki és visz át 

szövegébe, mint tárgyias módszerű társa. A beszéd hangzati eleme, kiváltképpen hanglejtése, 

szórend- és szóválogatás adta dikciója hanghordozása egyik fő ható tényezője. Nemcsak a 

párbeszédekben, sőt elsősorban nem ott. A párbeszéd és a megjelenítő-leíró részek nem is válnak 

oly élesen el nyelvükben, mint a tárgyias novellákban. Péterfy, aki nem kedvelte ezt a modort, 

szemére is vetette létrehozóinak (még Turgenyevnek is), hogy hőseik helyett is ők beszélnek. Az 

élőbeszéd, melyből sokat visz át szövegébe az író, saját élőbeszéde. A líra „ő mondja, tehát hitelt 

érdemel” elvének, hatóelemének sokkal nagyobb szerepe van itt, mint a tárgyias novellában.5 

 

A „társadalombíráló realizmus” tárgyias novelláinak és a századforduló hangnem-novelláinak 

a megkülönböztetése (amely nemcsak a novella, hanem a kisregény műfajtörténetét is 

alapvetően érinti) két ellentmondásra világít rá. A „tárgyias” elbeszélés mindenekelőtt egy 

társadalomtörténeti, míg a hangnem, a hangulat és a kedély problémáját felvető újító jellegű 

próza pedig egy műfajtörténeti feszültségre. Elemzéseimben az utóbbi prózatörténeti újítást 

vizsgálom majd kisregényekben, de előbb pár szóban rá kell mutatni a társadalomtörténeti 

elemzés megfontolásainak hiányosságaira. A századvég társadalmi problémáira építő 

irodalomtörténeti elemzések az írók kiábrándultság-érzését, az illúzióvesztésből fakadó 

ihletettséget a kiegyezés utáni csalódottságból kiindulva magyarázzák. De magukkal a 

művekben előforduló – valóban lehangoltságra valló – létélményekkel, az egzisztenciális 

tapasztalatok interpretálásával kevesebbet foglalkozik a szakirodalom. Egybecsengően 

megállapítja, hogy a passzív rezisztencia éveiben felnőtt, olykor elszegényedett fiatal írói kör 

(kis)regényeinek világát a schopenhaueri filozófia, a dezillúziós melankólia, a világ 

„haszontalanságának” gondolata foglalkoztatja, amely szemléletmódjában elszakad a megelőző 

időszak művészeti törekvéseitől, konstruktív világlátásától, cselekményes prózapoétikájától. 

Arról azonban kevesebb szó esik, illetve csupán ténymegállapításként fordul elő, hogy 

kirajzolódik egy tendencia, amely az unalom, az undor, a fásultság, a tehetetlenség létformáit 

viszi színre a regényben. Világirodalmi kontextusban ez a problematika többnyire a 

„felesleges” ember figurájához kapcsolódik (Byron Childe Haroldjától az Anyeginen át az 

Oblomovig és tovább), és olyan „archetipikus” előzményekhez mint Don Quijote vagy Hamlet. 

Noha sok esetben nagyon eltérő témájú, regényvilágú, szerkezetű és stílusú művekről van szó, 

a szövegeket mégis jellemzően hasonló világszemlélet hatja át. Éppen ez a szemlélet rendezi 

egységbe a korszak prózáját: „egy önálló, a századforduló irodalmát mélyen átható életforma-

ábrázolás összpontosul a művekben”.6 Kiczenko Judit tendenciaszerű jellegzetességként látja e 

                                                             
5 NÉMETH G., i. m., 202.  
6 Eisemann György Midász király mondáját metaforaként értelmezve midászi lénynek, a „létezés nullfokának” 

nevezi e regények szereplőinek léthelyzetét. Lásd EISEMANN György, Midas és a századforduló = E. Gy, Végidő 

és katarzis, Budapest, Orpheusz Kiadó, 1991, 110–136, 110.  
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regények újszerűségét a hagyományos történetmondás, illetve tér- és időszerkezet háttérbe 

szorulásával.7 Ugyanakkor a századforduló rossz közérzete, a kedély betegsége túlmutat az 

írásművek témavilágát mozgató cselekményszálon, vagy a művek keletkezésének hátterén. 

Ugyanis a dolgozatban szereplő szépirodalmi művekben a lehangoltság valamennyi modális 

kiterjesztésével együtt (spleen, melankólia, közöny, fásultság, tehetetlenség stb.) 

regényszervező erővé válik.  

Az értelmezéstörténet (Németh G. Béla, Imre László, Kiczenko Judit és mások révén) 

többnyire egységes képet fest e korszak elbeszélőiről, és mindenekelőtt Arany László verses 

regényében (A délibábok hősében) látja leginkább megfogalmazódni e nemzedék 

illúzióvesztésének teljes kudarcélményét, vagyis a kiegyezést követő események lenyomatát. 

Imre László nemcsak Hübele Balázs történetét, hanem a verses regény műfaját nevezi meg a 

kilátástalanság legfőbb kifejezőjéként – mégpedig „a hagyományos költői, epikai alakzatokat 

deformáló tulajdonságai révén”.8 A kiegyezést követő évektől a két világháború közötti 

időszakig azonban (meglátásom szerint) a kisregény műfaja, az egyéb epikai alakításokhoz 

képest, jóval lényegszerűbben tudja felmutatni ezt a változást: a „lirizált novella”9 és a lírai 

hangvételű lélektani (nagy)regény között elhelyezkedve teszi lehetővé a dezillúzió és a 

melankólia hangulati hatásainak újszerű, a továbbiakban részletezendő módon megvalósuló 

regénybe illesztését (nagyjából Asbóth János Álmok álmodójától, 1878-tól kezdve). Az élet 

terhének közönye ugyanis sokkal inkább egy cselekménytelen szüzsébe (az elbeszélésmódba) 

illeszkedik, mintsem egy kalandokkal terhelt, a romantikát idéző verses epikai műfajba. E 

„hősök” semmittevését, vergődését a külső események redukálása még jobban felerősíti, és a 

tétlenség elbeszélése a tett hiányának fásultságában bomlik ki ezekben a történetekben. A 

cselekménytelenség a kisregényben új hőstípus kialakulását is jelenti tehát, többek között a 

dologtalan, akarattalan, semmittevő városi kószáló10 megjelenését (akit már nyilvánvalóan nem 

lehet hősnek nevezni). A világra való ráirányulás módja ezeknél a figuráknál tehát mindig 

valamilyen életunt hangulatban és világfájdalmat sugárzó feleslegességtudatban 

manifesztálódik.  

Az új látásmód pedig a körülmények apatikus szemlélését, a karakterek alaposabb 

kidolgozását teszi lehetővé. Következésképpen természetesen a szövegek problematikájának 

                                                             
7 KICZENKO Judit, Utószó. Egy arcél a „szárazra vetett albatroszok regényéből” = Toldy István válogatott művei, 

szerk. Kiczenko Judit, Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2002, 271–295. 
8 IMRE László, Pesszimizmus, melankólia, dezillúzió = I. L, A magyar verses regény, Budapest, Akadémiai Kiadó, 

1990, 81–101, 81. 
9 DOBOS István, Lirizált novella = D. I., Alaktan és értelmezéstörténet, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1995, 

97–151. 
10 Walter BENJAMIN, A kószáló = W. B., Angelus Novus, Budapest, Magyar Helikon, 1980, 850–889. 
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súlypontja is áthelyeződik a cselekmény(esség)ről a szereplők tudati, lelki folyamataira, 

hangulati állapotaira, s a történés helyett elsősorban a nem-történés kerül középpontba.11 Az 

atmoszféra, a hangulat, a kedélyállapot, a képzettársítások leírása válik meghatározóvá. Ennek 

megfelelően persze nem meglepő az a korszakjelenségnek is tekinthető – a prózaművekben 

végbemenő – változás, amely a századforduló elbeszéléseiben bekövetkezik. Nevezetesen, 

hogy a nagy sorsesemények és a romantikus kalandok részletező leírását, a kiváló emberi 

jellemek megformálását felváltja a középszerű alakok kisszerű, alantas cselekedeteinek, a 

városi létmód hétköznapi atmoszférájának megjelenítése. A századvég elbeszélői azt kutatják, 

hogyan tudnak ehhez a megváltozott létmódhoz nyelvet találni. A belső események történetté 

alakítása ugyanis újszerű művészi folyamatot és értelemalkotást megszólaltató nyelvet igényel, 

amely a későbbiekben fontos kiindulási alapot nyújt a 20. századi klasszikus modern prózaírók 

számára (Krúdy, Kosztolányi, Babits, Móricz stb.). Az újszerűséget egyfelől a műfaj 

sajátosságában, másfelől pedig a hangulat poétikájában látom megvalósulni.  

Előfeltevésem az, hogy a hangulat-elbeszélés, amely a kisregényi formában jut a 

legkifejezőbben szóhoz, olyan domináns nyelvezetté (diszkurzív formává) válik, amely a 

novellát, a regény nagyobb ívű formáit, sőt olykor még a lírát12 is átalakítja és a saját alakjára 

szabja. Thomka Beáta regény-fogalma e tekintetben a kisregény karakterére is vonatkoztatható:  

 

A képesség, hogy egyéb műfajok, beszédmódok, szövegtípusok és tradíciók integrálója legyen, 

egyedülálló gazdagságot biztosít a regény számára. A líra, az esszé, a sajtónyelv, a köznyelv, a 

tudományos stílus, a szociográfia, életrajzírás, história, lélektan határainak átlépése és 
tapasztalatainak felhasználása a fikció felépítésében – e lehetőségek korlátlan bősége esélytelenné 

teszi központi műfaji norma rendszerének megállapítását.13 

 

A regényforma „rugalmas alakítása”14 érvényes annak rövidebb formájára, a kisregényre is. A 

kisregény műfaján belül a századforduló idején saját típusok alakulnak ki, saját státusukban 

mutatják fel e műfajt. Valamennyi kisregény a szubjektum elbeszélhetőségének lehetőségeit 

kutatja, s így kerülhetnek egymás mellé Asbóth János, Reviczky Gyula, Gárdonyi Géza és 

                                                             
11 A romantikus és a realista regényhagyomány nagy formáit, elbeszélés-technikáját, ábrázolás- és kifejezésmódját 

felszámolva egyre inkább a rövidpróza formavilága vált uralkodóvá. Ennek egyik eredménye az az újszerű 

szövegvilág, amely inkább a lét hangulati aspektusát helyezi előtérbe, szemben a körülmények 

cselekményességével. Lásd THOMKA Beáta, A pillanat formái. A rövidtörténet szerkezete és műfaja, szerk. Tomán 

László, Újvidék, Fórum Kiadó, 1986.  
12 Lásd pl. Reviczky Levél egy barátomhoz című versét: „Festett ringyó most a múzsa, / Nem istenség égi lánya, / 

Látványosság, próza, botrány: / Csak ez kell most, ez kapós ma. / Dívatod mult, óh, költészet! / S csak a bárgyuk 

és bolondok, / Félkegyelmü nyavalyások / Irnak rímbe’, jambusokba’, / S meg nem hallja, meg nem érti, / Meg 

nem látja senki őket.” 
13 THOMKA Beáta, Műfajpoétika = T. B., Prózaformák. Elbeszélő művészet és interpretáció, szerk. Hózsa Éva, 

Nagy Boglárka, Újvidék, Vajdasági magyar Felsőoktatási Kollégium, 2012, 31–48, 32. 
14 I. m., 31. 
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Lovik Károly, Justh Zsigmond és Harsányi Kálmán, illetve Cholnoky László művei. A 

művészregénytől az „életregényen” át, a perszonális elbeszélésen keresztül a szecessziós 

irodalmi elbeszélésig vezet e műfajok sora. 

Amennyiben szem előtt tartjuk, hogy a korszakban a novella vívta ki magának a 

korszakváltást leginkább reprezentáló szerepet, akkor nem meglepő, hogy valamennyi – a 

dolgozatban szereplő – szerző jelentkezett rövidebb elbeszélésekkel, novelláskötetekkel is (pl. 

Justh Zsigmond: Káprázatok, Gárdonyi Géza: Az én falum, Lovik Károly: Okosok és bolondok, 

Reviczky Gyula: Selyembogár, Cholnoky László: Különös ismerős). Sőt, egyes alkotók 

novelláiról nagyobb elismeréssel szól a kritika, mint a kisregényeikről (főleg Lovik Károlyra 

hivatkozom, de így van ez Gárdonyi esetében is: a jeles nagyregények és Az én falum hírneve 

teljesen háttérbe szorította az író kisregényeit), valamint novellistaként jobban beépülnek az 

irodalomtörténeti kánonba. Ugyanakkor a novellától eltérő, más élethelyzet feltárására és 

elbeszélésére képes a kisregény, és természetesen teljesen különböző módon fogalmazódik meg 

egy-egy létkérdés a (nagy)regény adta kiterjedtebb szövegvilágban. A kisregény műfaja nem 

újdonság az irodalomtörténeti kontextusban, így a századforduló kisregényei komoly történeti 

sorba illeszkednek (hogy egy ívet kiemeljek: Kármán József: Fanni hagyományai, Petőfi 

Sándor: A hóhér kötele, Kemény Zsigmond: A szerelem élete, s nem hagyhatók ki a sorból Jókai 

Mór és Mikszáth Kálmán e téren is közkedvelt alkotásai), ugyanakkor ebben az időben a 

„dezillúziós” és az „esztétizáló” regény gyűjtőnév alá egyszerre több típusú kisregény is 

beletartozik. 

S természetesen mindegyik mű más-más módon tekint a hangulat-fogalmára, más 

összefüggésben használja, akár a cselekmény, akár a prózanyelv dimenziójáról legyen szó. 

Ugyanakkor mégis közös vonásnak számít, hogy a regényszereplők alkata hangoltságuk felől 

kerül kidolgozásra – mindegyik a hangulat egy sajátos aspektusát viszi színre. Éppen ezért 

nagyon sokszínű az a skála, amelyen a szereplők jelleme mozog. A disszertációban tárgyalt 

kisregények kiválasztását is ez a sokszínűség motiválta. A műértelmezések során ugyanis 

láthatóvá válik majd a kisregények erőteljes karakterformáló (és újító) törekvése is. Mindegyik 

szöveg egy saját karaktertípust hoz létre, amelynek központi jellemalkotó jegye a hangulat 

uralta személyiség. Az első fejezet kisregényei egy teljesen új léttapasztalatot vezetnek be, 

amelynek szemléltetésére el kell szakadni a jól ismert szereplői kategóriáktól (a nagypolgári, a 

kalandor, a dzsentri stb. figuráktól) és persze szerepkörüktől (a jó és a rossz skáláján mozgó 

pozícióktól: eszményien jó, ördögien gonosz, segítő, akadályozó stb.) – annál is inkább, mert 

nagyrészt „egyszereplős” történeteket tárnak fel e művek. Így az Álmok álmodója újszerű 

figuráján, a bolyongó utazón keresztül megmutatkozik, hogy a századvégi próza 
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összefüggésrendjében még az utazás is mást jelent, mint a romantikus regényekben. S persze a 

sokat sejtető cím lehetne annak a karakternek a jelölője is, amely megképződik a műben. Az 

Apai örökség főszereplőjével szintén egy új habitus körvonalai teremtődnek meg, a „kisember” 

átértelmezett (és kifordított) lecsúszott karaktere: a vagyonából teljesen kifosztott nincstelen és 

árva csavargó. Persze a szegénység tematizálása nem Reviczky művével veszi kezdetét, de talán 

ekkorra válik csak igazán artikulálható jelenséggé, mivel a főkarakter pozíciójába helyeződik. 

A disszertáció második fejezetében – a szerelmi hangoltság kapcsán – fedezhető fel egy újfajta 

viselkedés, s egy újszerű szerelmi világtapasztalat, amely a közöny és tartózkodás attitűdjében 

jön létre: itt a „remeteéletet” élő városi figurák kerülnek a kisregények előterébe. Gárdonyi 

Géza regényének (Az a hatalmas harmadik) főszereplőjére hét évnyi vidéki tartózkodása után 

létfelforgató tapasztalatként hat a városi forgatagban létrejövő szerelmi vonzódás, mely a 

visszakozás és a távolságtartás vonzó és taszító játékában bontakozik ki. A préda című 

kisregény főhőse pedig az unalom és a fásultság megtestesítője – ők cseppet sem szokványos 

szerelmes karakterek. Ez a közöny nem mondható el a harmadik fejezetben tematizált 

művészregényekről. A Művészszerelemben megíródó főszereplő szerelmi hangoltsága inkább 

már a rögeszmét súrolja. A kisregény ugyanis a saját szerelmi történetét író „hangulatembert” 

teremti meg, s számára a készülő regény élete mániájává válik. A mániákus alkotó művész 

figurája bontakozik ki A kristálynézők című műben is, akiről kiderül, hogy képzeteinek 

írásmániákus rabjaként képtelen a jelenben élni, s „lélektani nonszensz” figura válik belőle. A 

Cholnoky-kisregények szereplőinél a hangulat egyenesen az önkívületi állapotokban rögzül, 

mely egy teljesen új létmódot vezet be: a szkizofrénia „kizökkent” létélményeit.  

A művek közös vonásaként tűnik föl, hogy egy-egy kivétellel (Álmok álmodója, 

Cholnoky-művek) alapvetően kevesebb szó esik róluk az irodalomtudományi diskurzusban. Ez 

jelentkezhet olyan formában, hogy az életmű egészéhez képest (pl. Gárdonyi esetében) nagyon 

szembetűnő a mellőzés, vagy az alkotás önmagában nem keltette fel az érdeklődést (ilyen a 

Harsányi-regény). Szintén rokon vonásnak tekinthető, hogy erős az életrajz felől kialakított 

olvasatuk – Asbóth, Reviczky, Gárdonyi és Cholnoky műveinek értelmezése során is felmerül 

az analógia. A disszertációban ezzel ellentétben a szoros szövegolvasási módszer, a diszkurzív 

poétika, a metafora- és motívumelemzés, illetve a narratológia egyes szempontjai nyújtják a 

szöveginterpretáció alapját. S mivel valamennyi kisregény eltérő módon mutatja fel a hangulat 

fogalmát, ezért az értekezés egyes fejezetei alkalmanként az egyes elméleti iskolák, 

irodalomértési módszerek különböző fogalomkészletéből merítenek, az adott jelenség adekvát 

tárgyalása szerint hozva összhangba használatukat. 
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I. A lét új megtapasztalása a kisregényben 

 

Az irodalmi szöveg és a hangulat jelenségének közös vonatkozását eddig többnyire a líra 

műfajára és a műalkotás befogadására vonatkoztatta a szakirodalom. Ennek egyik oka a 

költemények hangulati státuszából adódhat; azokból a komponensekből, amelyeket a vers 

megjelenít a nyelv által (noha természetesen ugyanez érvényes a prózai szöveg esetében is). A 

költői szöveg befogadóra tett hatása pedig magában foglalja, hogy az írásmű keltette benyomás 

valamilyen (mint melankolikus, szomorú, vidám, felemelő stb.) hangulatban rögzül. Vagyis a 

hangulatnak ebben az esetben tárgya van: maga a költemény. A disszertáció azonban inkább 

arra a területre fókuszál, amely a hangulatot az ontológia és a nyelvi diszkurzus területén belül 

határozza meg. Az egzisztenciál-ontológiai és a nyelvi-szemantikai kutatások ugyanis a 

fogalom tárgyi irányultság nélküli ön-tapasztalás jellegét (egzisztencialitását) világíthatják 

meg,1 s arra a kérdésre is választ adhatnak, hogy a létezésben folyton jelenlevő emberi 

hangulat/hangoltság/diszpozíció miként teremt nyelvi megnyilatkozást, pontosabban hogyan 

lép színre a nyelvi aktusban. Nemcsak a költemény hordozza a hangulati elemeket, és nemcsak 

a hétköznapi megnyilatkozás származik valamilyen „belső” hangulatiságból, hanem a költői 

szövegmű is diszpozicionáltságból ered. Vagyis valamilyen alap-hangoltsági feltárulásból, 

amely megelőzi az érzékelés és az érzés hangulatban megragadható állapotát, sőt minden 

szubjektív gondolati és verbális-cselekvési aktust is. Tehát független a szerző pszichológiailag 

determinált helyzetétől is.  

Az esztétikai tapasztalat ebben a kontextusban tehát elválaszthatatlan 

összefüggésrendben tűnik fel a hangulat szemantikai konfiguráló erejével. Martin Heidegger 

megértés-filozófiája2 alkotja mindennek a legkifinomultabb fogalmi megalapozását. Bár a 

Befindlichkeit, Gestimmtheit és Stimmung összefüggésrendszere nem egy kifejezetten 

irodalomtudományi interpretációt idéz, mégis kikerülhetetlen kiindulási pontot jelent, hiszen 

Heideggernél található meg annak a kérdéskörnek az egzisztenciál-ontológiai terminológiai 

bázisa, amely a kifejezettség szintjén a poétika kitüntetett témáját alkotja. Heidegger tehát a 

diszpozíció, a hangoltság és a hangulat együttes viszonyában látja a fogalom teljességét. Ebben 

                                                             
1 E problematika már Johannes Volkelt esztétikájában is megjelenik, melyben noha a hangulatot az érzelem/érzés 

(Gefühl) egyik módozataként definiálja, mégis egyértelműen elkülöníti a két fogalmat: a mindig valamire irányuló 

érzelem (legyen az öröm, a bánat, a düh vagy a részvét) szemben áll az intenció nélküli hangulattal (a hangoltság 

és a diszpozíció létmódjával, a világ felől érkező eredendő látásmóddal). Szerinte a hangulat mindig az 

önmagunkban levőség (Insichsein) karaktere – bizonyos „Selbstgefühl” (’ön-érzés’). Lásd Johannes VOLKELT, 

Übersicht über die gegenständlichen ästhetischen Gefühle = J. V., System der ästhetik, München, C. H. Beck’sche 

Verlagsbuchhandlung, 1905, 204–212. 
2 Martin HEIDEGGER, Lét és idő, ford. Vajda Mihály, Angyalosi Gergely, Bacsó Béla, Kardos András, Orosz István, 

Budapest, Osiris Kiadó 20012. 
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a kontextusban idézhető fel a legpontosabban, és bár egyazon fenomén árnyalatairól van szó, 

annak mégis három eltérő dimenzióját szemlélteti a filozófus. Röviden, kiindulásképp 

megjegyezhető, a diszpozíció (Befindlichkeit) olyan világban-benne-létként áll elő, amely a 

világ felől érkező látásmódot ragadja meg (más terminológiai megközelítéssel élve: a 

szubjektum a világban). A hangoltság (Gestimmtheit) a világra irányulás módjaként 

értelmezhető  vagyis egyfajta világ felé fordulásként (más terminológiai megközelítéssel élve: 

a szubjektumban a világ). A hangulatot (Stimmung) azonban a megélés módjában kell 

keresnünk  vagyis egyfajta olyan uralhatatlan pszichofiziológiai állapotként adódik, amely 

megértésre vár, sőt szimbolikus kifejeződéseivel (pl. a rémület, hisztéria, düh, félelem,  

szorongás stb. uralhatatlan gesztus-indexjeleivel) provokálja az interpretációt.3 Persze ez a 

három mindenkor szétválaszthatatlan. Benne van az ember kiszolgáltatottsága arra 

vonatkozóan, hogy léteznie muszáj. A létbevetettség eredendő állapotaként lehetne 

megnevezni.4 Természetesen ehhez a létmódhoz hozzátartozik a megértés és a beszéd módusza, 

amelyek a hangolt lét kategóriáját kiegészítik. Az emberi egzisztencia a heideggeri olvasatban 

e három alapkategória egységeként létezik: a hangolt-lét, a megértés és a beszéd egységeként.5 

Ugyanakkor – ellentétben az érzelemmel – „a hangoltság így értve nem a lélek állapota.”6 A 

jelenvalólétet „nem az konstituálja, amit »ismer, tud és hisz«, hanem [a diszpozíció] azt teszi 

lehetővé, hogy egyáltalán igazodjunk valamihez – ezért tehát nem a lelkiekre vonatkozik.”7 Az 

ember eredendő hangoltsága megmutatja hozzáállásunkat a léthez, pontosabban azt, hogyan 

„érezzük” és értelmezzük magunkat a létben.8 A diszpozíció német megfelelője – a 

Befindlichkeit etimológiája – adja vissza a hangulat legpontosabb jelentését: magában foglalja 

ugyanis azt, ahogyan az ember találja (finden, sich befinden), fölleli magát a létben, s e föllelés 

már eleve hangoltan következik be.  

A romantika egyik toposszá változott kérdésfelvetését, az álom–való viszonyának 

problematizálását a modernség igen korai fázisában még radikálisabban vetette fel: a 

viszonypárból lassan kikoptatta a „valót” és elkezdte totalizálni a világ álomszerűségének 

képzetét. Ennek igencsak korai példája Asbóth János Álmok álmodója című kisregénye (1878), 

                                                             
3 A szimbólum ezen értelmezéskésztető aspektusából Ricoeur egy „önálló” hermeneutikát bont ki. Vö. Paul 

RICOEUR, A nyelvről, a szimbólumról és az interpretációról, ford. Martonyi Éva = A hermeneutika elmélete, szerk. 

Fabiny Tibor, Szeged, JATEPress, 1998, 127–138. 
4 HEIDEGGER, A jelenvaló-lét mint diszpozíció, i. m., 162–168. 
5 I. m., 165. 
6 KULCSÁR SZABÓ Ernő, Hogyan történik a hangulat? A hangoltság „materialitásának” irodalmi 

fenomenológiájához = Bölcsész Akadémia, szerk. Böhm Gábor, Fedeles Tamás, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 

2013, 111–124, 115. 
7 Uo. 
8 I. m., 116.  
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amelyben a művészi világ (Velence) és az állítólagos valóságból kizökkent álmodozó ember 

léttapasztalata összeér. Az Álmok álmodója, Darvady Zoltán lépten nyomon a saját „lázongó 

keblével” szembesül, s mindenekelőtt az érzelmek teherként nehezedő súlyával „találja magát 

a létre hangolva” (sich befinden). A világban helyét nem találó szubjektum a létbevetettség 

felszámolhatatlanságából adódó levertséget, illetve az ezt tápláló szorongást éli meg,9 s önmaga 

válik a legidegenebbé saját maga számára. Az idegenségérzet feloldását a prózanyelv a 

különböző szubjektív megszólalásmódokban keresi (az én-regény sajátos módozataiban – levél, 

napló, vallomás és önéletrajz formájában),10 az így kidolgozott regényszereplő pedig egy 

idegen ország sajátosan „lebegő” városában próbálja elérni – sikertelenül. Darvady állandó 

vágya ugyanis, hogy eltűnjön a világból, s ez a megsemmisülésre törekvő diszpozíció – ahogy 

a kifejezés is sugallja – csak még erősebben kötődik a jelenlét térbelileg meghatározott 

kategóriájához, s egyre intenzívebben és érzékenyebben érintik a világ benyomásai. A 

modernség felé tartó századvégi próza a romantikából ismert melankolikus-álmodozó karakter 

újrafogalmazása során a hangulataiban hullámzó, a tétlenségben vergődő regényszereplő 

alakját teremti meg. Ennek az új létmódnak az első igazán kidolgozott regénye az Álmok 

álmodója. 

 

 

1. „A lét ellen lázongó kebel”11 

(Asbóth János: Álmok álmodója) 

 

 

Ritka esetben fordul elő, hogy valamely „egyműves” szerző egyetlen regénye (nagy) hatással 

van az irodalomtörténet alakulására.12 Asbóth János egyetlen megjelent (kis)regénye, az Álmok 

álmodója azonban nemcsak egy paradigmaváltás reprezentánsának tekinthető, hanem immár a 

magyar irodalom élvonalbeli szerzőinek nagyra becsült művei közé illeszkedik.13 Így van ez 

                                                             
9 „Az embernek szellemi meghatározottsága” nem engedi, hogy „kívülre kerüljön” – „nem tud menekülni a 

szorongástól.” Vö. Sören KIERKEGAARD, A szorongás fogalma = Sören Kierkegaard írásaiból, ford. Dani Tivadar, 

Budapest, Gondolat Kiadó, 1982, 321–365, 346. 
10 E formációk, a kisregényben létrejövő elbeszélőmódok értelmezését lásd POZSVAI Györgyi, Visszanéző 

tükörben. Az Álmok álmodója ezredvégi olvasata, Budapest, Argumentum Kiadó, 1998. 
11 ASBÓTH János, Álmok álmodója, szerk. Nagy Zsejke, Budapest, Osiris Kiadó, 2009, 5. (Erre a kiadásra 

hivatkozom a főszövegben.) 
12 A recepcióról lásd VASAS Géza, A ritkaságok kötelező filológiája, ItK, 2005/4–6, 603–613.  
13 Németh G. Béla írja a regényről, hogy „egy állapot látlelete, önnön kiábrándult állapotáé. (…) Az állapotrajz 

többnyire mesteri. E tekintetben a korszaknak, s az egész magyar prózának is javához tartozik. Lélektani 

kezdeményező és epikai stílváltó darab egyszerre.” NÉMETH G. Béla, Ábránd, csalódás, sztoicizmus (Egy kétarcú 

regény két stílus határán) = N. G. B., Kérdések és kétségek, Budapest, Balassi Kiadó, 1995, 29–40, 32. Bori Imre 
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annak ellenére is, hogy alapvetően számon tartják a kisregény „egyenetlenségét”,14 „műfaji 

bizonytalanságát”, illetve a „regényszerkezet szabálytalanságát” is.15 Szajbély Mihály azonban 

(a mű recepciójának alakulását meghatározva) a kisregény szabálytalan szerkezeti megoldásait 

– a korszak kisregényeiben kibomló világfelfogás tekintetében is releváns – filozófiai alapú 

koncepció mentén látja indokolhatónak. A tanulmány a Schopenhauer munkáját behatóan 

ismerő Asbóth kisregényét alapvetően párbeszédnek tartja, amelyben az író Darvady 

cselekedeteinek, gondolkodásmódjának és hangulatvilágának elbeszélését egyszerre ütközteti 

és egyszerre azonosítja a filozófus ismert (Die Welt als Wille und Vorstellung című művéből 

származó) tételeivel.16 A korhangulat szempontjából (főleg Reviczky Gyula esszéit figyelembe 

véve) sem érdektelen a kisregény és a schopenhaueri pesszimista filozófia rokonítása. Ez a 

rokonítás, melynek alapja a világot képzetként elgondoló szemlélet17 ugyanis rávilágíthat annak 

a rossz közérzetnek a gyökerére, amely – más-más módon ugyan, de – áthatja a kor 

kisregényeinek világát. Mindennek a hátterében a szubjektum vágyteljesülésének az igénye 

ismerhető fel, melynek folyamatos és ismétlődő törekvése csak reménytelenséget, 

kiábrándulást és csalódást okozhat. Ahogy Szajbély kiemeli, nem arról van szó, hogy a 

pesszimizmus „Schopenhauer olvasása nyomán terjedt el Magyarországon, hanem a 

korviszonyok alakulása tette lehetővé a német filozófus nézeteinek széles körű befogadását.”18 

Ezt legintenzívebben azonban maga Asbóth nyomatékosítja Arany László, Beöthy Zsolt és 

Ábrányi Kornél egy-egy művének (A délibábok hőse, a Kálózdy Béla és a Dicsőség bolondja) 

méltatása során: „Olvasták, nem olvasták, melyikük olvasta, nem tudom. Nem hiszem, hogy 

mind a három olvasta volna. (…) nem reminiscentia, nem receptió azokban ez a világnézet, 

épen nem affektatió, hanem őszinte és egészen önkénytelen nyilvánulása az élet 

felfogásának.”19 A dolgozat nem a schopenhaueri filozófia további metszéspontjaira kíván 

                                                             
is reflektál arra az újszerű formai megalkotottságra, amely a kisregényben elsőként mutatott fel: „a formai újítások 

itt jelennek meg először a magyar irodalomban, a szimbolizmus benne kap először formát, az esztétikai 

gondolkodásnak jól körvonalazott álláspontja is itt kristályosodik ki.” BORI Imre, Asbóth János = B. I., A magyar 

irodalom modern irányai I, Újvidék, Forum Kiadó, 1985, 140–155, 155. 
14 NÉMETH G., i. m., 33. 
15 Szajbély Mihály idézi egy névtelen (rgy. monogramú) kortárs kritikáját: »Se regény, se napló, se életrajz, de 
mindenbül valami.« SZAJBÉLY Mihály, Asbóth, az Álmok álmodója és Schopenhauer = Sz. M., Álmok álmodói. 

Irodalomtörténeti tanulmányok, Budapest, Magvető Kiadó, 1997, 83–121, 99. Milbacher Róbert azt rója föl, hogy 

a kisregény „úgy kezdődik, hogy nem bír elkezdődni sehogy, pontosabban az epikusan elmondhatóként tételezett 

történet már az elején véget érni látszik.” MILBACHER Róbert, „valamit jelenteni akartam” (Asbóth János: Álmok 

álmodója), Alföld, 1998, 49/1. Az ellentmondásos, kedvezőtlen fogadtatás történetét lásd KICZENKO Judit, Utószó 

= Asbóth János válogatott művei, (Kötelező ritkaságok 3.), szerk., vál., s. a. r. Kiczenko Judit, Piliscsaba, Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 2002. 265–288. 
16 A mű „regénnyé szublimálja Schopenhauert.” SZAJBÉLY, i. m., 120. 
17 Arthur SCHOPENHAUER, A világ mint akarat és képzet, ford. Tandori Dezső, Tandori Ágnes, Tar Ibolya, 

Budapest, Osiris Kiadó, 2007.  
18 SZAJBÉLY, i. m., 89. 
19 ASBÓTH János, A fiatal irodalomból = Asbóth János válogatott művei, i. m., 57–76, 62. 
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fókuszálni, hanem arra, hogy az Álmok álmodójában szintén kibontakozik egy „világ”-fogalom, 

amely a német filozófus világ-értelmezésének módjára képzeli el a regényben megkonstruált 

világszemléletet. Schopenhauer szerint ugyanis a világ a szubjektum képzetének kivetüléseként 

értelmezhető. Ennek szellemében, úgy tűnik, Asbóth regényében a világ az a hely, amelyben az 

egyén folyton hullámzó kedélyvilága feltárulhat (hasonlóan a Reviczkytől ismert „A világ csak 

– hangulat”20 metaforikus világszemléletéhez). Darvady élettörténete azt mutatja fel, hogy 

bármely igyekezet (akarat) ellenére ebből a gomolygó hangulatból nem vezet kiút. E szorongó 

jelenlét-tapasztalat egyetlen módon tud csak ideiglenesen feloldódni: a művészet közegében. A 

kisregény én-elbeszélő főhőse is felismeri azt, hogy a művészet, a műalkotás ugyanis 

„kiemelnek a létért folyó küzdelemből, annak kívülálló szemlélőivé tesznek.”21 Asbóth műve 

már a korszak esztétista érzékenysége, a világ műalkotáson keresztül történő megértése egy 

korai példájának tekinthető, melyben a művészet problematikája olyan összetett módon szólal 

meg, amely a művészregény műfaji kereteit is súrolja.22 

A cselekmény szintjén a saját létgondjával küzdő életszituáció bontakozik ki, mintha egy 

fejlődésregényhez nyújtana epizódokat: a gyermekkor gyötrő emlékeitől kezdve a fiatalkori 

pályakeresés nehézségein át a felnőttkor bonyolult szerelmi érzés-viharáig húzódó „elhibázott 

lét” (9) rajzolódik ki a fejezetek során. Valamennyi életszakasz (könyvfejezet) 

konzekvenciaként foglalja össze azt a feloldhatatlan vágyat, amelyet a világból való kiszakadás 

lehetetlensége, melankóliája övez, és amely a tehetetlenségbe, a semmittevésbe fullasztja a 

szereplőt. Darvady Zoltán – a „bolyongó” (11) utazó23 – elmenekül otthonról, s az olvasó akkor 

lép be az élettörténet sodrásába, amikor a főhős Velencébe érkezik. A regény tehát mégsem a 

sorstörténet kronológiai tematizálása felől indítja az eseményeket, hanem fontosabbnak tartja 

feltárni azt a környező közeget, amely a férfit fogadja. A cselekmény már régen elindult (és 

valójában már majdnem minden lényeges történés lezajlott), amikor a regényszöveg kezdődik 

– mégpedig nem történetmeséléssel, hanem térleírással. Ez a kétirányú szövegszervezés (a 

cselekményszövés és a szövegalkotás) egészen elválik egymástól, s a szöveg egy teljesen más 

hangulat-fogalom kidolgozásán keresztül mutatja meg Velencét. Míg a szubjektum 

                                                             
20 REVICZKY Gyula, Magamról = Reviczky Gyula művei I, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1969, 204–206, 

206. 
21 SZAJBÉLY, i. m., 90. 
22 A mű azért kerülhet egy magyar művészregényeket tematizáló monográfia élére is, mert a korszak „nyiladozó 

esztétizmusában fogant.” Lásd GERGYE László, A szent és a profán vonzásában = G. L., Az arckép mágiája. A 

magyar művészregény a XIX. és a XX. század fordulóján, Budapest, Universitas Kiadó, 2004, 15–58, 15. 
23 E jellemvonását is kiemeli Kiczenko Judit, Utószó, i.m. A regénykarakter bolyongó létmódjának állomásait – a 

szerzői életművel összevetve – Ujvári Nóra foglalta össze. Lásd UJVÁRI Nóra, A „bolyongó” szubjektum Asbóth 

János regényében és útirajzában = Tavaszi Szél 2017/Spring Wind 2017 II, szerk. Keresztes Gábor, Budapest, 

Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2017, 109–119. 
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kiszakíthatatlanságának lehangoló léttapasztalata (diszpozíciója) határozza meg a szereplő 

alkatát, addig Velence városképe – mint a művészet és a kultúra egy sajátos közege/rendszere 

– is feltárul. Ugyanis majdnem olyan jelentékenynek számítanak a Velencét leíró szövegrészek, 

mint a perszonális elbeszélés által kutatott személyes sorstörténet. A szakirodalom reflektál 

arra, hogyan válik a város a főhős metaforikus kiterjesztésévé,24 s ezt a figuralitást szem előtt 

tartva mondható, hogy a kétféle regényvezetés e metaforikus jelentéshálón keresztül 

kapcsolódik össze. A szubjektum és a város kétféleképpen kialakuló hangulatisága eltérő 

tértapasztalatot is jelent: a jelenvalólét hangulatilag (Befindlichkeit) feltárult térbelisége és a 

várost felépítő tárgyi elemek „hangulatstruktúrája” („a tárgyak szintjén kialakuló rendszeres 

kulturalitást nevezzük hangulatnak”)25 kerül egymással szembe. Ahhoz, hogy érthetővé váljon, 

hogy egyfelől hogyan lesz a személytörténetből útleírás (belső térből külső tér), s hogy másfelől 

hogyan válik Velence „leírása” a személytörténet megértését is szavatoló nyelvvé (külső térből 

belső tér), tisztázni kell a hangulat e kettős irányának elméleti körvonalait. A regény a térbeliség 

nagyon intenzív érzetét kelti e kétféle hangulat-fogalom kialakításával.26 Velence két közegben 

egyszerre létező szigetvilága – különleges elhelyezkedésének, természeti, környezeti 

adottságainak köszönhetően – a tér specifikus aspektusát jeleníti meg, melynek lebegő, 

hullámzó létezése önmagában hangulatot kelt.27 Amellett azonban, hogy Velence magán 

hordozza a hangulatának minden jelét (épületeit, palotáit, templomait, szobrait, tereit, 

kanálisait, sikátorait), a perszonális elbeszélés során létrejön egy másfajta „városkép” is: a saját 

élettörténet alakulását meghatározó, jelentésessé váló Velence is megíródik Darvady 

gondolázásai során.  

Hangulat és térbeliség a hétköznapi életben automatikusan, majdhogynem 

reflektálatlanul és természetszerűen fonódik össze. Ennek az összekapcsolódásnak egyik 

aspektusa a tér hangulatértékű megragadásából adódik. Azaz: az embert körülvevő tárgyak, 

                                                             
24 Darvady önértelmezésének egyik gesztusaként és módozataként jelenik meg „a külvilág metaforikus, benső 

indíttatású megközelítése” Pozsvai Györgyi interpretációjában. Lásd POZSVAI Györgyi, Ugyanaz az „én” vagyok-

e még? i. m., 68–95, 73. 
25 Jean BAUDRILLARD, A tárgyak rendszere, ford. Albert Sándor, Budapest, Gondolat Kiadó, 1987, 56. 
26 A tér- és a város elbeszélésének újabb hazai szakirodalmához lásd Terek és szövegek (Újabb perspektívák a 

városkutatásban), szerk. N. Kovács Tímea, Böhm Gábor, Mester Tibor, Budapest, Kijárat Kiadó, 2005; 

Térérzékelések – térértelmezések, szerk. Ádám Anikó, Radvánszky Anikó, Budapest, Kijárat Kiadó, 2015; 

Tér(v)iszonyok és tér-kép(zet)ek, szerk. Bíró Csilla, Visy Beatrix, Budapest, Bibliotheca Nationalis Hungariae–

Gondolat Kiadó, 2014. 
27 Milbacher Róbert éppen ellenkezően a város „időn-, és térenkívülisége” felől közelíti meg Velence 

hangulatiságát: értelmezésében ez az időbeni és térbeni lebegés „az álmodóhoz teszi hasonlatossá a várost, és 

egyben álomképekhez a benne járókat.” MILBACHER, i. m. Velence hangulatának regénybeli szerepével továbbá 

Mórocz Gábor foglalkozik, aki szerint „egyetlen város sem adja vissza úgy a kései középkor és a reneszánsz 

hangulatát, mint éppen Velence.” Vö. MÓROCZ Gábor, A bolyongás is „rendszer”. Egzisztenciális problémák 

Asbóth János regényében és értekező prózájában, Irodalomismeret, 2012/4, 120–150, 128. 
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épületek, helyszínek úgy alkotnak jellegzetes atmoszférát, hogy a teret felépítő komponensek 

hangulattá integrálódnak. Ez a folyamat pedig mindig hangulatot kelt a térben tevékenykedő 

emberben is (vagyis hangulatként interiorizálódik a tárgyak alkotta tér). A tárgyi részleteken 

keresztül jut el a hangulatiság a szemlélőhöz: tehát a tárgyon keresztül, tárgyi irányultságon át 

részesül valamilyen atmoszférában, s így az egyedi szubjektumstátuszban. Jean Baudrillard 

reflektál a tárgyak rendszerelvű megközelítése során – bár egy alapvetően strukturalista 

elgondolás mentén, de – a hangulat kontextusában a térbeliség tapasztalatára. A szerző 

interpretációjában sem a tér, sem a teret felépítő tárgyak nem létezhetnek hangulat nélkül. A 

tárgyak térbeli létezése ugyanis érzelmi értékükben ragadható meg: „a tárgyak a térben 

testesítik meg a csoport érzelmi kapcsolatait”.28 Baudrillard egy ház felépítésén keresztül 

mutatja be azt, hogy valójában a tárgyak (érzelmi alapú) elrendezése tölti be a teret – minden 

egyes bútor, minden egyes tárgy megfelel az ember magatartás- és viselkedésmódjának, 

hangoltságának, mely ily módon bizonyos érzelmi teret hoz létre. Baudrillard hangulat-fogalma 

pedig egy másfajta megközelítésben mutatja fel a térbeliség viszonyrendszereit: az ember 

elrendezés-késztetése, az őt körülvevő tárgyak struktúrába, térbe foglalása a hangulatteremtés 

részévé válik. Ennek alapján minden tárgy arra hivatott, hogy egy bizonyos hangulat-rendszer 

létrehozásában vegyen részt. A tér az „üresség konnotációjaként” tematizálódik, melyben a 

hangulat „megszemélyesítő” aktussal rendezi el a tárgyakat: „Kapcsolat nélkül nincsen tér, 

mivel a tér csak nyíltan, kialakítva, összhangba hozva létezik, az a kölcsönös összefüggés tágítja 

ki, amely a tárgyak és funkciójuk között áll fenn ebben az újfajta struktúrában”.29 Vagyis egy 

újfajta hangulat-struktúrában – az ember és tárgy között kialakuló hangulati/érzelmi 

viszonyban, melyben „a tér e kapcsolat funkciójának indexévé” válik.30 Ez a térhangulat 

(térrendszerből hangulatstruktúra) lesz úrra Darvady Velence-korzózásai (gondolázásai) során 

is. Velence így azzá a térré alakul át a szövegben, amelynek minden egyes épülete, építészeti 

remekműve, műalkotása struktúrába rendeződve hangulatként épül fel. E hangulat pedig képes 

magába zárni a szemlélőt, a térben mozgó embert, s a tárgyak szintjén éppen valamiféle 

integráló funkció érvényesül. Ezt demonstrálja Darvady Velencébe érkezése is: „nem voltam 

képes a dózsék palotáján túl menni. A derült fenségben emelkedő mór homlokzat befelé vonzott 

ellenállhatatlanul” (11). Mindeközben persze a férfi folyton azzal küzd, hogyan lehetne 

kiszakadni ebből a világból, melyben már túl a strukturális atmoszférán a diszpozíció 

szorongása mutatkozik meg: „A benső harcoknak napja volt megint. A berendezkedés, az első 

                                                             
28 BAUDIRALLD, A tárgyak rendszere, i. m, 18. 
29 I. m., 21. 
30 I. m., 24.  
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ismerkedés Velence mesevilágával elvont önmagamtól. De rám jött megint a roham, megint 

éreztem egyszer, hogy hiába vagyok a világon, gyötröttek a régi vágyak s tehetetlenségem 

érzete” (66). Mindebben éppen a hangulat téralkotó funkciója ismerhető fel. Miközben a 

velencei otthonként szolgáló, üresen álló palotarész – a saját magánszféra – térszerű kialakítása 

történik, aközben önkéntelen feltárulkozó hangulatról (mely „rám tört”) számol be a 

szövegrész.  

A hangulat egzisztenciál-ontológiai kontextusban – a bevezető sorokban feltérképezett 

módon – tárgyi irányultság nélkül határozza meg a jelenlétet, mely preverbális, prereflexív „én-

minőség” (Ichqualität), csak önmagunkon megtapasztalható én-vonatkozásként adódik31 – 

vagyis diszpozícióként. Martin Heidegger mellett érdemes Gaston Bachelard munkájára is 

hivatkozni, aki A tér poétikája című kötetében kifejezetten a tér valamilyen belülről fakadó, 

hangulat-szerű feltárulását helyezi előtérbe. A szerző A bensőséges végtelenség című fejezetben 

– a Baudelaire verseiben olyan gyakran előforduló hatalmas jelzőre hivatkozva – a következőt 

írja: „a költő számára ez a szó fejezi ki a legtermészetesebben a benső tér végtelenségét”.32 Bár 

alapvetően a tér a hatalmas jelzőn keresztül a végtelen egyfajta módozataként és az ábránd, a 

képzelet tevékenységének egyik aspektusaként merül fel a tanulmány további részleteiben, de 

az idézett státuszából adódóan mégis jellegzetesen „belső” vonatkozásaiban válik jelentőssé – 

pontosabban rendelkezik valamilyen hangoltsággal. Ebből a szempontból természetesen nem 

elhanyagolhatók Baudelaire sorai sem: „Egyes, már-már természetfeletti lelkiállapotokban az 

élet mélysége teljes egészében megmutatkozik, mégpedig a szemünk elé táruló látványban, 

legyen az mégoly közönséges is. Az élet szimbólumává válik”.33 A látvány, amely egy-egy 

hangulatban létesül, szimbolikus térként tematizálódik – a tér az emberi diszpozíció egyik 

módozataként fordul elő. Máshogy kifejezve: a „lelkiállapotból” (belső indíttatásból, vagyis a 

hangulat egyik módozatából) a „látványig” (vagyis a tér kognitív leképeződéséig)34 tartó 

folyamat éppen a hangulat téralkotó jelentőségére mutat rá. S ilyen szempontból Bachelard 

felfigyel a tér ontológiai minőségére, eredetére is. Heideggernél mindez a következőképpen 

fogalmazódik meg: „maguk a dolgok a helyek és nem csak odatartoznak egy helyhez”.35 

                                                             
31 Martin Heidegger nyomán lásd David E. WELLBERY, Stimmung = Aesthetische Grundbegriffe V., Hg., Karlheinz 

Barck, J. B. Metzler, 2010, 703–733. 
32 Gaston BACHELARD, A bensőséges végtelenség = G. B., A tér poétikája, ford. Bereczki Péter, Budapest, Kijárat 

Kiadó, 2011, 163–185, 169. 
33 Idézi: BACHELARD, i. m., 169.  
34 A látvány mint a térbeliség egyfajta módusza Eisemann György pontos meghatározásban a „térlátvány” 

fogalomban sűrűsödik össze. Lásd EISEMANN György, Tér és nyelv, látvány és emlékezet a modern magyar 

novellában, Irodalomismeret, 2013/2, 5–18, 5.  
35 Martin HEIDEGGER, A művészet és a tér = „…költőien lakozik az ember…”. Válogatott írások, ford. Bacsó Béla, 

Budapest–Szeged, T-Twins Kiadó/Pompeji, 1994. 211–219, 215.  
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Hasonlót olvashatunk Gaston Bachelard-nál is: „a dolgok valóban együtt élnek a térben, melyet 

létünk tudatával kettőzünk meg!”36 Tehát Bachelard is feltételez valamilyen együtt-létezést a 

tárgyak vonatkozásában, és a tér így „a lények együttélésének helyeként” kerül 

meghatározásra.37  

A tér hangulatfunkciója és a hangulat téralkotó szerepe a prózanyelvi működésmód 

kontextusába vonva pedig sajátos konfigurációs elvként lép működésbe. S ezáltal egy eljárás 

két megnyilvánulási formája bontakozik ki: amikor a tér egyéni hangulatnyelvet38 hoz létre 

(Baudrillard), és amikor a hangulat nyelvi teret alkot (Bachelard). Két jelenség (hangulat és tér) 

tehát újfajta módon, a költői nyelv által kapcsolódik össze. Bachelard -t is többek között a költői 

kép kérdése foglalkoztatja, s „közvetlen ontológiai”39 alapot tulajdonít a költői folyamatnak. A 

művészi alkotást a lét és a „lelki folyamatok sűrítményeként”, „lelki eseményként” nevezi meg. 

Ehhez kapcsolódik a prózai vagy költői mű teremtette nyelvi, vagy hangzó tér kibontakozása 

(vagyis a mondat, illetve a verssor).40 Alapvetően egy olyan összefüggés mutatkozik meg, 

amely szerint a költői/írói gesztus és szándék az ember eredendő hangoltságából indul ki. 

Bachelard így fejezi ki az egymásra épített eljárásmódot: 

 

A költő mélyebbre hatol, s a költői térrel együtt egy olyan teret is felfedez, mely semmiféle 

affektivitás börtönébe nem zár bennünket. Bármilyen érzések is színezzék a teret, legyenek azok 

akár szomorúak, akár nyomasztók, amint kifejezésre jutnak, amint költői megfogalmazásra találnak, 

a szomorúság enyhül, a nyomás pedig felenged. Mivel kifejezésre jut, a költői tér a terjeszkedés 

értékeivel gazdagodik.41 

 

Az alkotófolyamat aktusát Bachelard a „belső tér” szövegszerű kifejeződésében és 

kiterjesztésében ismeri föl. Talán ez az összefüggésháló segít megvilágítani mindazt, ami 

Asbóth regényszerveződését is jellemzi. Darvady számára Velence a saját diszpozíciójának 

térbeli feltárulás-lehetőségeként tematizálódik: „Te vagy Velence! Igen, ha még e világon 

helyem lelni tudnám, ha volna zug a földön, ahol csillapulni tudna a lét ellen lázongó kebel, 

üdülést várhatna meddő vágyak sóvár tüzében kiégett szív: te vagy az” (5). E nyitány Darvady 

diszkurzív létesülő Velence-képének az összesűrűsödését mutatja fel; vagyis azt, amit az 

                                                             
36  BACHELARD, A tér poétikája, i. m., 178. 
37 Uo.  
38 Baudrillard fogalma: „Színek, anyagok, térfogatok, hely: ez a »hangulatnyelv« egyidejűleg terjed ki minden 

elemre egy nagy rendszeres átalakításban.” I. m., 45. Említést érdemel a platóni-metafizikai hagyomány, mely 

szerint viszont a hely („khóra”), mint Platón sokat idézett Timaioszában szerepel, olyan elfoglalt vagy belakott tér, 

mely nem azonos azzal, ami benne található. PLATÓN, Timaiosz, ford. Kövendi Dénes = Platón összes művei, III, 

50C–D, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1984, 307–410. Kiterjedt értelmezéséről lásd John SALLIS, A platóni 

Chóra, ford. Betegh Gábor,  Athenaeum, 1994/2, 25–39. 
39 BACHELARD, A tér poétikája, i. m., 8. (Kiemelés a szerzőtől.) 
40 I. m., 174. 
41 I. m., 177. 
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elbeszélő-főszereplőnek e „lebegő” (7) város jelent – persze a kisregény ennek a metaforikusan 

szerveződő városképnek a kibontását is elvégzi. Velence Darvady számára elbeszélésre 

késztető funkcióval is bír. Megérkezésének zálogaként tollat ragad, mely egyúttal a 

regénycselekmény kezdetét s a személytörténet elbeszélését jelenti.  

Darvady Velencébe érkezése, az első könyv első fejezete csupa térleírás. Ugyanakkor az 

elbeszélés nem a városi tértapasztalat beszámolójával kezdődik, hanem sokkal távolabbról indít 

– már az odavezető út térszerű megragadása is tárgya a reflexiónak:  

 

Szeretem a vasutat. Társtalanul ülve, szeretek hosszas-hosszú időn át keresztülrobogni térségeken, 

országokon. (…) Hanem leginkább azért szeretem a mozdonyt, mert nem fáradó utazásával el tudja 

velem hitetni néha, hogy egyenesen kivisz ebből a világból. 

És amikor hosszú útjában elhagyta a havasok falait és éjszaknak zordon birodalmából lesietett 

az olasz földnek kertjébe, hogy Mestrénél végre egészen elhagyja magát a szárazföldet is: mintha 

csakugyan más világba törtetne. (6) 

 

A tér megtapasztalásának eszközeként a vonat jelentésessé válik.42 A regény nem számol be 

arról, honnan érkezik Darvady Velencébe, csak azt írja le, hogy a férfi a tágas, kiterjedt tér 

megtapasztalásától halad a szűkebb világ megismerése felé. A meghatározott pályán haladó 

vonat egyszerre kettős tértérzékelést tesz lehetővé: a fülke zártságában a tér minél kiterjedtebb 

módon tárul az utazó elé – az üvegen keresztül (vagyis egy közvetett felület által) biztosított 

térlátványban. Az elbeszélés terében a vonatút szimbolikusan teljesíti Darvady 

kiszakadásvágyát a létgondok terhes közegéből, a téren átrobogó utazó így egy pillanatra meg 

is tapasztalja a világból való kilépés érzetét – de azonnal egy másik világ hangulatstruktúrája 

tárul fel számára:  

 

Minden ragyog a napban és derült pompában borit be mindent egy menyboltozat, mely nem olyan 

fakó, mint a miénk. 

És végre elterül előttünk Velence, lebegve, mint a tóvirág a vizeken, hatalmas kupoláival, 

palotáinak özönével. Minő látvány az otthon megszokott magtár-architektúra után! Épületeiben a 

művészet örökre kifogyhatatlan változatai, a gót és a szerecsen építkezés sajátságos 

összeolvadásának meseszerűsége, késő századokból a jelenbe nyúló múltnak fenséges varázsa. 

És mindez lebegve a tengeren, a színek minden elevensége mellett is csaknem olyan méla, 

nyugodt, csöndes, mint a tenger alá merült mesevárosok. (7) 

 

                                                             
42 A vonat regényben betöltött szerepére többen is reflektálnak. Rónay György szerint az Álmok álmodója 

„irodalmunkban elsőnek érzi meg s fejezi ki a vasút költészetét.” RÓNAY György, Asbóth János (1845–1911) = R. 

Gy., A regény és az élet. Bevezetés a 19–20. századi magyar irodalomba, Budapest, Magvető Kiadó,1947, 134–

148, 135. Milbacher Róbert szintén a „világból való kilépés” megkísérlése miatt tartja fontosnak. Lásd 

MILBACHER, i. m. Továbbá Mórocz Gábor a „szabadságával élni képtelen hős identitásválsága leküzdésének 

hatékony segítőjét látja a vasútban.” MÓROCZ, i. m., 127. 
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A Velencét strukturáló épületek különös összeolvadása, más szóval a „tárgyak szintjén 

kialakuló kulturalitás”43 a város hangulatát jeleníti meg. Ezt a sajátos hangulatot a szöveg a 

„derült pompa” burkában (a színek, a formák, az anyagok, a stílusok sokféleségében) 

szemlélteti, s a férfi a vonatból elé táruló látványt e sokszínűségben ragadja meg, melynek 

kavalkádja a mesék világát idézi fel benne.44 A meseszerű közeg leírásának hangvétele azonban 

valamelyest átalakul akkor, amikor Darvady nézőpontot vált, vagyis amikor a vonatból (a 

szemlélődés távolságtartó közegéből) átszáll a gondolába (mint a városba való „belépés” egy 

rituális aktusaként). A vonat zártságával ellentétben a legkevésbé sem meghatározott pályán 

mozgó jármű nyitottsága másfajta térészleléshez köthető – szinte a város részévé válik a víz 

hullámain közlekedő utazó. Közelebbről nézve, a tér leszűkölésével együtt a hangulatelemek is 

más fényben tűnnek föl:  

 

ha valahol, akkor itten feltalálhatnám, ha nem is az életkedvet, de legalább a megadásnak, a 

lemondásnak bús nyugalmát! (…) Vajha meg tudná szállani az én szívemet is e csöndes vizek, ez 

ódon márványpaloták nyugalma, a lemondó fájdalomnak ez a méltósága, ez a csönd, ez a nyugalom, 

mely még komolyabb és ünnepibb lesz a bárkák egyhangú evezőcsapása és e fáradhatatlan 

harangoknak örökké váltakozó zenéje által. Vajha el tudnám lesni mind ez embernek csodás 

kedélyhangulatát. (…) Mintha egyiküknek sem volna semmi dolga, semmi gondja: ki a paloták alján 

heverész a napon, ki a Márk tér oszlopainak árnyában üli el idejét; a magas épületek alig nyitott 

ablakdeszkája mögül nagy fekete szemek kíváncsian tekintenek a tovasikló gondolára; az 

összekuszált campók és callék szorosra szorított terein, ellentétben a kanálisok és paloták 
csöndjével, a zsibongó népnek kacagása és zaja mindenen és semmiért; a hidak alatt és a csatorna 

hosszán elnyúló fondamentán a vendégét várva nyújtózó gondolásnak egy-egy elszakított dala 

halkan dúdolva; egy kis ingerkedés a facipőben kopogó leányzóval, aki lágy és mégis ruganyos 

termetével, nemes metszésű arcával, élénk szemeivel, rongyokba burkolva, de rongyaiba is keccsel 

és bájjal burkolva, olyan jól illik a hanyatló és elhanyagolt paloták ronda pompájához és épen úgy, 

mint e ronda pompa és úgy, mint itten minden és mindenki: gondtalanságot, széles, kényelmes, a 

nyomorban és fájdalomban is mosolyogni és csengő kacajra fel-felvidulni tudó gondtalanságot lehel. 

Hiszen gondtalan időtöltésnek látszik itten még a munka is: a vizeken evezés és vitorlázás, a nyílt 

boltokban henyélés és csevegés, a műhelyekben festés, vésés, fúrás-faragás... (10–11) 

 

A gondola közelebb hozza Darvady számára a várost, mely szembesíti őt saját semmittevő, 

tétlen létmódjával. A vonat ablakából elterülő „derült pompa” pedig ebből a távolságból „ronda 

pompává” válik. A ”hanyatló és elhanyagolt paloták” benyomása a saját egzisztencia 

kivetüléseként áll elő Darvady számára. Miközben Velence legpatinásabb épületei mellett halad 

el, amelyeken a művészet sokrétűsége mutatkozik meg, addig Darvadyt a városi semmittevés 

                                                             
43 BAUDRILLARD, i. m., 56. 
44 Huysmans és Asbóth regényének összevetése nyomán adódhat a szecesszióval kapcsolatba hozó következtetés: 

„A mindent átesztetizáló, még a technikai civilizáció produktumaiban is az emberi teremtő erő művészi aspektusát 

előtérbe helyező szecessziós látásmód manifesztációjával találkozunk mindkét esetben.” BARANYAI Zsolt, Az első 

magyar szecessziós regény (Asbóth János: Álmok álmodója) = Médiumok, történetek, használatok (Ünnepi 

tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Miháy tiszteletére), szerk. Pusztai Bertalan, SzTE Kommunikáció- és 

Médiatudományi Tanszék, Szeged, 2012, 192. A stílus kérdésköréhez lásd OLÁH ÖRSI Tibor, Asbóth János Álmok 

álmodója című regényének stilisztikai helye a magyar irodalomban = „Arany-alapra arannyal”. Tanulmányok a 

magyar irodalmi szecesszió stílusáról, szerk. Szabó Zoltán, Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2002, 168–190. 
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melankolikus „mélasága” ragadja magával, a gondtalan létmód nyugodtsága. Persze a ronda 

jelző itt nem a csúf jelentésében értendő, sokkal inkább arra reflektál a szöveg, hogy a 

művészileg nagyra értékelt épületegyüttesek már rossz állapotban lévő lakóházakként 

funkcionálnak.  

Azután, hogy Darvady „belép” a városba – ami persze szimbolikusan nevezhető 

belépésnek –, a szöveg a létgondokkal küzdő férfit úgy karakterizálja, mint aki „hajótörést” 

(58) szenvedett. Mindez az elbeszélés idejében ellentétesen szerveződik: a prózanyelv a férfi 

megérkezésének artikulálásával készíti elő azt a nyelvet és beszédmódot, amellyel a múlt 

eseményei egyáltalán elbeszélhetővé válhatnak. A perszonális elbeszélés módja, a saját nyelv 

keresése (a szubjektum elbeszélhetősége) a korszak identitásproblematikájára is rávilágít. A 

prózaművek központi kérdésfeltevésévé válik (a cselekmény leredukálása folytán) a „ki vagyok 

én?” kérdésben rögzíthető szubjektum megragadásának a gondja (mely Darvady esetében 

inkább a „hol vagyok én?” útkereső mozzanatával, s folyton úton levő létmódjával függ össze). 

Miközben az Álmok álmodója elbeszélő-főszereplője felépíti saját történetét, egyben önmagát 

is új módon hozza létre. A perszonális elbeszélés mindig egyszerre problematizálja a 

történetmondásnak, a saját élet egységes átlátásának, s a nyelvi identitásnak és az 

önmegértésnek a nehézségeit.45 A kisregénynek ezért is kell először bejárnia, nyelvileg 

„feltalálnia” a várost. S a szigetvilág nyelvileg feltárulkozó körbejárását követően a férfi 

életeseményeit, cselekedeteit a vízhez (vízi életmódhoz) kötődő szemantikában tudja kifejezi: 

„megint egyszer zátonyon voltam. (…) előttem állott az élet sík tengere! (…) és bármi sokszor 

szenvedtem már hajótörést, minekelőtte még az élet nyílt tengerén vitorláztam volna: mi 

könnyű szívvel, mi merész bátorsággal, mi nagyralátó büszke reménnyel indítottam meg 

hajómat” (kiemelések tőlem – N. B., 57–58). A vallomásos (második) fejezet lépten-nyomon 

arról számol be, hogy a saját történetét író elbeszélő főszereplő valamilyen módon „biztos földet 

akart talpa alatt” (62) – a megélhetés, a pályaválasztás gondjai azonban egyenesen olyan helyre 

vezetik, amely éppen hogy se nem igazán szárazföld, se nem tenger. Velencébe érkezvén az 

élettörténet azonban beteljesíti a perszonális elbeszélés során kialakított „elszigetelt” (47), 

magányos alkatú ábrándozót: „Az elszigeteltségből ezáltal [ti. a költészet] jutottam színgazdag 

képzeletem teremtményei által benépesített és – amint erősen megvoltam győződve – 

érdekesnél érdekesebb alakokkal benépesített világba. Mert – legalább eleintén – elszigeteltebb 

                                                             
45 Az identitás hermeneutikájának, a narratív identitás fogalmának kidolgozását Ricoeur tanulmánya nyomán 
alkalmazom. Paul RICOEUR, A narratív azonosság, ford. Seregi Tamás = Narratívák 5. Narratív pszichológia, 

szerk. László János, Thomka Beáta, Budapest, Kijárat Kiadó, 2001, 1525) 
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voltam, mint valaha” (46). Darvady önjellemzésének fontos aspektusának számít szemlélődő 

alkatának hangsúlyozása:  

 

Amint néztem és néztem a gyertyát, elmerültem a képzelet ama vándorlásának állapotába, mely 

miatt később is gyakran tartottak mások is, magam is, szokatlanul gondolkodónak, holott ez 

állapotnak mi köze sincs a gondolkodáshoz, sőt ellenkezőleg, az észnek tehetségei buja tétlenségbe 

merülnek és dolgozik maga és magára hagyatva a képzelet, valamint az álomban, ellenőrzés nélkül 

halmozva tarka, de elmosódott képeket egymásra. (29) 

 

A férfi gondolkodó attitűdjének inkább hangulati státusza rajzolódik ki a szövegrészletből: a 

merengés állapota ugyanis meghatározóbb annál, mint amit a merengés tárgya az adott 

pillanatban jelent. A szöveghely a gondolatot is egyfajta hangulatként mutatja fel, mely az álom 

és a képzelet módjára, uralhatatlanul működik. Darvady alkatának „gondolkodó”, „elszigetelt” 

aspektusa azonban a Velence kanálisaiban való gondolázás során bomlik ki teljes világlátássá.  

A szigetvilág egyetlen módon bejárható közlekedési formájának tekinthető hajózási 

különlegesség, a gondolázás a főszereplő gyakori programjaként adódik a szövegben, s e tárgy, 

a Velence jelképévé váló gondola a kisregény cselekményében (és regénynyelvében egyaránt) 

kulcsfontosságú szerepet tölt be. Darvady városról alkotott benyomásai, a városi atmoszféra (a 

férfit körül ölelő „tárgyi rendszerek”, az építőművészeti alkotások hangulata) a gondolázások 

során ragadják meg a férfit, s a specifikus jármű – a város tárgyi jelölőjeként – a szöveg 

metaforikus szerveződésén keresztül az elbeszélésaktus részeként is működésbe lép. A 

prózanyelv ugyanis e szóban (gondola) rejlő metaforikusan kibomló világlátás kidolgozását is 

elvégzi. A szöveg nyelvi szintjén ugyanis biztosítja a regényszerveződést mozgató kétféle 

hangulatiság (Velence atmoszférája, amelyben feltárul Darvady diszpozíciója) 

összekapcsolását.  

 

Nesztelen evezőcsapással hajtja a gondolás a nagy csatornán végig fekete nyúlánk bárkáját, melynek 

élén a hagyományos halabárd villog, közepén mint ravatal áll a sátor. A párnákba dőlve, a sátor 

ablakai előtt elhagyok vonulni templomot, palotát, jobbra, balra egyik a másikán, némán, csöndesen. 

Miért, hogy rosszkor és rossz helyen születtem! Miért nem vagyok azoknak egyike, akiket fejedelmi 

palotájában várt a dózse? (7–8) 

 

Egyfelől Darvady a gondola ringató mozgásának (hullámzásának) során különösen merengő 

állapotba kerül, másfelől pedig a palotasorok, a templomok látványa, hangulati benyomása saját 

egzisztenciális problémáját – a létbevetettség szorongó diszpozícióját – idézi elő. A szöveghely 

annak a diszkurzív létesülő cselekvésmódnak a jelenetét mutatja föl, amikor a történet szintjén 

mozgó esemény (gondolás hajtotta bárka mozgatása, a gondolázás) átvált a nyelvi cselekvés 

terébe (s gondolat, gondolás, gondolkodás válik belőle). Vagyis amikor a gondolázás előidézi 
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és kiváltja a gondolat születését. A kisregény két eltérő szintjének az összefűzését a 

szubjektumot körülvevő tárgyi világból vett metafora végzi el, melyben egy világlátás 

összesűrített gondolatisága is megfogalmazódik;46 a gondola–gondolat metaforában a szöveg 

két eltérő hangulat-fogalmának az összekapcsolása fejeződik ki. A létre vonatkozó kérdés 

gondolata a hajózások alkalmával tovább sodródik (egész „gondolatárammá” bomlik) és a 

város történelmi és művészeti értékeire koncentrál.  

A mű szerelmi narratívája is e gondolkodó, szemlélődő közegben, sajátos művészi 

hangoltság dimenziójában rajzolódik ki. Amikor Darvady a múlt eseményeinek feltárását 

követően újra visszatér a velencei élmények elbeszéléséhez, a szöveg csaknem oda helyezi a 

férfit, ahol az első fejezetben elhagyta – városjáró körútja kezdeteihez: „Gondolásom a nagy 

kanális palotasorai közt evezve megkerülte a Santa Maria della Salute fehér kupolatömegeit, és 

a napos Zattere felé vitt. (…) De én a nagy hajóktól ellepett széles kanális másik oldalára, a 

Giudecca szigetcsoportjára parancsoltam és a Megváltó temploma előtt szálltam ki” (66). E 

jelenet attól válik hatásossá, ahogy a perszonális elbeszélés nyelve átvált a művészetet 

tematizáló és magasztaló beszédmódba. A Megváltó templomában nemcsak az épület 

szakralitása ragadja magával a férfit, hanem egy Madonna festmény is, amelynek részletezése 

(részletező leírása) uralja a prózanyelv egész hangvételét:  

 

Minő kép ez a Madonna gyermekével! 

Nem festett sem azelőtt, sem azután ebben a modorban senki sem, csak Gian Bellin, a velencei 

iskola atyja.  
Csak ilyen odaadó, szeretetteljes, nyugodt gonddal lehetett ilyen mélyen hatni a legegyszerűbbel 

is. A régibb festők sötét világnézletének már vége van. Nem lehetséges ez többé a viruló vidám 

Velencében. A kemény szögletesség helyett puha finom idomok. A fehér világossággal és fekete 

árnnyal festés helyett színek mindenütt, lágy, olvadozó színek enyhítenek árnyat és világosságot, 

tündöklő erővel emelkedve ki a csodabájú claire-obscureből, mely a rejtelmes mélységnek és eleven 

fénynek varázsát egyesíti. (67–68) 

 

Azáltal, hogy a saját élettörténet közé műértelmező betétek ékelődnek, a művészet felől 

elgondolt lét eszméje bontakozik ki, mely során e képleírást idéző részek a legkevésbé sem 

szakadnak el a saját világot feltáró én-elbeszéléstől, sokkal inkább a részévé válnak.47 Ezt 

erősíti az a szerelmi vonzódás is, amely megíródik e fejezetben. A férfi festményhez fűződő 

                                                             
46 E módszertan, a metaforából kibomló élettörténet elméleti alapjait lásd KOVÁCS Árpád, Diszkurzív poétika, 

Veszprém, Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2004. 
47 Itt említhető a kisregény intermediális karaktere és intertextualizáló poétikája, melyre most külön nem térhetünk 

ki. A már más vonatkozásban idézett tanulmányokhoz hozzátehető NÉMETH G. Béla, A próza zeneiségének 

kérdéséhez (Asbóth János regénye, az Álmok álmodója), MTA Nyelv- és irodalomtudományi Osztályának 

Közleményei, XIII. k., 1958, 355–390; LAPPINTS Eszter – PALKÓ Gábor, "Anyám, az álmok nem hazudnak" 

(Asbóth János: Álmok álmodója), Iskolakultúra, 1996/8, 76–86; TAKÁTS József, A kötelességeszme regénye 

(Asbóth János: Álmok álmodója), Holmi, 1996/8, 1123–1134; BARANYAI Zsolt, i. m., 191–203.  
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megfigyelései egész sor gondolatot ébreszt benne, melynek során a művészet mindenekfelett 

álló voltát magasztalja: „a nemes bensőség és ájtatosság sejtelem-rejtelem-teljes bűbája 

túlemeli őket a közönséges való világán” (69). A művészetben tehát megtalálja a világból való 

kiszakadás lehetőségét.48 Ezt a lehetőséget pedig igyekszik átvinni abba a furcsa szerelmi 

viszonyba, amely a művésznő között létrejön – sikertelenül. Darvady a műalkotás szakrális 

teréből egyenesen a gondolába tart: 

 

Nyitott szemmel, látás nélkül tántorogtam ki, nem akaratom tudata, csak lépteim gépies ösztöne 

vezetett gondolámba. 

 

Mi ez? Való álom, látomány? 

Nyílsebesen siklik el mellettem egy gondola, végső hegyén kifeszített karokkal, egész testével 

hatalmasan az evezőnek neki-nekidőlve dolgozik a bárkás, már is eltűnt az óriás indiai hajó mögött, 

melyről oly bután tekintenek le a ronda kínai matrózok – de a gondolában az én Madonnám ült, 
szakasztott az az arc, szakasztott abban a félvilágításban, csakhogy a fájdalomnak merengésével 

színtelenebb ábrázatán... (71) 

 

Az átélt esztétikai tapasztalat és annak hatása nem ér véget a templomból kilépve: a művészi 

hatás hangulatilag befolyásolja Darvady érzeteit. A regény értelmezői rávilágítottak arra, hogy 

a templomban meglátott Madonna-festmény művészi benyomása hogyan tevődik át a 

szerelemre.49 Az azonban elkerülte az értelmezők figyelmét, hogy a művésznő éppen egy 

gondolában ülve „siklik” Darvady felé (aki ugyancsak a gondolába lép/”tántorog” be). 

Amennyiben a fenti gondolatmenet alapján érvényesnek mutatkozik a gondola–gondolat 

metaforának az egész regényszöveget átható ambiguitása, akkor nem tekinthetjük véletlen 

cselekményepizódnak azt, ahogy a szöveg éppen egy gondolába ültetve tereli Darvady szeme 

elé a művésznőt. A templomi tér kulturalitásának hatása alatt álló főszereplő hangulat-uralta 

gondolatának „termékeként” foghatjuk fel a gondolázó „Madonnát”. A művésznő Darvady 

számára saját hangulata/gondolata által teremtett figuraként tűnik fel. S amikor (szépen lassan) 

kiderül, hogy a gondolat és hangulat alkotta figura nem azonos a művésznő valódi mivoltával, 

báltermek és reneszánsz paloták tárgyi közege által létesített és fenntartott kapcsolatuk zátonyra 

fut. 

A kisregény alapvetően a kedélyvilág sokszínűségét, a létnek új perspektívát nyújtó 

hangulati állapotok hullámzását viszi színre, mely a századforduló művészetének új létmódjává 

– világlátásának alapjaivá – válik. Ez az új világlátás mindenekelőtt a tétlen szemlélődés 

                                                             
48 Ahogy erre a kisregényt a Schopenhauer filozófiai művével összevető tanulmányok szerzői is rámutatnak. Lásd 

SZAJBÉLY, i. m., illetve LŐRINCZ Anita, Asbóth és Schopenhauer, Irodalomismeret, 2014/2, 80–91. 
49 Lásd POZSVAI Györgyi, Művészethódolat, i. m., 96–111., illetve Szajbély Mihály, Gergye László már 

hivatkozott tanulmányai is reflektálnak e művészileg feltárulkozó szerelmi hangoltságra. 
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gondolatiságát hirdeti, melyet Asbóth szövege a gondola–gondolat metaforikus 

összekapcsolódásából bont ki. A disszertációban tárgyalt kisregények e jelenség további 

kifejezésmódjaira mutatnak rá, melyben a szereplők olyan létszituációkban tűnnek fel, 

amelyben a hangulat problematikája – más-más összefüggésrendben ugyan, de – kiélezetten 

jelentkezik. 
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2. A „rongyos egzisztenica”1 

(Reviczky Gyula: Apai örökség) 

 

 

A „melankólia belátása” 

Reviczky Gyula főleg lírai műveivel írta be magát az irodalomtörténeti kánonba, ezért 

meglepőnek tűnhet annak az epikai sornak az élére helyezni, amelynek sajátosságáról szó esik 

a disszertációban; mégsem hagyható figyelmen kívül értekező prózája és elbeszélő műve, az 

Apai örökség.2 Már életműve elején, 1876-ban megfogalmazódik a Szenvedély és világfájdalom 

című esszéjében az az alapvető létélményről szóló melankólia-koncepció, amely – Reviczky 

szerint – a poézis születésének, a költői diszpozíciónak a legmarkánsabb jele, és amely aztán 

visszatükröződik a századvég kisregényeinek szövegvilágában.  

 

Minden »nagy« költőnél igaznak bizonyul, hogy elégedetlenek a világgal és sorsukkal, s 

boldogságuk a legszerencsésebb körülmények közt is puszta sejtelem marad. Okuk és elég nagy 

szívük van a fájdalomra; bánatuknak egész története van, melyet egyedül ők ismernek, de nem 

panaszolják el senkinek. 

Inkább belőlrül keresik a megnyugvást, s többnyire meg is találják, mindannak dacára, hogy 

éppen a nagy poéták hajlandók világfájdalomra, mert sejtik ama legnagyobb boldogságot, mely a 

világ kezdete óta szétfoszolni nem akaró álomként terül a nagy és szép lelkekre. De van egy 

balzsamuk, mely sebeik fájdalmát megenyhíti, s megtanítja őket a türelemre. A melankólia ez a 

balzsam (…) A melankólia pedig nagyon különbözik a világfájdalomtól. A világfájdalom nagy 

betegség: a melankólia lábadás ebből a nagy betegségből; a világfájdalom gyakran mint indokolatlan 

zsörtölődés, önmagát sebző vak indulat jelentkezik: a melankólia együtt jár a belátással, tehát 

szentimentalizmussá sem fajulhat.  
A világfájdalom is jelenthet nagy költőt, de a Shakespeare-ek, Arany Jánosok költészete nem 

képzelhető melankólia nélkül. Elhisszük, hogy szenvedély nélkül nincs nagy poéta, de az is igaz, 

hogy melankólia nélkül nincs nagy poézis. Lehet a szenvedély billentyűin játszani, de a belátás 

zárkózottságának a sikító hangokat fátyoloznia kell: a költő éreztetheti fájdalmát, de szerfeletti 

jajgatása annyit vesz el nagyságából, amennyi szánalmat kelt bennük a szenvedő ember iránt. [… ] 

Érzelmekből eredő dal csakugyan nagy költőt jelent, aki érzi az élet hiábavalóságát, tudja, hogy 

nyomorultak az emberek! De van egy még nagyobb költő, aki éppúgy éli az életet, ezt a hiúságok 

hiúságát, aki nemcsak látja, de egyszersmind belátja az emberiség nyomorát, s azt is tudja, hogy 

ezen változtatni nem lehet.3 

 

                                                             
1 REVICZKY Gyula, Apai örökség = Reviczky Gyula művei 2, szerk. Belia György, Budapest, Szépirodalmi 

Könyvkiadó, 1969, 117–216, 212. (Az oldalszámok jelölésére ezt a kiadást használom a továbbiakban.) 
2 A kortárs kritika Reviczky lírai teljesítményére hivatkozva a prózai művek elmarasztalásáról számol be, s ez a 

nézet csak jóval később kezd átfordulni az elismerő meglátások irányába. A kisregény kétféle 

hagyományozódásának (egyfelől társadalmi-szociológiai kontextusának, másfelől a turgenyevi „felesleges ember” 

típusának) a – Szilágyi Márton által elvégzett – feltárása során a műben rejlő értelmezési lehetőségek is 

kirajzolódnak. SZILÁGYI Márton, Egy átírás tanulságai. Reviczky Gyula Apai örökségének két változata, Alföld 

1994, 45/10, 57–68. Kunkli Enikő a kisregény főfigurájának, narratíva-keresésének útja mellett a recepciótörténeti 

kérdéseket is érinti. KUNKLI Enikő, A szereplő jelleme az elbeszélés sorsa. Narratívaképződés és értelmezésbeli 

következményei Reviczky Apai örökségében, Irodalomtörténet 2004/4, 485–510. 
3 REVICZKY Gyula, Szenvedély és világfájdalom, i. m., 418–424. 
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Reviczky a hangulat és az érzelem megkülönböztetéséhez hasonló módon mutatja fel a művészi 

diszpozíció és a költészet lényegét: a melankólia és a világfájdalom feszültségében látja az 

alkotás lehetőségét. Annak ellenére, hogy ontikusan szemlélve szemben állnak egymással, a 

két affektív, lelki dimenziót alkotó jelenség (hangulat és érzelem) az ember kedélyvilágához 

tartozik. Ennek mintájára képzelhető el az alkotói diszpozíciót meghatározó hangulati sík is: a 

költészet/művészet kiindulópontja abban a hangulatilag feltárulkozó állapotban ragadható meg, 

amely valamilyen belülről gyötrő, de „néma” fájdalomhoz hasonlítható, s mint ilyen mélyebben 

gyökerező, mint az irányultságában mindig közvetített érzelem (ilyen a 19. századi irodalomban 

főleg Byron nyomán terjedő világfájdalom is). Az indulatból alkotó művész alkotásainak tárgya 

van: valamilyen – világfájdalomból keletkező – affekció. A melankólia több e fájdalom 

„fájásánál”, miközben sóhajában ugyanúgy benne van a gyötrődés. A melankólia többet tesz 

hozzá a poézis lényegéhez, több a fájdalom megfogalmazásánál, annak dalba öntésénél. 

Tudomásul veszi mindennek változtathatatlanságát – a melankólia tehát már belátás, vagyis 

döntés, amely más diszpozíció (a Reviczky által definiált humor létállapota)4 felé vezet, mint a 

világfájdalom. A századforduló kisregényei ebből a belátáson alapuló melankóliából bomlanak 

ki. Szerzőik nem Shakespeare-ek és Arany Jánosok, de egy új hangot szólaltatnak meg 

színvonalasan, mely a modern magyar prózairodalom kialakulásában fontos szerepet játszik.  

A melankólia természetesen egy elméletileg és történetileg is nagyon összetett fogalom.5 

Számunkra most az a fontos, hogy Reviczky mit is értett rajta. Nála, illetve szövegeiben, a 

melankólia összefüggésben áll az eszmélkedő és az igazságot sajátos módon meglátó és belátó 

ember léthelyzetével. Bár nem feltétlenül hozza összefüggésbe a hangulat problémájával, ettől 

függetlenül az általa körülírt (főként Alexander Bernátra és Arthur Shopenhauerre hivatkozva 

és olykor velük vitatkozva) melankolikus diszpozíciót jellemző felfogása szoros 

összefüggésben áll a századvégi prózát meghatározó hangulat és hangoltság jegyeivel. A 

melankólia a hangulat és a rendszeres filozófia határmezsgyéjén, a kettő között áll; a világbánat 

már nem hangulat, mert világszemléleti sajátosságai vannak, de még nem is filozófiai rendszer, 

mert egy ilyenhez képest sokkal közelebb áll a gyakorlati élet megéléséhez. A melankólia mint 

világbánat nem pusztán csak „kedvetlen hangulat, rossz kedv”, „mert világnézet nem folyhat a 

hangulatból, vagy pillanatnyi rosszkedvből (annál kevésbé egy következetes filozófiai 

rendszer), hanem csak az agy alkotásából, a véralkatból s az igazán megismert vagy vélt 

                                                             
4 Humor – „a pesszimizmusban tisztult emberszeretet kacagva sír.” REVICZKY Gyula, A humor pszichológiája, i. 

m., 393–410, 398. Vö. Z. Kovács Zoltán fogalomtörténeti értelmezésével. Z. KOVÁCS Zoltán, „»Vanitatum 

vanitas« maga is a húmor”, Budapest, Osiris Kiadó, 2002. 
5 Vö. FÖLDÉNYI F. László, Melankólia, Pozsony, Kalligram Kiadó, 2003, illetve a legújabb összefoglalót lásd 

FÖLDÉNYI F. László, A melankólia dicsérete, Budapest, Jelenkor Kiadó, 2017. 
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igazságból, amely azonban az érzelmet is áthatja” (kiemelés a szerzőtől).6 A melankólia és „a 

világbánat tehát nem filozófiai rendszer kifolyása, hanem patológiai jelenség”.7 Patológiai, 

amennyiben egyfajta állandó „idegességben”, vagyis egy sajátos hangulat által befolyásolt 

állandó figyelmi állapotban létezik. Éppen ezért kiemelkedően fontos az a világbánat által 

felfokozott ideges figyelem, amely a századforduló kisregényeinek főfiguráit általánosan 

jellemzi. Az Apai örökség Fejérházy Tiborja azt fürkészi ideges pillantásával, hogy maradt-e 

számára valami abból a létformából, amit ősei hátrahagytak; az Álmok álmodója, Darvady 

Zoltán Velencébe menekül a létezés terhének szorongása miatt; az Az a hatalmas harmadik 

Miskájának arra kell már-már az öngyilkosságig vezető idegességgel koncentrálnia, hogy 

nehogy szerelmes legyen; A préda Hannájának minden idegszála a házastársi boldogság 

elérésén függ, míg Péter egyetlen izgalma az, hogyan kerülhetné el az izgalmakat; a 

Művészszerelem Arzénját a művészi ihlet és az íráskényszer izgalma tartja fogva; A 

kristálynézők Fábiánja pedig lázasan gyötrődik a múlt elhibázott eseményeitől, és egy beteges 

képzet foglyává válik; Cholnoky László hőseinek idegállapotát talán részletezni sem szükséges, 

oly nyilvánvaló a részegség, a hallucináció és az önkívület szinte őrületig túlfeszített 

zaklatottsága. Valahogy tehát az összes felsorolt regény központi figurája patologikus eset: a 

sajátos létszituációkba vetett figurák szubjektivitása a túlfeszített idegállapot által 

meghatározott (és a regények során már világszemléletig eljutó) hangulatból „fejlődik” ki. S 

mindez természetesen alapvetően hatja át a személyiségek előállításáért felelős, a prózai 

narratív identitásképzés eljárásaiban dolgozó (kis)regénynyelvet.  

A Reviczky esszéiből kirajzolódó világszemlélet Asbóth János cikkeit idézheti fel: e 

szövegek nagyjából egyidőben keletkeztek, s szinte ugyanarra a jelenségre reflektálnak. 

Reviczky a Századunk pesszimizmusa című szövegében a korhangulat tekintetében oly sokat 

emlegetett Schopenhauer-hatással kapcsolatban szinte ugyanazt mondja, mint kortársa A fiatal 

irodalomból című írásában: „Tagadhatatlan, hogy a világbánat ebben a században nagy 

mértékben terjedt és hódított, de valótlanság volna azt Schopenhauer filozófiájának 

tulajdonítani. (…) Előidézték a század szibarita elvei, az összes érzékek által nyújtott 

gyönyörök kizsákmányolása, a kiürített tömérdek abszintes pohár, az álmatlan éjek és a hatodik 

érzék: az idegesség.”8 Noha természetesen a szóban forgó filozófiai nyelv segített kialakítani 

saját beszédmódjukat, hiszen mindketten jól ismerték a német filozófus munkáját, a 

világlátásukat mégsem filozófiai rendszer felől magyarázzák. Míg Asbóth a tanulmányban a 

                                                             
6 REVICZKY Gyula, Századunk pesszimizmusa, i. m., 454–467, 462. 
7 Uo.  
8 Uo. 
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schopenhaueri pesszimizmus-kifejezést használja, addig Reviczky már kezd árnyaltabban 

fogalmazni és áttér a világbánatra – pesszimizmus helyett. (Ennek az árnyaltabb beszédmódnak 

oka talán abban lelhető fel, hogy Reviczky esetében sokkal inkább a költészetből fakadó, 

érzékenyebb megszólalásmód érezhető,9 míg Asbóthnál a közéleti, politikai elhivatottság okán 

inkább az eszmetörténet felől közelítő gondolkodásmód rajzolódik ki.) Ez az árnyalás azonban 

sokat tesz hozzá a melankólia megértéséhez, melyet Reviczkynek épp e két jelenség 

szembeállításával sikerül elérnie.  

 

A nemes kedélyek e tragikuma nem pesszimizmus, hanem világbánat, s kifolyása ama csalódásnak, 

mely a világhoz és emberekhez fűzött várakozásukat érte. (…) Jelképe Tantalusz, soha ki nem 

elégíthető vágyaival. Talaja a szív érzékenysége, kikeltője pedig a világ képzelt vagy megismert 

rosszasága s az a tapasztalat, hogy az emberek erkölcsi élete sem egyéb, mint a harc a létért. (…) 

S mégis, a léleknek e hangulata vezet az igazsághoz. Hiszen, aki mindent rendénvalónak talál, 

az a világot, mint egészséges ember testét, nem is érzi. Nincs mondanivalója: nincs, ami fölött 

eszmélődjék. (…) a pesszimizmus nem fáj a szívnek, s azért a józan okosság világnézetének 

mondható; a világbánat ellenben kínozza a lelket. Az előbbi az észből, az utóbbi a kedélyből fakad. 

(455–457) 

 

A világbánat mindenekelőtt mégiscsak valamiféle hangulati dimenzió kivetüléseként, a 

kedélyből fakadó szemléletnek az alapját képezi. Mondanivalója van – elbeszélésre és 

eszmélkedésre késztet. Ez a történetalkotásra törekvő gondolati a(spe)ktus alkotja Reviczky 

kisregényének hátterét is. Fejérházy Tibor élettörténetében a napról napra élő kedélyvilág tárul 

fel melankolikus hangnemében, beszédmódjában, alkatában és megnyilatkozásában is. Az új –

hangulataiban hullámzó, vergődő és tétlen – létmód más formáját viszi színre az Apai örökség, 

mint amit az Asbóth-kisregény korábban felmutatott. Az egzisztenciális gond itt két szinten is 

létformáló erővel bír. A legnagyobb válságállapotot egyfelől a szülőktől örökölt szituáltság 

elkerülhetetlensége s megváltoztathatatlansága, másfelől pedig az – ebből származó – anyagi 

nehézségekben rögzült mindennapi nyomorhelyzet előállása jelenti. Mindkét esetben tehát 

valamilyen hiány szervezi a szereplő életgondját alkotó problematikát.10 A melankolikus 

létérzés (korszakfogalommal élve: a rossz közérzet) Fejérházy esetében abból az összetett 

                                                             
9 Németh G. Béla is az értekező művek „lélektani sajátosságára”, s „mélyen személyes” aspektusra hívja fel a 

figyelmet. NÉMETH G. Béla, A peremsors tudattorzítása (Védekező humor – kibékítő belátás: az értekező Reviczky) 

= Küllő és kerék, Budapest, Magvető Kiadó, 1981, 150–,172, 153. 
10 Érdemes szem előtt tartani tehát azt, hogy a Fejérházy Tibor képviselte regényfigura „kínjai nem kívülről 

fakadnak, hanem önnön egzisztencialitásában gyökereznek.” Ezeket a szereplőket nevezi Eisemann György 

„tantaloszi hősöknek”, illetve „hiánylénynek”, amennyiben a „századforduló irodalma igencsak telített a 

vágyakozás és a beteljesületlenség ellentmondásából fakadó hiány élményével”. EISEMANN György, Tantalosz a 

századfordulón = E. Gy., Ősformák jelenidőben, Budapest, Orpheusz Kiadó, 1995, 60–82, 61–64. A hiány továbbá 

a költészetben a legkevésbé sem valamilyen entitás üres helyét jelöli – a hiány mint világalkotó fenomén mindig 

elbeszélésre késztet: „ezek a hiányjelek dús jelentéspotenciáljuk okán szövegképző erőt képviselnek, textuális 

kiindulópontokként funkcionálnak”. Vö. SZITÁR Katalin, A hiány mint világ és jel = SZ. K., Hiány-jelek, Budapest, 

Gondolat Kiadó, 2013, 12. 
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tapasztalatból alakul ki, amelyet mindenekelőtt a családban való részesedés-élmény11 

nélkülözése teremt meg: „apai, anyai szeretet nem gondozta, a családi tűzhely melege nem tette 

neki a világot otthonossá” (123). Annak az egzisztenciál-ontológiai elméletnek a megfordítása 

ez, amely azt mondja ki, hogy „a létező akkor vonja magára igazán a figyelmet, amikor 

hiányzik”.12 Fejérházy éppen azzal szembesül, hogy jelenlétének hiánya (apja új családi 

közegéből) semmiféle részesedésnek a hiátusát nem idézi fel; a jelentéktelen lét ennek 

tapasztalatában aztán később társas kapcsolatait, emberi viszonyait is csak a jelen-nem-lét felől 

– a hiány létmódjában – képes elképzelni. Az otthontalanság-érzés az apai örökséget 

élettörténetként megélő regényszereplő esetében így mindenre kiterjedő metaforaként szervezi 

a kisregény poétikáját.13 

 

A miliő kiüresítése 

Az Apai örökség keletkezéstörténete sajátosnak mondható. Első változata 1884-ben jelent meg, 

de szokatlan módon Reviczky kritikai megjegyzések és egyéb megfontolások miatt 

megváltoztatta kisregénye cselekményét14 és két évvel később közzétette a mű második 

kiadását. A később megjelent mű élére egy előszót írt, melyben így szól az olvasóhoz: „a fő 

módosítás azonban az, hogy a minden tettől irtózó Fejérházy Tibort nem hagytam meg 

öngyilkosnak, hanem az olvasóra bíztam annak az elképzelését, meddig fog a lejtőn lefelé 

gurulni, s lesz-e képes valamikor megállni” (117).15 Ebből az olvasóhoz szánt és a szereplői 

sors végkifejlete tekintetében rá hagyatkozó előszóból is kiderül tehát, hogy főhőse az első 

változatban megölte magát, és hogy a történet Fejérházy Tibor életének és tétlenségének 

elbeszéléséről szól. Két uralkodó karakterjegy bontakozik ki e sorokból: a cselekvésképtelen 

attitűd és az életút – akaratgyengeségből fakadó – bizonytalansága. Mindebből persze sejthető 

a mű alaphangulata is, mely rávetül a kisregény poétikai eljárásaira is. A prózanyelv ugyanis 

összekapcsolódik e minden területre kiterjedő cselekvésképtelen életmóddal: Reviczky a tett 

                                                             
11 A részesedés fogalmát Gabriel Marcel ontológiai megközelítése alapján használom, amelynek értelmében a 

részesedés pozícióját a szubjektum létre való igénye tárja föl (részesedés a létben). Gabriel MARCEL, A misztérium 
bölcselete, szerk. Lukács László, Bende József, ford. Bende József, Cseke Ákos, Nagy Zsolt Péter, Budapest, 

Vigilia Kiadó, 2007. 
12 Igor SZMIRNOV, Lét és alkotás, ford. Kukucska Csilla, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000, 52. 
13 Lőrinczy Huba hívta fel a figyelmet Reviczky prózai műveinek vizsgálata során a szövegekben erősen működő 

otthontalanság és otthonkeresés motivikájára. LŐRINCZY Huba, Reviczky Gyula szépprózai öröksége = L. H., 

Szépségvágy és rezignáció. A századforduló epikájáról, szerk. Juhász István, Budapest, Magvető Kiadó, 1984, 

196–234. 
14 Szilágyi Márton az átírás textológiai kérdésével, vagyis az azonos címen megjelent két különböző szöveg 

problematikus aspektusával foglalkozik. Problematikusnak nevezi, amennyiben az átdolgozás „egymásnak 

ellentmondó irányú javításokat eszközölt”. SZILÁGYI, i. m., 67. 
15 Az „ultima manus” elv alapján e második kiadásnak a modernebb zárlatú szövegére támaszkodom az értelmezés 

során.  
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hiányának nyomorba taszító történetét írja meg e művében. Vagyis egy – a romantikától 

elszakadni látszó, a modernitás útjára lépő – új léthelyzet elbeszélésére tesz kísérletet, melyet a 

nyomor és az átlagosnak nem mondható apai örökség összefonódó motivikája működtet.  

Hogy az örökség mint olyan hogyan függ össze a cselekvésképtelen, akarattalan 

létmóddal és hogyan bont ki abból egy életutat, azt az írásmű pontosan tárja föl. A kisregény 

hamvazószerda reggelén kezdődik, s ezzel megadja a mű alapszituációját is. Érdekes dátum ez 

a regényindításához. Mint tudjuk, a keresztény hagyomány szerint hamvazószerda a húsvétot 

megelőző negyven napos böjt első napját jelenti, s a hozzá tartozó liturgikus szokás szerint ezen 

a napon szentelt hamuból keresztet rajzolnak a hívők homlokára. A pap közben azt mondja: 

„Emlékezzél ember, hogy porból lettél és porrá leszel.” Ebből adódóan a hamu az elmúlás, a 

halál alapvető jelképévé is vált.16 S hogy az elbeszélés ennek a hagyománynak (egzisztenciális 

örökségnek) a felidézését helyezi a történet élére, jelentős mozzanat a cselekmény egészére 

nézve: Tibor ezen a reggelen kapja meg apja gyászhírét, s innentől elkezdődik az örökség 

regénynyelvi megjelenítése. A mű kiterjeszti, átírja az örökség szociáldarwinista-naturalista és 

jogi kifejezését, és az emlékezés poétikáját bontja ki belőle. S nem utolsó sorban Tibor életét 

meghatározó metaforikus „böjti időszaka” is kezdetét veszi: lemondás a munkáról, a 

szerelemről, az otthonról, melynek következménye a hajléktalan csavargás és „úri koldulás” 

(146) lesz.  

A regény alapszituációja egy átmulatott éjszaka utáni ernyedt fáradtságban mutatja a 

főszereplőt, aki apja halálhírére meglepően közönyösen reagál: „Szó nélkül visszadobta az 

asztalra [a levelet], és lassan öltözködni kezdett. Hogy mit érzett? Fájdalmat? Nem mondhatni. 

Meglepetést? Azt se. (…) Se nem búsult, se nem gondolkozott az eseten” (119). Az érzelem 

nélküli, lehangolt diszpozíció már a mű legelején felsejlik, sőt ez az első jelenet rámutat arra a 

melankólia belátásán nyugvó világszemléletre, amely e korszak hőseinek sajátja. Ennek 

ellenére Tibornak nem nincs más választása: elzálogosította értéktárgyait, és a pénzből 

Budapestre utazik mostoha anyjához. A történet ezt követően – a nevelődési determináció 

elvétől sem idegen módon – feleleveníti Tibor gyermekkorának néhány részletét, apátlan, 

anyátlan, rokonoknál töltött fiatalkorát, s azt a néhány iskolai évet, amikor Tibor apjával és 

mostohájával volt kénytelen együtt élni. Ebben a pár esztendőben ismerkedik meg Tibor igazán 

– addig idegen – apjával és azzal a mentalitással, amely sajátjaként rögzül a fiatal gyermekben. 

Azt a munkanélküli uraskodó létformát, amely esetenként – egy-egy régi családi per jóvoltából 

– fényűzést, pénzszórást, vagy nyomort és nélkülözést jelentett a család számára. Az éppen 

                                                             
16 Jelképtár, szerk. Hoppál Mihály, Jankovics Marcell, Nagy András, Szemadám György, Budapest, Helikon 

Kiadó, 1997. 
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aktuális helyzetet Tibor csak apja és annak új felesége, a „drágagyöngynek” nevezett Vilma 

öltözködési szokásaiból ismerte fel. A nyomorultabb napokon Fejérházyék nagy lakása üresen 

állt; a szekrényekből eltűnt a sok finom ruha és fehérnemű. A nyomor regénynyelvi leírása 

feltűnő módon kötődik az öltözködés, a ruhatár és a lakás berendezési tárgyaihoz. Ezeken a 

napokon előfordult, hogy „saját apja is szégyellte Tibort. Mikor egyszer sétára induló szüleihez 

csatlakozott, visszautasítólag figyelmeztette, hogy ily öltözetben, ilyen csámpás cipővel (Mert 

semmit se tudsz kímélni! Az úristen se győzne ruhával!) nem vihetik magukkal” (134); jobb 

időkben azonban „Tibor is kapott egy szép öltözetet, kesztyűt, botot, nyakravalókat s más 

apróságokat (most már megint bátran feszíthetett az utcán)” (137). A kisregény az anyagi javak 

változó, ingadozó állapotát feltűnő módon szervezi az öltözet leírásai köré. Az apától 

megmaradt örökség is a ruházatból kiindulva építi ki Tiborra nézve a nyomorgás 

egzisztenciáját.  

Az örökség a jogi diskurzusban nem más, mint a meghalt személy hagyatéka, mint egész; 

javakkal, terhekkel és kötelezettségekkel együtt, mely az ember halálával elsősorban a 

gyermekre száll.17 (A naturalista esztétika pedig – erről szó lesz – az átöröklés fogalmát vezette 

be az ember biológiai meghatározottságának jelölésére.) Az irodalmi alkotás azonban kifordítja 

e jól ismert terminus értelmét, és azt mutatja fel, hogy hogyan válik történetté, sőt életúttá és 

sorssá az az apai „örökség”, amely vagyoni értelemben nem tartalmaz semmit – ugyanakkor 

mégis létformáló teherként nehezedik az örökösre. A tárgyi hagyaték áll „egy fényes 

cilinderből, egy divatos színű, világos felöltőből, egy kék télimellényből, két nyári nadrágból 

(apja legjobb öltözetét magával vitte a sírba), egy tajtékszopókából, egy monokliból, egy 

sétapálcából és egy karneol pecsétnyomóból. Volt még egy pár cipő is; de nagy volt a Tibor 

lábáran, nem használhatta. (A ruhát legalább át lehet dolgoztatni.)” (155). De apja 

természetesen nemcsak ruhaneműit hagyta maga után, hanem mindazt, amit ruhái képviselnek 

tetőtől-talpig: az úriaskodó létforma szellemét és jellembeli vonásait, melyektől Tibor innentől 

kezdve nem tud szabadulni. Hogyha a szó (még mindig az örökség) etimológiájából indulunk 

ki, akkor mindezt megerősíti, hogy a fogalom az örök kifejezéshez vezet vissza, az „időbeli 

végtelenséghez”,18 mely előre vetíti Tibor befejezetlen történetének állandósuló végét; azt, 

hogy apja testi-lelki örökségét, nyomorát és szerencsétlenségét soha nem tudja levetni magáról:  

 

                                                             
17 OROSZ Árpád, Öröklési jog = Polgári jog, szerk. Wellmann György, Budapest, HvgOrac Lap és Könyvkiadó 

Kft., 2018. 237–246. 
18 A magyar nyelv történeti etimológiai szótára III. kötet, főszerk. Benkő Lóránd, Budapest, Akadémiai Kiadó, 

1976. 
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Apjáról szállt rá minden nyomora. Ez az ő apai öröksége. Apjáért szenved. Apjáért, aki vagyonát 

eltékozolta; apjáért, akinek hajlamait, véralkatát örökölte; apjáért, aki a semmittevést, az 

élvezetekben való elmerülést bizonyos emberek kiváltságának tekintette. Az apát, aki teljes életében 

nem használt senkinek, legföllebb az uzsorásoknak, most a fiúban utolérte a rémítő büntetés. A 

nemezis szörnyű átka sújtja, s el kell pusztulnia az apáért. (216) 

 

Az örökség szó tehát a regény világában a ’nemezis’ jelentésével is bővül, így 

értelemkörében tetten érhető a származás egész életsorsot megpecsételő, könyörtelen 

bosszúálló jellege, a naturalista látásmódnak Zolától Ibsenig megfigyelhető tulajdonságaként. 

Már Tibor megnevezés-formái is az apai életminta szerint alakul ki a kisregény szövegében. 

Kamaszkorában – mikor apja éppen egy jelentősebb örökséghez jutott –, úrként kezdett 

viselkedni az iskolatársai körében: „Az egész osztályban ő lett a legtekintélyesebb ifjú; nemcsak 

mert jó diák volt és úri gyerek, hanem főleg azért, mert tudták, hogy félig-meddig már a maga 

ura” (140). A mű legelején ficsúrnak, úrfinak, úrnak nevezett legényből azonban „Fejérházy 

Tibor, a hajléktalan, bitang és csavargó árva” (196) lesz, aki „nagyúri hajlamokkal van 

telerakva” (178), és ebből a „maga ura” viselkedésből aztán „úri koldulás” (146) lesz a regény 

előrehaladtával. Tibor kezdetben minden idegszálával igyekszik palástolni nyomorát, mely egy 

újfajta gyötrődés-érzet megjelenését váltotta ki alkatából: a korszak „kedélybetegsége” az 

idegesség, az idegláz mind erősebben befolyásolta mindennapjait. Ezt a gyötrő állapotot a 

szöveg a láz szimptómájához tartozó jelentéskörrel írja le és konnotációs kifejezésével is 

szemlélteti. Egyfelől ideges, lázas állapotba kerül minden alkalommal, amikor a tétlenség 

diszpozíciójába süllyed: „Még jobban lehangolta az a tudat, hogy Ágnessel nem fog egyhamar 

találkozni. Innen ideges, lázas állapota. Lassanként a világ, az emberiség ellen kezdett 

lázongani” (177). Másfelől e tétlenséget követi egy soha célra nem jutó gesztus, a lázongás. A 

tétlen, uraskodó életvitelből adódó büszkesége pedig folyton lealázó, megalázó érzéseket 

ébreszt benne: „Tibort szintén úgy nevelték, hogy mentül kevesebbet dolgozzék, mentül hiúbb 

legyen predikátumára, s lealázónak tekintsen minden foglalkozást, melyet megfizetnek” (177). 

A kedélyéből fakadó lázongás, a lázas idegesség és a megalázottság elleni küzdelem egyszerre 

alkotják azt az életformát, melyet Tibor nem tud levetkőzni, s mely apja hagyatékából maradt 

rá. A láz egy biológiai védekezésmód a külső világból érkező fenyegetésekkel szemben, amely 

azonban magát a testet is roncsolja – valahogy így működik Tibor esetében a gondolkodás is, 

amely bár védekezni próbálna a pusztító apai örökség ellen, mégis önmagát számolja fel (vagy 

taszítja a tétlenség ugyancsak önpusztító szituációjába). 

A semmittevés nyomorba taszító léthelyzeteinek nyelvi-stiláris megjelenítése szintén 

naturalista módon történik. A nincstelenséggel való szembesülés a társadalom kívülállójává 

avatja a regényszereplőt, s ez a pozíció sokszor egészen az éhezés, a vagyontalanság, az 



34 
 

otthontalanság – vagyis a hiánylét – megtapasztalásáig süllyesztik. S. Varga Pál – Bródy Sándor 

novelláit kutatva – egy új „humán modell” kialakulása felől olvassa újra a századforduló 

naturalista prózairodalmát, melynek értelmében az ember „mindenoldalú determináltsága” 

mutatkozik meg, melynek nyomasztó terhe alatt összeroskad.19 Fejérházy igazán meg sem 

próbál részt venni (részesedni) e szorongató társadalmi szférából – igyekszik kivonni magát a 

munka, a házasság, a társadalmi szerepek cselekvő világából. Ez a teljes mértékben kívülálló 

diszpozíció a „kisember” – romantikában is jelenlevő – karakterének újra-alkotásához vezet.  

Az örökség természetesen csak az örökhagyó halálával száll teljes mértékben a 

leszármazottra. A kisregény nem mulasztja el az örökség ezen törvényes érvénybe lépésének 

tematizálását, melyet a mű, mint jeleztük, az öröklődés naturalista szellemiségére reflektálva 

végez el. Fejérházynak ugyanis nemcsak a halálhírt jelentő levéllel kell szembenéznie, azaz 

nemcsak az írott szó közvetítettségén keresztül találkozik a halál-jelenséggel, hanem halott apja 

egész látványával is meg kell küzdenie. A prózanyelv itt kitüntetetten él a naturalista részletezés 

eljárásával: 

 

A szomszéd szobában volt a ravatal felállítva. Fejérházy Béla eltorzult vonásokkal, festett 

fakoporsóban feküdt a szoba közepén. Feje kopasz volt, s ami kevés haja még látszott, az is fehér 

volt, mint a hó, szájába csüngő, kajla bajusza is alig mutatta nyomát hajdani fénylő feketeségének. 

Azelőtt izmos, férfierőtől duzzadó karjai iszonyúan le voltak soványodva; arcát, homlokát 

sötétbarna foltok éktelenítették, majdnem olyanok, mint a kolerában megholtakét. Tekintetében 

mondhatatlan fájdalom és keserűség arra mutattak, hogy nagy kínok közt halhatott meg. (150) 

 

A testleírás itt mintha annak a programnak tenne eleget, amelyet a zolai regényalkotási mód 

képvisel: a kísérleti regénynek. Összevetésre érdemesek Zola szavai: 

 

Az átöröklésnek nagy szerepe van az ember szellemi és érzelmi megnyilvánulásaiban. Egy család, 

egy embercsoport vizsgálatában, véleményem szerint, a társadalmi környezet ugyancsak alapvető 

fontosságú. Az élettan valamikor bizonyára magyarázatot tud adni a gondolat és a szenvedélyek 

működésére: tudni fogjuk, hogyan funkcionál az ember egyéni gépezete, hogyan gondolkodik, 

hogyan szeret, hogyan jut el a józan észtől a szenvedélyig és az őrületig: a szervek működésének 

ezek a belső környezettől befolyásolt tényei és jelenségei nem elszigetelten, légüres térben 

keletkeznek. Az ember nem magányos: társadalomban él, meghatározott társadalmi környezetben, 

s ezért nekünk, regényíróknak, számolnunk kell azzal, hogy a társadalmi környezet szüntelenül 

módosítja a jelenségeket.”20   

 

                                                             
19 A humán modell jelentését (Virgil Nemoianu kategóriája nyomán) a szerző az emberről alkotott „kollektív 

mentális képként” definiálja, amely „értékeket és attitűdöket testesít meg, s ezáltal központi szerepet játszik 

bizonyos nemzedéki, társadalmi csoportok, történelmi korok önmeghatározásában.” S. VARGA Pál, Antropológiai 

pozíciók Bródy Sándor és Gárdonyi Géza elbeszéléseiben = Mesterkönyvek faggatása. Tanulmányok Gárdonyi 

Géza és Bródy Sándor művészetéről, szerk. Bednanics Gábor – Kusper Judit, Budapest, Ráció Kiadó, 2015, 437–

450, 437–339. 
20 Émile ZOLA, A kísérleti regény, ford. Sáray Erzsébet, Ponticulus Hungaricus, 2016/4. 
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Tibor „apatikus bambasággal” (151) nézte teljesen „eltorzult” (151) apját, s csak arra gondolt, 

milyen „hanyag öltözetben” (150) fekszik a koporsóban. A halott test ilyen közeli, részletes 

látványa nem sok érzelmet váltott ki a férfiból. Annak ellenére sem, hogy a naturalizmus zolai 

„átöröklődés elve” alapján az apját a ravatalon bámuló férfi nemcsak saját előrevetített sorsát 

szemléli, hanem mindezen túl egy kicsit abba is belelát, hogy saját érzelmi, hangulati világa 

hogyan juthat el ahhoz a – szó szerint – semmittevő-cselekvésképtelen attitűdig, mely 

diszpozicionálisan gyökeret vert sorsában. Az átöröklődés élettani elve szerint az örökölt 

tulajdonságok nemcsak a külső (testileg hordozott) azonosságot mutató és hordozó jelekben 

mutatkoznak meg, és nem is csak a személyiségjegyek hordozzák a szülői alkatot, hanem az 

érzelmi dimenziókra is hatással van – noha ez utóbbi kettő valamelyest mégiscsak a szubjektum 

(„lelki”, „belső”) részeként összetartozik. Az itt idézett zolai gondolatmenet – amelynek alapja 

természetesen Taine miliőelméletében gyökerezik – azt is fontosnak tartja kiemelni, hogy az 

öröklődés aspektusai szoros összefüggésben állnak az ember társadalmi meghatározottságával. 

Fejérházy ebben sem különbözik sokban az apjától, s a regény újdonságértéke annak 

felmutatásában rejlik, hogy a társadalmi normába beilleszkedni nem tudó karakterre az ebből 

eredő hiány milyen létformáló erővel bír. Vagyis hogyan hat az emberre az a miliő, amelyben 

nem igazán vannak viszonyítási lehetőségek, s amelyből szépen lassan eltűnnek az ember i 

viszonyokat alkotó résztvevők, majd a tárgyak is leválnak az emberről és végül az otthon (lakás) 

is elúszik. Tibor egyetlen cselekvés felé mutató gesztusát ugyanis épp a miliő felszámol(ód)ása, 

leépítése alkotja. 

Az apai örökség a regénynyelv szintjén továbbra is a ruházathoz kötődő motívumsorral 

hozható összefüggésbe. A temetést megelőző pillanatokban is legfőbb problémaként merül föl 

a társaságban, hogy az özvegy milyen ruhadarabban vesz részt férje búcsúztatásán:  

 

Látjátok? Még halála után is kiadásokba ránt. Ezt a kalapot már ki sem tudom fizetni, pedig 

egyszerűbbet már nem csináltathattam. Csak nem mehetek az utcára egy ötforintos rongyban! Mit 

szólna hozzá a világ!? Hát ez a gyászruha, azt hiszitek, semmibe se került? Pedig erre se hagyott 

pénzt. Mondom, semmi se maradt utána, csak egypár tégely bajuszfestő meg egy promesz. (152)  

 

A társalgás témája nem kerülte el Tibor öltözetét sem, s azon tanakodtak, milyen nadrágot 

viseljen („mert így nem mehet a temetésre” 154), míg végül a család ügyvédje segítette ki 

kopott, viseltes, bő és hosszú fekete nadrágjával. E „kitaposott” (154) nadrág problematizálása 

a temetési előkészületek szituációjában jobban felingerelte Tibort, mint apja halála, s 

türelmetlenül várta, hogy szabaduljon a kényelmetlen miliőből. Apja temetése után azonban 
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rögtön szembesült azzal, hogy ez az örökség nem hagyható teljesen hátra. Erre természetesen 

az apjától rá maradt egyik ruhadarab emlékeztette: 

 

Apja halálát, végleges elszakadását mostohájától, kényelmes alkalomnak tekintette, hogy magát 

kénye-kedve szerint kimulathassa, hogy azt tegye, ami neki tetszik, szóval, hogy úr legyen, s midőn 

látta, hogy ez mégse megy oly zavartalan békességben, ahogyan ő gondolta, lázongani kezdett – a 

világ berendezkedése ellen. 

Az első fellázadásra alkalmat adott az a világos felöltő, melyet apjától örökölt. (159) 

 

A világ elleni lázadás apropójaként megjelenő (világos) felöltő a társadalmi kiszorulás 

jelölőjeként mutatkozik. Tibor ugyanis közel a haláleset után – a normarendtől eltérően – 

táncmulatságba megy a saját magára szabatott kabátban. A „világ berendezkedésében” önmagát 

elhelyezni nem tudó regényszereplő így szimbolikusan is magán viseli (felölti) apja egész 

életvitelét. Ezzel a gesztussal azonban kétszeresen is megsérti a társadalmi konvenciókat, mely 

következményekkel jár a társasági körökben – több irányból is megítélik: az illemnek 

megfelelően ugyanis nem nézik jó szemmel, hogy ilyen közeli rokon halálesetét követően báli 

mulatozásban vegyen részt; másfelől pedig a felöltő világos színe sem felel meg a gyász 

időszakának. Ez az eset vezette őt vidékre, ahol nevelősködésre szánta magát. Az apától magára 

vett életmód azonban oda is befurakodott.  

Völgyesen hamar kiderül számára, hogy a munka nem neki való, s a vidéki közegben az 

is megmutatkozik, hogy nemcsak a munka tekintetében bizonyul Tibor tétlennek. A szerelmi 

hangoltság sem képes előmozdítani cselekvő készségét és kedvét. A vidéken megismert nő, 

Ágnes eljegyzését több ízben is elszalasztja – sőt, a lánykérés gondolata sem foglalkoztatja 

igazán. Miután vidéki sikertelenségei után a fővárosba utazik, hamar elkölti összegyűjtött 

pénzét és arra kényszerül, hogy mindenét eladja, még a lakbért sem képes kifizetni.  

 

Mikor az utolsó forintját is elebédelte, hazament körültekinteni, mit lehetne pénzzé tenni, s abban 

állapodott meg, hogy másnap eladja a könyvtárát. Azt nem látja senki, meg különben nincs már 

szüksége rá; egészen kiolvasta. Sokat nem kapott érte, de legalább egy ideig megint nyugodtan 

leshette a sült galambot. Miután a könyvtár is elpusztult rostélyosok, borjúszeletek és sashegyi bor 

alakjában, ruháira került a sor. Először felöltőjén adott túl (úgyse volna rászüksége tavaszig!), azután 

frakkján, szalonkabátján, fekete nadrágján és így sorban, míg végre csak az a ruhája maradt, amelyik 
a testén volt. Ekkor azután kezdett fehérneműje is eltünedezni, s mikor már ebből is kifogyott, 

koplalt, és hetekig kávén élt, ha lehetett, hitelbe. (179) 

 

A vagyontalanság és a nyomorgás problematikáját a szöveg a teljesen lecsupaszított – „kopott” 

(180) – ember képében mutatja föl. Noha az örökölt ruhaneműket szépen lassan mind pénzzé 

tette, továbbra sem volt képes túljutni e kopott élethelyzeten. A lecsupaszítás, a környező világ 

leépítése egyrészt hajléktalan csavargóvá tette („Cipőjén meglátszott, hogy reggel senki se 
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tisztította, nadrágja csatakos, haja fésületlen volt, arcbőrén a virrasztás folytán kitágultak a 

pórusok, és kezei úgy néztek ki, mintha egy hétig nem mosta volna” 191), másrészt az árvaság 

érzéséig hajszolta Tibort. A szubjektumot nagy részben meghatározó tárgyi világ – az életszféra 

– kiüresítése a szereplő gondolatvilágát is uralni kezdi, s minden erejével az életét fenntartó 

legelemibb vonatkozásokra képes csak összpontosítani. Nemcsak ruházata s kinézete volt 

kopottas, hanem saját életéből is kikop(tat)ott minden lehetséges boldogulási tényezőt. Ez az 

érzés azonban először juttatta eszébe azt, hogy a környezete után saját életét is felszámolja.  

Amikor karácsony estéjén hajléktalanul csatangolt a városban, akkor találkozott régi 

jogász barátjával, Pissek Lajossal, aki meghívta magához, és néhány napra szállást és kosztot 

adott neki (s még az ingjeit is viselhette). Ez az úri nyomor sem tarthatott azonban sokáig, mert 

barátja szobaasszonya megtiltotta, hogy továbbra is ott éjszakázzon. Lajos, a jószándékú fiatal 

barát azonban kész volt továbbra is kisegíteni barátját, de Tiborra bízta, hogyan oldja meg a 

problémát. A férfi a következőképpen járt el:  

 

Óvatosan, hogy Lajos föl ne ébredjen, visszatette a párnát helyére, összehajtogatta az ágytakarót, 

aztán lábujjhegyen a ruhaszekrényhez közeledett, nesztelenül kinyitotta és belebújt. A szekrény elég 

nagy volt arra, hogy Tibor, mint egy kádban, leülhetett benne, bár se derekát, se lábait nem bírta 
kiegyenesíteni. De mit, egy-két óra nem a világ; kalodában vagy rövid vasra verve még kutyábbul 

érezné magát. A szekrény ajtaját belülről behúzta, s mozdulatlanul várta, mikor hallja meg a vén 

hárpia papucsainak csoszogását. Jó másfél órát tölthetett ebben a nem kellemes és nem méltóságos 

helyzetben. (196) 

 

Tibor cselekedete jól tükrözi azt a kettősséget, amely jellemében is megmutatkozik: hiába küzd 

a megaláztatás gyötrelme ellen, ő maga sodorja bele magát a lealázó helyzetekbe. Ahelyett, 

hogy munka után nézne, és ahelyett, hogy saját lakást bérelne, Tibor a ruhásszekrényben 

húzódik meg – így ő maga is egyfajta használaton kívüli ruhaneműhöz hasonul. A szöveget 

idézve mondható, hogy „a nyomor még nem facsarta ki szívéből a büszkeség végső 

maradványait” (180). A kisregény tehát a cselekvésképtelen figurát úgy mutatja be, mint egy 

ronggyá váló ruhaneműt: elfeledetettségében, elhagyatottságában, hasztalanságában és 

céltalanságában. A mindebben megtestesülő létmódnak a központi metaforája a szövegben az 

utolsó oldalakon olvasható kifejezés: „a rongyos egzisztencia” (212). Ez Tibor öröksége – az 

apától örökölt kihordott ruha és a rongyos egzisztencia. A prózanyelv szintjén az örökség tehát 

nem más, mint a tárgyi örökségből (a ruhadarabokból) kibontott ronggyá váló ember 

metaforájának nyelvi-szemantikai kiterjesztése.  

Cselekvésképtelenségének legnagyobb tétje pedig az öngyilkosság gondolatában 

fogalmazódik meg – noha tudjuk, hogy szerzői módosításra az élet terhétől sem volt képes 

szabadulni. Idézem az öngyilkossággal tépelődés függő beszédét: 
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Elhatározó eszméje támadt, melytől gyöngyözni kezdett a homloka. Egy titkos belső hang azt 
károgta benne: Menj aludni! Neked már úgyis régen beesteledett. Mit lézengesz itt, ebben a 

világban, ahol nincs reád szükség? Éjjeli csavargó támad helyetted akármennyi. Ne félj, nem hagysz 

magad után hézagot. (207) 

 

A kiüresedett – teljesen lecsupaszított – közegben mozgó, s a folyamatos hiánnyal szembesülő 

szubjektum halálának felsejlése közben is az üresség képzetében tekint önmagára: mint aki 

hézagot sem hagy maga után. Az idézett belső monológgal, s annak szellemiségével, a 

haszontalanság érzetével egy nemzedék sorsítéletét, legalábbis a „dezillúziós” életvilág 

kiúttalanságát érzékelteti Fejérházy Tibor. A tétlenség narratívája azonban jól láthatóan mégis 

kizárólag az elbeszélés útján válik ismertté és a nyelvi aktusban válik megjelenítetté. Hiszen a 

tétlenség a nyelvben cselekvés, tett – eseménnyé, történetté formálódó nyelvi gesztus. A 

hamleti tépelődő magatartás a prózanyelvben jelöltté, s a saját maga után maradt hézag mégis 

kitöltötté válik.  
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II. A hangoltság prózanyelve 

 

 

1. Rezgés és hangulat  

(Gárdonyi Géza: Az a hatalmas harmadik) 

 

 

A századforduló hangulat-központú elbeszélésmódjához Gárdonyi Géza egyéni és egyedi 

fogalomalkotással illeszkedik: a rezgés szóval jelöli meg a szöveg születésének és hatásának 

kiindulópontját.1 Ez a fejezet arra törekszik, hogy konkrét szövegértelmezésen keresztül 

támassza alá az előfeltevést, amely szerint az író által használt rezgés-fogalom és a nemzetközi 

irodalom- és kultúratudományi diskurzus által napjainkban kutatott hangulat, hangoltság és 

diszpozíció szövegalkotó aspektusai megfeleltethetők egymásnak. Hiszen „a rezgésből 

keletkezett műalkotás” – Gárdonyi így fogalmazza meg tézisét – azzal a modern szövegalkotó 

eljárással konvergál, amely a diszpozicionáltságból alkot megnyilatkozást/diszkurzust. A 

fejezet választott témája ennek megfelelően kettős irányultságú: egyfelől igyekszik kidolgozni 

az erre vonatkozó elméleti megalapozást (a rezgést mint hangulat-konstrukciót); másfelől pedig 

a teoretikus megfigyelések szövegszintű alkalmazására vállalkozik Az a hatalmas harmadik 

című kisregény vonatkozásában. A Gárdonyi kisregény-poétikájával foglalkozó szakirodalom 

rámutat arra, hogy témaválasztása „a magyar elbeszélő próza új irányelvét sejteti”, amennyiben 

a „lelki ember érdekli a kor sajátos viszonyai között”.2 Hasonlóan a kortársak hangulat-

problematikájú szövegalkotó eljárásához, a „lelki szituáltság” (62) fogalmivá, nyelvivé nehezen 

tehető összetett jelenségével, konstrukciójával kerülünk szembe Gárdonyi 1900-as évek elején 

írt kisregényeiben, valamint a titkosírásos feljegyzéseiben.  

 

A rezgés és a hangulat Gárdonyinál 

Gárdonyi Géza írásművészetének kiemelkedően fontos fogalompárja, a rezgés és az extázis 

lényeges prózai sajátosságot hordoz. Az író a századforduló elején ugyanis olyan rezgés-

koncepciót dolgozott ki Titkosnaplójában, mely sajátos módon világítja meg kisregényeinek 

nyelvi strukturáltságát és kimunkáltságát is. E két említett, egymástól elválaszthatatlan 

                                                             
1 „A műalkotás egy szép rezgésnek a megörökítése. Egy lelki mámor feledhetetlenné tevése.” GÁRDONYI Géza, 

Mesterkönyv = G. G., Titkosnapló, szerk. Z. Szalai Sándor, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1974, 53–149, 

54. (A továbbiakban ennek a kiadásnak az oldalszámaira hivatkozom.) 
2 MAKAY Gusztáv, Gárdonyi Géza = Ködlovagok Írói arcképek, szerk. Thurzó Gábor, Budapest, Szent István 

Társulat, 1947, 34–54, 46. 
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meghatározást végigvezeti a teljes feljegyzésen, és az alkotói folyamat fundamentumává avatja. 

Éppen ezért arra kell rákérdezni, vajon hogyan definiálható, hogyan írható körül a Gárdonyi 

által használt rezgés-fogalom, és mindennek milyen jelentősége van a prózanyelvi 

működésmód kontextusában? Gárdonyi két, egymást létrehozó és kiegészítő gondolatot állít 

egymás mellé akkor, amikor azt mondja, hogy „A műalkotás egy szép rezgésnek a 

megörökítése. Egy lelki mámor feledhetetlenné tevése.” (54) Egyrészt a rezgés valamiféle 

belső, lelki tevékenységére utal. Másrészt pedig az író éppen ebből a belső megalapozottságú 

„lelki mámorból” – nevezetesen az extázis élményéből – hozza létre saját műalkotását. Ebben 

az esetben a rezgés mint belső, szubjektív jelenség szövegszervező erejét is fel kell majd 

ismernünk. Hasonlóan a századforduló azon törekvéséhez, amely a prózanyelvben 

megnyilvánuló hangoltság és hangulat aspektusára koncentrál. Végigvezetve a két problémakör 

(rezgés, illetve hangulat) által felvetett kérdéseket, láthatóvá válik majd, hogy tehát a két 

fogalom megfeleltethető egymásnak. A két jelenség összekapcsolása messzemenőkig 

megalapozott az irodalomtörténeti kutatásokban. David E. Wellbery szócikkében3 rámutat a 

hangulat és a rezgés mint olyan összefüggésére. Pontosabban szólva felhívja a figyelmet arra, 

hogy Goethe már 1776-ban a Schwingung (’rezgés’) kifejezését a – szakirodalom által ma 

ismert – hangulat értelmében alkalmazza, mivel a Stimmung (’hangulat’) komplex fogalma még 

nem állt rendelkezésére. 

A Goethe-szövegben4 bizonyos „heilige Schwingungen”-ről – vagyis szent rezgésekről – 

olvashatunk, melyek a tipikusan romantikus művészi aktus alapjaként tematizálódnak. A szent 

rezgésben voltaképpen a természet tárgyaiban fellelhető összhangot kell felismernünk, mely 

kizárólag a művész számára, a művészi tekinteten keresztül válik mindenütt-jelenlevővé 

(allgegenwärtig). A művész ebből a harmóniából, az őt körülvevő tárgyak rezgő 

összekapcsolódásából – más szóval: a tárgyak összhangjából – hozza létre műalkotásait. Ez a 

permanens, mindenütt jelenlevő rezgés készteti a művészt kifejezésre. Nem szabad azonban 

összetévesztenünk ezt az „ihletettséget” az érzelemmel, melynek előfeltétele mindig konkrét 

tárgyra irányul, tehát kiváltója bizonyos reagáló alanyisághoz köthető. Még akkor sem, ha 

Goethe éppen arról beszél, hogy a művészi pillantás kiterjed az őt körülvevő apró részletekre, 

tárgyakra.5 Fontos határozottan kiemelni, hogy az a rezgés, amely Goethénél előkerül, nem a 

                                                             
3 David E. WELLBERY, Stimmung = Aesthetische Grundbegriffe V., Hg., Karlheinz Barck, J. B. Metzler, 2010, 

703–733. 
4 Johann Wolfgang GOETHE, Nach Falconet und über Falconet = J. W. G., Kunsttheoretische Schriften und 

Übersetzungen, Berlin, Berliner Ausgabe, 1960, 65–70.  
5 „Er mag die Werkstätte eines Schusters betreten oder einen Stall, er mag das Gesicht seiner Geliebten, seine 

Stiefel oder die Antike ansehn, überall sieht er die heiligen Schwingungen und leise Töne, womit die Natur alle 

Gegenstände verbindet.” Uo., 65.  
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tárgyak keltette rezgésként definiálható, hanem sokkal inkább a művészben létrejövő ihletettség 

móduszaként. Wellbery pedig pontosan mutat rá arra, hogy a szent rezgések, a művészt 

körülvevő összhang és annak alkotásra késztető ereje nem más, mint hangulat. Azt is felismeri, 

hogy ez a hangulat mindennek megfelelően nem azonos a természet produktumával a szó valódi 

értelmében, tehát az organikus folyamatok és szervezetek struktúráival; ellenkezőleg: a 

környező világ egyszerű, ám természetszerűen összetartozó hálóiról van szó, mely a művész 

tekintete által keletkezik és válik jelentésessé. Ebben az esetben tehát a természet a művész 

belső hangulatiságát és az általa érzékelt és valamennyire általa is alkotott részletek komplex 

jelentéshálóját fejezi ki.6 E perspektíva pedig éppen a hangulat alkotófunkciójában ragadható 

meg. A halk rezgések (a hangulatok), a nem fogalmi, a még artikulálatlan belső „képek” és 

jelentéscsírák közölhetővé válnak a műalkotás megformálásával. Így képes a művész egy 

artikulálatlan, preverbális belső folyamatot nyelvvé alakítani. Amelyből persze az következik, 

hogy maga a hangulat is preverbális, Wellbery megnevezésében valami fogalom előtt álló 

(vorthematisch) jelenség. A Goethe-szöveg tehát a rezgés mint a hangulat fogalmi ekvivalense 

miatt jelent kikerülhetetlen kiindulási pontot. A továbbiakban érdemes felidézni a hangulat 

problematikáját vizsgáló – a téma szempontjából további releváns – kutatási eredményeket.  

A hangulat-fogalom használatát és jelentésátalakulását Wellbery végigköveti egészen 

Kanttól Hofmannstahlon át Heideggerig, de a hangulat történeti áttekintése előtt pontosan ismer 

fel három általánosítható jelentéselemet, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni a fogalom 

esztétikai területen való alkalmazása során. Az első az, hogy a hangulat csak önmagunkon 

megtapasztalható, én-minőség(ű) (Ichqualität), mely sosem egy tárgyra koncentrál, tehát nem 

lehet összetéveszteni és megfeleltetni az érzelemmel.7 A hangulat „diffúz”: 

körülhatárolhatatlan, és értelmezéséhez hozzá tartozik, hogy puszta tárgy nélküli 

öntapasztalásként, diszpozícióként adódik.8 A hangulat ezen meghatározása a magyar esztétikai 

hagyományban is megtalálható: Sík Sándor Volkeltre és Odebrechtre hivatkozva 

alkotóhangulatról mint alkotást megelőző lelkiállapotról beszél, melyet nem konkrét tárgyhoz 

kötöttség felől közelít meg. Ugyanakkor Sík Sándor a hangulat tárgytalansága helyett bizonyos 

„általános tárgyat” tulajdonít a hangulatnak.9 Ez az általános tárgy pedig megegyezik Wellbery 

                                                             
6 WELLBERY, i. m., 705–706. 
7 Uo., 703–733. Annak ellenére sem – ahogy Kulcsár Szabó Ernő is megállapítja –, hogy „a hangulat/hangoltság 

és az érzelem, persze, nem egykönnyen választható el egymástól”. KULCSÁR SZABÓ Ernő, Hangulat – hangoltság 

– történés = Az olvasás labirintusában. Tanulmányok Eisemann György hatvanadik születésnapjára, szerk. 

Bednanics Gábor, Hansági Ágnes, Vaderna Gábor, Ráció Kiadó, Budapest, 2013, 168–175, 170.  
8 Ezt az öntapasztalás-jelleget leginkább Kulcsár Szabó Ernő foglalja össze Heidegger nyomán: „A hangoltságnak, 

a diszpozíciónak ebben az állapotában a jelenvaló lét nem annyira önmagára eszmélve, mint inkább önmagára 

hangolódva van – önmagát eleve felleltként – önmagánál”. Uo., 171.  
9 SÍK Sándor, A művészi alkotás = S. S., Esztétika, Szeged, Universum Kiadó, 1990, 301–343.  
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értelmezésével, amennyiben leginkább egyetlen módon tárható fel: az „énérzés” állapotában. 

Vagyis a művészi alkotás folyamatának kezdetén, amely nem más, mint „átérzése a létnek, a 

létezőségnek”.10 Sík tehát a hangulat fogalmát a legintenzívebb, konkrét irányultság nélküli 

lét/én-érzésként definiálja, amely kizárólag a művészi alkotófolyamatban lelhető fel. Abban az 

esetben is, amely – Wellbery csoportosítása szerint – a fogalom második fontos specifikumában 

megmutatkozik: a hangulat atmoszféra-kialakító jellegében. Annak ellenére, hogy a hangulat 

én-minőség („énérzés”), olykor mégis magában foglal olyan elemeket is, amelyek bizonyos 

légkört alakítanak ki. Ezeknek a komponenseknek az egésze pedig egyfajta hangulatiságot 

eredményez. Wellbery példájával élve ilyen az ősz és az azt felépítő részletek (színek, anyagok, 

szagok, hangok, természeti jelenségek stb.), melynek egésze válik jellegzetessé, hangulattá. 

Ebből következtetve, bár a hangulat nem koncentrál semmire, s így szétszór, mégis van egyfajta 

„integráló funkciója” is, mely egységgé formálja a részleteket – s ezt az egységképző 

sajátosságát minden műalkotás konfigurációs eljárásrendje előfeltételként használja fel. 

Wellbery harmadik pontja pedig a hangulat kommunikatív aspektusára koncentrál. A hangulat 

szuggesztív és közlő dimenziójára mutat rá, s ezáltal a közösségre gyakorolt hatása válik 

kézzelfoghatóvá – tehát a hangulat mindig képes valamilyen hatást létrehozni, így valamilyen 

fokon dialogikus. A cikk ennek a hármas strukturáltságnak részeként és összegzéseként 

megállapítja, hogy a hangulat preverbális, fogalmiság előtti, „prereflexív”, de mégis világalkotó 

fenomén.  

A hangulatról szóló irodalom- és kultúratudományi diskurzusban egy olyan tendencia is 

körvonalazódik, amely a hangulatot valamiféle nem értelmez(het)ő testi jelenlét 

megragadhatóságának a biztosítékaként ismer fel. Hans Ulrich Gumbrecht Stimmungen lesen 

című tanulmánykötetében kifejezetten azt fogalmazza meg, hogy ellentétben az irodalmi, 

művészeti jelenségek hermeneutikai értelmezés-modelljeinek felfogásával, a művészi szöveg 

nem más, mint érzéki benyomás, jelentés nélküli hangulat. A szöveget felépítő nyelvi 

komponensek hangulatértékűek, nem jelentésértékűek.11 Gumbrecht szerint a szöveg 

olvasásával elsősorban hangulatot olvasunk, s nem jelentést – noha a hangulatot nem lehet 

olvasni, a hangulatot csak érzékelni lehet; olvasni csak jelentésszándékot lehet, amelynek van 

olyan aspektusa, amely a jelentéshatás felé mutat, s így hangulatot tesz érzékelhetővé. Mindez 

természetesen összefüggésben áll a szó zenei konnotációjával, eredendő hangzósságával, 

zeneiségével (pontosabban szólva: a zenei kompozíció egységképző elvével): hiszen a 

                                                             
10 Uo., 301. 
11 Vö. a szerző másik tanulmánykötetével: Hans Ulrich GUMBRECHT, A jelenlét előállítása. Amit a jelentés nem 

közvetít, ford. Palkó Gábor, Budapest, Ráció Kiadó, 2010. 
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Stimmung szóalakban felismerhető szótő, a Stimme (’hang’), vagy akár ennek igei vonatkozása, 

a stimmen (’hangszert hangolni’) magában hordozza a hangzó, zenei konnotációt.12 Nem 

meglepő mindezek alapján Gumbrecht kijelentése: „mindenekelőtt azok a 

jelentéskomponensek érdekelnek, amelyek a hangulatot a hangokkal és a hangok hallásával 

hozzák összefüggésbe”.13 Vagyis a hangulatnak pusztán érzéki – a jelentés és értelem 

nélkülinek tűnő – jelenlétére, vonatkozására kíván összpontosítani. Ez a gondolatkísérlet, 

jelentés és jelenlét kapcsolatának refelktálása tekintetében, inkább a fejezet második részében 

válik fontossá. 

A hangulat eddig (Wellbery mintája alapján) körvonalazott meghatározásaival 

találhatunk érintkezési pontokat Gárdonyi poétikai koncepciójában, Titkosnaplójában is, hiszen 

a rezgésnek nevezett költői jelenség többféleképpen szólal meg a saját maga által írt 

feljegyzésekben. A rezgés és a hangulat mint egymásnak megfeleltethető szópár a bennük rejlő 

megragadhatatlan és fogalmivá nehezen tehető „lét-érzés”, illetve a művészi kifejezettség 

szempontjából azonosíthatók. Gárdonyi rezgés-értelmezése – tulajdonképpen hasonlóan a 

hangulat Wellbery által kialakított fogalom-meghatározásához – szintén hármas koncepciót 

követ. S nemcsak a kidolgozás folyamata felől logikailag szemlélve, hanem a fogalom 

jelentésstruktúráját tekintve is egy irányba halad a két elgondolás. Nevezetesen: mind a 

hangulat és mind a rezgés esetében konkrét megnyilatkozás előtti állapotot kell feltételeznünk. 

Valamilyen preverbális állapotot, amely önmagában, illetve a létben adott, s mely elbeszélésre 

késztet. Gárdonyi ezt úgy fogalmazza meg, hogy „a szót az agysejtek megmaradt izgalmi 

impressziójának előrezdülése teszi a nyelvünkre” (106). Tehát Gárdonyi olvasatában mintha 

három tényező kölcsönhatása alkotná a nyelvi megnyilatkozás feltételét: az ember tudati és 

érzelmi szférája, illetve e kettőt megelőző komponens, bizonyos előrezgés. Ennek első 

lépcsőfoka a létbevetettség intenzív érzése, melyet szükségszerűen követ valamilyen „belső 

feszülés”, egyfajta „cselekvési készség”, amikor a „művész érzi, hogy valami lesz”.14 Ezt a 

belső feszülést nevezi Gárdonyi rezgésnek. Vagyis az alkotást megelőző cselekvő szándékot. 

Kovács Gábor pedig éppen arra hívja fel a figyelmet az író kisregény-poétikáját vizsgáló 

tanulmánykötetében, hogy művészete egyik meghatározó fogalompárjának (rezgés és extázis) 

                                                             
12 Hans Ulrich GUMBRECHT, Wie man die Wirklichkeit der Literatur heute denken kann = H. U. G., Stimmungen 

lesen, München, Carl Hanser Verlag, 2011, 7–26, 11. 
13 Lásd az eredeti szöveg alapján: „ich bin nun vor allem an jener Bedeutungskomponente interessiert, die 

Stimmung mit Tönen und mit dem Hören von Tönen zusammenbringt.” Vö. GUMBRECHT, Wie man die 

Wirklichkeit…, i. m., 11. 
14 SÍK, i. m., 311. 
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alapvető sajátossága a szó és szöveg szintjén betöltött funkciójában ragadható meg: „a »rezgés« 

és az »extázis« nem más, mint a szó szándékának rávetítése a mondatra és a szövegre”.15  

Ezt a legkevésbé sem konkrétan használt és emlegetett (elő)rezgést, illetve a rezgés 

elbeszélésre késztető szerepének megvilágítását érdemes kissé tágabban, az ontológia egyes 

kérdésköreivel együtt tárgyalni. Gárdonyi ugyanis egy helyen bizonyos „csontunkba ülepedett 

rezgésekről” (107) beszél, melyek „magatudatlanul” rögzült benyomásként tematizálódnak a 

Mesterkönyv fejezeteiben. Ezek a rezgések olyan alapvető emberi létszituációként adódnak és 

alkotnak egészet, amely egészet Martin Heidegger – bár egzisztenciál-ontológiai alapokon és 

terminológiával – diszpozíciónak nevez.16 Vagyis világban-benne-létnek, a hangulat egyik 

módozatának. Gárdonyi a világ impresszióinak megragadását hasonló elképzeléssel, bár 

kevésbé kiforrott értelmezési kontextusban fogja fel: „csontunkba ülepedett rezgésként”. A 

rezgés megnyilatkozásra késztető funkciója pedig annak a törekvésnek feleltethető meg, 

amelyet szintén Heidegger fogalmaz meg: „a diszpozíció egzisztenciális lehetőségeinek közlése 

– azaz az egzisztencia feltárása – a »költői« beszéd sajátlagos céljává válhat”.17 Másként szólva: 

a diszpozíció (a „csontunkba ülepedett rezgések”) a kifejezettség szintjén a poézis kitüntetett 

témáját és eljárásmódját alkotja. Mintha Gárdonyi is éppen ezt mutatná be akkor, amikor ezt 

írja: „a műalkotás egy szép rezgésnek a megörökítése”. Az író Titkosnaplójának erre 

vonatokozó feljegyzései alapján elmondható tehát, hogy a rezgés egyik fő alapsajátossága a 

prózai működésmód legfontosabb aktusához – a szóalkotáshoz – köthető.  

Ezen túlmenően Gárdonyi rezgés-koncepciója nemcsak az imént említett 

megnyilatkozás-aktussal (előrezgés keltette szóalkotással) – az írással – kapcsolódik a poétika 

területéhez, hanem az olvasás (a befogadás) aktusával is. A rezgés-koncepció második 

dimenzióját leginkább talán éppen az olvasóra tett hatásban lehetne megragadni, noha a rezgés 

lényegi vonása továbbra is elsősorban a szó és a szöveg szintjén érhető tetten. Ha 

visszatekintünk a hangulatról szóló érvelésre, az is világosan kirajzolódik, hogy ez a rezgés-

értelmezés a hangulat atmoszférateremtő aspektusával azonos; Gárdonyi szavaival: „minden 

műnek akkora az értéke, amekkora rezgést kelthet a szívekben” (76). Ez az elgondolás pedig 

azt feltételezi, hogy a rezgésből keletkező műalkotás tehát nemcsak az alkotás oldaláról tűnik 

                                                             
15 KOVÁCS Gábor, Gárdonyi kisregényeinek poétikája = K. G., A szó kényszerhelyzetben. Bevezetés Gárdonyi 

regénypoétikájába, Budapest, Gondolat Kiadó, 2011, 18–27, 22. 
16 Martin Heidegger diszpozíció fogalma és annak használata szintén strukturált: hangoltság, hangulat és 

diszpozíció ugyanannak a jelenségnek három árnyalatát szólaltatják meg, vagyis a jelenvalólét 

kiszolgáltatottságának három különböző módozatát. Lásd Martin HEIDEGGER, A jelenvaló-lét mint diszpozíció = 

M. H., Lét és idő, ford. Vajda Mihály, Angyalosi Gergely, Bacsó Béla, Kardos András, Orosz István, Budapest, 

Osiris Kiadó, 20012, 162–168. 
17 Uo., 193.  
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megtapasztalhatónak, hanem a befogadó felől is: „az ihlettel írt mű vagy művész azért hat, mert 

a rezgés rezgést kelt a szívekben” (75).  

Van azonban még egy harmadik vonatkozás is, amely a rezgés-fogalom 

meghatározásához szükségszerűen hozzátartozik. Gárdonyi azon túl, hogy az írás és az olvasás 

cselekvéséhez kapcsolja a fogalmat, magát a műalkotást is bevonja a rezgésről szóló 

gondolatmenetbe. Mindezt teszi úgy, hogy a kisregények alapszituációit mindig egy – életből 

vett – konfliktusra, szembenállásra építi: „A legerősebb rezgések a szituációk, mikor nagy 

érzések állnak egymással szemben” (78). Ezt hívja Gárdonyi „fundamentális ellentétnek”. Az 

össze nem illő elemekből létrejövő feszültséget pedig rezgésnek, extázisnak, mely témáinak 

alapját, kiindulópontját és lényegét adja. Mindennek megfelelően maga a rezgés egyszerre válik 

a kisregények tematikus és hatáskeltő forrásává. Az irodalmi alkotás „rezgések láncolatának” 

(98) nevezett meghatározása tehát szintén a rezgés jelenségével konvergál, s látható, Gárdonyi 

kisregényi témaválasztásának centrumában többnyire olyan lelki szituáció áll, amelyben a 

diszpozíciók összeütköznek.  

Mindent összevetve a rezgés ezen hármas struktúrája a költői eljárás hármas folyamatává 

válik: 1. a rezgés mint emberi diszpozíció a költő/író világban-benne-létét meghatározó 

alaplétmódjaként határozódik meg. (A költő/író pedig majd ebből a diszpozicionáltságból alkot 

beszédet, aztán pedig rezgésből keletkező műalkotást. Így lesz megalapozott a hangulat és a 

rezgés közös szövegalkotó funkciójának azonosítása.) 2. A műalkotás befogadóra tett hatása is 

egyfajta rezgéssé minősül, melyben a hangulat atmoszférateremtő sajátossága ismerhető fel. 3. 

Harmadrészt a kisregények témája, az író által ellentézisnek nevezett alapszituációja szintén a 

rezgés fogalmával egyenlő. S így a kész műalkotás hátterében a rezgés strukturált fogalmát kell 

feltételeznünk Gárdonyi írásművészete kapcsán.   

 

A rezgésből született műalkotás 

 

Hiányzik még egy fontos komponens, amely a rezgésből műalkotást teremt. Szükség van egy 

lépésre, mielőtt a hangulatból és a rezgésből voltaképpen szó (s aztán műalkotás) keletkezik. 

Azt kell végiggondolni, hogy a prózai eljárás hogyan lép színre a nyelvi aktussal, a hangulat 

miképpen fordul nyelvivé (miképpen teremt beszédet). Hogy megértsük azt, hogyan keletkezik 

a diszpozicionáltságból  megnyilatkozás, aztán pedig szöveg, elengedhetetlen a nyelvalkotó 

folyamat eredetére kérdezni. Különösen akkor, hogyha a rezgésnek és a hangulatnak 

preverbális jelleget tulajdonítunk. Ez esetben a kérdés arra irányul, mégis hogyan válik a 

hangulat- és a rezgésjelenség verbálissá.  
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Wilhelm von Humboldt nyelvszemlélete ad erre választ. Hiszen az ő gondolatmenetében 

a nyelv nemcsak grammatikai formációkból és erre vonatkozó szabályokból tevődik össze, 

hanem – jelen elképzelés szempontjából kifejezetten lényegbevágóan – az érzéki benyomások 

összességét is magába foglalja, azon a fontos észrevételen túl, hogy a nyelv folytonos 

tevékenységként (energeia) mindig világlátást közvetít. Ismeretes, hogy Humboldt a nyelvet a 

gondolkodás alapjaként, sőt alkotórészeként határozza meg, mely a beszédben – az artikulált 

hang által – érzékileg megtapasztalhatóvá formálódik.18 S a hangnak mint artikulációnak 

innentől elsődleges szerepe lesz; tökéletesen illeszkedik a hangulattól és a rezgéstől induló, s a 

műalkotásig tartó folyamat keletkező terébe; hiszen „a hang a szív mélyéből kifelé”19 árad – 

vagyis természetszerűen valamiféle a világ benyomásaira reagáló belső aktus önkéntelen 

megmutatkozásához köthető. A humboldti interpretáció szerint a gondolatot, vagyis a hang 

artikulált nyelvi megformálását voltaképpen az a hangulat, az a rezgés váltja ki, amelyről eddig 

szó volt. Érdemes idézni a szöveghelyet: 

 
Ahogy a gondolkodás legemberibb vonatkozásaiban nem más, mint vágyakozás a sötétségből a 

világosság, a korlátozottságból a végtelenség felé, úgy árad a hang a szív mélyéből kifelé … A 

nyelv hangjainak metsző élessége nélkülözhetetlen az értelem számára a tárgyak felfogásához. A 

dolgok természete csakúgy, mint a belsőleg támasztott tevékenység, az ismertetőjelek tömegével 

egyidejűleg rohanják meg az embert. … Ugyanakkor a hang nem fojt el egyetlen más benyomást 

sem, amelyet a tárgyak képesek a külső vagy a belső érzékre gyakorolni, inkább ezek hordozójává 

válik, és a maga egyéni, éspedig a tárgyával beszélő egyéni érzésmódja által meghatározott módon 

összefüggő, minőségében új jellemző benyomással egészíti ki. A hang … ugyanis, eleven hangzás 

lévén, úgy tör ki a mellből, mint a lélegző létezés maga, nyelv nélkül is kíséri a fájdalmat és az 

örömet, az irtózást és a sóvárgást, s ily módon a hangot befogadó érzékébe leheli azt az életet, 

melyből kiárad, mint ahogy maga a nyelv is az ábrázolt objektummal mindig egyidejűleg adja vissza 
az általa felkeltett érzést, és mindig újra, meg-megismételt aktusok révén kapcsolja össze 

önmagában a világot az emberrel.20 

 

Mindezek alapján az egyénből kiáradó hang, még mielőtt a „benyomások hordozójává” válik, 

érzések összességét magában foglaló önkéntelen, intenció nélküli gesztusrendszert alkot, s így 

jön létre maga a beszéd. Az embert megrohanó benyomásokra adott artikulált reakció hozza 

létre tehát a beszédet: a környező tárgyak tapasztalati benyomásának sokasága, akár külső, akár 

belső rezdülése kényszerszerűen hívja elő a hangot, mely a megnyilatkozás alapfeltételeként 

adódik. Még izgalmasabb és összetettebb azonban a nyelv képződéséről szóló elemzés, ha 

bevonjuk Humboldt hangulat-fogalmát is: szerinte a hangulat ugyanis a legegyszerűbb és 

                                                             
18 Wilhelm von HUMBOLDT, Az emberi nyelvek szerkezetének különbözőségéről és ennek az emberi nem szellemi 

fejlődésre gyakorolt hatásáról = Wilhelm von Humboldt válogatott írásai, ford. Rajnai László, Budapest, Európa 

Könyvkiadó, 1985, 69–115. 
19 Uo., 96. 
20 Uo., 96–97. 
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legmegvilágítóbb megfogalmazásban nem más, mint egyfajta „mód a világ megértésére”.21 

Kifejezetten a költői eljárásnak és hatásának kontextusában tárgyalja a Stimmung fogalmat, és 

mindenekelőtt valami individuális (lásd én-minőség) állapothoz köti. A költészetet pedig 

valamiféle egyedi, egyszeri és megismételhetetlen hangulatból (lelkiállapotból születő 

folyamatból) eredezteti, mely hangulatot a világ felé fordulás egyik módjaként definiálja.22 Így 

ér össze hangulat, nyelv és beszéd Humboldt nyelvszemléletében. Hasonlóan Goethe 

romantikus összhang-elképzeléséhez, Humboldt is a tárgyak tapasztalati összehangoltságából 

indul ki, mely benyomásaiban „megköveteli a hangzás egységét, hogy az képviselje e 

tárgyakat”.23  

A műalkotás keletkezésének folyamatához azonban mindez nem elég. A beszéd és teljes 

gesztusrendszere úgy képes belépni a szöveg nyelvi terébe, hogy az írás nyelve megnevezi azt. 

Az írás nem képes reprodukálni a hangot és az ahhoz kötődő gesztusrendszert, ezért csak 

metaforák alkotásával képes az intonáció és mimika kimeríthetetlen jelentésgazdagságához 

hasonló jelentéshatást elérni.24 Ez az írásaktus így teljesen új referenciát hoz létre. Tehát a 

beszéd szituációját, a megnyilatkozást a szöveg saját íráseszközével állítja elő. Ami például 

Gárdonyi Géza regényeinek figuráiban a rezgést kiváltja, azt a szövegben egy metafora fogja 

leginkább megvilágítani. Vagyis az érzelmi benyomás a szöveg esetében nem a beszédben fog 

egységbe rendeződni, hanem a beszéd-megnyilatkozást helyettesítő írásnyelvi metafora alkotta 

„rezgésben” (ti. különös jelentéshatásban). Kovács Árpád irányítja a diszpozíció terminusát 

magára a szóra. A nyelv ontológiai státusza már önmagában egy teljesen más jelenlétmódot hív 

elő a szövegben, de a szöveg nyelvi alanyának, szubjektumának megteremtése is a 

diszpozícióból sarjadó cselekvésnek az elbeszélése által teremtődik meg. A diszpozíció sajátos 

artikulálása során jön létre maga az elbeszélés: vagyis a szöveg lesz a szó diszpozíciója. „Az 

elbeszélt cselekvés tehát olyan aktus, amely a tettet saját jelévé alakítja át, a tett diszpozíciójából 

képezve meg a jelölés eszközeit: a perszonális elbeszélést vagy modalitást.”25 

A hangolt lét (a hangulat és a diszpozíció) észrevétlen, ugyanakkor paradox módon 

folyton jelenlevő megnyilvánulás-jellege ekvivalens a nyelv azon elemével, amely kimondatlan 

marad a megnyilatkozás során.26 A hangulat tapasztalata is ehhez hasonlóan mutat kettősséget: 

                                                             
21 Idézi WELLBERY, i. m., 712. 
22 Uo., 711–712. 
23 HUMBOLDT, i. m., 96. 
24 Vö. Mihail Mihajlovics BAHYTIN, A szó az életben és a költészetben, ford. Könczöl Csaba, Budapest, Európa 

Könyvkiadó, 1985. 
25 KOVÁCS Árpád, A cselekvés diszpozíciói = K. Á., Diszkurzív poétika, Veszprém, Veszprémi Egyetemi Kiadó, 

2004, 166–201, 184. 
26 Így van ez a látható (s főleg a láthatatlan) világ tapasztalása során is, mint ahogy Eisemann György (Maurice 

Merleau-Ponty nyomán) fogalmazza meg A láthatatlan ember című mű interpretációjában: „Az egész érzékelt 



48 
 

ugyanis jó, ha kiterjesztését az általa generált gesztus indexjelek által, közvetetten 

tapasztalajuk. Bahtyin mindezt a kifejezettség szintjén a szó „társadalmi lelkeként”, 

kommunikatív életösszefüggésekbe foglalt eredendő létmódjaként ismeri fel. A szó ugyanis 

mindig beágyazott valamilyen életszituációba, melynek eseményeit a prózanyelvi képalkotás a 

szó dialogikussága révén – például a különböző nyelvezetek kölcsönhatásában, 

ütköz(tet)ésében – hozza létre.27 Az életbeli-szituatív megnyilatkozás szava pedig magában 

foglalja a nem verbális (metanyelvi) kontextust, csakúgy, ahogyan a beszéd a hangulatot. 

Hiszen a hangulat egyszerre kimondatlan és kimondott, egyszerre jelenlevő és jelen-nem-levő, 

s ezen karaktere az entiméma (görög ’lélekben maradt’) fogalmával konvergál. Bahtyin a 

megnyilatkozás azon kettősségét ugyanis, amely a szóban létrejövő nem verbális, mögöttes 

horizontra utal, egy kifejezetten fontos retorikai terminussal szemlélteti: az entiméma 

fogalmával.28  

A hangulat ezen paradox tulajdonsága tehát a szóalkotással, a megnyilatkozás aktusával 

paralel módon érvényesül. A kimondatlanságot, a láthatatlanságot a műalkotásban azonban 

jelöltté, azaz kiolvashatóvá kell tenni a saját létmódjának megfelelően, hiszen „a költői műben 

semmi sem maradhat kimondatlanul”.29 Mivel azonban az írás – mint konstatív szintű rögzítés 

– nem képes a maga médiumában archiválni és reprodukálni a hangulatot (a hangoltságban 

feltáruló létet) és az ahhoz kötődő gesztusrendszert, ezért csak poétikai szinten – metaforák 

alkotásával – képes az intonáció és mimika kimeríthetetlen jelentésgazdagságához hasonló 

jelentéshatást elérni. Éppen ezért az intonációs metaforán keresztül dolgozza ki azt a nem 

írásbeli – bár a literalitásra ráépülő – szólamot, amely a szöveg teljes szemantikai terét 

kiegészíti és egységbe rendezi. A diszpozicionáltságból keletkező műalkotás tehát hasonló 

módon, a metaforikus mozgás rejtett jellegén keresztül válik diszkurzív jelölővé a szövegben.  

A műalkotás e nézetben mindenekelőtt valamiféle belső, preverbális állapot verbálissá 

formálásának útján tűnik létesülőnek. Az emberi diszpozíció (hangulat, „csontunkba ülepedett 

rezgés”) megnyilatkozásra késztet, mely az artikuláció aktusában teljesedik ki – a költészet 

minden esetben ezt a folyamatot viszi színre, legalábbis a romantikus ihletettséghez közel álló, 

a modernitásban sem megtagadott történeti-poétikai normák feltételezése esetén. A 

                                                             
világ a láthatóban rejlő láthatatlanból kibomlónak tartható olyan értelemben, hogy éppen amit nem látunk benne 

– holott összeköt minket a léttel –, az teszi lehetővé a látást. A tudat, a lélek így szintén közvetve, mintegy 

visszájáról lesz tapasztalható.” Vö. EISEMANN György, A láthatatlan ember és a látó nyelv = Mesterkönyvek 

faggatása. Tanulmányok Gárdonyi Géza és Bródy Sándor művészetéről, szerk. Bednanics Gábor, Kusper Judit, 

Budapest, Ráció Kiadó, 2015, 45–60, 47. 
27 Mihail Mihajlovics BAHTYIN, A szó a költészetben és a prózában = M. M. B., A szó esztétikája (Válogatott 

tanulmányok), szerk., ford. Könczöl Csaba, Budapest, Gondolat Kiadó, 1976, 173215. 
28 BAHTYIN, A szó az életben és a költészetben, i. m. 
29 BAHTYIN, A szó az életben és a költészetben, i. m., 53. 
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megnyilatkozás azonban a (költői) szövegben már más, ettől elszakadó referenciát alkot, 

merthogy írásnyelvi tényezőkkel (költői alakzatokkal) dolgozik. Egy benyomás, egy 

alaphangulat a költői eljárás első elemeként kezdeményezi a teljes műalkotás felépítését, mely 

az irodalmi szövegben mint metafora lép működésbe (hangulatból hang, a hangot egységbe 

rendező nyelvből beszéd, a beszéd módját markírozó nyelvi kifejeződésből – metaforából – 

pedig szöveg képződik). A következőkben ennek a folyamatnak a szövegszinten megjelenő 

aspektusa, a hangulat és a rezgés szövegalkotó funkciója áll interpretációm középpontjában. 

 

A szerelmi hangoltság nyelve 

A Gárdonyi kisregényeiben megjelenő nőalakok kivétel nélkül a szüzsé központi elemeiként 

tematizálódnak. Bár nem távoli a történelmi tematikájú nagyregényektől sem a női természet 

vizsgálata,30 az asszonyalak és természetesen a szerelem mégis sokkal inkább válik narratív  

egységgé az író rövidebb elbeszéléseiben. A szerelem szövegtérbe emelése pedig arra mutat rá, 

mennyire kiterjedt és összetett az író rezgés-fogalma. Ebben a kontextusban ugyanis a rezgés 

megragadhatatlan aspektusát az író a szerelem képzetével társítja, vagyis a szerelem 

metaforikus kifejeződésévé avatja. A korábban kifejtett – rezgés mint szövegalkotó aktus – 

gondolatmenet alapján nyerhet jelentőséget a szerelem ezen rezgés-metaforikája, vagyis 

szerelem és rezgés szemantikai összekapcsolása. A kisregények alapszituációja ugyanis a 

szerelmi rezgésből indul ki, s a szerelem létmódjában létrejövő nyelv képezi majd magát a 

szövegvilágot. Azért érdemes a szerelmi, illetve a házassági tematikájú kisregényeket a 

rezgésről szóló diskurzusba bevonni, mert maga Gárdonyi is felismeri, hogy intenzív érzelmi 

állapotban (kényszerhelyzetben) az ember nem a megszokott módon gondolkozik és cselekszik, 

s ezáltal megnyilatkozása, beszédmódja sem a mindennapi formában szólal meg: „nagy 

felindulásban, extázisban az ember épp ellenkezően viselkedik, mint ahogyan szokott” (93). Az 

izgalom, a félelem, az öröm, a zavar, csakúgy, mint a szerelem, paradox magatartásmódot 

eredményez, amely természetesen főként a beszédben nyilvánul meg. Gárdonyi éppen ezért 

tudatosan választ hasonló miliőt karakterei számára,31 és ennek alapján arra törekszik, hogy ezt 

a kettős szituációt avassa elbeszéléseinek kulcspontjává. 

Az Az a hatalmas harmadik című kisregény egy különös típusú, újszerű élettörténet-

alkotást, és egyben regényműfajt teremt, amelyet a Gárdonyi által létrehozott „élet regénye”32 

                                                             
30 Vö. LADÓ Erzsébet, Gárdonyi nőalakjai = Emlékkönyv Gárdonyi Géza születésének 100. évfordulójára, szerk. 

Bóka László, Nagy Andor, Szeged, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, 1963, 105–131. 
31 Lásd Vallomás, Leánynézőben, Ida regénye, Ki-ki a párjával című kisregényeket.  
32 GÁRDONYI Géza, Az a hatalmas harmadik, Dante Kiadás (Hatodik kiadás), Budapest, é. n, 84. (A továbbiakban 

ennek a kiadásnak az oldalszámaira hivatkozom a főszövegben.) 
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kifejezés pontosan mutat fel; nem véletlen, hogy a szakirodalom egyéni terminussá dolgozza 

ki.33 Az elbeszélés aktusát szemlélve világossá válik a diszpozicionáltságból („csontunkba 

ülepedett rezgésekből”) teremtett beszéd mivolta is. Hiszen Gárdonyi regényének lényegét a 

rezgés jelensége szolgáltatja. Az implicit szerző a pályaudvaron találkozik régi barátjával, 

Miskával, aki a várakozás ideje alatt Schopenhauer pesszimista szemléletére támaszkodva 

beszéli el rosszul sikerült házasságának tapasztalatait, illetve új, ellehetetlenített párkapcsolatát. 

Az én-regény elbeszélő-főszereplőjét, Miskát éppen a szerelem létélményét érintő provokatív 

női gesztusrendszer (Mariska kiismerhetetlen viselkedésmódja) bíztatja arra, hogy elbeszélést 

alkotva újraértékelje saját (elutasító) szerelemfelfogását. Ennek az újraértelmező folyamatnak 

az eredménye pedig nem más mint maga a regényi formára aspiráló történet; Miska elbeszélése 

végén ugyanis felszólítja regényíró barátját: „Hát nézd: hogy itt teveled találkoztam, arra 

gondoltam, hogy te az én történetemet megírhatnád” (177). Ezért arra érdemes fókuszálni, 

hogyan applikálódik lépésről lépésre a Titkosnapló rezgés-konstrukciója a kisregény 

szövegterébe. 

A történet elbeszélő-főszereplője már a Mariskával való első találkozás során így 

nyilatkozik: „valami mozdulást éreztem a mellem világában” (33), „ez megint olyan szépen 

volt mondva, hogy rezdülést éreztem” (40), „a szívem megrezdült, mint mennydörgésben az 

ablakok” (77). Látható, hogy a rezgés-kifejezések egy teljesen új szerelmet helyettesítő nyelvet 

hoznak létre. Amikor a szerelem eddigi (schopenhaueri, pesszimista filozófiai) nyelve kiürül, 

helyébe lép valami kevésbé megragadható, jóval homályosabb jelenség, amely nemcsak 

felülírja az eddigi házasságszemléletet, hanem mindehhez egy teljesen más nyelvezetet is társít, 

pontosabban szólva: új nyelvet anticipál. A továbbgondolásra álljon itt egy jellegzetes szituáció, 

melynek középpontjában a rezgés mint a szerelem kifejezhetetlenségének indexe áll: 

 
A szobalány nyitott kaput. 

– Nincsenek itthon, – mondotta, – bementek a faluba.  

S mindjárt utána megszólal egy kedves hang az ablak sötétzöld fakárpitja mögül: 

– Én itthon vagyok. 

S kinyílik a kárpit, és előmosolyog Mariska: 

– Tessék, tessék! 

A hangjára megrezzentem, mint az ág, amelyről madár röppen fel. De a megrezzenésemet azonnal 

követte az eszmélkedés. 

Mi közöm nekem ezzel a leánnyal? s mi okon rezegtet engem az ő hangja? (39) 

 

Világosan kirajzolódik, hogy Humboldt tétele mennyire helytálló Gárdonyi kisregényének 

kontextusában: „ahogy a gondolat megragadja egész kedélyünket, akként a hang is 

                                                             
33 Vö. Kovács Gábor „életregény” meghatározásával. KOVÁCS Gábor, A kulturális ténytől az irodalmi tényig, i. 

m., 37–40. 
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kiváltképpen beható, minden idegszálunkat megrendítő erővel rendelkezik”.34 (A kiemelt 

szituációban tehát Mariska hangja rezdülést vált ki a férfiban.) S ami az idézett jelenetből még 

egyértelműbben kitűnik, az a kétfázisú értelmező magatartás: a hang hatására történő benyomás 

(megrezzenés) után azonnal következik egy értelmező (reflexív nyelvi) mozzanat, mely 

magyarázatot keres a belső rezdülésre. Ám ez a cselekvés még önmagában nem vezet hangzó 

megnyilatkozáshoz, ez a gesztus megmarad a belső beszéd szintjén (noha önmagában már 

ebben az esetben is nyelvi képződésről van szó). Tehát a rezgés ismeretlen állapota belső 

beszédkényszert idéz elő az elbeszélő főszereplőben, melyet a felelet nélküli önreflexív 

kérdések intenzitása is határozottan szemléltet, melyek arra is rámutatnak továbbá, hogy a 

rezgésnek (a szerelemnek mint a világ, a másik és önmagunk felé fordulás egyik móduszának) 

a megragadhatatlansága készteti a férfit beszédre.  

Nemcsak Mariska jelenléte (hangja), hanem sokkal inkább kiismerhetetlen 

viselkedésmódja (a házastársi együttlétek elmulasztása) jelent szintén lényegbevágó aspektust 

az elbeszélés aktusa szempontjából: vagyis Mariska titokzatos gesztusrendszere nemcsak a 

regény kitüntetett tárgyává, hanem az elbeszélés nyelvi tétjévé is válik. A regény több egy 

rejtélyes női magatartás feltárásánál, és több a férfi belső kérdésfeltevéseinél; a regénynyelv 

ugyanis nem áll meg a belső beszéd indexévé alakult kérdéssorozatánál, hanem a női jelenlét 

hatására keletkezett rezgés tudatosan működtetett valódi nyelvi cselekvéssé fejlődik. Mégpedig 

azáltal, hogy Miska folyamatosan konfliktusba kerül saját magával (gondoljunk a belső 

dialógusokra, az implikált íróhoz intézett megjegyzésekre, és ezek repetitív mozzanataira), s 

így fokozatosan (és észrevétlenül) felépíti az egész történetet, a történetmondó nyelvet, 

melynek központjában természetesen a szerelem, illetve Mariska jelenlétének felforgató 

léttapasztalata áll. Ilyen önreflexív és ironikus megjegyzés követi az első Gárdonyi által 

alkalmazott „főjelenetet”, amely egy meglehetősen szokatlan formában hozza össze a férfit és 

a nőt. Mariska fejére ugyanis egy ablaktábla esik és ez a baleset szolgáltatja a férfi és a nő első 

érintkezésének szituációját, amelyet a következőképpen reflektál az elbeszélő-főszereplő:  

 

Mármost a szemedből látom, hogy te mindebből szimatolod már a regény-illatot. Elgondolod 

magadban, hogy az a szenvedő sápadt leány a részvét hárfáját zendítette meg a szivemben. (…) Hát 

először is mondhatom neked, és minden holdkóros regényírónak, hogy a szenvedő sápadt leányok 

rútak. (…) Gondolom, – az se valami regényes, hogy a regény főfigurájának, a tündérnek egy 

ablaktábla esik a fejére. (25)  

 

                                                             
34 HUMBOLDT, i. m., 95. 
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Már ebben a korai jelenetben felmerül a regényírás problematikája, de tovább haladva talán 

kijelenthetjük azt is, hogy ebben a történetben a nő valóban műalkotássá válik (az elbeszélő-

főszereplő határozott ellenállása ellenére). A következő monológ – pontosabban kiszólás – ezt 

a megállapítást támasztja alá: 

 
A nőkre én már rég nem ügyeltem, de ez a Nádszál-kisasszony abban a bokáig érő fekete 

szoknyában, az, barátom nem csupán nő volt. Az barátom műalkotás volt; a Teremtő művészetére 

gondolok. 

De hol az a festő, hol az a regényíró, aki le tudja írni azt a könnyű járást, azt a méltóságos 
testalkatot, amint ott leng az aszfalton, s megszépíti az ott-létével azt a kővilágot. Tünemény! 

Hangtalan zene! Élő költemény az emberi mozdulatok szépségéről! (19–20) 

 

A regény elbeszélője tehát a női nem talányát a műalkotással azonosítja. Ezen a ponton kezd 

egyértelművé válni a szöveg építkezése is: Miska a szerelem állapotában (azaz szerelmi 

hangoltságában) egyfajta világszemléleti fordulat felismerésével35 igyekszik elbeszélni az adott 

létszituáció tapasztalatát. Az elbeszélés kiváltója tehát a nő, Mariska, aki azt a rezgést idézi elő 

Miskában, amely aztán szövegszervező elemmé válik, s amely folyamatnak az eredménye az 

Az a hatalmas harmadik című regény maga. Így egyáltalán nem megalapozatlan a férfi azon 

kijelentése, amely a nő műalkotás-jellegére vonatkozik. Voltaképpen pontosan erről van szó: a 

szerelem mint a rezgés egyik módozata, s mint egy kitüntetett státusú hangulat válik költői 

szöveggé, műalkotássá.  

Ezen a ponton elengedhetetlen Humboldt tételét bevonni a gondolatmenetbe: a férfi 

szerelmi létélménye (világ felől érkező látásmódja, szerelmi rezgése) egyetlen pontba 

sűrűsödik: a beszéd aktusába. A nyelv artikulálja ugyanis a szerelmet és műalkotássá 

(regénynyelvvé) avatja azt. A férfi szerelmi hangoltságának következménye egyértelműen a 

kisregény szövegében mutatkozik meg. De hogyan érhető tetten ugyanez a gesztus a nő 

szerelmi hangoltságában? Hogyan fejeződik ki a hangulat/rezgés szövegszervező aspektusa a 

nő felől tekintve? Ennek szemléltetésére a szöveg egyik pregnáns jelenete kínálkozik, Miska és 

Mariska párbeszéde: 

 
– Hogyan van, hogy maga nem visel se fülbevalót, se gyűrűt? 

– Bocsásson meg érte, – felelte, – ha hiányzik önnek. Nekem nem hiányzik. Barbárkori maradvány 

az ékszer. … Nézze meg a kőbányai kereskedőnét, s némelyik vidéki vagyonos asszonyt: csupa 

cifraság és ékszer. S nézzen meg egy lelkileg is magasrangú nőt… 

– Igaz, Mariska. De ha a nő például nem a maga szépítésére visel valamit, hanem azért, mert emlék 

az neki…  

– Az más. Nekem is van olyan emlékem. Nézze.  

S a nyakához nyúlt. Kivont a kebléből egy vékony aranyláncocskán függő Mária-érmet, amely 

köré egy filigrán gyémántgyűrű volt forrasztva.  

                                                             
35 Utalás a regény cselekményére: Miska a történet első felében a schopenhaueri szerelemfelfogás elutasító 

gesztusával tekint a női nemre és a házasság intézményére, mely szemlélet azonban fokozatosan fölszámolódik. 



53 
 

– Anyámé volt. … 

– És ha én is kérném, hogy fogadjon el tőlem valami effélét… 

– Elfogadom, szívesen elfogadom, ha az értéke amúgy csekély. 

– Csekély. De igazán elfogadja?  

– Hát hogyne, magától hogyne. 

Kivettem a mellényem zsebéből selyempapirosban két karikagyűrűt. Kibontottam és eléje 

tartottam a tenyeremben. 

– Válasszon. 

Könnybe-lábadt szemmel tekintett reám. 

– Oh…  

Többet nem bírt mondani. Csak mosolygott és könnyezett. … És nem beszéltünk semmit. (91) 

 

A dialógus kezdetben pontosan mutatja fel Mariska határozott véleményét, aminek hangot adva 

részt is vesz a párbeszédben. A nő magabiztos fellépése a regény minden olyan szituációjában 

jellemző, melyben köznapi, intellektuális, csillagászati vagy főként vallási/hitbeli kérdések 

fordulnak elő. Az érzelem kifejezésének pillanatában azonban különös módon nem képes 

megszólalni – Mariska ugyanis a szerelmi jelenetekben sokkal inkább gesztusaival, mintsem 

nyelvi megnyilatkozásaival van jelen. Ezt a sajátos alapdiszpozíciót világítja meg az idézett 

lánykérő regényrészlet is. Az Oh indulatszónyi közlésben pedig éppen az a paradox 

beszédhelyzet és szituáció sűrűsödik össze, amelyet Gárdonyi extázisnak nevez 

Titkosnaplójában. Vagyis olyan izgatott jelenetet ragad meg az elbeszélés, amelyben az ember 

éppen ellenkezően cselekszik, mint ahogyan azt megszokta. Az értelmetlen, ugyanakkor 

szemantikailag mégis túlterhelt Oh megnyilatkozás minden verbális kibontás nélkül, s egy 

önkéntelen nyelvi gesztusként foglalja magába mindazt, amit sem a nő nem tud megfogalmazni, 

sem a férfi főszereplő nem ért – tudniillik Mariska hangulatilag feltáruló létbevetettségét. 

Továbbhaladva – a hangulat szempontjából pedig – világosan tetten érhető Gárdonyi rezgés 

(hangulat) koncepciója: hiszen bár összefüggő, konkrét beszéd nem követte Mariska 

megilletődöttségét, a spontán, reflexszerű megnyilatkozása, kitörése (Oh) mégis azt feltételezi, 

hogy az ember – különösen izgatott állapotban – belső lelki szituáltságból is egyfajta beszédet 

teremt.36 Mariskánál ez a folyamat kettős: nyugodt közegben képes átgondoltan, határozottan 

megszólalni, míg érzelmi megnyilatkozás tekintetében képtelen az indulatszónyi közlésnél 

magasabb szintű kifejezésre, noha jól érzékelhető az érzelmi hatásra tett indulatszónyi reakció.  

Mindenestre elmondható, hogy a kisregény különböző nyelvi szintjein – szó és szöveg 

szintjén – egyaránt működésbe lép rezgés/hangulat nyelvalkotó törekvése. Míg a férfi 

beszédmódja magát az elbeszélést teremti meg, vagyis az egész szövegre rávetíti szerelmi 

rezgését, addig a nő szerelmi hangoltsága a szó szintjén váltja ki sajátos „közlését”. Az 

                                                             
36 Nem érdektelen, hogy a mediológiai szakirodalom egyik alapműve szerint a romantikus német költészet maga 

ezzel az indulatszóval, a Faustban olvasható sejtelmes sóhajtással kezdődik. Lásd Friedrich A. KITTLER, 

Aufschreibesysteme 1800 – 1900, München, Wilhelm Fink, 2003, 11–86. 
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elbeszélés tehát a két szereplő együttes diszpozicionáltságából hozza létre a regénynyelvet. Az 

elbeszélő-főszereplő mindezt egy kérdéssel fogalmazza meg a már jól ismert módon, 

monológjában (kiszólásában), költői kérdésében: „Nem lep meg téged is, hogy női lélek 

ilyeneket beszél?” (43). A „lélek beszéde” tehát egyértelműen húzza alá a lelki szituáltságból 

(hangulatból) keletkező beszéd releváns voltát. 

„Művet létesítő rezgés”.37 Úgy tűnik, Gárdonyit nemcsak a regények cselekménye, 

gondolati magja foglalkoztatta, hanem az írás, a műalkotás létrejöttének folyamata is. Úgy tűnik 

továbbá, hogy az író sikeresen társítja a két törekvést: a cselekmény kitalálását és a történet 

nyelvi megalkotását. A kitüntetetten kezelt rezgés-fogalom pedig láthatóan összetett jelentés-

együttest alkot: a rezgés a szöveget működtető legmeghatározóbb konstrukciós elvvé válik. Így, 

bár nem tudományos alapokon, de a napjainkban hangulatnak/hangoltságnak nevezett 

szövegalkotó problematikához csatlakozik saját rezgés-elképzelésével. A kisregényben 

továbbá jól kirajzolódik, hogy a szerelmi alaphelyzet, a rezgés mindig az üveg metaforája köré 

szerveződik. A továbbiakban a hangulat (és a szerelmi hangoltság) metaforájának is tekinthető, 

áttetsző üveg-motívum szemantikai jelentősége kerül tárgyalásra. 

 

A szerelmi hangoltság metaforája: az üveg 

A kisregény történeti és prózanyelvi szintjén egyaránt lényegi összefüggést mutatnak fel az 

üveg köré szerveződő „főjelenetek”. Gárdonyit szemmel láthatóan nagyon is foglalkoztatta a 

jelenség. Az üveg-kérdéskörre Titkosnaplójának Üvegfal címmel ellátott feljegyzéseiben is 

reflektál. A költői értelem feltárulása során fellépő „üvegfal-effektust” az alábbi módon írja 

körül: „megéreztetni az értelmet és nem kimondani. La pensée arrière: amit nem mondunk ki 

és mégis ki van mondva”; „mikor más a mondás s más a gondolat, és vagy megérezzük, hogy 

mire gondol, vagy csak annyit, hogy valami lappang a szava, a hallgatása mögött”.38 Gárdonyi 

tehát az üvegfal címszó alá rendezett elgondolását a mondás, pontosabban az írás aktusával 

rokonítja, mely az üveg-struktúrával megegyező módon képzeli el a többértelmű szöveg 

születésének mechanizmusát. Vagyis egyszerre enged láttatni, s egyszerre zárja el a látottat. A 

mondás/írás felől megfogalmazva: az elbeszélés egyszerre mondja ki a lényeget és egyszerre el 

is hallgatja azt. Ez lenne a művészi írás folyamatának egyik alaptétele, melyet tehát az író 

tudatosan kapcsol az üveg motívumhoz. Az ablak(üveg) hármas strukturáltságban vesz részt a 

szöveg retorikus építkezésében: tematikus, nyelvi és karakterformáló funkcióban. Mondhatni a 

                                                             
37 GÁRDONYI Géza, Ida regénye, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966, 286. 
38 GÁRDONYI, Titkosnapló, i. m., 105. 
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hangulat sajátos metaforájává, valamint a férfi és a nő szerelmi hangoltságának regénynyelvi 

jelölőjévé válik. 

Az elbeszélő főszereplő, Miska, több évi emberektől elzárt remeteélete és rosszul sikerült 

házassága után, egy budapesti sétája alkalmával találkozik először Mariskával. Már ebben az 

első jelenetben hangsúlyos szerepe van az anyag áttetszőségéből adódó tükröződésnek: 

 

Sétáltak. Követtem őket andalogva. Gondoltam: szebb-valamit úgyse láthatok Budapesten, mint 

ennek a leánynak a járását. Gyönyörködve szemléltem még a mellette haladó árnyékát is. 

Egy könyvkereskedés előtt megállanak. Nézegetik a kirakatát. Melléjök érkezem, s én meg a 

kirakat tükrében Nádszál-kisasszonynak az arcát szemlélem. (20) 

 

Mariska arcát tehát a kirakatüvegen keresztül pillantja meg először a férfi. Ez az első jele annak, 

hogy az üveg lesz a két szereplő szerelmének és igencsak különös érintkezésének indexjele, sőt 

metaforikus kiterjesztése. Vagyis az üveg áttetszőségével a szeretés cselekvésének szimbolikus 

értékét kezdi el hordozni a regény szövegszintjén.39 Ezt követően egy Gárdonyi által 

rendszeresen alkalmazott, úgynevezett főjelenet hozza össze a két szereplőt, mely 

jellegzetesnek egyáltalán nem mondható:  

 

Másnap, amint a Kossuth Lajos útcáján kifordulok a trafikból, csoportosulást látok egy ház előtt. 

Odamegyek. Üvegcserepek ropognak a lábam alatt. Az aszfalton egy úri nő hever. Ájult vagy halott.  

– Mi történt? – kérdezem bosszusan. 

– Leesett egy ablaktábla, – felelik, – és agyonütött egy úri nőt.  

Nézek a hölgyre: csakugyan halottnak látszik. De hát mégis…  

– Orvos! Van-e önök között orvos? 

Hallgatnak. … 

S lehajolok és fölemelem. Amint az arcát jobban látom, megismerem, hogy a bús leány, az én 

Nádszál-kisasszonyom. (23–24) 

 

Az idézett szituációban ismét a nő és az üveg kerül közös kontextusba, mégpedig meglehetősen 

komikus formában: hiszen legkevésbé sem romantikus, amikor a szeretett nő fejére éppen egy 

ablaktábla esik. Az elbeszélő-főszereplő a következőképpen reflektál minderre regényíró 

barátjának, a történet implicit szerzőjének: 

 

Gondolom, az se valami regényes, hogy a regény főfigurájának, a tündérnek egy ablaktábla esik a 

fejére. Virágváza ha volna, vagy majolika tál! De ablak, egy komisz ablak! (25)  

 

Ez az összetett ablak-jelenet tökéletesen mintázza a szöveg szintjén létrejövő és a szerelmi 

történet alakulását is befolyásoló üveg-szimbolikát. Később derül ki, hogy a szerelem 

                                                             
39 Kovács Árpád szavaival: „a köznapi semmiség a cselekvésmód értelemteljes szimbólumává alakul át.” KOVÁCS 

Árpád, A cselekvés és a jelképzés alanya a regényben: a Don Quijote elméleti tanulsága, i. m., 298–311, 301. 
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beteljesülését hátráltatja a férfi korábbi házassága, hiszen a bíróság nem hajlandó kimondani 

válását – mindez pedig azt jelenti, hogy Mariska és Miska hivatalosan nem kelhetnek egybe. 

Látható, hogy ebben a tekintetben is az üveg sajátosságainak mintájára íródik a regény szerelmi 

narratívája: a szerelem, a házasság „tartalmának csupán a jelét ereszti át magán”.40 A szerelmi 

vonzódás ugyan kialakul a férfi és a nő között, a Mariska mély vallásossága miatt fontos 

házasságkötés azonban lehetetlen, s így a két szereplő együttléte nem teljesedhet valódi 

házaséletté. Vagyis úgy kapcsolja össze őket a szeretet, mint az üveg a külső és a belső teret: 

szinte mindent áttetszővé tesz és mindenre nyitott, mindent beenged, azonban mégis 

lehetetlenné teszi a közvetlen testi érintkezést. Erre mondja az elbeszélő-főszereplő 

Mariskának, hogy „csak úgy vagyunk együtt, mint a fűzfa ott a tó partján (…) felém hajolsz, 

állsz a lelkem tükre fölött, de külön vagy” (136). 

A regény ezt a különállást még úgy is hangsúlyozza, hogy a térhez köthető üveg-

szimbolikát egyértelműen a nő cselekedeteinek helyszíneivel szemlélteti. Mondhatni az üveg 

női attribútummá alakul, mégpedig azáltal, ahogy az elbeszélő Mariskát folyton az ablak mellől 

vagy éppen az ablak mögül szólaltatja meg. Miska első szembesülése szerelmi vonzalmával 

éppen egy ilyen ablakjelenet köré szerveződik: „megszólal egy kedves hang az ablak sötétzöld 

fakárpitja mögül” (32). A jelképes templomi szertartást megelőző eseménysor szintén Mariska 

helyzetleírásával kezdődik: „mikor a vonat berobogott, már az ablaknál állt és integetett” (118). 

Ennek egy másik speciális megjelenítési formája a záró vonatjelenet, ugyanis ekkor tűnik elő 

legkonkrétabban a Mariska és Miska közötti üvegfal valódi elválasztó szerepe: „Egy 

elsőosztályu kocsi ablakából fiatal női arc mosolygott felénk. Az ablak közepét törülgette a 

zsebkendőjével, és Miskára mosolygott: kopogtatott az ablak üvegtábláján” (179). A regény 

végén tehát a regényíró barát (akinek Miska elbeszéli élettörténetét) pontosan mutat rá és 

pontosan összegzi a vonatablakba sűrűsödő férfi–nő viszony szimbolikus jelentőségét. Annál 

is inkább, hiszen maga a vonat válik a férfi vonzalmának legteljesebb (regény)nyelvi 

kifejezőjévé, amennyiben Miska alakmásaként ismerhető fel.41 Miska vonatútjai során 

szembesül a leginkább saját vonzalmával, melyre repetitív módon reflektál is: „mikor visszafelé 

utaztam Budapestről ismét nagy lelki tusakodás szállott meg” (48). A vonatban, pontosabban a 

vonatablak mögött összpontosuló záró kép azért kifejezetten sokatmondó, mert ilyen módon ér 

össze a férfi és a nő üvegfallal elválasztott életútja. Gárdonyinál az üvegfelület mindig a férfi 

és a női főszereplő között húzódik. Az áttetsző, de a „térfeleket” határozottan elválasztó 

üvegfelület így egy sajátos szerelmi viszony metaforája lesz – valamilyen olyan megfejthetetlen 

                                                             
40 Jean BAUDRILLARD, A tárgyak rendszere, ford. Albert Sándor, Budapest, Gondolat Kiadó, 1987, 49. 
41 Vö. KOVÁCS Gábor, A kulturális ténytől az irodalmi tényig, i. m., 2949. 
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titoknak a jele, amely egyszerre vonzóerőként és egyszerre akadályként helyeződik férfi és nő 

közé. 

Gárdonyi tehát egy legkevésbé sem szokványos szerelmi miliőben helyezi el szereplőit, 

így teremtve meg a mű poétikai fundamentumát. Ezzel azonban még nem ér véget az üveg 

motivikus funkciója. Ugyanis az áttetszőség nemcsak a történet szintjére, hanem a prózanyelvre 

is ráíródik. Az üveg a nyelv dimenziójában pedig többféle módon lép működésbe. Egyfelől az 

üvegre jellemző áttetsző tulajdonság a női arc legfontosabb jelzőjévé válik, s ezzel 

megteremtődik az arc és üveg közös referenciális valósága. Azáltal, hogy az elbeszélés nyelve 

az üveg legfőbb vonását – áttetszőségét – Mariska arcával azonosítja, közös szemantikai teret 

alkotva megfeleltethetők lesznek egymással: „a női arc az égboltozatnál is változatosabb. A 

lélek áttetszik rajta. Az arcuk könyv, amelynek borítékán átsugároznak a mondatok” (44). 

Mariska arcán tehát „áttetszik a lélek”, s ezzel a kifejezéssel a hangulat és üveg újabb közös 

jelentésvonatkozása épül fel. A regénynyelv felmutatja az arc áttetszőségének egyéb 

kifejezéseit is, mely szintén az üveg fő jellemzőjéből eredeztethető: „elhalványodik” (133), 

„elszintelenül” (13). Természetesen még jobban megvilágítja üveg és hangulat összefüggését 

az az alapvető tény, hogy a regényben előforduló elhalványodik, elszintelenül kifejezések a 

rossz kedélyállapot, a kedvetlenség szinonimáiként fordulnak elő: „kérdeztem a lehető 

legszíntelenebb hangon” (133), „az arcán megint az az elhalványulás, az az elkomolyodás” 

(143).  

Másfelől az üveg legalapvetőbb sajátossága a megértés jelzőjévé is válik: a „tisztán látni” 

kifejezést többször használja az elbeszélő, mely szintén az üveg áttetszőségére emlékeztet. A 

„tisztán látás” ismert szólása pedig egyértelműen a tiszta gondolkodáshoz, a megértő 

cselekvéshez kapcsolja a kifejezést, ismét az üveg/ablak áttetszőségének mintájára. Miska 

monológja jó példa erre: „Megértettem immár az első házasságomat is: mért volt szerencsétlen? 

A tündérüveg leesett a szememről, s nekem látnom kellett, hogy egy olyan nőhöz kötöttem az 

életemet, akinek a lelke nem az én lelkem tartományából való (47).” Az idézet a harmadik, 

regénynyelvben létrejövő szemantikai összefüggést is felmutatja: azt a bizonyos 

„tündérüveget”, mely ily módon a szerelem új neveként, vagyis metaforikus kifejezéseként 

tematizálódik. Ezt alátámasztandó a fiatal udvaroló férfit pedig „ablakkerülgetőnek” (88) 

nevezi a regény én-elbeszélője. Az üveg áttetszőségének szemantikai fontossága három eltérő 

módon, mégis ugyanazon alaptulajdonság mentén, metaforikusan íródik bele a prózanyelvbe. 

A regény – az eddigi gondolatmenet felől tekintve – talán egyik legkifejezőbb hasonlata is a 

hangulat és az üveg összefüggését sűríti magába: „A szívem megrendült barátom. Megrendült, 

mint mennydörgésben az ablakok” (77). 
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A regény üveg/ablak-metaforája azonban a karaktereket sem hagyja érintetlenül. A 

történet több főjelenete közül az egyik egy fiatalember, bizonyos Öveges Pé Zoltán úr köré 

szerveződik. A cselekmény nagyon egyszerű: Öveges nyilvánvaló érdeklődése Mariska iránt 

nem kerüli el Miska figyelmét. Olyannyira nem, hogy párbajig fajul az ellenszenv. A duellumot 

megelőző szituáció azonban többet mond, mint maga a félresikerült, szerencsétlen fegyveres 

ütközet:  

 

Este a Pannóniában vacsoráztam, az üvegteremben. … 

Kit látok velem szemben a harmadik asztalnál: Öveges Pé urat! 

Mintha egy láthatatlan kéz szorított volna torkon. 

Az első gondolatom az volt, hogy fölkelek és megyek máshova. A második gondolatom az volt, 

hogy gyáva katona, amelyik odaengedi az ellenségnek a hadi állást, – ha nem kénytelen vele.  

Maradtam. Keresztülnéztem rajta, mintha ott se volna. (Kiemelések tőlem – N. B., 67) 

 

Teljesen világos, hogy Öveges Pé Zoltán nevében, jellemében, egész karakterében hordozza 

láthatatlanságát. Hiszen a név metaforikus jelentése magában foglalja, és előre vetíti Miska 

cselekvését: keresztülnéz Övegesen (!), mintha ott sem volna, akárcsak az üvegen szokás.  

Baudrillard szerint „mindenekelőtt az üveg anyagiasíthatja a legmagasabb szinten a 

»hangulat« alapvető kétértelműségét: azt, hogy egyszerre közelség és távolság, meghittség és a 

meghittség elutasítása, kommunikáció és a kommunikáció hiánya”.42 A férfi és a nő regénybeli 

viszonyának metaforikus jele, vagyis az üveg, éppen az emberi kapcsolat ezen nehézségét tárja 

föl szemantikailag a szöveg szintjén. A prózamű egészén átívelő metaforikus folyamat az üveg 

gyökérmetaforáját (a férfi–nő viszony szimbolikus kifejeződését) olyan részmetaforákkal 

bontja ki, amely szinte minden jelenetben továbbírja a szeretés nehézségeinek nyelvi, 

szemantikai interpretációját. Sem az én-elbeszélő, sem a regény nem tudja megoldani (talán 

nem is akarja) ezt a problémát. Azonban a lehető legszélesebb körben viszi színre azt a 

viszonyrendszert, amelyre abszurd módon egyszerre jellemző a párkapcsolatokban felmerülő 

totális kommunikáció és az érzelmek közölhetetlensége, az együttlét meghittsége és az 

együttlétet akadályozó abszolút emberi magány, illetve a mindezzel együtt járó interperszonális 

közelség és diszpozicionális (hangoltsági, hangulatbeli) távolság. Az én-elbeszélés során 

kialakuló narratív identitásra tehát nemcsak az elbeszélő aktus, hanem a prózanyelvi szöveg 

szintjén is rányomja a bélyegét egy olyan szemantikai konfiguráló erő (az üveg metaforikus 

jelentésvilága), amely a szemantikai összeférhetetlenség síkján is magában hordozza a Miskára 

jellemző összezavarodottságot, a Mariskával kialakuló viszony érthetetlenségét és 

megmagyarázhatatlanságát.  

                                                             
42 BAUDRILLARD, i. m., 48. 



59 
 

Nem túlzás tehát vélelmezni, hogy Gárdonyi ezen én-elbeszélését tudatosan az üveg szó 

komplex (motivikus, metaforikus, retorikus) szöveg- és történetszervező rendszerére építette. 

Hiszen a prózanyelv egy kiválasztott motívum minden lehetséges szemantikai formáját 

felhasználva hozza létre a történetet a regény három szintjén (történet, elbeszélés, szereplő), így 

aktivizálva az üveg anyagának különlegességében eredendően benne rejlő sokrétű kulturális 

jelentésstruktúrát.  
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2. A diszpozíciók konfliktusa 

(Lovik Károly: A préda, Egy barátságos ház története) 

 

 

Lovik Károly kései (hosszabb) elbeszélései, kisregényei, különösen A préda (1911) és az Egy 

barátságos ház története (1911), lényegi sajátosságokat mutatnak a (le)hangoltság és a 

prózanyelv viszonyának tekintetében. A Lovik-recepció kapcsán Kelemen Zoltán pontosan utal 

egy igencsak meghatározó prózapoétikai jellegzetességre. Arra hívja fel a figyelmet,1 hogy a 

dilettánsnak elkönyvelt nyelvi redukáltság, amely a Lovik-szereplők dialógusait vagy az 

elbeszélői technikát jellemezi, talán nagyon is tudatos eljárásra vall. Szauder József kritikája2 

ugyanis az irodalmon kívül álló ember képét rajzolja az íróról akkor, amikor a technikai 

megoldások hiányára, az elnagyolt párbeszédekre és az indulatszónyi közlésegységekre 

hivatkozik. Azonban érdemes volna megfigyelni, mennyire mutat egységes, következetesen 

alkalmazott prózaformát a Lovik-kisregények legkevésbé sem elnagyolt és egyáltalán nem 

felszínes eljárásmódja. Hiszen a nyelvi redukáltság, a szándékolt „dilettantizmus” nem 

feltétlenül leértékelendő jelenség. A „formai hiányt”, az „elrontottságot” mint (tudatos) alkotási 

technikát érdemes megközelíteni: a deformációnak és a redukciónak például a csehovi 

elbeszéléshez hasonlítható költői eljárása felől. Hogyan ragadható meg ez a beszédmód, és 

mégis milyen jelentősége van annak a nyelvi gesztusrendszernek, amelyre a mondottak miatt 

is csak jóval később (és meglehetősen csekély mértékben) reagált az irodalomtörténeti 

diskurzus?  

Természetesen nem maradt elismerés nélkül a Lovik-korpusz: Thomka Beáta olyan 

olvasat3 felmutatásával vizsgálta a szerző novelláit, amely bizonyította írásművészetének, 

művei elbeszélésszerkezetének kiemelkedő értékét. De már az író egy jóval korábbi kritikusa 

is felismerte a lényegi vonást, amelyre a dolgozat gondolatmenete is támaszkodik. Schöpflin 

Aladár a Nyugat 1914-ben megjelent 9. számában elismerően szól Lovik munkáiról, kitüntetett 

szerepet tulajdonítva az író saját diszpozíciójából eredő visszafogott, egyedi hangnemének. 

 

(…) nem megy semmihez igen közel, nem bocsát igen közel semmit magához, nem olvad bele 

teljesen semmibe, mindig ura marad önmagának és mondanivalójának. Mégis mindig elárulja magát, 

bár semmit nem mond ki közvetlenül, mindent csak éreztet, legnagyobb felindulásait közvetetlen 

                                                             
1 KELEMEN Zoltán, A dilettantizmus dicsérete (Lovik Károly a magyar századforduló irodalmában), Budapesti 

Negyed, 2010/1, 153–180. 
2 SZAUDER József, Lovik Károly, Magyar Csillag, 1943/1, 754–757. 
3 THOMKA Beáta, Lovik rövidprózájának elbeszélésszerkezeti és műfaji kérdései = T. B., A pillanat formái. A 

rövidtörténet szerkezete és műfaja, szerk. Tomán László, Újvidék, Forum Könyvkiadó, 1986, 57–86. 
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közli velünk a hangjának modulációival, egy-egy önkénytelen, diszkrét, de áruló mozdulattal, egy-

egy hirtelen és mindenbe bevilágító hangsúllyal.4 

 

A szövegrész rámutat arra, mennyire meghatározó a Lovik-írásmód különleges hangulatisága. 

Schöpflin gondolatmenetét továbbvezetve egy poétikai olvasat számára kiemelten központi 

szempont lehet, hogy a szó és a szöveg szintjén hogyan válik szervezőerővé a hangoltság: 

milyen diszkurzív eljárások képesek „egy-egy önkénytelen, diszkrét, de áruló mozdulatot” 

átalakítani és kiterjeszteni egy „mindent bevilágító” szövegszervező elemmé. 

Az Alaktan és értelmezéstörténet című monográfiában Dobos István többek között azt a 

műfajtörténeti formációt vizsgálja, amelybe Lovik ezen hangulati írásmódja illeszthető. Dobos 

a századforduló elbeszélői törekvését a „lírai elbeszélés”, „lirizált novella” terminussal fejezi 

ki, rámutatva arra, hogy a századforduló prózai szövegvilágában kialakulóban van egy újfajta 

lírai látásmód és az ehhez társuló újszerű kifejezőnyelv. Éppen a téma problematikusságából 

kiindulva a metaforaképzés vizsgálatát tekinti a leghatásosabb és legcélszerűbb megközelítési 

módnak.5 Nem mellékes jelentőségű ebből a szempontból az sem, amit már Schöpflin is 

észrevesz a Lovik-elbeszélésekkel összefüggésben: 

 

(…) neki az élet jelenségeinek a hangulata a fődolog, az a líra, ami a dolgokból és tényekből árad, 

amely mint valami finom pára, betakarja őket és éppen evvel mutatja meg igazi vonalaikat. Maguk 

a történetek igen egyszerűek, csak a rajz pontossága teszi őket meglepőkké és szimbolikusan 

jellemzőkké. Minden az előadáson múlik, a stílus finom, halk muzsikáján, a mondatok ritmusán, 

amely a dolgok külső megjelenését csak annyiban érezteti meg, amennyiben a hangulat közlésében 

szerepe van: teljesen és tisztán adja ki belső természetüket.6  

 

Ezek a megjegyzések további értelmezést nem követnek, mindenesetre meghatározó oldaláról 

közelítenek a Lovik prózához. Vagyis az irodalmi szövegek fontos elemére koncentrálnak: a 

hangulat (hang, hangzás, hangoltság) nyelvteremtő voltára. Nem meglepő, hogy Kelemen 

Zoltán is éppen arra kérdez rá, mi lehet a jelentősége annak az egymásra utaltságnak, amely a 

tudatos beszédmód és a hangulat között elengedhetetlen összefüggést mutat:  

 

A lelki jelenségeknek egy különös típusa figyelemre méltóan sok Lovik műnek képezi az alapját. 

(…) A szenvedés boldogsága, a szenvedés iránti vágy, melynek mazochista tünetei is fölbukkannak 

a szövegekben, ha nem is minden esetben lelki betegség, de olyan lelki állapot, melynek ihlető 

hatását nem szabad alábecsülni.7  

 

                                                             
4 SCHÖPFLIN Aladár, Lovik Károly, Nyugat, 1914/9. 
5 DOBOS István, Lirizált novella = D. I., Alaktan és értelmezéstörténet, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1995, 

97–151. 
6 SCHÖPFLIN, i. m.  
7 KELEMEN, A dilettantizmus dicsérete, i. m., 171–172. 



62 
 

De míg Kelemen értelmezésében a hangulat (mint „lelkiállapot”) problematikája kifejezetten a 

szenvedő létmódra korlátozódik – hangsúlyozva az alakokra különösen jellemző melankolikus 

diszpozíciót –, addig jelen dolgozat interpretációja ennek egy poétikai, a regénynyelv szintjén 

kibontakozó kapcsolatrendszerére világít rá, mely a hangulati meghatározottság és a nyelvi 

szövegvilág között létesül.  

Az eddigi Lovik-recepció tehát felfigyelt egy különös hangvételt előállító írásmódra és 

kiemelte az író hangulati atmoszférát teremtő narratív technikáját, mindezt azonban azzal az 

életrajzi fordulattal magyarázta, amely vélhetőleg átszüremlik Lovik rövidprózai elbeszéléseibe 

– s éppen ez az, ami miatt a „ködlovagok” sorába illesztették őt. Vagyis a hangulat, a hangoltság 

aspektusát az író kiábrándult valóságképével társították, amely előhívta az álomvilág 

kialakítását elősegítő nyelvezetet. Jogosan látták bontakozó új világképét mindenekelőtt a 

stílusban, a „képek”, hangulatok, asszociációk gazdagságában.8 Ugyanakkor érdemes volna egy 

új szempontból közelíteni ehhez az írásmódhoz. Illés Endre is felismeri, hogy a Móricz és 

Mikszáth hatásnak tulajdonított stílus nem Lovik sajátja.9 Akkor mégis hogyan magyarázható 

a hangulat telítettsége Lovik kisregényeiben? És mindennek milyen szerepe lehet a regénynyelv 

szempontjából? Úgy tűnik ugyanis, hogy a hangulat nemcsak atmoszférateremtő funkcióját 

érvényesíti a szövegekben, hanem a regénynyelv szintjén is működésbe lép.  

Ennek az írásmódnak a hagyománya talán már Kemény Zsigmond regényelméletében is 

megtalálható, aki szintén a kedély problematikáját állítja a regényműfaj középpontjába, ahogy 

arra már korai kritikusa, Péterfy Jenő is felhívta a figyelmet.10 A próza egyik sajátos aspektusát 

világítják meg a következő sorok: „Állhatatosan hiszem, hogy minden hangulata keblünknek 

eszméinkből származik, de többnyire oly eszmeparányokból, melyek kisebbek és gyorsabbak, 

mintsem szavakban megtestesülvén észrevétessenek magunk által is. Ily tőlünk független, noha 

belőlünk támadt hatásocskák közt alakul tetteink növényágya, a kedélyállapot.”11 Bár Kemény 

Zsigmond alapvetően a létezés hármas irányultságát ragadja meg itt, mégis fontos 

összefüggésre mutat rá a regény tekintetében is. A lét megélésével kapcsolatban az érzelmet, a 

tudatot és még egy harmadik elemet különböztet meg – nevezetesen a kedélyt, amelyet egyfajta 

tudatcsíraként fog fel. Sajátos módon a cselekvés kiindulópontját nem az érzelemben és nem is 

a tudatban ismeri fel. Szerinte a cselekvés szférája a kedély vagy hangulat, amely sem nem 

                                                             
8 Vö. BODNÁR György, A «mese» lélekvándorlása (A modern magyar elbeszélés születése), Budapest, 

Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988, 130142. Illetve ILLÉS Endre, Lovik Károly (A lefegyverzett író) = I. E., 

Krétarajzok, Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1957, 245260.  
9 ILLÉS, i. m. 
10 PÉTERFY Jenő, Báró Kemény Zsigmond mint regényíró (1881) = P. J. válogatott művei, szerk. Sőtér istván, 

Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983, 550–585. 
11 KEMÉNY Zsigmond, Gyulai Pál II. (Negyedik rész, 10 fejezet), Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1967, 130. 
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érzelem, sem nem tudat. Olyan preverbális testi-lelki állapotról lenne itt szó, amely magában a 

létezésben adott, s a cselekvésben mindig szimbolikusan artikulálódik. Ez nem az észlelés vagy 

az érzelem alanyához és nem is a cogito önreflexív szubjektumához kötődik. Ez egy harmadik 

szubjektumstátuszt alkot: a cselekvés ágensét teremti meg, akivel vagy amivel pedig csak akkor 

tudunk szembesülni, ha a cselekvést és annak világvonatkozásait (détail!) elbeszéljük. Máshol 

Kemény Zsigmond a regény kitüntetett tárgyaként nevezi meg ezt a kedélyt, hangulatot, 

cselekvésben artikulálódó eszmecsírát, illetve azt, hogy mindez hogyan tárható fel a cselekvés 

világát alkotó részletekből.12 Szerinte tehát maga a prózanyelv azt a kognitív tudatot 

eredendően nélkülöző cselekvésvilágot kutatja, melyet kedélynek, hangulatnak lehet nevezni. 

A regény műfaja ezt a preverbális, de a tettekben szimbolikusan közvetített létszituációt avatja 

nyelvvé, mintegy előzetes megértésként tételezve azt, s az embernek ezt a sajátos alanyiságát 

törekszik megragadni. Az alábbiakban tárgyalandó két regény olvasástapasztalata alapján arra 

következtethetünk, hogy Lovik kisregényeiben úgyszintén központi szerephez jut hangulat, 

cselekvés és „détail” hármas összefüggésrendszere.  

 

Az „ócska regény” – A fásultság története (A préda) 

Az író 1910-es évekbeli kisregényeiben a diszpozíció, a hangoltság és a hangulat nyelvi 

megvalósulásait kutatja. Műveiben tökéletesen körvonalazódik illetve feszül egymásnak 

hangulat és nyelv elválaszthatatlansága. A préda című művéről (1911) – egy-egy kivétellel13 – 

meglepő módon nem szól a szakirodalom. Ez részben talán annak köszönhető, hogy alapvetően 

már az első regényeit kudarcnak tekintették és egy kívülálló író tollából származtatták; részben 

pedig a regény ismeretlenségének is tulajdonítható az érdektelenség. Ugyanakkor különleges 

összefüggéseket képez a Lovik-szövegben a világhoz való alapviszony nyelvi megragadásának, 

valamint az érzelmi, hangulati diszpozíciók feltárásának kettőssége. Ezen a ponton válik 

érdekessé A préda két diszkurzíve létesülő alakjának vizsgálata, Hanna és Péter 

beszédmódjának sajátossága. Egy különös hozzáállást figyelhetünk meg, főként a férfi 

szólamában: minden igyekezete arra összpontosul, hogyan lehetne felszámolni érzelmeit, s a 

világban-benne-lét szorongásait hogyan lehetne feloldani a kényelemben – sikertelenül; 

természetesen ezzel párhuzamosan saját nyelvével is küzd.  

                                                             
12 KEMÉNY Zsigmond, Eszmék a regény és a dráma körül = K. Zs., Élet és irodalom, szerk. Tóth Gyula, Budapest, 

Szépirodalmi Könyvkiadó, 1971, 191–213. 
13 A regény egyik olvasata szerint az író kritikáját fogalmazza meg a századvég elszemélytelenedett társadalmáról. 

Vö. RÓNAY György, Lovik Károly, A préda = R. Gy., A regény és az élet, Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1947, 

304–309.  
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A regény nyelvi teljesítményét alapvetően három epikai fogás határozza meg. 1. Az 

elbeszélő két eltérő, önálló diszpozíciót és világlátást megszólaltató szólamot dolgoz ki: a férfi 

főszereplő, Péter beszédmódja a beszéd és a diszpozíció (az eredendő szorongás) mint olyan 

felszámolására épül; a női főszereplő, Hanna szólama ezzel szemben a hangoltság folytonos 

verbális feltárásában és kimondásában ismerhető fel. 2. A narráció legfőbb tétje, hogy ezt a két 

nyelvet és értékrendet állandó feszültségbe állítsa: azokat a kényszerhelyzeteket keresi és állítja 

egymás mellé, amelyekben a két világlátás egymást felszámolva ütközik össze. 3. A regény 

ennek a feszültségnek a kiélezéseként az elbeszélő nyelvi horizontjára vetíti ki a férfi főszereplő 

beszédmódját, s így a diszpozíciók nyelvi konfliktusának feloldhatatlanságát emeli ki.14 

 

A diszpozíció elkerülésére törekvő beszédmód 

A férfi főszereplő szólamát tekintve már a történet első soraiban egy lényegbevágó aspektus 

figyelhető meg: „A lépcsős ravatal mellett borongó lélekkel állott egy férfi” (1).15 Vagyis a 

kezdő mondat hangsúlya feltűnően a szereplő lelkiállapotára mutat. A történet szempontjából 

alapvető fontosságú mozzanata a szövegnek, hogy voltaképpen milyen kapcsolatot ír le férfi és 

nő között; milyen az az együttélés, amely Péter és Hanna kapcsolatát jellemzi, illetve hogyan 

érzi magát a házasságban a férfi, és hogyan a nő. Hiszen az asszony olyan helyzetbe kényszeríti 

a férfit, amelynek következménye a két szereplő eltérő hangoltságából eredő kényszerhelyzetek 

kialakulása, valamint a férfi beszédmódjának dominanciája. Maga a házasság annak a 

kényszerítő hatásnak a nyomása alatt jött létre, amely a nő fenyegető öngyilkosságának 

tulajdonítható: nővérének halála után Hanna szinte erőszakkal kényszeríti rá magát sógorára (a 

nagycsalád beleegyezésével). Ezzel önmagát arra késztette, hogy Péter kényelemre épülő, 

indifferens hangoltságú létmódja alá rendelje magát, a férfit pedig arra, hogy folyton előtörő 

érzelmi kitöréseire szintén (a férfitól idegen) indulattal, szenvedéllyel feleljen. Érdekes módon 

azonban a központi probléma abból adódik, hogy a főhős, Péter (látszólag) minden érzelmi 

mozzanat nélkül cselekszik és gondolkodik. Minden tettét érzelemmentesen próbálja 

magyarázni: házasságkötés(ei)t, társadalmi pozíciót/magatartást, világhoz, emberekhez való 

viszonyt. „A férfi nem volt barátja az izgalmaknak, a váratlan fordulatoknak, a sors szeszélyes 

játékainak” (74). A szöveg telítve van erre utaló, sőt ezt konkretizáló passzusokkal, az 

elbeszélői jellemzés részletező készségének segítségével létrehozva azt a hangoltságot, amely 

                                                             
14 A szólamok és világlátások ütköztetését a bahtyini prózaelmélet dialogikusság-koncepciója alapján dolgozom 

fel. Vö. Mihail BAHTYIN, A szó a költészetben és a prózában, i. m., 173–216. 
15 LOVIK Károly, A préda, Budapest, Singer és Wolfner, 1911. (A továbbiakban ennek a kiadásnak a lapszámaira 

hivatkozom a főszövegben.)  
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a főszereplő hűvös józanságát, jó modorát, kényelmességét körvonalazza. Tehát a Péterhez 

társuló hangolt lét eleve a közönyös, fásult, kényelmes létmód attitűdjében, freudi terminussal 

élve kínkerülésként ragadható meg leginkább.16 A férfi alakjában fellelhető kedélytelen 

hidegség nem egyfajta belső érzelemmel – ez esetben érzelemmentességgel – járó állapot, 

hanem világban-benne-létét eleve meghatározó alapmód. Ebből a perspektívából figyelemre 

méltó a következő idézet: 

 

Egy verőfényes délután Péter kikocsizott a ligetbe. Jókedvűen nézegette a jobbra-balra elfutó 

kocsikban ülő szép asszonyokat, e kedves, fényes és mégis színtelen képeket, mikor egyszerre furcsa 

érzés lepte meg. A lelkén nagy unalom szaladt végig, a szívében fanyarságot és ürességet érzett. 

– Milyen jó volna, ha Hanna most itt ülne mellettem, – villant végig agyán, s a leány finom arca 
könnyü rajzban jelent meg előtte. 

Péter egy kissé megijedt. 

– Ostoba vagyok, – felelte önmagának és erélyesen napirendre tért a dolog fölött.  

Minden puhaság dacára a férfiban, eltakarva, elfedve sok nyers akarat lakott, amely makacsul 

tudott küzdeni. Péter csak ritkán vitte harcba ezt a lelki erőt, amely talán éppen azért is tartotta meg 

szívósságát. (…) Olykor szeretett asszonyokkal foglalkozni, nem tulajdonítva nagyobb jelentőséget 

a dolgoknak. De ha az eset érzelmi fordulatot vett, amint a látóhatáron fekete felhők gyülekeztek, 

Péter beérte a mulatsággal és óvatosan, udvariasan megemelte a kalapját. Kalandjai éppen azért 

mindig idejében értek véget és többnyire egyik félnek sem okoztak bánatot. A nagy lelki 

megrázkódtatásokra a férfi gyanakvó tisztelettel nézett föl, de részt nem kért belőlük. (4950) 

 

Az unottság és az üresség Péter attitűdjének sajátja. A szövegrészből azonban látható, nála az 

ürességet nyomban követi valamilyen érzelmi hangulat. Bármennyire is próbál elidegenedni 

ezektől az érzelmektől, erre kizárólag valamilyen ellenérzéssel képes. Heidegger erre 

vonatkozó passzusai is szólnak e kettősségről: vannak helyzetek, amikor sikerül leküzdenünk a 

hangulatokat, például az idézetben is jól látható akarat segítségével, de sohasem tehetjük 

mindezt hangulatmentesen. A hangulat minden esetben ránk ront a létben, belevetettségünkben, 

és bár úrrá lehetünk rajta egy pillanatig, mégsem tudjuk hangulatmentesen kezelni.17 Péter 

esetében is jól körvonalazódik ez a paradox magatartásmód. Bármennyire küzd kényelméből 

adódó indifferens hozzáállásával a nő érzelemkésztetése ellen, valahányszor alkalom 

teremtődik, a férfi azonnal érzelemmel reagál. 

Ezt a kényelmet, Péter hangoltságát egy feltűnően sokszor előforduló tárgyi jelölő is 

hangsúlyozza. Ezáltal a szöveg teret ad Péter nyelvi szólamának metaforán keresztül véghezvitt 

kiegészítésére. A diszpozíció (az eredendő szorongás) elkerülésére való törekvés, vagyis a Péter 

által képviselt unott, kényelemszerető, a kellemetlen beszélgetéseket kerülő alapmód egy 

sajátos metaforát követel meg, melynek metonimikus összefüggése sem érdektelen. Az emberi 

                                                             
16 Vö. Sigmund FREUD, Rossz közérzet a kultúrában = Esszék, ford. Linczényi Adorján, Budapest, Gondolat 

Kiadó, 1982, 327–405. 
17 HEIDEGGER, A jelenvaló-lét mint diszpozíció, i. m., 162168. 
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test ülő alakját megformázó karosszék válik a férfi hangoltságának regénynyelvi jelölőjévé. A 

karosszék majdnem minden beszélgetés alkalmával alátámasztja a férfi nyugodt, megerőltetés 

nélküli, unott létmódját, kiemeli a jólétre való hajlandóságát, kellemes jómódra való igényét. A 

karosszéket tehát Péter alakmásává, a kényelem indexévé és metaforikus kiterjesztésévé avatja 

a prózanyelv, melynek nyoma természetesen a nyelvi kifejezésmód ellenállása is. Figyelemre 

méltó, mekkora nehézséget jelent a férfi számára a beszéd aktusa akkor, amikor a karosszék 

kényelmét élvezi. Erre utal a kiemelt szövegrészlet: 

 

A férfi a kandallóhoz telepedett. 

– A jövő héten vadászni megyek, – mondta gondosan helyezkedve el az öblös karosszékben. – 

De… addig minden este nálatok alkalmatlankodom.  

A lány patience-kártyát hozott.  

– Meddig akarsz vadászni? – kérdezte szórakozottan. 

A férfi átült a másik karosszékbe, egy zöld bőrvárba, azonban nem érezte magát otthonosan 

benne s azért visszatért az elsőhöz.  
– Szeretnék három hétig maradni, – felelte, kezének alkalmas helyet keresve a támlán, ami 

bizonyos időt kívánt. – Ennyi éppen elég belőle. A coeur nem fog sikerülni, – tette hozzá, elhagyva 

a beszélgetés tárgyát és a kártyákra figyelve. (20–21) 

 

Mivel Péter minden mozdulata a kényelem megteremtésére irányul, így nagyon is találó a 

karosszék bevonása a szöveg metaforikus jelentésalkotásába. Látható, hogy a dialógus tárgya 

helyett a férfi arra összpontosít, hogyan találhatná meg a legmegfelelőbb ülőhelyet. Igyekszik 

kialakítani a kellemes légkört, és a karosszék célszerű ennek az igénynek a betöltésére. Ezen 

túlmenően a karosszék metaforává válása is érdemel egy rövid kitekintést: a trópus a világban-

benne-lét megfogható, érintésen alapuló indexévé avanzsálódik. A kényelmet szolgáló 

karosszék metaforája egy sajátos referenciális jelentést és hangoltságot hoz létre minden 

esetben. Péter arra törekszik, hogy a társalgás szituációin minden jelenetben egy bizonyos 

(zavartalan) hangulat uralkodjon el, azonban leggyakrabban a szék kényelméből kénytelen 

kiszakadni megnyilatkozásai érdekében: „És azért, – szólt a férfi, pillanatra megfeledkezve a 

puha karosszékről, a langymeleg kandallóról, a szobában lengő viharmentes hangulatról és 

visszagondolva a néma árnyra (…)” (23–24). A karosszék-metafora tehát kettős irányultságú, 

és ez a kettősség természetesen elválaszthatatlan egymástól: egyrészt a férfi főszereplő 

diszpozíciójának jelölője (Péter alakmása) lesz, másrészt annak a hangulatnak a megalkotója, 

amelyben Péter kényelmes és kínkerülő alap-létmódja megteremtődik.  

Az eddigiek alátámasztásaként nem elhanyagolható a főhős nevéről szót ejteni. Az ősi-

naiv történetalkotás egyik alapvető jellegzetessége, hogy a főhős nevében benne foglaltatik a 

rá jellemző cselekvés. Vagyis a név metaforikus jelentése határozza meg cselekvésének 

véghezvitelét. Ez alapján elmondható, hogy a szereplő nem saját akaratából cselekszik, hanem 
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az őt meghatározó motívumok alakítják tetteit.18 A ’szikla’ jelentés tehát előrevetíti és 

megalapozza a főszereplő alapmódját a szövegben. Sziklaszilárd véleményével többször mutat 

rá arra, mennyire nem érti meg a „lélek háborgásait”, mennyire távoli tőle az indulat bárminemű 

szenvedélyessége: „Péter csodálkozva nézett barátjára. Először életében történt meg vele, hogy 

szemtől-szembe látta, milyen sötét viharok lappanganak egy férfiszívben, milyen nyersen, 

romboló hatással jár egy lelki érzelem, mily gyorsan és irgalmatlanul tud végezni a legerősebb 

emberrel. (34)” Így válik uralkodó hangoltságává a diszpozíció mint olyan (lehetetlen) 

elkerülése. Ugyanakkor a névben rejlő metaforikus megalapozottság a szerelem (szilárd, 

határozott) ellenállásában jut még érvényre. Péter bármennyire is szeretne méltó társa lenni 

Hannának, tudatosan hárítja az erre vonatkozó kötelesség minden formáját: „Az én benső 

életem egy embernek talán éppen elég, de kettőnknek már kevés, Hanna” (13). Persze a női 

szólam felháborodással fogadja a férfi határozott ellenállását és egyben rámutat a férfi erőteljes 

elutasítására: „Kiállhatatlan vagy” – mondja szinte minden dialógus alkalmával. Péter azonban 

folyamatos hárításban utasít vissza minden gesztust, amely a házasélet alapvető formájára tenne 

kísérletet. A férfi érzelmi szilárdságát – a belevetettségben megalapozott diszpozícióját – 

természetesen sajátos nyelvezet kíséri.  

A nyelvnek innentől elődleges szerepe lesz, melynek „egzisztenciál-ontológiai 

fundamentuma a beszéd”,19 ami egyben az értelmezés szempontjából is kiemelkedően fontos 

komponens. A két szereplő jelleme is mindenekelőtt nyelvi szinten, a dialógusokból rajzolódik 

ki igazán. A beszéd nem más, mint a „jelenvalólét érthetőségének artikulációja”, világbeli 

létmóddal rendelkező egzisztenciálé, s csakúgy, mint a diszpozíció és a megértés, eredendően 

adott. Éppen ezért kell pontosan megfigyelni a regény főszereplőjének beszédmódját, amely 

közelebb juttat egy lehetséges értelmezéshez. A beszédünkkel vagyunk jelen a világban, ezáltal 

adunk jelentést a létben feltárulkozó értelemnek, így nem meglepő, ha elbeszélve keressük a 

magyarázatokat a felmerülő dolgok megragadásához. „A beszélés a világban-benne-lét 

diszpozicionális érthetőségének jelentésszerű tagolása.”20 Amit kimondunk nem más, mint 

annak a hangulatnak a módozata, amellyel kapcsolatban korábban már összefoglalóan 

elmondtuk, hogy az ember léte eredendően hangolt-lét, és egyben világba vetettségének 

feltárulása, kiszolgáltatottsága jelenik meg benne. Lovik elbeszélője éppen erre mutat rá a 

szólamok eredetiségében. Olyan nyelvi indexek társulnak a szereplők beszédmódjához – az 

                                                             
18 Olga FREJDENBERG, Motívumok, ford. Hermann Zoltán = Poétika és nyelvelmélet, szerk. Kovács Árpád, 

Budapest, Argumentum Kiadó, 2002, 299–306, 302. 
19 HEIDEGGER, Jelenvaló-lét és beszéd. A nyelv, i. m., 191. 
20 Uo., 193.  
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intonáció, a hangnembeli változások, a beszédtempó és magának a beszédnek a sajátossága –, 

amelyek a hangolt létben gyökereznek. Ezek a nyelvi elemek tehát nemcsak az ember 

jelenvalóságában teremtik meg a hangolt létmód feltételeit, hanem mindez jól kirajzolódik a 

tárgyalt kisregény keretein belül is. Mindebből kiindulva elmondható, hogy az elbeszélő Péter 

alakjában egy olyan különös beszédmódot hoz létre a szövegben, amely a fásult, életunt 

hangulathoz és a vele járó magatartáshoz tartozik. Sőt sajátos módon ezt a hangvételt ölti fel 

maga az elbeszélő is; a narrátor „kilúgozott” nyelve nem Lovik elbeszélőkészségének 

hiányairól tanúskodik, hanem arra a diszkurzív narratív fogásra mutat rá, amely során a 

főszereplő nyelvi horizontja kiterjed egy, a teljes szövegvilágot uraló világlátássá. Tehát arra 

kell rákérdezni, hogy vajon a Péter által képviselt hangoltság (a hangulatra adott válaszként) 

hogyan teremtődik meg nyelvi szinten.  

Feltűnő momentuma a történetnek, hogy a párbeszédekben Péter nem tudja (pontosabban 

nem akarja) kifejezni magát, ami természetesen kényelmességéből is adódik. A beszélgetések 

gyakran nehezen indulnak vagy félbeszakadnak, és sem a férfi, sem a nő nem képes lezárt, 

egész dialógusokat létrehozni. Ez a különleges közlésmód természetesen nyelvi szinten 

bontakozik ki, valamint a férfi és a nő indulataitól függően eltérő módon. Péter unott, 

tartózkodó attitűdje lehetetlenné teszi a szóbeli közléseket, és valamennyi alkalommal 

igyekszik kibújni a dialógushelyzetből. Ehhez egy jellegzetes ál-dialógus szolgálhat mintául, 

amely során az elbeszélő előbb Péter nyelvén kezd el beszélni a férfi főszereplő szánt 

szándékkal redukált életviteléről, majd pedig egy párbeszédhelyzet – pontosabban szólva, egy 

párbeszédet kerülő helyzet – felépítésével mutat rá arra a nyelvre, amely kényszeresen 

igyekszik megakadályozni a diszpozíció (az eredendő szorongás) felépülését: 

 

Péter napirendje többnyire egyforma volt. Későn kelt, végigböngészte az újságokat, aztán 

megfürdött és végigsétált a ligeti fasorban, egész figyelmét a szivarjának és kutyájának, a híres 

Fitzroynak, a bulldogok championjának szentelve. Délben egy kis testmozgást végzett, vívott vagy 
lovagolt, aztán ebédelni ment. Itt találkozott Hannával, akivel elbeszélgettek a szürke napi 

eseményekről, higgadtan, csöndesen, mint két régi jóbarát. Az asszony sohase feszélyezte és soha 

fölösleges kérdésekkel nem ostromolta az urát. Délután különböző üzleti ügyek lebonyolítása 

következett: így értekezések a ló-ügynökkel, a borkereskedővel, a szabóval vagy más, a divatos 

élethez tartozó mesteremberrel. Azután a férfi elment a körbe, ahol elnézegette, hogy tudnak mások 

politikai, társadalmi, asszonyi, sőt művészi kérdések fölött tűzbe jönni. Ő maga sose vitatkozott. Ő 

mindig mindenkinek igazat adott és kitért minden oly kérdés elől, ahol egyénileg kellett volna 

előtérben állania. A kör után újra hazatért és nagy figyelemmel, szakértelemmel nézte a felesége új 

toalettjét, a vendégek részére megterített asztalt, vagy a frissen érkezett szivaros-dobozokat. Nyolc 

órakor vagy náluk jelent meg az első vendég, vagy ők mentek el látogatóba. A kocsiban a férfi 

többnyire így szólt Hannához: 
– Nagyon szép vagy ma. Mily fiatal is vagy mellettem. Az új ruhád ízléses. – Vagy: – A 

halványsárga szín mégis legjobban illik az arcodhoz. És milyen gyönyörű csipkéid vannak! 

Ezzel eleget tett a köteles férji udvariasságnak, s azután aznap többet úgyszólván nem is 

találkoztak. Csak mikor a kocsi ismét hazaügetett velük, váltottak még pár szót. 
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– Kedves emberek, – mondta a férfi, – de kissé mégis feszes náluk minden. Még a szolgáik is 

csupa főurak. – Avagy: – A háziasszony nagyon szellemes… A bor kitűnő volt. Milyen magyarosan 

szíves emberek! 

Az asszony csipkés, selymes keretében csöndesen húzódott meg a kocsi másik sarkában és 

mosolyogva felelt: 

– Nagyon szépen élnek. És Melanie, mily pompás, üde teremtés! Ah! gyönyörű volt. Oh, ha én 

ilyen szép lennék! Jól mulattál? 

– Minden esetre. 
Hanna egy kicsit ellágyul: 

– Tetszem neked? – kérdezte óvatosan. 

– Természetesen… Lovaink már nagyon rosszak – tette a férj elgondolkodva hozzá, – talán illenék 

is újakat venni. (7476) 

 

A ló váratlan tematizálása az érzelmekről szóló diskurzus közepette egy olyan verbális aktus, 

amely kiirt minden érzelmileg telített hangulatot vagy diszpozíciót – s így bizonyos 

szempontból sikerrel számol fel bármilyen párbeszédben megvalósuló létmegértésre irányuló 

igyekezetet. A terelés, az elfojtás eszközét választja, így próbál kibújni a számára kellemetlen 

szituációból. Ugyanakkor minden beszédhelyzetben előlép az a kettős gesztus, amelyet a férfi 

hangoltsága már feltárt. Az, ami Péter számára egy ilyen beszédellenes hozzáállás paradox 

velejárója: vagyis maga a beszéd aktusa. Ez a kettős jelenség a hangoltságnál tehát úgy épül 

fel, hogy a férfi az üresség, az érzelemmentesség ellenére minden esetben egy emócióval reagál. 

Ugyanez figyelhető meg a férfi beszédszituációiban is. Hiába igyekszik nem-beszélni, és ezzel 

együtt semmit sem érezni, a két gesztus együtt lép mozgásba. Amint Péter horizontjában 

megjelenik az érzelem, abban a pillanatban követi azt a beszéd. Természetesen mindkét gesztust 

a nő provokálja, hiszen a Hanna alapdiszpozíciójából eredő beszédkényszer teremti meg a férfi 

számára is a beszéd kötelességét. Mindez abban a házasságot megelőző jelentben is jól 

érzékelhető, amelyben az elbeszélő szereplőit idilli környezetben megjelenítve ad alkalmat 

Hannának egy (burkolt) szerelmi vallomásra:  

 

Egy ideig csöndesen mentek egymás mellett. Mikor a tóhoz értek, amelynek könnyűfodru hátán 

buta ünnepélyességgel úsztak a hattyúk, a leány hirtelen a férfi felé fordúlt és nyugodtan, mégis 

keservesen, így szólt:  

 Én nagyon szerencsétlen vagyok, Péter! 

A férfi összehúzta szemét. 

 Azt mondod szerencsétlen vagy,  mondta kissé zavarodottan keresve a szavakat.  Oly 

izgatottnak is látszol. 

 Nem, nem,  felelte a leány. Megbánta gyöngeségét és minden áron vissza próbálta nyerni 

határozottságát.  Menjünk haza… Nos?  

Péter kétkedően nézett sógornője arcába. Ez a tekintet rosszkedvűvé tette Hannát.  

 Kérlek, ne fürkéssz,  szólt nyugtalanul.  Semmit se mondtam, mindent visszavonok. Nem 

vagyok szerencsétlen. Nem vagyok rosszkedvü. Egyáltalán, semmi különös nincs rajtam.  

A kényelmes Péternek nem volt ellenére, hogy kitérjen egy felhő elől, de aztán meggondolta 

magát: ej, mégis csak tartozik valamivel ennek az okos és jó pajtásnak.  

Hanna,  kezdte el tehát, kedvetlenül engedelmeskedve a lelkiismeretének,  ne vedd rossz 

néven, ha valamit mondok. Talán meg fogsz érteni. Meg kell, hogy értsél; okos vagy. Én felületes 

ember vagyok, szűk látókörü és önző. Nem tulajdonítok magamnak jelentőséget és nem bánom, ha 
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mások is így gondolkodnak rólam. Nem sokat várok az élettől és az élet sem vár sokat tőlem. Lehet, 

hogy ilyen emberekre is szükség van… 

 Mit akarsz mindezzel mondani?  kérdezte a leány gőgös hangon. 

A férfi egy pillanatig tétovázott, aztán könnyü mosollyal enyhítve a szavát, így folytatta: 

 Úgy gondolom, ha talán … Mindenesetre nagyon ostoba lehetek e pillanatban, de őszinte 

leszek. Nos, ha talán egy kicsit jobban érdekelnélek, ha talán rokonszenvnél valamivel többet éreznél 

irántam, úgy, hidd el  

A leány arca mozdulatlanná vált. 

 Nem, nem. Ettől nem kell tartanod,  mondta s aztán könnyen, kissé rekedten nevetett.  Ne 

beszéljünk róla. Oly különös vagy, mikor komoly próbálsz lenni. Ne beszéljünk róla. 

 Annál jobb,  felelte a férfi és az égboltot nézegette.  Annál kellemesebb; ez a szerep úgyse 

illik hozzám. (4547) 

 

A kétirányú, ellentétes, mégis elválaszthatatlan törekvés jól kiolvasható az idézett 

szövegrészből: egyrészt tehát a férfi ellenállása mind az érzelem kimutatása, mind a szó 

kimondása tekintetében; másrészt pedig elengedhetetlenül követi ezt az elutasítást egy cselekvő 

gesztus, amely dadogva kierőlteti a szót és előhívja az érzelmet. Péter szólamában így 

kapcsolódik össze hangoltság és nyelvezet.  

Arról is érdemes szót ejteni, hogy voltaképpen az elbeszélésmód hogyan alkot a 

diszpozicionáltságból beszédet. Talán ezen a ponton ragadható meg az „elrontott” stílus, a 

„formai hiány” – vagy ahogy maga az elbeszélő mondja –, az „ócska regény” (157) nagyon is 

tudatos eljárásának fontossága. Az a mód, ahogy egy nem történetelvű jelenségből mégis 

történet lesz, egy nem nyelvi diszpozíció nyelvi ábrázolása. Az elbeszélő a férfi nyelvi szólamát 

intonálja, s mindezt nemcsak a szaggatott előadásmód, vagy az írásjelek (…, ) alkalmazásával 

teszi, hanem a beszélő testének jelölése is markírozza a hangot. A beszélő teste médiumként is 

jelen van a beszédben, így a beszédszituáció a testi megnyilvánulásokban (pontosabban szólva, 

a testi megnyilvánulások verbális narratív megjelenítésében) is jelölődik. Test és hang 

elengedhetetlen összetevőként kapcsolódik egymáshoz, ahogyan beszédszerv nélkül nem volna 

lehetséges maga a beszéd sem. A beszéd jelenlétszerűsége az idézett szövegrészben jól 

kidomborodik.  

Az idézett passzusból azonban az is világosan látszik, hogy milyen fontos szerepe van 

mindebben az asszonyi beszéd- és érzelemkényszernek, s hogy a női szólam hogyan készteti 

cselekvésre a férfit. Ahhoz, hogy a két ellentétes szólam összeérését jellemezni lehessen, a nő 

nyelvi szintjét is szükséges figyelemmel kísérni. 

 

A diszpozícióval szembesülni törekvő beszédmód 

Azért is nélkülözhetetlen az asszony beszédmódját tanulmányozni, mert a történet felétől, a 

nászútról való hazatérést követően, az ő szemszögéből válnak láthatóvá az események – bár 

továbbra is abban az elbeszélői hangnemben, amely alapvetően a férfi főszereplő szólamát 
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uralja. Az elbeszélő nézőpont és hanghordozás egymásnak ellentmondó feszültségében 

rajzolódik majd ki Hanna és Péter eltérő hangoltságának, s egymás mellett létének konfliktusa. 

Hanna egyértelműen testesíti meg a szenvedélyes, indulatokkal küszködő embert, aki 

helyzetéből adódóan képtelen a cselekvésre. Elfogadja a Péter kényelmére épített házasságot, 

viszont idővel lehetetlenné válik az az állapot, amelyben férj és feleség együtt, jobban mondva 

egymás mellett élnek. A „gépies életrend a mellére nehezedett” (93), és az egész házas lét 

magán hordozza azt az unott, fásult légkört, amelyre tulajdonképpen a férfi hangulata 

rátelepedett. A nászútról hazatért asszony világában azonban fordulatot eredményez ez a 

megszokott és a konvenciókkal megbékélő helyzet, amely kedélyén és nyelvi kifejezésmódján 

is nyomot hagy.  

Hanna beszédmódját nemcsak az teszi érdekessé, hogy mindvégig kijelentésre és 

valamilyen érzelem kifejezésére kényszeríti férjét, valamint saját magát, hanem különleges 

módon annak szab gátat, amit olyan nagyon erőltet, vagyis magát a dialógust szakítja félbe. 

Látható, hogy nemcsak Péternél működik a kettős törekvés, hanem a nő felől is kiolvasható ez 

a paradox szándékoltság. Nemcsak Péter küszködik a szavakkal, Hanna is folyton arra tesz 

kísérletet, hogyan tudná kibeszélni magából szinte uralhatatlan indulatait – sikertelenül. Az ő 

beszédének lehetetlensége szintén abból a diszpozícióból indokolható, amely érzelmeinek 

elfojtásából adódik. A férfival ellentétben azonban Hanna nem törekszik nyugodt, higgadt 

kényelmességre: beszélni akar, ki akar törni abból az unott légkörből, amelyben kényelmetlenül 

érzi magát. Az ő hangoltsága ebben a szituációban ragadható meg, attitűdje ez az ingadozó, 

hullámzó lelkiállapot. Míg Péter eredendően nem akar szólni, addig Hanna éppen ellenkezőleg: 

minden szándéka ellenére nem tudja kifejezni magát – s ez természetesen az érzelmeinek 

elfojtásából következik. A kifejezés utáni vágy a nő esetében tehát abból a nagy indulatból 

származik, amelyet a házasság (és a ház berendezése, gondozása) adta közöny gerjeszt; 

ugyanakkor éppen ez szab gátat minden megnyilatkozásnak. Néhány kiemelhető szituációban 

jól kirajzolódik mindez: 

 

Megijedt a gondolataitól és átfutott az urához. Beszélni akart, sírni akart, nyomorultabbul érezte 

magát az útszéli rablónál, de amint rátette a kezét a hideg kilincsre, s föltünt előtte az ura 
őszbevegyülő, élesvonalu feje, egyszerre ellankadt, elkomorodott és lassan csak ennyit tudott 

mondani:  

– Félek egyedül, Péter… (95) 

 

És az érzés, hogy valakinek kibeszélje magát, hogy könnyítsen a lelkén, kettőzött erővel tört rá. 

Magába zárt fájdalma a torkát összeszorította; betegnek, bélpoklosnak érezte magát, akivel senki se 

áll szóba. (102) 
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A nő esetében sem véletlen tehát, hogy a beszéd és az érzelmek ilyen szoros összefüggésben 

tűnnek fel. Ő arra tesz ugyanis kísérletet minden megnyilatkozásával, hogy a beszélés által 

megszabaduljon terhétől, amelyet természetesen indulatainak hullámzásai jelentenek. 

Törekvése arra irányul, hogy a kibeszélés aktusával mentesüljön magától az indulattól; és 

mintegy lélektanilag megkönnyebbüljön általa. Ez a szándék azonban folyton megsemmisül és 

ellehetetlenedik: amint megjelenik az indulat bárminemű gesztusa, képtelenné válik a 

kifejezésre. Hiába készteti férjét folytonos beszédre, érzelemkifejezésre, ő maga teszi 

megvalósíthatatlanná kettejük dialógusait. Hanna küzdelme érzéseivel és a szavakkal a 

templomjelenetben teljesedik ki igazán:  

 

– Engedjen, – szólt és minden betű, amelyet kiejtett, hasogató fájdalmat okozott a torkának. (…) 
Hanna leborult az oltár előtt és imádkozni próbált. De ajkára nem jött hang; hiába kezdett bele az 

imádságba, rögtön elakadt; lelke távol járt. Összeszedte minden erejét, hogy elmondja a miatyánkot, 

ám a szavak újra meg újra elszöktek előle, s a szeme – keresztülhatolva a falakon – mindig csak 

visszatért a múltjához, a régi érzelmeihez, a szerencsétlenségéhez, elkopott életéhez. Azután zúgni 

kezdett körülötte a nagy csönd. (144–146)  

 

A jelenet pontosan mutat rá, hogy a „minden betű, amelyet kiejtett, hasogató fájdalmat okozott 

a torkának” kifejezés szóhasználata nem hibás. Bár betűt nem lehet kimondani, mégis helyessé 

válik a „kiejtett betű” kifejezés, hiszen Hanna úgy beszél, hogy „az ajkára nem jött hang” – 

vagyis a betű hangtalan nyelvén szólal meg. A szögletes betűk kimondása pedig valóban 

„fájdalmat okozna” a toroknak, ha ez lehetséges volna… Természetesen itt is kirajzolódik nyelv 

és emberi test elválaszthatatlan mediális összekapcsolódása, a beszéd testi relevanciája, hiszen 

sem a beszéd, sem bárminemű dialógus nem valósulhat meg testi jelenlét nélkül.  

Hanna képtelen kezelni ezt a beszédes elhallgatást; számára éppen az okozza a 

legnagyobb nehézséget, ami a férfinak a kellemes kényelmességet jelentené. Azonban még 

érdekesebbé teszi alakját és beszédmódját, hogy a saját belső monológjait is felszámolja. Belső 

beszéde is eltompul, az imádsághoz szükséges szavak sem segítik elő megkönnyebbülését. Úgy 

tűnik, minden lehetséges beszédhelyzet megszűnik számára, s mintha önmegértésre való 

lehetősége is felszámolódna. 

Hanna esetében is világosan körvonalazódik egy jelentéses cselekvés, amely a saját 

diszpozíciójával szembesülni akarás metaforájává válik (a Péteréhez hasonló módon). A nő első 

feltűnése a történetben egy jellegzetes tárgyi jelölőt világít meg: „Az ajtó halkan kinyílt s a 

fekete szőnyegen, a fakó félhomályban egy fiatal, karcsú, magas leány közeledett a férfi felé” 

(6). A szőnyeg tematizálása egy időben a nő megjelenítésével azonnal hangsúlyossá válik, és a 

szöveg szemantikai rendszerében további érdekes aspektust tár fel Hanna cselekvés-
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mechanizmusával kapcsolatban. A női beszéd- és érzelemkésztetésen, valamint mindezek 

felszámolásán túl, nem lehet figyelmen kívül hagyni azt az alapvető tettet sem, amely Hanna 

alakját több oldalról árnyalja és meghatározza: a szőnyeg cibálását. Olyan gesztikulációs 

metaforát21 alkot ez a cselekvésmód, amely a megnyilatkozásra/beszédre képtelen női nyelvi 

szólamot egészíti ki. Ugyanis, bár Hanna kijelentései nagyon is félreérthetők, gesztusai azonban 

már jóval kevésbé. 

 

Az asszony sohase árulta el, hogy nemcsak megértést, tiszteletet, de mélységes szerelmet, odaadást 

kíván, hogy kettőjük indulata közt űr van, amelyet a legnagyobb figyelmesség, a legnagyobb 

becsülés sem tud kiegyenlíteni. Ő mindig elégedett volt, mindig mosolygott, mindig szerény volt a 

sorssal szemben, s félénk hazugsággal leplezte a férfi előtt, hogy kétségbeesetten érzi az igaz 
érzelem melegségének hijját. Csak ha éjjel egyedül ült szobájában, ha a sima házra sima nyugalom 

borult, rázta meg néha a titokzatos borzongás, s akkor Hanna rózsás körmeit belévájta a szőnyegbe. 

Csak ilyenkor érezte, mi az, ha viszont szeretik az embert. (78–79) 

 

A szőnyeg cibálása Hanna diszpozíciójának indexjelévé válik, és ezáltal különös módon egy 

nem nyelvi szólam – egy gesztus  egészíti ki a nő beszédmódját: az a néma, de jelentéses 

cselekvés, amely a szőnyegcibálás és a hisztéria egyéb gesztusnyelvében szimbolikusan 

közvetítődik. A cselekvés szimbolikus „nyelvében” kialakuló magatartásmód a kifejezni 

vágyást hozza összefüggésbe magával a gesztussal. Voltaképpen ezzel együtt az is egyértelmű, 

hogy Hanna cselekvése megmarad a beszédkijelentést megelőző gesztusnyelv szintjén; a 

szőnyeg cibálása és a szőnyegen való elterülés a cselekvésre képtelen női tehetetlenséget 

ábrázolja. Nem véletlen ebben a kontextusban a „szőnyegre kerül” régies idiómának mint a 

„színre vitelt” allegorizáló jelentésnek a gyakori ismétlődése sem. A szereplők beszédmódjának 

eddigi értelmezése ugyanis lehetőséget ad ennek a szólás-mondásnak a tágabb kiterjesztéseire 

– mindenekelőtt Hanna beszédmódjába illeszkedve. Nagyon is sokatmondó mozzanatot hordoz 

a szőnyeg szövegtérben való alkalmazása, elsősorban a beszéd és a megnyilatkozás 

szemszögéből. A szöveg szőnyeg-metaforái elsődlegesen olyan értelemben kerülnek 

kifejezésre, amelyek egy lehetséges beszédtéma elmulasztására összpontosítanak: „Ezzel a 

kérdés lekerült a szőnyegről és a beszélgetés más irányba tért” (42), vagy „Az asszony soha 

nem vitte szőnyegre a lelkében sajgó seb kérdését, sőt messziről került minden oly utat, amely 

annak közelébe vezetett volna” (90), illetve „a férfi köznapi tárgyakat vitt szőnyegre és várt” 

(121). Látható, hogyan kerül a szőnyeg metafora a beszédtéma kifejező nyelvével azonos 

szintre. Eszerint az sem meglepő, hogy a szőnyegcibálás miért is köthető az asszony alakjához, 

és nem kérdéses az sem, mire utal ez a „cselekvésmozaik”. Abban a pillanatban, amikor Hanna 

                                                             
21 A gesztikulációs metafora fogalmáról lásd BAHTYIN, A szó az életben és a költészetben, i. m., 5–54, 28–29. 
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küzd beszédkényszerével és ezzel együtt indulataival, a szőnyeg retorizálása válik uralkodóvá. 

Következésképpen a történetben maga a szőnyeg a pár létmódjának, a szőnyeg cibálása pedig 

Hanna hangoltságának alakmásaként értelmeződik. Az így elbeszélt állapot szimbolikus 

értelem-egésszé formálódik, amely tehát a szőnyeg-metaforizációval teremtődik meg. Ebben a 

gesztusban foglalható össze Hanna életének egy szakasza – a házasság utáni élettörténet 

egészének helyettesítőjeként. Így lesz Hanna diszpozícióval szembesülni akarásának 

metaforája a szőnyeg cibálása. 

Mindezek alapján úgy tűnik, mintha egy ellentétes irányú ráhatás mozgatná a szereplők 

érzelmi, hangulati világát, illetve megnyilatkozásait. Hiszen a legutóbbi idézetekből, illetve a 

női szólam figyelembevételét tekintve úgy tűnik, mintha a férfi némaságával is képes volna 

befolyásolni asszonyát. A férfi diszpozíciójának hatása indítja a beszélni akaró nőt a hallgatásra, 

és fordítva, mintha az asszony alap-létmódjából származó szenvedélyesség nyomai ellen 

küszködne Péter – minden szándéka ellenére – beszéd-megnyilvánulásokkal. Világosan 

kirajzolódik a két szereplő világhoz fűződő alapviszonyának, illetve nyelvi, valamint érzelmi, 

hangulati és hangoltságbeli kettőssége. Az is jól észrevehető a két szereplő fordított, paradox 

irányultságú kényszerreakcióiban, hogy mind a férfi, mind a nő esetében voltaképpen indulataik 

szervezik megnyilatkozásaikat. Péternél azt láttuk, hogy amint megjelenik látóhatárában az 

indulat bármilyen halvány módosulása, azonnal érvénybe lép mintegy verbális 

(ellen)gesztusként a megnyilatkozás kényszere, amelyet természetesen a nő erőltette szituáció 

eredményez. S végül marad a tehetetlen tanácstalanság, a kényszerhelyzet 

megoldhatatlanságának verbalizálása. Hannánál ennek fordított eljárását tapasztaljuk: 

szenvedélyes érzelmeinek a beszéd ellehetetlenítése szab gátat. Bármennyire erőlteti verbális 

megnyilatkozásait, csupán „néma nyelvvel” (109) képes reagálni. Ezen túlmenően pedig az is 

világossá válik, hogy belső beszéde is ellehetetlenül, felszámolódik a beszédhelyzet minden 

lehetséges alkalma, képtelenné válik indulatainak elbeszélésére. S marad a tehetetlen, szavakat 

elfojtó düh. 

Az eddigiekből kiderül tehát a regény nyelvi teljesítményének rétegzettsége, az elbeszélő 

által megformált férfi és női beszédmódok kettőssége. A két főszereplő nyelvi és hangoltsági 

dimenziójának vizsgálata azonban nem volna teljes a prózanyelv és a hangoltság viszonyának 

értelmezési kontextusában, ha nem esne szó a narrátor hangjáról. Hiszen, ahogyan arra már 

többször is történt utalás, a narráció legfontosabb értéke az, ahogyan megteremtette a két nyelvi 

és világlátási horizont feszültségét, és azok feloldhatatlanságát. Tehát arra kell rákérdezni a 

továbbiakban, vajon hogyan ragadható meg, és mit tesz hozzá az eddigi szövegértelmezéshez 
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az elbeszélő nyelvi dimenziójának vizsgálata, amely szólam szemmel láthatóan Péter 

beszédmódjának kivetüléseként tűnik fel.  

 

A diszpozíció diszkurzív kiterjesztése  az elbeszélői szólam 

Thomka Beáta összefoglaló tanulmánykötetében22 a rövidpróza átalakulására és az ezzel járó  

a műfajban beálló  meghatározó változásra mutat rá a magyar novellairodalom 

irodalomtörténeti összefüggéseit tárgyalva. Arra a fordulatra koncentrál, amely a 19. század 

harmadik harmadában gyökerezik, és a modern magyar próza alapjait jelentette. Ezáltal érinti 

azt a minden elbeszélői technikára jellemző átalakulást, amelynek hatása nemcsak Lovik 

novelláiban, hanem kisregényeiben is kirajzolódik. A forma átalakulásán, szerkezeti 

egyszerűsödésén túlmenően azonban lényegi transzformációt tanúsít az elbeszélt „tartalom”, a 

szüzsé, amely már nem „az epikusan alakított életdarab, hanem a lelkiállapot, hangulat, 

reflexió”23 középpontba kerülésében érhető tetten. A szerző bár Lovik novelláit  az elbeszélői 

technika által meghatározott  öt elkülöníthető csoportba szervezi, megkülönböztet egy 

kategóriát, amely akár az általa vázolt kisregény-koncepcióval is társítható. Thomka 

konfliktusos cselekményű24 történetekről beszél akkor, amikor a novella cselekményének 

középpontjába két ember érzelmi kapcsolata vagy viszálya helyeződik. Mindez pedig egy 

teljesen új elbeszélői magatartást eredményez, hiszen mindig valamilyen állapot, hangulat, 

érzelem válik az elbeszélés tárgyává. E megfigyelés az eddig értelmezett regény két nyelvi (és 

hangoltsági) szólamának feszültségében is kimutathatónak tűnik. Ahhoz azonban, hogy a két 

nyelvi dimenzió egymás feszültségében kirajzolódhasson, szükség van egy elbeszélői hangra 

is. A préda elbeszélője ugyanis nemcsak két eltérő hangoltságot és az ezt képviselő nyelvi 

szólamot építi ki, hanem ezek kibékíthetetlen feszültségét is. Azonban mindezt különleges 

módon teszi: a férfi főszereplő beszédmódjának kiterjesztéseként.  

A narráció két fogalmat hív elő: a nézőpont és az (elbeszélő) hang terminusait.25 A Lovik-

regény esetében is az tapasztalható, hogy az elbeszélő közvetíti a szereplők világlátását. Mivel 

az elbeszélésben az esemény maga az elbeszélés, így kitüntetett szerepe van, hiszen a 

cselekményre, a szövegvilágra csak az elbeszélőaktus, vagyis a narrátor nézőpontja, kialakított 

                                                             
22 THOMKA Beáta, i. m.  
23 Uo., 51. 
24 Uo., 75. A drámairodalom történetét áttekintő kötetében Bécsy Tamás is használja e „konfliktusos” jelzőt 

drámaelméletének egyik kulcsfogalmaként. Lásd BÉCSY Tamás, A drámamodellek és a mai dráma, Budapest, 

Akadémiai Kiadó, 1974. 
25 A terminusokat lásd Gerard GENETTE, Az elbeszélő diszkurzus, ford. Sepeghy Boldizsár = Az irodalom elméletei 

I., szerk. Thomka Beáta, Pécs, Janus Pannonius Tudományegyetem – Jelenkor Kiadó, 1996, 61–98.  
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szólamai révén lát rá az olvasó. A préda elbeszélője sajátos beszédmódot és egyben világnézetet 

képvisel. Ugyanis a megszokott tendencia ebben az esetben eltérést mutat: a klasszikus 

narrációban az elbeszélői látásmód aszerint változik, miként a szereplői nézőpont módosul. 

Lovik elbeszélője azonban felszámolja ezt a klasszikus mintát és feszültségbe állítja nézőpont 

és hang funkcionálását: kizárólag Péter nyelvi meghatározottsága érvényesül a hangjában, míg 

nézőpontja a regény második felében Hannán keresztül épül fel. 

Péter diszpozíciója és beszédmódja nem hagyja érintetlenül tehát az elbeszélői szólamot 

(sem); sőt olyannyira meghatározza és uralja, hogy szinte egységes nyelvi látásmódként 

feltételezi is azt. Érdemes végigkövetni mindezt több beszédes szövegrészleten keresztül:  

 

A kellemes asszony! Péter és sok más férfitársa szemében, könnyüjárásu tekintetében ez volt a 
kor igazi asszonya, egy gyönyörü, kicsiszolt, minden izében nemes csecsebecse, egy finom fresco a 

férfilét százfalu épületén. Ez a kellemes nő nem táplál rendkívüli igényeket az élettel szemben, nem 

akar a férjében hőst vagy Catot látni, nem tombol az érzelgősségben; alkalmazkodni tud az 

emberekhez, a viszonyokhoz, a sorshoz, amelytől keveset vár s amelyben éppen azért ritkán is 

csalódik. Érzelmei nem féktelenek, indulatai mérsékeltek, sohasem tolakszik előre sem tetteivel, 

sem a gondolataival, se az indulataival, minden mozdulatán, szaván a jóízlés tükröződik vissza. 

És oktalanság volna az ily frigy? Hátha csakugyan nem is szabad többet várnunk az élettől, mint 

hogy sima mederben, töprengő vágyak, vad kérdések nélkül szaladjon tova, hátha csakugyan az 

volna az élet, hogy két ember jó pajtás, egymást megértő barát legyen, aki józan szeretettel, 

tapintattal és rokonszenvvel ballag végig a sors útain? És Hanna olyan okos, oly hűséges társ lenne. 

Az ő esze mindent megértene, az ő lelke derüt vetne. 
Reggelre a férfi mosolygott esti gondolatain. A tükör mondta meg neki az első igazságot: azt, 

hogy apja lehetne a leánynak. Kettőjük közt egy világ feküdt; ott egy fiatal élet, amely szerelem, 

boldogság után sóvárog, amelynek érzelmei megnyilatkozni akarnak s ha százszor is csalódás éri 

őket; itt egy vihart megjárt férfiu, aki nyugodt, gúnyos tartózkodással mérlegeli, mit szabad 

kivánnunk a sorstól s mennyivel kevesebb még ennél is az, amit a földi lét tényleg osztályrészünkül 

dob oda. Szabad-e egy fiatal életet magunkhoz láncolni, s arra kényszeríteni, hogy tucat életet éljen, 

hogy eleve megalkudjon és beilleszkedjen ama százezer kellemes nő sorába, akik a szabójuknak, a 

színháznak, a divatnak, a társaságnak, a férj kényelemszeretetének élnek, s a szívük mélyén 

szegényebbek a mocsári verébnél? (29–30) 
 

Elsőként szándékosan egy olyan idézet szolgál a narrátor hangnemének mintájául, amely a férfi 

gondolatait igyekszik strukturálni. Ez csak egy a számtalan példa közül arra, hogyan közvetíti 

és uralja el a narrátor beszédmódja a férfi-diszpozíció lenyomatát, valamint arra is, hogyan 

szembesül Péter az érzelmeivel. Érdemes kiemelni, hogy az idézett szövegrész a regény első 

egységéből való, amennyiben feltételezhető, hogy az elbeszélő diszkurzus26 mentén felállítható 

a szöveg kétfelé ágazó konstrukciója: ugyanis feltűnően erőteljes az a váltás, amely a nászút 

végeztével kialakul. Az idézett passzus a férfi gondolatmenetét, sőt látásmódját bontja ki, azzal 

a nyelvi beszédmóddal kiegészítve, amely szintén Péter szólamát uralja. Ez a tendencia, a 

nézőpont és beszédmód alkotta egység azonban csupán a házastársak nászútról való 

hazaérkezéséig tartható fenn. Azt követően, nemcsak a cselekményben, a történet szintjén idéz 

                                                             
26 GENETTE, i. m. 
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elő változást – ahogyan erre már utaltunk Hanna nyelvezete vizsgálatának bevezetésekor –, 

hanem a regénynyelvet képező narráció szintjén is.  

A történetet elbeszélő narrátor kezdetben Péter szószólójaként tűnik fel, mindent az ő 

szemszögéből tudunk, sőt az őt képviselő nyelvvel válik eggyé. Azonban a cselekményben 

beálló fordulattal a narráció nem formálódik párhuzamosan. Annak ellenére, hogy a nézőpont 

szintjén Hanna horizontja jelenik meg, sőt kizárólagossá válik, az elbeszélői hangnem továbbra 

is a Péter diszpozíciójából eredő nyelvezettel alkotja meg a cselekményt. Erre a narratív 

módszerre utalhat a következő szövegrész: 

 

A síma ház sima nyugalmára az első felhő az újesztendő beköszöntésével bocsátkozott le. 

Januárban Hanna pár hétig betegeskedett. Leánykori tüdőhurutja újra föllépett, bár szerény és 

udvarias formában, mintha ő is tisztelni akarná a ház úri nyugalmát. 

Ám ez a pár hét is elegendő volt rá, hogy az asszony kedélye elboruljon. Hanna, aki annak idején 

oly dőrén ment neki a halálnak, most  súlyosabbnak képzelvén állapotját, mint amilyen az tényleg 

volt  élni akart, görcsösen ragaszkodott a földi léthez, tovább akart csatázni a boldogságáért. Az 

érzés, hogy neki is úgy kell elmennie a földről, mint nővérének: szeretet, tiszta boldogság nélkül, 

borus erővel fogta el és összeszorította a szivét. Ha az ember beteg, ha gyönge és lesújtott, akkor 

látja igazán mi a szeretet, mily hívságos minden egyéb a világon. A betegről lefoszlanak a társadalmi 

sallangok, a köznapi élet apró cifraságai; csak az ős-ember marad meg belőle, a nagy, a szent 

gyermek, akinek egész földi élete, minden törekvése, minden akarása abban csúcsosodik ki, hogy 

boldog legyen. 

Amint az ágyhoz volt láncolva, Hanna egyszerre el volt zárva mindattól, ami addig  legalább 

részben  elkábította s a gondolatait pillanatokra elterelni tudta. Míg azelőtt a társaság, a nagyvilági 

élet, a színházi esték, a kikocsizások, a tarka ruhák s a többi olcsón megvásárolt lim-lom ideje nagy 

részét lefoglalta, most a betegszoba hosszu óráin csupán a gondolataira volt utalva s azok  a 

szenvedés érzékenységén felnövekedve  többnyire azt a képet rajzolták elé, hogy egyedül van, 

hogy élete hamis élet, hogy a boldogság aranyporos boldogság. A hosszu éjszakákon az 

orvosságszagu és elhagyott falak között egyre jobban kezdett sóvárogni, epedni a boldogság után, 
élettevékenysége, minden érzése ebben a gondolatban összpontosult. A beteges állapot 

érzékenységét a láz fokozta. A láz tarka képeket rajzolt elé, csábító színekkel mutatta meg neki az 

érzelem csodás országát, s mikor az asszony utána nyújtotta verejtékes kezét, a látomás egyszerre 

eltünt, s az ágy mellett komolyan, símán és hidegen állt ott az ura. (8282) 

 

Látható, az elbeszélő voltaképpen a főszereplő férfi nyelvi horizontjának kiterjesztéseként tud 

csak megszólalni, „mintha ő is tisztelni akarná a ház úri nyugalmát”. S így az is világossá válik, 

hogyan hatalmasodik el Péter nyelvi világlátása a szöveg egészére vetítve. Talán nem meglepő 

mindez, ha a szereplők eddig értelmezett nyelvi alap-létmódja felől közelítünk e jelenséghez. 

Hiszen észlelhető azon ellentétes irányultságú beszédmód és hangoltság, amely létrehozza a 

szólamok feloldhatatlan feszültségét. Míg Hanna képtelenné válik a megnyilatkozásra, addig 

ezzel párhuzamosan Péter kénytelen beszélni. Ennek a beszédkényszernek pedig az elbeszélői 

hangnemen, sőt az egész szövegvilágon tanúsított dominancia az eredménye. A Péter 

ellenreakciójaként feltüntetett beszéd válik a cselekményszövés voltaképpeni egységes 

alakítójává. Egyrészt Hanna kifejezés-képtelenségének funkciója ezáltal Péter beszédmódjának 

felülkerekedését indítványozza, másrészt pedig világlátásának kibontakozását segíti elő. Egy 
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nagyon jellegzetes szövegrészlet kívánkozik ezen gondolatmenet élére, mintegy bizonyítékul, 

mely Hanna egyik éjjeli vergődésének jelenetét írja le:  

 

Éjjel hirtelen fölriadt álmából. Úgy rémlett, mintha a nővére állt volna az ágya mellett. 

Fölgyújtotta a lámpát, s elgondolkodott az elmúlt napok eseményein. A tarka forgatagból, amelyen 

lelke hol átrepült, hol siklóként átkuszott, egy érzés maradt vissza: a szégyenkezésé. (…) Mint egy 

ócska regény állt előtte földi pályafutása, átitatva holdvilággal, fülemile fuvolázással, hamisan 
csengő versekkel és rózsaszirmokkal.  

(…) Meddőnek, fárasztónak tartotta a megújuló lelki folyamatokat, a folytonos hogyokat és 

miérteket, az örökös okszerüséget, és unottan legyintett kezével. (157158) 

 

Az „ócska regény” tematizálása mint a Hanna élettörténetének fejezeteit elbeszélő műfaj 

(természetesen a történet egészébe helyezkedve) beszédes és nagyon is találó megnevezés a 

férfi generálta elbeszélői beszédmód aktusaként. Kirajzolódik, hogy ez az elbeszélői hangnem 

mennyire támaszkodik Péter értékrendjére, világszemléletére. Voltaképpen tehát nem akar 

történetet, ezért is konvergál az elbeszélő szólam Péter szólamával.  

Lovik ezen regényének narratív szempontú értékelése azért kíván elismerést, mert egy 

olyan  eddig alig tapasztalt  technikát alkalmaz, amely tehát a nem-beszélés magatartásából, 

„aktusából” építi ki a cselekményt. Olyan nyelvi szólamot – és természetesen az ezt megalapozó 

hangoltságot – helyez az elbeszélés élére, amely nem akar megnyilatkozni. Ily módon nemcsak 

a két szereplő világszemlélete kerül teljes feszültségbe, hanem láthatóan a narratív gesztus is: 

az elbeszélői nézőpont és hanghordozás ellentmondása rajzolódik ki. A szaggatott és kényszerű 

beszédmódból épített komplex szövegvilág azt a kettősséget világítja meg, amely egy nem 

történetelvű jelenségből (a szüzsé hiányából) teremt mégis történetet (fabulát). 

Ahogyan Péter diszpozíciójának a karosszék a metaforája, s ahogy Hanna hangoltságának 

a szőnyeg (és a szőnyegcibálás) az alakmása, úgy a fentiekben jellemzett különleges elbeszélői 

diszkurzusnak is van egy „állandó jelzője”: a simaság. A préda összetettségét vizsgáló 

gondolatmenetben az eddigi megközelítésmód kiegészítőjeként érdekes és lényeges 

szempontot kínál a sima jelző koncepcióteremtő sajátossága, amely legalább három 

konnotációs jelentést is magába foglal, természetesen egymást feltételező kontextusokban. 

Elsődleges jelentésként a szöveg sima jelzője azt a felületes tulajdonságot mutatja meg, amely 

a férfi alapdiszpozícióját több oldalról is árnyalja. A férfi önmeghatározása  „én felületes 

ember vagyok” (46)  saját felszínes, nyugodt modorát hangsúlyozza, mely létmódjának egyik 

meghatározó tétjeként definiálódik. Majd pedig ez a viselkedésmód alakul át szövegegységesítő 

szemléletmóddá. Az a „sima nyugalom” (78), amely nemcsak a házat körülvevő atmoszférát 

uralja, hanem Péter tapintatos magatartását, sőt világlátását is megteremti: „Hátha csakugyan 

nem is szabad többet várnunk az élettől, mint hogy sima mederben, töprengő vágyak, vad 
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kérdések nélkül szaladjon tova, hátha csakugyan az volna az élet, hogy két ember jó pajtás, 

egymást megértő barát legyen, aki józan szeretettel, tapintattal és rokonszenvvel ballag végig a 

sors útain?” (30). Ez a „sima, ránc nélküli világ” (78) szolgáltatja Péter világ felől érkező 

látásmódjának alapját, amelyet a szöveg nyelvi kifejeződéseivel ki is használ: véleménye, 

modora, külseje, valamint beszéde közös jelentésben ér össze, mégpedig a simaság alkotta  

dimenzióban. Az idézet pedig egyenesen bevezeti a következő jelentésstruktúrát, amely 

voltaképpen szintén Péter világlátásának lenyomataként tűnik fel. A sima jelző további 

szemantikai láncolatot képez, mégpedig a férfi–nő viszony mentén; a szöveg simulásban 

tematizálja a két ember között létrejövő szerelmi egyesülést. Természetesen mindezt úgy éri el, 

hogy a Péter uralta nyelvi, hangoltsági és világlátási meghatározottság felől kitágítja az eddigi 

fogalom- és jelzőhasználatot: hiszen ő „nem az a férfi, aki egy gyönge, törékeny női szívhez 

hozzá tud simulni” (80). A két ember közötti simulás (hiánya) újszerű szerelemértelmezést tár 

fel  Péter esetében a simulás hiánya, mint elmulasztott gesztus, Hanna esetében pedig a 

„szenvedély elsímulásának” (107), elsimításának kényszerhelyzete alkotja a szerelem tétjét a 

regényben. Hanna egyetlen megoldása: érzelmeinek elfojtása, eltompítása. Mint a férfit 

képviselő alapjelző, a szöveg ezzel a mozzanattal is Péter horizontjának kiterjesztőjeként szólal 

meg.  

Az eddigiekhez szorosan kapcsolódva pedig kirajzolódik egy újabb jelentésszféra, amely 

nem mint jelző (szerelmi viszonyulás), és nem mint főnév (szerelemfelfogás) társul Péter alap-

diszpozíciójához, hanem a cselekvésben létrejött formáját (a szerelem aktusát) mutatja be. 

Ugyanis Péter egyetlen gesztussal tartja fönt házaséletét: a simogatás mozdulatával: „szólt 

megsimogatva a felesége selymes haját” (101), illetve „könnyedén végigsimította a felesége 

homlokát” (160). A sima alapszóból alkotott hármas meghatározás tehát nemcsak azt mutatja 

fel, hogy a férfi diszpozíciójának kiterjesztése több szinten is végbemegy, hanem ezen 

túlmenően azt is bizonyítja, hogyan képes a szöveg egyetlen szóból (sima) teljes világ- és 

szerelemfelfogást kiépíteni.  

A következőkben azért izgalmas és lényegbevágó Lovik Károly Egy barátságos ház 

története (1911) című regényét hasonló közegben értelmezni, mert egyrészt rokonságot mutat 

A préda című szöveggel, másrészt pedig az előbbinek következményeként talán alátámaszthat 

egy olyan elgondolást, amely felől további, hasonló tematikájú és hangvételű szövegek is 

olvashatóvá válnak. Az Egy barátságos ház története című regény már nemcsak a beszédben, 

a nyelvben reflektált hangulatot avatja prózapoétikai elemmé, hanem valami más is kirajzolódik 

a történet értelmezésekor. A hangulatnak másféle összetevői is kulcskérdéssé válnak. Amíg A 

préda feltűnően a nyelv és a hangulat elengedhetetlen összefüggésrendszerét mutatja föl, addig 
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a barátságos ház lakóiról szóló történetben helyet kapnak azok a hangulatszerű, hangulatkeltő 

eszközök is, amelyek a fogalom megragadhatatlanságát, kézzelfoghatatlanságát 

hangsúlyozzák. A zene, a táj és a város is egy-egy kiterjesztett hangulatkomponenssé válik. 

Természetesen mindez nem zárja ki a nyelvi megalapozottságot; inkább kiegészíti az eddigi 

gondolatmenetet. Mindkét kisregény elbeszéli, hogyan számolja fel a „hagyományos” emberi 

önazonosságképet a nagyváros által megkövetelt újfajta létezési mód.  

 

A „hamis regény” (Egy barátságos ház története) 

A préda című mű elbeszélője az „ócska regény” kifejezéssel egy leminősített regény tétjeként 

értékeli a nő életét, s ezzel együtt az egész történet alakulását; az Egy barátságos ház története 

pedig abból a „hamis regényből” alkot cselekményt és világszemléletet, amely a szereplők 

viszonyrendszereiben konstruálódik. Sokkal többről van szó azonban mindkét esetben mint a 

szerelmi történetek negatív értékeléséről: hiszen a regény mint olyan tematizálásával, s annak 

a szereplők élettörténeteiben való alkalmazásával egyfajta „életregény”-koncepciót is kidolgoz: 

„Megborzadt arra a tudatra, hogy így kell élnie: tartalom, hangulat, akarat nélkül és véresre 

harapta ajkát. Ilyenkor izgatottan fogadta meg, hogy mindent elmond Ibolyának és 

megszabadul e hamis regénytől, amely lidércként feküdt mellén.”27 Természetesen nem 

ismeretlen ez a műfaji törekvés a századforduló elbeszélő-irodalmában.28 A prózanyelvi 

diszkurzus tétje abban áll mindkét regény esetében, hogy a diszpozicionáltságból beszédet 

teremtsen. Olyan elbeszélést hoznak létre a szövegek, amelynek szemantikai 

összefüggésrendszere a hangulat nyelvteremtő aspektusára mutat rá. Ez az aspektus pedig 

éppen a regény életszerű attitűdjét, s egyben az élet regényszerű megélését mutatja fel. Így válik 

megalapozottá az elbeszélő által használt regény-fogalom. A családi idill felszámolásáról szóló 

történet középpontjában tehát ez az „életregényi” minősítés áll.  

Az igaz és a hamis szó mentén pedig el lehet indulni a fentieknek megfelelő értelmezés 

útján. A történet valamennyi férfialakjának a foglalkozása jogász. Ez sok mindenre rávilágít, 

hiszen voltaképpen a foglalkozás szolgáltatja a cselekmény tengelyét. Magában az ügyvéd-

létben körvonalazódik az előfeltevés, amely az igazmondáshoz, a szóval való megtévesztéshez 

                                                             
27 LOVIK Károly, Egy barátságos ház története, Budapest, Singer és Wolfner, 1911. 134. (A továbbiakban ennek 

a kiadásnak a lapszámaira hivatkozom a főszövegben.)  
28 Vö. Gárdonyi Géza az Az a hatalmas harmadik című kisregényében tudatosan létrehozott életregény-műfajával: 

„Mármost, ha az én történetem regény volna, csak annyit kellene hozzátenni, hogy Vége. Az élet regényei azonban 

másfélék. Az élet regényei nem ott végződnek, ahol a két szerelmes egymás nyakába borul, hanem ott csak 

kezdődnek”. Bár ebben az esetben a perszonális elbeszélés szolgáltatja az „életregény” történetalkotásának 

kiindulópontját, mégsem áll messze a két Lovik-regény poétikai eljárásaitól a Gárdonyi által értelmezett műfaji 

meghatározás. GÁRDONYI, Az a hatalmas harmadik, i. m., 84. 
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kapcsolja a szereplőket. Hiszen a jog nem kizárólag a jogtudományban használt és ismert 

fogalom; a köznyelv és még inkább az általános morál forrását is jelentheti. A jogi terminusok 

(a szó) és az érzelem (hangulat) kifejezéseinek megnyilvánulásai egy szemantikai mezőbe 

kerülnek a kisregényben: a „szíve jogaihoz ragaszkodott”, „sors törvénye” vagy „szerelem 

joga” kifejezések így a szerelem magyarázataként a jogi szaknyelvvel forrnak össze. Amikor a 

szerelem nyelve kiürül, abban a pillanatban helyébe lép a jogi szaknyelv. Ezek mentén 

hangsúlyosan egyazon horizont két pólusát (igaz/hamis) jeleníti meg a két férfi főszereplő 

(Szakáll Péter és Bükkös Pál), így két egymásnak feszülő nyelv, hangoltság és világlátás 

bontakozhat ki. A kitartó akaratember és az ingadozó hangulatember ellentétes hangoltságot 

képviselő figurája, és a hozzájuk tartozó cselekményszálak szolgáltatják a regény központi 

indíttatását. Bár az előbbi regényhez képest az elbeszélő szintén két szólamot ütköztet, mindezt 

azonban úgy teszi, hogy a cselekmény szintjén a két férfi története csupán egy ponton 

találkozik. A két fiatalember kölcsönös ellenszenve Bükkös első megjelenése során válik 

világossá: a két ellentétes világlátás feszültségét egy-egy monológ szemlélteti a szövegben. 

Bükkös Pál így szól Szakállról: 

 

 Látja, ez furcsa – szólt a leányhoz –, de ezt a fiatalembert mindjárt az első perctől fogva 

gyűlölöm. És hogy gyűlölöm! Egy kanál vízbe szeretném fojtani, mintha kirabolt, megcsalt volna. 

Miért? Ki tudná megmondani, de ahogy a szerelem egy perc alatt fogan meg, úgy a gyűlölet is az 

első pillanat műve. Milyen tudákos, milyen komor és milyen ravasz. (44–45) 

 

Szakáll Péter hasonló véleményt szólaltat meg az újonnan érkező Bükkösről: 

 

 Mi ez a fiatalember? – kérdezte Szakáll. – És mi lesz belőle? Művésznek kevés, mert hiányzik 

a tulajdonképpeni talentuma és a szorgalom adta tudása. Polgárembernek nem válik be, mert nem 
tud megbékülni a természetes élet egyszerű, könyörtelen törvényeivel és üzleties sorsával. 

Féltehetség lesz tehát, dilettáns, magát pályatévesztettnek képzelő egzisztencia, aki azt hiszi, hogy 

senki meg nem érti, nem értékeli, s a világ irigysége miatt nem tud érvényesülni. (53)  

 

Tehát már az első találkozás világossá teszi a két ellentétes szemléletmód ütközését: az akarat 

száraz tudományossága kerül szembe a hangulat ingadozó hullámzásával. A regény epikus 

formálásának tétje alapvetően tehát e két jelenség szembeállítása.  

A két eltérő beszédmódot képviselő diszpozíciók megvilágítása két különböző szerelmi 

történet mentén jön létre. Így hasonlóan A préda nőalakjához, a beszédhelyzetet ebben az 

esetben is asszonyi erő (Hortense és Ibolya, a két „leszakítandó” virág) készteti, voltaképpen 

ugyanazon a módon. Ez a történet azonban jóval több szereplőt hoz játékba, és ezáltal a 

hangoltságnak is többféle aspektusát mutatja föl. Ugyanakkor továbbra is érdekes szempontot 

jelent a férfiak nyelvét megteremtő beszédszituáció és hangoltság mibenléte, amely csakis a 
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városligeti fasor (a városban létrehozott természet) szoros olvasatával együtt jöhet létre. Tehát 

érdemes azt is hangsúlyozni, hogyan alkot hangulatot a város azon környezete, amelybe az 

elbeszélő szereplőit elhelyezte; s hogyan rendeződik a szereplők hangulatisága, hangoltsága és 

diszpozíciója a városligeti fasor, a barátságos ház légkörében. A vizsgálódás arra irányul 

elsősorban, hogy az igazmondás és a hamis szó kifejezte gesztusokhoz, illetve a kimondott szó 

befolyásoló hatásához milyen hangulati jelenségek kapcsolódnak, és mindez hogyan 

értelmeződik a hangoltság és a diszpozíció mentén. A szerelmi narratívák paralel elrendezése, 

egymásutánisága is arra törekszik, hogy kirajzolja a két ellentétes narratívát, s fölmutassa a 

város hangulati aspektusának fontosságát. Ennek nyomán a két férfi váltakozó megjelenése és 

a hozzájuk tartozó cselekményszálak, valamint az ezt elbeszélő beszédmód és világlátás 

ütközése jelent irányadó pontokat az érveléshez. 

 

A jogtudomány nyelve 

A barátságos ház lakói (Farkas Zoltán, felesége Laura és lányaik, Ibolya és Hortense) 

mindannyian vidám, őszinte és vendégszerető emberek, amely társas viselkedésmódjukban, 

szociális viszonyrendszereikben is jól szemlélteti a nagypolgári életre berendezkedett 

századforduló miliőjét. A rendszeres társalgási, valamint zenés estek, a kártyázások, a 

mindebből adódó kényelmes életmód hűen reprezentálják a gond nélküli, könnyelmű 

világfelfogást. Tulajdonképpen ennek a felhőtlen létformának a felszámolása megy végbe a 

történetben, mely kifejletet a hazugság megnyilvánulásai készítenek elő; ugyanakkor a morálon 

alapuló igaz szó is képviseltetik a szövegben, mégpedig Szakáll Péter jogi hallgató 

megnyilatkozásaival. 

A ház első vendége a fiatal Szakáll, aki különös  a lakók számára ismeretlen  

magatartás- és szemléletmóddal érkezik a Farkas család vendégszerető otthonába, és ez a 

szokatlan világlátás billenti ki a szereplők megszokott hétköznapjait. Természetesen a férfinak 

is idegenül hat az új környezet, sehogy „nem tudott beleszokni az ott uralkodó hangba, s 

világfelfogásba” (23). Az ifjú ügyvédjelölt első és legfontosabb törekvése a jogi pálya 

céltudatos és sikeres kialakítása, s ezzel együtt a folytonos, életen át tartó tanulni vágyás. 

Szakállnak tehát „más nézetei voltak az életről. Szűkszavu és szűkszívü családból származott, 

amelynek hallgatag jeligéje évszázadok óta az volt: lassan, de biztosan előrenyomulni” (24). A 

megnevezett tulajdonságok minden értelemben kívülállóvá teszik a Farkas család 

környezetében élő fiatalembert, hiszen közöttük nevetségesnek hat ez a száraz, komoly 

tudományosság. Egyetlen szereplő mutat érdeklődést Szakáll iránt, a család legfiatalabb tagja, 
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Hortense, s kettejük szerelmi diszkurzusa mentén szerveződik a regény egyik meghatározó 

cselekményszála. 

Ahogyan a legutóbbi idézetben olvasható, a szó és a szív (vagyis a nyelv és a hangulat) 

azonos szemantikai egymásrautaltságban fejeződik ki a szövegben, s mindez a Szakáll 

képviselte narratívában különösen hangsúlyos. A szó és a szív önmagában nem áll analogikus 

viszonyban, de a közös (szűk) hangalak és jelentés ugyanazt az értelmezési horizontot hívja elő. 

Rámutat arra, hogy Szakáll hangoltsága a szorgalmas tanulás, a hűvös, tartózkodó józanság, a 

tudomány száraz nyelvével párosul. Mindez ráíródik Szakáll és Hortense szerelmi narratívájára 

is, amely a férfi teremtette tudományos dialógusokból és szavainak meggyőző erejéből tevődik 

össze. Erről tanúskodik a következő jelenet: 

 

Hortense kezébe vette az asztalon fekvő jogi könyvet. 

 Ezt mind meg kell tanulni?  kérdezte a nehéz fóliánst lapozva. 

 Ezt mind,  hagyta helyben Szakáll.  De ez csak egy tantárgy s talán épp a legkönnyebb. A 

többi még terjedelmesebb és sokkal nehezebb. 

  Az „Egyházjogtan Kézikönyve”,  olvasta el Hortense a címet.  „Különös tekintettel a 

magyar állam egyházi viszonyaira…” Ez tényleg nagyon nehéz lehet,  tette hozzá megszeppenve 

a minden oldalról feléjevillanó latin nevektől és idézetektől.  Szabad egy kicsit néznem? 

 Csak tessék, kisasszony,  felelte a fiatalember pápaszemét megtörölgetve. 

Hortense lapozott, aztán találomra elkezdett olvasni: 

 A honor azon megtiszteltetésben áll, melyben az egyház a kegyurat, mint különös jótevőjét 

részesíti; ezen tiszteletbeli jogok között azonban csakis a honor processionis sarkal a közönséges 

egyházjogon, a többiek a patricularis jog és szokásnak folyományai és aszerint itélődnek meg, 

számíttatnak pedig oda 1. jus vagy honor listrae… 

Nem értett belőle egy szót sem: még azt se tudta, mi az a kegyúr, nemhogy azt, mi a honor 
processionis és a honor listrae… És ez csak pár sor volt a könyvből, hát még az egész munkát betéve 

tudni és a latin idézeteket megtanulni! Nagy tisztelettel nézett föl Szakállra.  

 És maga… ezt mind tudja?  kérdezte félénken.  

 Körülbelül mind,  bólintott a jogász, mintha azt mondaná, hogy tudja, hány almafa van a 

kertben.  Próbálja fölnyitni a könyvet valahol és kérdezzen ki. 
Hortense fölnyitotta egy helyen a könyvet. Szakáll azonnal elkezdte recitálni. 

 A metropolitai hatóság folyománya a pápai főnökségnek, melynek némely jogai különféle 

fokozatban egyes oly egyházakra szálltak át, melyeknek püspökei többi püspök-társaik között külön 

egységi gyúpontot képezvén, lassanként azok fölé kezdtek emelkedni…  

A leány szédülve nézett a fiatalemberre… Milyen más, mennyivel különb ember ez a többinél, 

akik folyton csak zongoráznak, beszélgetnek, pipáznak és semmi egyébbel nem gondolnak! 

(103104) 

 

Szemléletes a két szereplő között létrejövő (szerelmi) diskurzus, melyben látható, hogyan uralja 

a férfi retorikája a beszédmód nagy részét. Az is világos, hogy nem egyszerű párbeszédhelyzet 

áll fönn, hanem a tudományos, vagyis a jogi diszciplína összetett szaknyelve válik a regény 

ideiglenes nyelvévé. Szakáll Péter világlátását, száraz, tartózkodó magatartását és 

gondolkodásmódját nem a világ kényelmét kereső fásult hangulat, s annak különféle aspektusai 

hozzák létre; bár hasonlóan hűvös, józan és uralkodó gesztusrendszer jellemzi, mint amilyen A 

préda című regény férfi főszereplőjének hangoltságát. Szakáll esetében azonban mindez 
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mégsem a kényelem szeretetéből, az unalom létformájából adódik, hanem éppen ellenkezőleg: 

az akarat által meghatározott világtapasztalat készteti a férfit a tudományos nyelvi 

megnyilatkozásokra: „Ez a hideg pálya tetszett neki, mert a karakteréből fejlődött, mert a 

legapróbb részletében is okos volt s kizárt minden kalandos vonást” (25). Szakáll minden 

érzelemalapú tevékenységet, valamint derűs, jó kedélyű társalgást, szituációt, hangulatot 

elutasít és mellőz, saját világfelfogásával mégis egyéni és egyedi légkört teremt és képvisel a 

barátságos házban. Azzal például, ahogyan a zenei műfajoknak ellenáll, voltaképpen a zene 

uralta atmoszféráról mond elutasító bírálatot, mindezzel mégis saját diszpozícióját tárja fel; 

vagyis a művészet sem képes függetleníteni saját tudományos szemléletmódjától. Mindez arra 

hívja fel a figyelmet, hogy a hangulat-problematika összetettsége jóval tovább megy és túltesz 

a lélekállapotra való rákérdezésen, azon, milyen kedéllyel vagyunk jelen a világban. Arra 

világít rá, hogy nemcsak ezen a módon jön létre a hangulat. Sokkal inkább egy meghatározott 

alaplétmódról van szó, amely a világba való belevetettség móduszaként közelíthető meg. Mint 

már szó volt róla, egyfajta preverbális, struktúrálatlan (tudat előtti) létszituációról, mely 

valamilyen nyelvi aktustól elválaszthatatlan. Így mondható, hogy Szakáll tudományos 

nyelvének az alapját az őt meghatározó hangoltság szolgáltatja. Az a száraz tudományosság, 

amelyet nyelvi megnyilatkozásaiban mind a magyar állam egyházjogi kontextusában, mind a 

zenéről szóló vagy éppen a szerelmi dialógusban egyaránt képvisel. Szakáll akarattal igyekszik 

úrrá lenni hangulatain, például a szerelmi vonzódáson, és az azt megidéző atmoszférán, 

ugyanakkor a diszpozíció a legkevésbé sem a lelki érzelmeket tárja föl, hanem a jelenlét 

megkerülhetetlen létbevetettségét. Az akarat ilyen jellegű megnyilvánulása ezt a száraz, 

tudományra építő létformát mutatja meg, nem pedig a hangulattól való megszabadulás 

lehetőségét. 

További különleges aktust rejt magában a férfi beszédmód azon mimetikus gesztusa, 

amellyel az egyházjog idézett paragrafusait mormolja. Szakáll az igaz szót úgy képviseli, hogy 

komoly, s a leány számára érthetetlen passzusokat idéz, amelyet a nő kétséget kizáróan, elfogult 

rajongással szemlél. Voltaképpen Szakáll az írott törvények visszaadásával áll az igaz, vagy 

inkább a tényszerű szó oldalán. A törvények szigorú, lejegyzett formája, vagyis egyfelől a 

tudományos nyelv uralta közeg szolgáltatja Szakáll nyelvi megalapozottságát. Másfelől ezek 

recitálása uralkodóvá válik a férfi társas viszonyaiban is: „tanulni akarok, kisasszony, tanulni. 

Az élet nem áll csupán táncból, beszélgetésből és pipából. Vannak más kérdések is, 

kétségtelenül vannak” (8). A fenti párbeszéd azt is sikeresen szemlélteti, hogyan íródik rá 

Hortense szólamára a beszédmódnak ezen típusa; a kiterjesztett férfi világfelfogás hogyan válik 

dominánssá.  
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Ebben a történetben azonban nemcsak a beszédmód, hanem a nézőpont is egyoldalúvá 

válik. Míg A prédában Hanna látószöge valamelyest megmarad, s csak a regény vége számolja 

föl teljesen, addig Hortense már a férfival való találkozás első jelenetében alárendeli magát 

Szakáll szavainak. Az alárendelő gesztus, amelyet a nő tanúsít a férfi felé, egyértelműen a szó 

másikra hatásának eredményeként jöhet létre. Szakáll igaznak vélt szava készteti a nőt 

világlátásának alárendelésére, megváltoztatására. Egy-egy beszélgetés után  a férfi szavainak 

hatására  Hortense felhagy valamely tulajdonságával, nézetével, megszokott életmódjával: 

elsőként a zene szeretete, a mulatságok, a társasági életkedve hagy alább; majd a szokásos délig 

tartó alvásait szünteti meg, annak reményében, hogy a hajnali ébredéssel elismerést vált ki a 

férfiból; mindezen túlmenően tudatlanságát felszámolva igyekszik lapozgatni a férfi egyházjogi 

könyveit. Ez az aspektus szintén arra világít rá, hogy a férfi hangoltsága hogyan kezd 

érvényesülni a nő életmódján. Hortense ennek a hangoltságnak kerül egyre inkább a hatása alá, 

s kerül így egy olyan diszpozícióba, amely a máskülönben kedélyes családi környezetben 

megtapasztalt szorongásig vezet el. Érdemes hosszabban idézni egy szöveghelyet: 

 

Csak egy ember volt, aki szárazon, hidegen állt a sarokban és a pápaszemeit tisztogatta: Szakáll. 

Ő nem kedvelte a zenét, amelynek fénye sem meg nem világította, sem föl nem melegítette lelkét. 

A szorgalmas jogász mellett Hortense állott. 

– Mennyi erő és megértés vész itt kárba, – szólt a fiatalember. – Mire pazarolja ez a Bükkös az 

agyát: hogy megelevenítsen egy dalt, amely pillanat alatt újra összeesik és a semmiségbe vész, 

ahonnan senki se mentheti meg. Ha ezt az energiát és magyarázó művészetet a tudásba fektetné, 

talán világának s magának is hasznot hozhatna. Igy mire megy vele? (…) 
Hortense némán hallgatta mindezt. Szakáll szavai már hosszabb idő óta befolyással voltak reá 

és ifju lelkének fordulatot tudtak adni. Ő a fiatalemberben a komoly élet, a szorgalom, a tudás 

megtestesülését látta, egy kötelességtudó, hideg férfit, aki teljes fölszereléssel, akarattal, kitartással 

indul a nagy csatába. (…) Szakáll az elébb lebirálta a zenét s most egyszerre Hortensenak is úgy 

rémlett, hogy a dal csak érzelmek káprázata, céltalanul virító rózsa, csalóka ábrándkép, amely az 

álmok bohó világába vezet. (51–52) 

 

Mintha ebben a történetben jóval tudatosabban, hangsúlyosabban és világosabban vetülne a 

férfi által képviselt hangoltság és annak nyelvi megformáltsága a női szereplő és az elbeszélő 

szólamára. A nő egyáltalán nem tanúsít ellenállást, sőt szégyelli eddigi gondolkodását, lusta, 

funkciótalan életmódját. Mégis A prédához hasonló további ismérveket szólaltat meg a regény: 

ahogyan Péter, úgy Szakáll (Péter!) is képtelen minden kifejezésre, amely az érzelmek szóként 

való megvalósulását jelentené. Nem tud jelen lenni az érzelmek generálta nyelvi közegben. 

Nincs megfelelő, „tudományos” szókincse erre vonatkozóan, nyelve hiátusról árulkodik az 

érzelmekről szóló párbeszédekben. Feltűnően hasonló dialógusokat és nyelvi megoldásokat 

olvashatunk, mint a fentebb tárgyalt regény esetében.  
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A beszéd-kényszer funkciószerű kialakítása szinte teljesen felismerhető ebben a 

regényben is; a férfi–nő párbeszéd egy-egy jelenete voltaképpen ugyanabban a formában 

olvasható, mint ahogyan A prédában (vö. fentebb 11.o.), és tulajdonképpen ugyanazzal a 

funkcióval: a nő igyekezete, hogy szóra bírja a férfit, miközben saját beszédmódját felszámolva 

képtelen a megnyilatkozásra.29 Ugyanakkor ez a szöveg feltárja a hangulat gazdag és tágabb 

jelenségeit is, amelynek nagy része a regény másik meghatározó férfialakja köré szerveződik. 

A hangulatember könnyelmű diszpozíciójában a tárgyalt jelenség eltérőképpen mutatkozik 

meg.  

 

A hazug szó nyelve 

A történet előrehaladásában viszonylag későn lép színre Bükkös Pál, a Szakáll ellenpontjaként 

megragadható szereplő; első megjelenése azonban sokatmondó:  

 

És tényleg nyilt ember is volt, aki szilajon váltakozó érzéseiből nem csinált titkot s lelke 

hullámzásainak nem épített akadályt. Szíve fogékony és érzékeny volt minden iránt, a szépért 

lelkesedni tudott, a csúfat megvetette, a derék embereket fölmagasztalta, a ravaszokat gyülölte. De 

mint a legtöbb nyiltlelkü ember, könnyen volt befolyásolható. (43–44) 

 

Hasonlóképpen hangsúlyozza a szöveg szó és érzelem egymásra utaltságát. Kétféle 

következtetés is levonható az idézetből: egyrészt a szöveg rámutat Bükkös diszpozíciójának 

arra az aspektusára, amely a hangulatnak alárendelt férfi kiszolgáltatottságát ragadja meg, 

másrészt pedig Szakáll zárkózott, „szűkszavú és szűkszivű” létmódjával szemben egy 

nyíltlelkű, ingadozó kedélyállapotú férfi-diszpozíció jelenik meg, amely érzelmeinek szavakat 

adva egészen másféle világtapasztalattal és attitűddel illeszkedik be a Farkas családba, mint 

Szakáll. Vagyis minden gesztusával és cselekedetével elnyeri a ház lakóinak szimpátiáját, és 

tökéletesen képes alárendelni magát Farkasék barátságos környezetének. A hangulatoknak 

kiszolgáltatott férfi sajátos beszédmódot hoz létre: a túláradó benyomások a beszéd 

szertelenségét is magában foglalják. A rövid idézet pedig jól kiemeli a hangulat „ránk rontó” 

aspektusát is, azt, hogy voltaképpen ez az irányíthatatlan benyomáshalmaz, amiért 

                                                             
29„– Péter – mondta mintegy megfeledkezve mindenről, s nem tudva ellenállni a benne küzdő érzéseknek, – ne 

hajítson el magától, ne tiporjon el egy szegény kis leányt. / Megijedt, amint e szavakat kimondta, az elsóhajtott 

mondat akarata ellenére tódult ajkára. / – Miért gondolja ezt rólam? – szólt nyugtalanul. / – Nem, nem, bocsássa 

meg – dadogta Hortense rémülten, – nem ezt akartam mondani… Ne értsen félre… Milyen együgyű is vagyok! / 

Nem bírta tovább, egyszerre sírni kezdett, hangosan, fájdalmasan, mint a beteg gyermek. Szakáll tétován állt előtte, 

érezte, hogy mondania kell valamit, ez a mélységes fájdalom megrémítette hideg lelkét. – Hortense – szólalt meg 

végre, – kedves Hortense… / A leány felszökött helyéről. – Ne mondjon semmit – könyörgött könnyeit fölszárítva, 

– ne hallgasson rám, felejtse el, amit mondtam… oly gyerekes vagyok. / – Engedje meg. / – Nem, nem – ellenkezett 

a kis leány, – én tudok, értek mindent… és én nem is vagyok rá érdemes, hogy valaki szeressen… Ne beszéljünk 

erről.” (88–89) 
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„lelkesedünk”, amit „megvetünk”, „fölmagasztalunk”, vagy „gyűlölünk”, csakis a diszpozíció 

teszi lehetővé.  

 

Bükkös visszasimította homlokába hullt hosszú haját és fölszólítás nélkül odaült a zongorához. 

A sok hó, s a téli világ ragyogó képe zsongott a lelkében és egy Csajkovszkij románcban olvadt föl. 

Mindenki érezte, hogy ez a daliám magyarázza meg legjobban a fehér országot, a fagy néma világát 

és a szenvedély belé világító piros tüzét. A fiatalember jól zongorázott, s az utolsó ütemig átérezte 
azt, amit játszott. Az ő lelkében a legkisebb zenedarab is élt, rezgett, csillogott, lázongott, 

emelkedett, esett, s a hangulatok, káprázatok egész sorát elevenítette meg. A zongora vakon 

engedelmeskedett neki, vele sírt, vele örült, s mintha szárnyakat kaptak volna, a húrok repesve, 

csapdosva, bátran követték gondolatmenetét. (40–51) 

 

A hangulat különböző sajátos tulajdonságait reprezentálja az idézett szövegrészlet. A hangulat 

etimológiai megalapozottságát is figyelembe véve, egyáltalán nem elhanyagolhatók a szöveg 

ezen zenei jelenetei, és érdekes módon többször olvasható a fentihez hasonló atmoszférateremtő 

zenés alapszituáció. Wellbery (az értekezésben már többször említett) szócikkében30 ezzel 

kapcsolatban kiemeli, hogy alapvetően a német Stimmung szó összetett jelentésspektrumát más 

nyelv nem képes maradéktalanul visszaadni. A német szóalakban létrejövő zenei konnotáció 

(Stimme – ’hang’, stimmen – ’hangolni’) ugyanis még a mai használatban sem veszett el – 

magában hordozza a zenei aspektust. Tehát a zenei megalapozottságot nemcsak az alaktani 

alapsajátosság mutatja föl, hanem szemantikai eredetében is felismerhető. A hangulat 

atmoszférateremtő funkcióját éppen a zenei jelenetek leírásán keresztül mutatja fel a szöveg: a 

zene kialakította hangulat képes reprezentálni a „fagy néma világát”, a „fehér ország” 

hangulatát. És természetesen ennek a társaság tagjai is részeseivé válnak, vagyis a hangulat 

kommunikatív aspektusa is kirajzolódik.  

Hans Ulrich Gumbrecht is rámutat arra a szemantikai és etimológiai többletre, amely a 

hangulat (Stimmung) német szóalakjának zenei meghatározottságában létrejön. 

Tanulmányában a hangulatot és a zenét közös asszociációs mezőbe helyezi.31 A szerző a 

hangulatok azon aspektusát is megragadja tehát, amely a hallásra is kiterjed. Így bizonyos 

szempontból a vizsgált regény zenei jelenetei, valamint a hangulatot vizsgáló 

gondolatmenetben betöltött funkciója több irányból is bizonyítást nyernek: egyfelől a zene 

hangulatiságára, másfelől pedig a hangulat eredendő zeneiségére mutatnak rá. Minden hang 

fizikai valóság – mondja a szerző, amely nemcsak körülveszi testünket, hanem magával is 

ragadja, s olyan hatással van rá, amely a bensőnket is megrezegteti. A hangok egész pszichénkre 

benyomással vannak. Ilyen erejük van az irodalmi szövegeknek is. Gumbrecht alaptétele, 

                                                             
30 WELLBERY, Stimmung, i. m., 703–733. 
31 Hans Ulrich GUMBRECHT, Wie man die Wirklichkeit der Literatur heute denken kann, i. m., 734. 
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vagyis a hangulatok olvasásának gondolatmenete a zenei megalapozottságot nem egyszerű 

metaforaként alkalmazza. Olvasatában az atmoszféra, a hangulat semmi esetre sem 

függetlenedhet a szöveg materiális komponenseitől, vagyis a forma textuális dimenziójától, 

melyek olyan hatással vannak az olvasó belső érzéseire, mint a zene.32 Nem mellékes tehát, 

hogy a szöveg a zenei szituációikban voltaképpen atmoszférateremtő funkciót reprezentál: a 

többször is idézett zenei jelenetekben is éppen a zene hangulat-aspektusa rajzolódik ki. Az, 

hogy tulajdonképpen a zene sem más, mint hangulat, amelyet az elbeszélő nyelvileg tökéletesen 

markíroz.  

A hangoltság és nyelviség másik jellegzetesebb regénybeli példáját Bükkös és Ibolya 

szerelmi narratívája szolgáltatja. Mindkét szereplő kitűnő példája a hangulatnak alárendelt 

emberi diszpozíciónak. Hiszen mind a férfi, mind a nő esetében ingadozó indulataik, és az 

éppen ebből adódó szertelenségük készteti őket lendületes és következetlen 

megnyilatkozásokra, a beszéd túláradására. „Benső világa szüntelen s indokolatlan változásokat 

mutatott. … Gyakran órákig szótlanul haladt oldalán s arcán szomoru sejtések felhői borongtak, 

a következő napon pedig csacska volt, mint egy rigó a tavasz derekán és barátját még csak 

válaszolni sem engedte” (69).  

Nem indokolatlan a beszéd ilyen jellegű előfordulásánál egy újabb Heidegger-fogalom 

bevezetése: a fecsegés. A fecsegő létmódban ugyanis kettős eljárás ismerhető fel: egyrészt az 

elfedés, másrészt a feltárulás.33 A beszélő ugyanis ebben az esetben eredendően nem képes 

beszédét és annak tartalmát fékezni (így beszéde „talajtalanná”34 válik), folyton eltéríti, elfedi 

valódi mondanivalóját. Ugyanakkor a fecsegés alapszituációjában a beszélő saját lényegisége 

mégis feltárul, amely tulajdonképpen a beszédmódban ragadható meg. Ez a kettősség figyelhető 

meg Ibolya és Bükkös párbeszédeiben is. A férfi és a nő bár nem képesek aktuális 

kedélyállapotuknak megfelelően mindent szavakba foglalni, ennek törekvése és igyekezete 

azonban erősen jelen van. Ugyanakkor a beszédkényszerben létrejövő beszédmód képes 

felmutatni valami lényegit, mégpedig saját hangoltságukat. Kedély és beszéd ezekben a 

szövegekben tehát sohasem elkülönülve reflektálnak a valóságelemek viszonyaira, hanem 

éppen ellenkezőleg, a kettő kölcsönhatása kerül fókuszált helyzetbe. 

Érdekes módon a szerelmi konfliktust ebben az esetben fordított és összetettebb eljárással 

dolgozza ki az elbeszélő, mint az eddigi társas kapcsolatokat: ugyanis Ibolya édesanyját, az 

ügyvédnét is bevonja a történetbe, mellyel egyfajta hármas szerelmi viszonyt generál. Az 

                                                             
32 GUMBRECHT, i. m., 12. 
33 HEIDEGGER, A fecsegés, i. m., 198201.  
34 Uo., 200. 
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édesanya, Laura és Bükkös szerelmi szituációja készteti a két szereplőt Ibolya előtt a 

hallgatásra, a hazugságra. Laura asszony alap-hangoltságát  a hazugságot  pedig szintén 

sajátos nyelvi kontextus reflektálja. Fontos lényegi vonást világít meg Bükkös akkor, amikor 

definiálja az asszony hazugságát, illetve akkor, amikor saját szerelmi vallomását 

megfogalmazza:  

 

– Az ön hazugsága nem az, amelyet a szótár annak határoz meg. Az ön hazugsága tiszta, mint a 

költő munkálkodása, amely végső elemzésben szintén valótlanságok kieszelése, mint a festő vagy a 

zeneszerző ábrándozása, egy nem létező világ földiszítése, egy dőre gondolat megfinomítása, nemes 

megötvözése. Mindnyájan, akiknek lelkünk van, hazudni vagyunk kénytelenek az ostoba világ előtt, 

– fegyelmezve, okosan mutatkozunk be, noha néha a földön szeretnénk fetrengeni a bánattól, a hust 

tépnők le magunkról és értelmetlen szavakat dadogva, járnánk a földön. De nem lehet, nem szabad, 

hazudni kell és nincs más vigasz, mint eltitkolni bensőnket a tömeg elől, és a magunk rejtett világába 

menni, ahova nem tud követni senki.  

Egy ideig hallgatott, aztán így folytatta: 
– Ez a maga hazugsága szép, emberien szép és igaz. (174) 

 

A hazug/hamis szót a költői szöveg analógiájaként fejezi ki, s mint ilyen végső soron értelmezi 

a „hamis regény” kifejezés jogosságát. Ebben az értelmezésben a hamis szó szintén egy 

érzésnek a kifejező nyelvévé válik, és fordítva, „egy névtelen érzés (…) hazuggá teszi 

nyelvünket” (202). 

A hamis szó mentén Bükkös nyílt és érzéseinek hangot adó irányultsága számolódik fel 

az Ibolya előtt eltitkolt viszony kiépítésével. Ugyanis nemcsak Laura alapcselekvésmódjává 

válik a hazugság, Bükkös létmódját is döntően meghatározza és átalakítja az ügyvédnével 

kialakult titkos viszonya. A két szereplő hozzáállása azonban eltérő módon teremti meg a hazug 

életformát. „Az asszony könnyű léptekkel haladt a hazugságok mezsgyéjén, de a férfi nem bírta 

ki” (187). Hiszen az ügyvédné eddigi, „tartalom nélküli” nagypolgári feleség-létének 

(szerepének) izgalmas fordulót jelent a Bükkössel létrejött szerelmi kapcsolat – egyáltalán nem 

bánja tettét, amelynek következménye a családi idill teljes fölszámolása. Ellenben Bükkösnek 

fokozatosan növekvő nehézséget jelent Ibolyával való szembesülése, folyton kitérőt keres 

kettejük társalgásai alól: „mikor hazudni volt kénytelen, néha beleremegett az egész teste. 

Százszor és százszor állt közel hozzá, hogy kimondja azt, ami a nyelvén van, hogy letépje 

magáról a hamis köntöst” (184). Míg a hazugság az asszony természetes hallgatásává válik, 

addig a férfi szorongó elfojtása nyelvi megnyilatkozásaiban is tükröződik, hasonlóan A préda 

nőalakjához, Hanna elszoruló, elfojtó beszédmódjához  

Az igaz (tényszerű) szót képviselő Szakáll Péter ellenpontjaként feltüntetett Bükkös Pál 

beszédmódjában és diszpozíciójában így válik láthatóvá a hamis szó, és a hozzá társítható hazug 

életfelfogás. A regény egyik jellegzetes irányultsága tehát ebben a kettős (igaz/hamis) 
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törekvésben rajzolódik ki: nevezetesen a két szereplő létszituációjának kiépítésében. 

Ugyanakkor a regény sikeresen építi ki a ház és a város hangulatteremtő aspektusát is. Így 

fontos megfigyelni azt is, hogyan lép működésbe a barátságos ház és a városligeti fasor 

környezete a prózanyelvi működésmódban. Milyen hangulatot, atmoszférát ír le a szereplők 

otthonául választott jellegzetes nagypolgári ház, illetve – tovább tágítva a tér 

meghatározottságát – a városias természet (városliget) milyen hangulati specifikumot bont ki a 

szereplők (nyelvi) világlátásában?  

 

A „kőből alakult hasonmás”35 

Ahogyan A préda című regény interpretációjában, úgy az Egy barátságos ház történetében is 

fontos kiemelni a szöveg motivikus szerveződését. Hiszen a regényt nem lehet a beszédmódok 

és világlátások puszta feszültségével azonosítani. A prózanyelv sajátos metaforikus, 

szimbolikus rendszert épít ki. Ez esetben olyan értelmezést provokál már a címben is előforduló 

ház jelentéses szerepeltetése, amely az ember és a tárgy összefüggésének mibenlétére kérdez 

rá. Lovik olyan, a civilizált ember számára szükségszerű tárgyat, illetve az emberi létmódhoz 

elengedhetetlen eszközt helyez az elbeszélés élére, amely funkciójából adódóan is értelmezésre 

késztet. A barátságos ház ugyanis azon túl, hogy antropomorf tulajdonságokkal felruházott a 

regényben, bizonyos szempontból a hangulat kontextusába is illeszkedik, a szereplők 

(kiemelten a Farkas család) hangoltságának kiterjesztésévé is válik. 

Ezen gondolatmenet kiindulópontját Marshall McLuhan meglátásai szolgáltatják.36 Bár 

alapvetően nem poétikai összefüggéseket keres, mégis fontos megközelítési módot kínál egy 

irodalmi szöveg motivikus vizsgálatához. Elméletében az emberi tevékenység valamennyi 

terméke (ruházat, ház, pénz stb.) közvetítő közegként funkcionál a világ és az ember között, 

amely megváltoztatja, átformálja az önmagunkhoz, másokhoz való viszonyainkat. A különböző 

eszközök az ember (szubjektumának) kiterjesztéseként tételeződnek. Ezek a kitágított én-

vonatkozások pedig a szöveg metaforikus működésmódjába állíthatók, amennyiben: „minden 

médium egy aktív metafora”.37 Vagyis nemcsak a cselekvésmód, hanem annak eszközei is az 

ember szimbolikus kifejeződésévé avatódnak. Amikor a világgal találkozunk, sosem közvetlen 

érintkezés valósul meg, amennyiben az egyes eszközök, közvetítő közegek az ember 

kiterjesztéseként értelmezhetők. 

                                                             
35 LOVIK, Egy barátságos ház története, i. m., 14. 
36 Marshall MCLUHAN, Understanding Media. The Extensions of Man, Cambridge–London, The MIT Press, 

19942. 
37 MCLUHAN, Media as Translators, i. m., 56–61, 57. 
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A ház egyike azon közvetítőknek, amelyek a fentihez hasonló megközelítésbe 

helyeződnek az említett tanulmányban. McLuhan a ház és a házépítés példáját a törzsi és a 

civilizált, írni-olvasni tudó ember különbségében mutatja be. A nyugati ember célja a szerző 

szerint, hogy „bekerítse vagy elzárja a teret és különválassza a funkciókat”,38 s ezzel egy 

átstrukturált létmód lehetőségét teremeti meg. Azzal, ahogyan az ember önmaga számára a 

házban elkülönített, különböző funkciókkal ellátott tereket (étkező, alvó, tisztálkodó 

helyiségeket) átalakította, egy életmódbeli változást is létrehozott. Ezzel szemben a törzsi 

kultúra emberének „a ház egyaránt a test és a világmindenség leképezését” jelentette.39 Ennek 

a különbségtételnek a mintájára a szerző pontosan mutat rá, hogy a ház voltaképpen saját 

szubjektumunk kiterjesztéseként működik – „mondhatnánk: funkcióiban elkülönített és térben 

felnagyított alakmása”.40 A Lovik-regény elbeszélője a barátságos házat a Farkas család 

hangoltságának kiterjesztéseként tünteti fel. 

A történet a vizsgált, metaforikus/motivikus szempontból kettős struktúrát valósít meg: 

egyfelől a Farkas család idilli atmoszféráját, és a családtagok kényelmes létmódját szemléltető 

diszpozíciót vezeti be, amelyhez a ház-metafora kiépítése társul. Másfelől azonban paradox 

módon a Farkas család fölszámolásának velejárójaként a ház-metafora motivikus leépülése is 

tetten érhető. Ez a folyamat természetesen a cselekménnyel párhuzamosan, logikailag is egy 

ívet ír le. A narrátor már a regény első bekezdésében nyomatékosítja, hogy a városligeti 

fasorban elhelyezkedő ház mindenkire „kellemes benyomást tett, s azt mutatta, hogy a ház lakói 

nemcsak jómódú, de jókedvű emberek is” (3). Azáltal, hogy a szöveg azonosítja a házban élők 

kedélyállapotát és a házat magát, világossá teszi, hogy a ház a benne élő család kiterjesztett 

hangoltságaként, sőt az eddigiek értelmében (lásd karosszék, szőnyeg) annak prózanyelvi 

jelölőjeként is értelmeződik. A történet kezdetén tehát a ház nem más, mint annak a derűs 

hangulatnak az indexe, amelyet a Farkas család képvisel. A „Farkas-ház sajátos levegője” (28) 

természetesen a családfőt meghatározó hangoltságból, derűs jókedvűségéből és nyíltságából 

ered. Így a ház voltaképpen ennek a derűnek a leképezésével azonos: „Az ügyvédi híg 

keresmény nem bírta el a nagy háztartást. Ám ez sem keserítette el Farkast, tovább mosolygott, 

tovább hegedült, s tovább élte a maga derült, kedves világát, amelynek kőből alakult hasonmása 

volt a mindenkinek nyitott, mindig barátságos ház” (15). A nyelvi eljárások is alátámasztják a 

szubjektum kiterjesztésének jogosságát, melyet a házépítési folyamat részmetaforái alakítanak 

ki. Szakáll száraz tudományosságát például éppen a ház-metafora szövegtérbe emelésével 

                                                             
38 MCLUHAN, Housing: New look and New Outlook, i. m., 123–130, 124. 
39 Uo., 124. 
40 KOVÁCS Gábor, A részlet esztétikuma (Gárdonyi Géza: Az öreg tekintetes), Magyartanítás, 2013/1, 16–24, 18. 
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alapozza meg a regénynyelv: „a sok szellemi erőből raktárt csinált” (25), „vastürelemmel és 

kitartással építette élete egyenes falait” (98). Látható tehát, hogy a raktár és a falak emelése 

összefonódik a férfi diszpozíciójával; Szakáll életen át tartó tanulása, szorgalma, önmagát 

folyton építő tudományossága a házépítés eljárásmódjával párosul. Tehát egy szövegszintű, 

szemantikai láncolatot is kiépít a szöveg.  

Nemcsak diszpozíció és hangoltság kiterjesztéséről van szó, hanem annak a szó szintjén 

is mozgásba lépő folyamatáról. Hiszen a szöveg a ház-metafora fokozatos felépítését is 

végrehajtja, s ezzel egyszerre a ház funkciója is átalakul, átértelmezésre kerül. A ház szó 

önmagában is fontossá válik, és egy ilyen jellegű vizsgálódásban a házasság szóval és az azt 

jelölő fogalommal is operál. Nemcsak azért, mert a történet bemutat egy nagypolgári, csupán 

látszólag működő (ál)házasságot, hanem mert a regénynyelvben a szemantikai szint is 

működésbe lép. Mindaz, amit a ház fogalomköre előhív (házas élet/házasság, családi létmód 

stb.), nyelvileg is megteremtődik a szövegben a ház és részmetaforái kíséretében. Bár nem lehet 

elválasztani ezt a metaforikus szerveződést az eddig értelmezett diszpozíció-kiterjesztéstől 

abból a szempontból sem, hogy a hangulat és a házasság fokozatos leépülése az ehhez társuló 

metaforát is fölszámolja és egy új, a helyzetnek megfelelő metaforát bont ki a szövegben, de 

természetesen önálló prózapoétikai aspektusként is működőképes.  

Amint a cselekmény szintjén az idilli atmoszféra eltünedezni látszik, nyelvi szinten is 

elindul a metafora átalakulása. A történet szempontjából mindez Laura asszony és Bükkös 

szerelmi kapcsolatával veszi kezdetét és abban a pillanatban a barátságos ház jelzője is 

„füllesztővé”, „fojtóvá” alakul át, így negatív konnotációban újraértelmeződik: „Ólmos 

hangulat lebegett a ház fölött, nehéz felhő, amelynek jelenlétét valamennyien érezték, amelyről 

tudták, hogy egyszer le fog rájuk csapni” (203). A leépítés folyamatának egyértelmű részét 

képezi, hogy a házasságtöréssel párhuzamosan a családfő is fokozatosan fölszámolódik és 

nemcsak eddigi hangoltsága alakul át, hanem az ezt kísérő metafora is. A kőből (házból) és az 

emberből (Farkasból) is egyaránt „rom”, „roncs” lesz a szövegben. Ezt a közös szemantikai 

mezőt maga a cselekmény szolgáltatja: 

 

Egy éjjel történt, hogy nagy szél kerekedett, s irtózatos pusztítást végzett a kert fái, virágai között. 

Recsegett, ropogott a ház, pár ablak is összetört. (165.) 

 

Kardos meglepve nézett Farkasra. Első percben alig ismerte meg az ügyvédet, egykori 

principálisa fél év alatt tíz évet öregedett, nemcsak külsőleg, de lélekben, kedélyben is. Ez nem volt 
a régi, jókedvű fiskális, aki mindig tréfákon törte az eszét, mindig vígan dörzsölte a kezét, ha jó, ha 

rossz idő volt, akiről a megelégedett élet boldogsága sugárzott – rom lett belőle, roskadó aggastyán, 

aki fáradt és lehangolt volt. (196) 
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A villám könyörtelenül sújtott le a szegény törpefenyőre, a leggyöngébbre, a legszerényebbre. ... 

A felesége megcsalta – ez a szörnyű kép megrázkódtatta, összetörte és roncsként dobta félre Farkast 

az élet útjából. ... A barátságos ház e pillanatban hirtelen megroppant, összedőlt, romhalmazzá lett. 

(217–219) 

 

A három idézett szövegrészlet egy szemantikai mezőbe hozza a szerelmi „vihar” 

(házasságtörés) sújtotta embert és az épületet. Amikor a házasság és a család a házasságtörés 

folyamatában felbomlik, akkor a nyelv is leépíti a korábbi ház-metaforát, és rommá alakítja azt. 

Ezért nem lehet megfeledkezni a szöveg e kettős építkezéséről. Egyrészt tehát a cselekménnyel 

párhuzamosan felépít egy metaforát, amely annak az idilli atmoszférának a jelölője, amely a 

család diszpozíciáját szemlélteti; másfelől a családi béke fokozatos megsemmisítésével a 

metaforikus törekvés is újraértelmezi saját eddigi alakzatát. Így válik megalapozottá az 

alcímnek választott metaforikus kifejezés: a családi idill fölszámolásáról szóló történet legfőbb 

metaforikus eljárásának ez a kettős törekvése.  

Lovik Károly két regényében  csakúgy, mint a századforduló s a századelő oly sok írói 

gesztusában  a hangulat megfoghatatlansága indítja el az epikus folyamatot, melyben azt az 

elbeszélői magatartást követhetjük nyomon, amely már a modernség programjához csatlakozik. 

Egészen pontosan a meta-pozíció fokozatos felszámolása érhető tetten, lehetőséget adva az 

elbeszélő által létrehozott szereplői beszédmód s világszemlélet kiterjesztésének. Mindkét 

szöveget – nem túl hivalkodó módon ugyan, de – meghatározza, sőt uralja a millennium idején 

átalakuló város atmoszférája. A szövegek azt is számba veszik és arra is refrektálnak, hogy 

Budapest regényi verbális (re)prezentációja hogyan formálja ki egy-egy új léttapasztalatnak (pl. 

a házasságnak és a szerelmi hangoltságnak) a metaforikus nyelvét. A kisregényekben egyfelől 

a fasor (illetve a természet művi újra-alkotása: a Városliget) és az elfásultság metaforikus 

rendjét lehet felismerni, másfelől a nagypolgári otthon (a nagyvárosi villa) és a hozzá 

kapcsolódó luxuscikkek (karosszék, szőnyeg, stb.) újfajta tárgyi világa hozza létre azt a 

metaforikus szövegsíkot, amely az új hangulatvilágnak és léttapasztalatnak kölcsönöz egyfajta 

(dehumanizált) értelmezőnyelvet. Lovik fasori villáiban mindig megmutatkozik, hogy a 

városban újra-ültetett, megtervezett és szabályok közé szorított természet (fasor, liget, kert, 

üvegház, növénypavilon, stb.) hogyan veszít el minden természetességet az ember által alkotott 

tárgyak között; s a regények általánosságban is nyomon kísérik, hogy a tárgyakban és a 

tárgyakért élő ember hogyan számolja fel önnön „természetes” emberi arculatát.  
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III. A hangulat problémája a művészregényben 

 

1. Tájképet festő kisregény  

(Justh Zsigmond: Művészszerelem) 

 

Mindig is sokat tárgyalt, a romantikát tekintve különösen érzékeny és bonyolult kérdés volt 

érzelem és művészet viszonya. Azért érzékeny a kérdés, mert az értelmezést a pszichologizálás 

irányába tereli, és azért bonyolult, mert a befogadói beleérzés igencsak homályos fogalma felé 

irányítja a szerzőnek vagy a hősnek tulajdonított benső érzésvilág irodalmi megjelenítésének 

feldolgozását/befogadását.1 Ha az érzelem és művészet viszonyában rejlő értelmezői csapdákat 

ki akarjuk kerülni, érdemes a 19–20. század fordulójának művészregényeihez fordulni, amelyek 

olvasásával feltárul előttünk az érzelmek esztétikai megalkotottságával való szembesülés 

lehetősége. Ez persze mindig tragikus aspektusokat foglal magába: nehéz szembesülni azzal, 

hogy a sajátként megélt érzelemvilág regényvilágokból táplálkozik. 

A századforduló magyar prózájában az érzelem irodalmi reprezentációja teljesen más 

módon vált központi témává, mint a szentimentalizmus vagy a romantika irodalmában, 

művészetében. Míg a bármiféle racionalizmussal részben szembe szegülő szentimentalizmus a 

nyelvi túlzás (hiperbola) retorikai alakzatának dominanciája felől, a romantika pedig többek 

között szimbólum és allegória viszonyrendszerében próbálta megragadni érzelem és 

szubjektum komplex problémáját, addig a századforduló prózája, a modernizálódó epika 

inkább az öntükröző regényformációk műveleteit használja ki. Ezekben a regényekben az 

öntükrözés az érzelem problematikája felől tekintve főként abban mutatkozik meg, hogy a 

regények nemcsak sajátos érzelemi szituációkat reprezentálnak, hanem azt is prezentálják, hogy 

a műalkotások hogyan befolyásolják vagy teremtik az érzelmi szituáltságot. S a 

művészregényekben az esztétikai produktum által létesített érzelem hangulatként 

manifesztálódik. Hangulat és érzelem összefüggését ezekben a művekben (többek között) az 

alábbi módon lehet megvilágítani: a regények azt vetik fel, hogy az esztétikai produktumok 

világában élő ember csak úgy szembesülhet saját érzelmeivel, mint műalkotások által 

közvetített és befolyásolt tapasztalatokkal; az esztétikai produktumok által kialakított 

életvilágot pedig mindenekelőtt hangulatként éljük meg. A művészetpszichológia mindezt így 

fogalmazza meg: „Minden emócióhoz fantázia járul, és mindegyik kifejeződésre jut egész sereg 

fantasztikus képzetben és alakban. […] Azt látjuk tehát, hogy az érzelem és a fantázia nem két 

                                                             
1 Vö. Géza HORVÁTH, Wege der deutschen Innerlichkeit, Budapest, Osiris Kiadó, 2001. 
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egymástól elszigetelt folyamat, hanem lényegében véve egy és ugyanaz a folyamat”.2 Például: 

egy Ámor és Psziché szobor azáltal formálja nemcsak a szerelemről alkotott képünket, hanem 

magát a szerelem érzését is, hogy megcsodálása, körüljárása, életünk részévé válása egy olyan 

sajátos hangulati diszpozíciót teremt, amely részévé válik az (ábrázolt) érzelem megélésének. 

Egy bizonyos cselekmény mellett a művészetet is tematizáló századfordulós regényekben (az 

Álmok álmodójától kezdve az Ida regényéig) így tehát az érzelem egy olyan 

szubjektumstátuszként tűnik fel, amelyet az ember kizárólag a művészet közvetítésével és egy 

bizonyos hangulatban él meg vagy él át. Ennek a szemléletnek a gyökerei természetesen a 

romantikáig nyúlnak vissza, amelyben nagy hagyománya alakult ki azoknak a regényhősöknek, 

akik maguk is regények mintájára fogják fel például a szerelem érzését. De a századforduló 

művészregényei mégis sajátos poétikával dolgozó szövegcsoportot képeznek – s ez a hangulat-

problematikában ragadható meg. Úgy tűnik, hogy a századfordulón az érzelem mint művészeti 

produktum mibenlétének irodalmi analízise esetében a hangulat problematikáján keresztül 

vezet az út. Láttuk az eddigiekben, hogy nem az értelem és érzelem sokat kutatott ellentétét, 

vagy nem a „büszkeség és balítélet” telített fogalompárjait kutatja a századfordulós regény, 

hanem egy-egy hangulat, egy-egy karakter jellemének, tudatának, érzelmi állapotának 

diszkurzív megjelenítésére, vagyis a hangulat szubjektumképző jelentőségére koncentrál. Így 

háttérbe szorulnak a bonyodalmakban és kalandokban gazdag cselekményleírások, és helyüket 

átveszik az érzelemről szóló és az érzelmekkel küzdő művészi beszédmódok.3  

Érzelem és művészet prózanyelvi megjelenítése szempontjából érdekfeszítő poétikai 

megoldással él Justh Zsigmond egyik műve, az 1888-ban napvilágot látott Művészszerelem 

című kisregény,4 mely egy összetett szerelmi viszonyt visz színre. Egy művészekből álló baráti 

társaság közegében egy szerelmi háromszög íródik meg a szövegben, amely majdnem olyan 

sarkalatos pontként tűnik fel a három szereplő életében, mint a művészet kérdése. A szerelem 

mint az érzelem egy sajátos módusza kerül be a művészi létmód alap-problmematikájának 

horizontjába. A mű ezáltal a szerelmi hangoltságban létrejövő nehezen megragadható és 

befolyásolhatatlan benyomásokat ötvözi a művészi létmód sajátosságaival. 

                                                             
2 Lev VIGOTSZKIJ, Művészet és élet = L. V., Művészetpszichológia, ford. Csibra István, Budapest, Kossuth 
Könyvkiadó, 1969, 387–422, 336–337. 
3 Gyakran emlegetett jelenség a modern epika kapcsán a „történetszerű értelmezésbe vetett bizalom megrendülése 

és a krónikás történetmondás modelljeinek felbomlása”. KULCSÁR SZABÓ Ernő, Törvény és szabály között (Az 

elbeszélés mint nyelvi-poétikai magatartás a harmincas évek regényeiben) = Beszédmód és horizont (Formációk 

az irodalmi modernségben), Budapest, Argumentum Kiadó, 1998, 87. 
4 A cím többféleképpen is megjelent: az első publikálás során Justh külön írta a két szót, a kortársak kötőjellel 

használták, míg a legújabb kiadás – a mai helyesírási elvekre támaszkodva – egy szóként alkalmazza, melynek 

elvét én is követem a disszertációban, s e legutóbbi kiadásra hivatkozom. JUSTH Zsigmond, Művészszerelem = 

Justh Zsigmond válogatott művei, szerk. Kiczenko Judit, Budapest, Ráció Kiadó, 2013, 195–279. (A továbbiakban 

ennek a kiadásnak az oldalszámaira hivatkozom a főszövegben.) 
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Érdekes módon Justhot nem kifejezetten az a pesszimista hangvétel sorolja a magyar 

kortársak közé, amely Reviczky vagy Asbóth műveinek világszemléletében megfogalmazódik, 

mégis tökéletesen beleillik abba a körbe, amelynek e szemlélet a sajátja, hiszen nem áll távol 

tőle a „dezillúziós” hangulat. Halász Gábor írja róla, hogy „már a megjelenése tiszta századvégi 

eszmény. Vékony csontú, halvány bőrű, törékeny jelenség, szakállas, szőke Krisztus-fejjel, 

megbabonázottan vonja maga után a tekinteteket, különösen a nőkét. Hozzá a szemeiből 

kiragyogó betegség, a testét fűtő láz, amely rejtélyes módon kigyújtja és vonzza az embereket.”5 

Justh melankóliája nem „oroszos”, nem „angolos”, hanem teljes mértékben „franciás” – a lélek 

könnyű századvégi szomorúságát (fin de siècle) a párizsi szalonokban otthonosan mozgó fiatal 

műkedvelő hamar magára vette. Justh világszemlélete tehát másként pesszimista mint mondjuk 

Reviczkyé, mégis szorosan hozzá tartozik a korszak fiatal generációjáéhoz, és kiegészítő 

színfoltja a korszak rossz közérzetének. Justh sorolja be magát e nemzedékhez: „Ma, legtöbbet 

kortársaim műveit olvasom, ezeket szeretem legjobban, ezektől tanulok legtöbbet (…) mert 

szellemi testvéreimnek tekintem. Hisz egy kor szülte őket velem, párhuzamos tevékenységük 

az enyéimmel.”6 Kötetbe foglalt levelezéseiből tudjuk, hogy Reviczky Gyulával és Ambrus 

Zoltánnal is kapcsolatban állt, s hogy Gozsdu Elek és Petelei István műveit is nagyra becsüli. 

A disszertáció szempontjából talán nem mellőzhető egy Reviczkynek címzett levél(részlet) 

1886-ból, melyben éppen az tematizálódik, amely Reviczkyvel kapcsolatban is 

problematikusnak mondható – a schopenhaueri pesszimizmus félreértése: „én senkinek nem 

veszem rossznéven, ha pesszimista, bár magam nem vagyok az. Legalább, ha pesszimizmus 

egy lényeges jegye a Nirvána utáni vágy, úgy mindenesetre nem. Belém van valami fojtva, ami 

a végtelen után vágyik, s ez az, ami megakadályozza azt, hogy a néant-t hívjam segítségül, de 

amely megakadályozza azt is, hogy a percben éljek.”7 Justh világszemléletében is megtalálható 

a kedély betegségének lehangoló aspektusa, a rossz közérzet lankadtsága, mely azonban mégis 

azt foglalja magában (amit láthatunk majd regényszereplője megrajzolásában is), hogy ez a 

költői diszpozíció nem bénító hatású, hanem ellenkezőleg, nagyon is termékeny. Inkább 

hozható összefüggésbe a rögeszmés hajlamú alkotó vággyal és az őrületbe hajló 

kényszerességgel,8 mely olyan főfigurákban tükröződik vissza, amelyek „hangulatemberek”, 

                                                             
5 HALÁSZ Gábor, Magyar századvég = Halász Gábor válogatott írásai, szerk. Fábri Anna, Budapest, Magvető 

Kiadó, 1977, 347–389, 379. 
6 JUSTH Zsigmond, Vallomás = Justh Zsigmond Naplója és levelei, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977, 

465–469, 467. 
7 JUSTH Zsigmond, Levelek 1885–1894, Reviczky Gyulának, i. m., 472.  
8 Bodnár György pontosan mutat rá arra, hogy Arzén íráskényszere arra irányul, hogy „a művészet valamiféle 

lélektani deviancia”, patológiai eset legyen – éppen ezért válik rögeszméjévé készülő regényalakja is. BODNÁR 

György, Tételek között szorongó tárgyiasság és impresszionizmus: Justh Zsigmond = B. Gy., A mese 
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„perc-emberek”,9 modern művészek, akikre neurotikus életuntság jellemző. E problematikát a 

középpontba állító Művészszerelem című kisregényét például úttörőnek tartja a szakirodalom, 

„merész kihívásnak”,10 amely összefoglalóját adja Justh ars poétikájának is.11  

 

Az érzelemmé sűrűsödő tájkép 

Az érzelmek megjelenítésére különös módot talál a Művészszerelem elbeszélője. Még a szerző 

egyik elmarasztaló kritikusa, Németh G. Béla is elismerőn szól Justh „intellektuálisan telített s 

rétegzett nyelvéről, szociológiai iskolázottságú figyelméről és művelődési viszonyító 

készségéről”,12 amely az első magyar művészregény13 szövegvilágát is áthatja. E viszonyító 

készség és intellektuálisan telített nyelv fontos szerepet játszik az érzelmek elbeszélésében, 

melynek fő jellegzetessége, hogy a mű a keletkezésének korszakában fellépő 

naturalista/impresszionista tájképfestés újszerű technikáit bevonja a szöveg nyelvi szintjeibe, s 

mindez a műfajok keveredését idézi elő.14 Formailag számottevővé azonban akkor válik ez az 

eljárás, amikor a tájképfestés vizuális elemei a beszédmód szerves összetevőiként íródnak bele 

a regény szövegébe. Festészet és irodalom így nemcsak a történet szintjét, vagyis a szereplők 

beszédtémáit érinti, hanem e kettős egybejátszás (amit majd a további elemzés domborít ki) a 

prózanyelvet is alapjaiban befolyásolja. A képnek a nyelvre való fordíthatása ezúttal szintén 

„azon alapul, hogy magában a nyelvben is véghezvihető ez a képiségre történő visszafordítás. 

Mindkét médium lefordításának közös alapja […] maga a képiség struktúrája, amely az 

embernek a megismerhető környezettől való elválaszthatatlanságát, a lélek és a lét ősi 

beidegződését sematizálja.”15 

                                                             
lélekvándorlása. A modern magyar elbeszélés születése, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988, 142–164, 

148. 
9 BORI Imre, Justh Zsigmond művészregénye = B. I., Prózatörténeti tanulmányok, Újvidék, Fórum Kiadó, 

Budapest, Akadémiai Kiadó, 1993, 19–27, 20. 
10 Uo., 20. 
11 KARDEVÁN LAPIS Gergely, Az első magyar művészregény = K. L. G., Justh Zsigmond első alkotói pályaszakasza 

1885–1889, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, doktori értekezés, 2015, 94–120, 94. 
12 NÉMETH G. Béla, Szemközt egy legendával. Justh Zsigmond epikája = N. G. B., Századutóról – századelőről. 

Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, Budapest, Magvető Kiadó, 1985, 220–237, 231. 
13 KARDEVÁN LAPIS, i. m. 
14 Arról, hogy Justh regényében milyen funkciót tölt be a festészet, már többen is szóltak. Diószegi András elsőként 

ismeri fel a Művészszerelemmel kapcsolatban, hogy a városkép megjelenítése sok esetben „csupa plain-air 

hangulat”. DIÓSZEGI András, Justh Zsigmond (1863 – 1894), ItK, 1960/6, 652–673, 658. Dian Viktória alapos 

tanulmányában pedig erre hivatkozva arra mutat rá, hogy a szereplőket (Paulát és Arzént) sokszor olyan atmoszféra 

veszi körül, amely egy festményt idéz, s ezáltal az elbeszélés (a leíráson keresztül) egy elbeszélt festményt állít 

elő, amely hangsúlyosabb szerepet játszik, mint a jelenet, amelyben a szereplők részt vesznek. Viktória DIAN, 

Description as self-reflection in Zsigmond Justh’s Művész szerelem = Hungarian Studies 19/2, szerk. Szegedy-

Maszák Mihály, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2005, 277–293. 
15 Gottfried BOEHM, A kép hermeneutikája, ford. Eifert Anna, Athenaeum, 1993/4, 87–111, 109. 
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Érdemes felidézni, hogy a modern festőművészeti törekvések milyen módon alakították 

a korszak (a kortárs) művészettörténeti belátásait. Lyka Károly A képírás ujabb irányai című 

áttekintő művében már 1906-ban reflektál az újító alkotófolyamatokra. Lényegbe vágó 

megfigyelései a festészetre vonatkozóan pedig szoros összefüggésben állnak azzal, amit a 

hangulat tölt be a regényvilágban. Ahogy a szerző megállapítja, már az 1860-as, 70-es években 

szükség volt a kép fogalmi megújítására, hiszen az újonnan fellépő művészek (pl.: Courbet, 

Corot, Millet) alkotásai már nem illeszkedtek ahhoz a hagyománykövető iskolához, amelyet 

akadémizmusnak neveztek.16 Sőt, a művészek tudatosan igyekeztek elhatárolni magukat az 

akadémiák avítt stílusától, s mindinkább a szabadban (a természetben) találták meg az 

atmoszférát, amely új kihívással szembesítette festészetüket, s művészetük tárgyát is (őket 

nevezik naturalistáknak és impresszionistáknak). Az irodalom nagy segítségére volt e 

törekvések érvényre jutásában. A regény analitikus pontossága a megfigyelés naturalista elveire 

támaszkodik, s a karakterek részletezése új alapokra helyezte a prózanyelvi eljárásokat. (Emil 

Zola hirdette a leghangosabban a naturalizmus új elveit a kísérleti regény felmutatásával.)17 De 

az impresszió regénybeli megjelenítése, a benyomások nyelviesülése – szubjektív 

aspektusainak ellenére is – szorosan fűződik e pontos és objektivitást igénylő eljárásmódhoz. 

Míg a korábbi művészek célja az volt, hogy a természet „elhibázott” jelenségeit a műalkotáson 

keresztül a műtermek falai között „helyre hozzák” és mindennek alapjait szigorú szabályok 

közé szorítsák, addig a modern festők ezzel ellentétben új műtermet választottak maguknak: a 

szabad ég természetes közegét. „A 19. század döntően fölerősítette a természet fakticitás-

jellegét. Ami természetként áll előttünk, az irány nélküli mechanikus folyamatok, a kavargó 

ősanyag kondenzációjának, a létért folyó küzdelem brutalitásában véletlenszerűen szóródó 

mutációk játszmáinak eredménye.”18 Mindez gyökeresen változtatta meg a festészetet, mivel a 

táj vált elsődleges témává: „ők szigorúan és egészen a környezetükből veszik képeiket, egészen, 

ahogy látták és megérezték, a tárgy mesterkélt alakítása nélkül.”19 A regényben mindez szinte 

szóról szóra elhangzik Paula megnyilatkozásainak egyikében, melyet általában a budapesti 

városkép keltette lelkesedés vált ki: „Nézzen körül… fesse azt, amit lát, amit érez” (225).20 

                                                             
16 LYKA Károly, A képírás ujabb irányai, Budapest, Singer és Wolfner, 1906.  
17 „Mihelyt valamennyi adat rendelkezésére áll, regénye magától felépül. Az írónak csak logikusan el kell 

rendeznie a tényeket. Mindabból, amit hallott, látott, kibontakozik a történet, az egyes fejezetek vázlata. A mű 

értéke többé nem a történet rendkívüliségéből adódik, ellenkezőleg: minél banálisabb és általánosabb, annál 

tipikusabb.” Émile ZOLA, A kísérleti regény, ford. Sáray Erzsébet, Ponticulus Hungaricus, 2016/4. 
18 Hans BLUMENBERG, „A természet utánzása”, ford. V. Horváth Károly = Kép, fenomén, valóság, szerk. Bacsó 

Béla, Budapest, Kijárat Kiadó, 1997,191–219, 217.  
19 LYKA, i. m., 47. 
20 Gottfried Boehm ezzel kapcsolatban Wittgenstein tanácsát idézi: „ne gondolkozz, hanem nézz!” Gottfried 

BOEHM, A nyelven túl? ford. Nagy Edina = A kép a médiaművészet korában, szerk. Nagy Edina, Budapest, 

L’Harmattan Kiadó, 2006, 25–42, 35. 
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Hasonló tanácsot ad a regény központi figurája is legjobb (festő) barátjának: „csak magát a 

szemeid előtt levő képet tedd vászonra… a tüneményt, ahogy láttad s megérezted” (225). 

A kép eddigi fogalma – amely főleg a kompozíció nagyságán alapult21 –kiürült tehát, s 

helyére a „táj-hangulat”22 lépett. A kép igazi témája ugyanis a hangulat jegyében bontakozott 

ki, amennyiben a tájkép nem más, mint lelkiállapot (paysage intime). Ugyanakkor nem arról 

van szó, hogy a természet szemlélése egy szubjektív élmény kifejezője, hanem sokkal inkább 

olyan „lelki beállítottságról”, amelyben a „táj hangulata természetként, tájként megjelenő 

emberi állapottá” válik.23 Az új „műterem” pedig számos hangulatelemet helyez a képre: 

egybemosódó színfoltokat, szétszórt fény szikrájában világosabb tónusokat, egységében látott 

természetet – összegezve mégis a legfontosabbat adta a festészetnek: az impressziót.24 S hogy 

mitől lesz igazán újszerű az impressziók vászonra festése? Lyka Károly szerint éppen a színek 

más jellegű használatától, szemlélésétől. Attól, amit csak a természet szabad tere tesz lehetővé: 

a levegőtől. A levegő hordozója a fénynek, a színnek, minden optikai jelenségnek, áttetsző 

burkával észrevétlenül bevon minden formát – s mint ilyen, eszünkbe juttathatja az ember 

hangolt létmódját (amennyiben a hangulat egyfajta áttetsző auraként fogja körül a jelenlétet). 

Ebben a bevont, átitatott közegben pedig a szín is világosabb árnyalatot ölt, de még a 

térérzékelést is befolyásolja: „A festők levegőtömegeket festettek, amelyeken átszűrődik a 

felhő, fa, ház, ember képe. (…) Ez a levegővel megtöltött tér az ábrázolás tárgya. Igy vitte az 

en plein air festés, a levegőfestés a képírást a tér-festés felé.”25 A forma tehát teljesen háttérbe 

szorul, a festészet hangulatelemekből áll: színből, fényből, levegőből. A kép új meghatározása 

a kompozíció helyett inkább ehhez a hangulat-élményhez kötődik.  

 

Ez az új naturalizmus más irányban fejlesztette az individualizmust. Az intenzív természetszemlélet 

ezuttal a belső embert nemesbítette meg, tette gazdagabbá. A természetbe való bensőséges 

elmélyedés ezuttal éppen a kedély finomabb, kevésbbé szenvedélyes, kevésbbé explozív érzéseit 

ihlette meg.26 

 

Látható, hogy ami megtörténik a regényben, a narrációban, az vele egyidőben megjelenik a 

festészetben is: a műalkotás elsősorban a hangulatot, a kedélyt domborítja ki. Éppen ezért nem 

is várhatunk a festményeken erős kontúrokat, határozott vonalakat, a képekről hiányzik „az 

                                                             
21 A konzervatív szemlélet kép-fogalma ragaszkodott ahhoz, hogy a festmény valamilyen eszmét fogalmazzon 

meg; vagyis kompozícióba foglalt gondolatot, amelynek arányai, (főleg sötét tónusú) színei, ábrázolt alakjai – 

tehát a „külső forma” – megfeleljen a „belső tartalom” eszméjének. LYKA, A képírás ujabb irányai, i. m., 85. 
22 I. m., 48.  
23 RADNÓTI Sándor, „Abschrift der Natur” – a természet másolata, Magyar Filozófiai Szemle, 2014/2, 35–51, 40.  
24 Maurice SÉRULLAZ, Az impresszionizmus enciklopédiája, ford. Berényi Gábor, Budapest, Corvina Kiadó, 1983. 
25 LYKA, i. m., 107.  
26 I. m., 109–110. 
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élesen kivágott rajz”,27 helyette sziluettek és elmosódott rétegek kerülnek a vászonra; ahogy az 

újszerű regényvilág sem terjeszti ki cselekményét kalandokkal terhelt sorsfordító eseményekre, 

nem nyújtja el és nem keresztezi a történéseket váratlan betétekkel – helyette sokkal inkább 

elhomályosodó, ködös vonalvezetés uralkodik el, a hangulat. 

Egy-egy táj-jelenség megfestésénél további újításra szoruló megoldást és technikát 

igényel a természet állandó változása, vagyis a mozgásban lévő természet megragadása. 

Ahogyan a hangulat folytonos áramlását, alakulását, ingadozását a nyelv sem képes 

maradéktalanul reprodukálni, úgy a táj állandó mozgását sem könnyű megörökíteni. Ezért 

halványodnak a kontúrok, és ezért esnek darabjaira az alakok – ahogyan a nyelv is ezért 

kényszerül metaforákban kifejezni a hangulatot. A mozgás megragadásához már nem 

alkalmasak a határozott vonalak és a monumentális kompozíciós egységeket festő technikák. 

Színfoltok, folttömbök, apró pontok egymás mellé festése alkotja már az „impresszionista” 

képet. Justh Zsigmond pedig jól ismerte e jelenségeket,28 s úgy tűnik sikeresen alkalmazta, 

vegyítette őket saját művében. Ezek az elvek ugyanis ismerősek lehetnek a kisregény 

szereplőinek dialógusaiból is: „ez a táj, milyen gyönyörű! Lássa, barátom, ezt érezte, ezt látta. 

Ez a zöldes és mályvaszínű átlátszó ég, ez a széles napsugár, amely behint mindent, ezek a 

feketés zöld fák, amint megtépik sziluettjeikkel az erős nyári napsugártól megsárgult, elszáradt 

gyepet…” (225). Csupa impresszionista hangulat-leírás. Justh éppen ezt a művészeti átalakulást 

érezte meg és szemlélteti regényszereplőiben, illetve azok művészetfelfogásában. A következő 

regényrészlet is ezt foglalja össze: 

 

Paulának az a szeszélye támadt, hogy az újpesti tramway tetején akart kimenni Rákospalotára. Mit 

volt mit tenni, a többiek is felszálltak a nem éppen kényelmes kocsiba, hol Paula majdnem minden 

pillanatban felugrott ülőhelyéről, nézve jobbra-ballra s mutogatva az utca festői részleteit 

útitársainak. A tramway csilingelve ment végig a váci körúton. A délutáni napsugár befutotta a 

poros, csak itt-ott öntözött boulevard-t, amelyet tolongó, sürgő-forgó, többnyire üzletemberekből 

álló tömeg lepett el. (…)  

– Ah, most vagyok csak igazán elememben – sóhajtott megkönnyebbülve Paula. – A modern tájkép 

kezdődik. Ezt, ezt érzem!... – felállt, s a tramway oldalán körülfutó vékony drótkerítéshez 

támaszkodva, az újpesti vámon túl fekvő tájképet nézegette. 
– Ez, ez modern! Ezek a gyárkémények, amint megvonalazzák a szürkéskék, füsttől és párától 

mocskos eget, a külvárosok nedves, gőzös levegője, mely meglágyítja és sejtelmessé teszi, lággyá 

teszi a képet, azok a hamvas, áttetsző színek… itt-ott egy vonal elevenzöld, kitűnő folt! (…) Ezt, ezt 

kell megfestenünk, ennek sokkal több karaktere van, mint holmi kis vízeséseknek, malmocskáknak, 

és erdei lovagváraknak… (235) 

 

                                                             
27 LYKA Károly, A modern festészet = L. K., A művészet könyve. A képzőművészetek történeti és technikai fejlődése, 

Budapest, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat Kiadása, 1909, 371–465, 398. 
28 Justh e folyamatokat a legbensőbb körökből szemlélhette – ott, ahol útnak indultak: Franciaországban. HALÁSZ, 

i. m. 
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Radnóti Sándor foglalja össze, hogy a tájképfestők kedvelt szokása volt „a valóságos vidéket is 

tájképnek látni”, s a korszakban (a 19. században) erősödött fel az igény a „táj szellemi 

megkonstruálására”.29 Az idézet egyszerre több jelenségre is rámutat a fent részletezett 

festészeti megoldások közül. Egyfelől kiemeli a látószög fontosságát.30 A nő az éppen 

mozgásban lévő járművön keresztül csodálja a „természetet”, ebben az esetben a városi 

forgatagot. A táj így mindenekelőtt valóban csak foltok együttes hatásaként ér el a szemlélőhöz. 

A folyamatosan, percről percre átalakuló táj változékonysága a mozgó járműről dinamikájában 

is homályosabb (foltszerűbb) benyomást kelt. Másfelől a szöveg reflektál arra a műalkotás 

szempontjából mindent felforgató – főleg érzéki – tapasztalatra is, amit a levegő atmoszférája 

jelent az általa bevont tájra. Ráadásul itt most a külváros szennyel és mocsokkal teli 

atmoszférája íródik le, amely ugyancsak a korszak műalkotásainak sajátos és újszerű 

témavilágát hirdeti. A füst, a pára, a gőz „felhasználása” a leírásban – jellegükből, 

halmazállapotukból adódóan – kiválóan alkalmasak arra, hogy kifejezzék az impresszionizmus 

elhomályosító technikáját. Hiszen a füst, a pára és a gőz olyan átmeneti anyagok, amelyek 

maguk is folyamatosan változnak, de tulajdonságuk közé tartozik az is, hogy – kézzel-nem-

foghatóságuk mellett – általuk a tárgyak kontúrjai teljesen szétoszlanak. Vagyis hol a tér 

tartalmazottjainak, hol pedig maguk is közegnek mutatkoznak. A regény ily módon nyelviesíti 

tehát a korban éppen zajló új képzőművészeti folyamatot: a szövegrészletből látni, hogy a 

szereplői dialógusok azt a festői tájat igyekeznek megragadni, amelyet a prózanyelv előállít a 

leírás részeként. „Ha a retorika kritériumai átvihetők a vizuális médiumokra, akkor a 

narrativitás és az argumentáció nem csupán szövegsémák, hanem talán az emberi tapasztalat és 

az emberi cselekvés percepciójának alapformái. A percepció perspektívájától függ, hogy 

egymás mellé- vagy fölérendelőként, átválthatóként vagy át-nem-válthatóként értelmezik 

őket.”31 

A Művészszerelemben megjelenik tehát, jól láthatóan a modern, impresszionista festőnő 

(Walter Paula), a Münchenből hazatérő konzervatív-akadémikus festő (Kálmán Ernő), illetve a 

naturalista, „lélekvizsgáló regény ismert nevű mestere” (197) (Gilády Arzén), és általuk a 

korszak aktuális művészetfelfogásainak ütköztetése történik meg a kisregényben. Hármójuk 

művészetről folytatott vitatkozásában Paulának és Arzénnek a korra jellemző modern 

meglátásai kerülnek szembe Ernő konzervatív nézeteivel. Az impresszionizmus gondolatvilága 

                                                             
29 I. m., 42, 48. 
30 Ennek elméletéhez lásd Mieke BAL, Fokalizáció, ford. Ferencz Anna = Verbális és vizuális narráció, szerk. 

Füzi Izabella, Szeged, Pompeji, 2011, 129–149. 
31 KIBÉDI VARGA Áron, Vizuális argumentáció és vizuális narrativitás, ford. Rózsahegyi Edit, Athenaeum, 1993/4, 

166–179, 177. 
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pedig jól illeszkedik az érzelem pillanatnyi kifejezéskényszeréhez, melyet Paula képvisel a 

festészet, Arzén pedig a regényírás tekintetében. A kor modern eszméinek megvitatása közben 

Arzén végül elcsábítja legjobb barátja menyasszonyát, Paulát, de kettejük története a regény 

végére egy szakító levéllel és annak tanulságaival zárul. Ez a szerelmi háromszög alkotja a 

cselekmény vázát. 

Adott tehát a három művész és az őket összefűző szerelem, az összetett művészlét 

idegessége, az új „műterem” atmoszférája, műkritikák, és néhány műalkotás megnevezése, 

szövegbe emelése (ilyen például Leonardo da Vinci Mona Lisája, Munkácsy Mihály 

Siralomháza és Miltonja, Arany János Családi köre, Petőfi Sándor Kis-Kunsága; illetve néhány 

művészről tesznek még említést: Veronese, Tizian, Bastien Lepage, vagy Berzsenyi Dániel). 

Justh művészregénye a történet szintjén teljesíti is a műfajra vonatkozó elvárásokat,32 

szerencsés módon azonban ennél jóval többet képes megmutatni a műfaj jellegzetességéről. A 

kisregény ugyanis ügyesen vonja be a festészet eljárásait a szövegvilágba. Mindaz, amit Lykára 

hivatkozva összefoglalóan felmutattunk a naturalista és az impresszionista festészet elveiről, 

alapjaiban képes dinamizálni a kisregénynyelvet. Így nemcsak a műfaj keveredése történik 

meg, hanem az is észrevehető, hogy a szöveg hogyan terjeszti ki a főszereplői – és a 

műalkotás(ok) középpontjába kerülő – kedélyvilágot a nyelv szintjére, és mindez hogyan sűríti 

össze az őt övező környezetet:  

 

A közeli kertek illata átjárta egész testét. E percben igaz fájdalma mellé más bánat is tolult. 

Megérezte a tájképet – és egy pillanatra megfeledkezett Annáról.  

A városliget terült el szemei előtt. Az egyik oldalon a rondo és a Stefánia út a maguk köznapi 
előkelőségével, a másik oldalon a német aréna felé vezető allée. Errefelé tartott. Itt csendesebb a 

környék, igazabb a természet. Az akácok még nem hajtottak ki egészen, csak pár nap óta volt 

melegebb idő. Feketés törzseik megvonalazták a zöld rét világos alapját. Itt-ott egy nagy fűz vagy 

nyárfa finom, piciny, fakadozó levélkéi pontozták zöldre az ég világos, áttetsző azúrját. A pázsitot 

sötétlilaszín liliomok és fehér százszorszépek tarkították. A levegőben könnyű, alig érezhető illat 

áradozott. Egy-egy bokorban énekesmadár szólt szerényen, alig hallhatóan, tán mert megriadt az 

embereknek a távolból idehallatszó morajától, vagy tán azért, hogy a bokrok, fák és pázsit finom 

rajzával összhangban legyen. (Kiemelések tőlem – N. B., 198.)  

 

A szöveg összetett módon reflektál az ember hangulatban feltárult létmódjára – alapvetően nem 

az érzelmi összetevő (a bánat tárgyának és mibenlétének) részletezése felől közelít, sőt, nem is 

igazán tematizálja azt. Arzén hangulatát anélkül írja le a szöveg, hogy tulajdonképpen 

megnevezné annak minőségét. Mindezt úgy oldja meg a kisregény elbeszélője, hogy a bánat 

                                                             
32 Gergye László írja a korszak művészregényeit elemző kötetében, hogy Justh művét „olyan alkotásnak kell 

tekintenünk, amely mindenféle szempontból megfelel a műfajjal szemben támasztott követelményeknek.” 

GERGYE László, A szép analízise (Justh Zsigmond: Művészszerelem) = G. L., Az arckép mágiája. A magyar 

művészregény a XIX. és a XX. század fordulóján, 59–69, 59. 
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helyére valami más kerül: a „megérzett tájkép” részletező leírása. Így a bánat, a „lethargia” 

(198) a városi tájképben oldódik fel – vagyis a hangulatból tájkép lesz. A hangulat összetettsége 

pedig abban rejlik, ahogyan a nyelv a szereplő feloldódott lethargiáját összefogja: az illatban, a 

csicsergésben és a színben. Az idézet alapján mondhatnánk azt is, hogy egy elbeszélt 

festményben, az ekphraszisz alakzatában.33 Így nemcsak a hangulat kiterjesztése lesz egy 

tájélmény, hanem fordítva is igaz. A tájkép összesűrűsödött affekcióvá is válik egyszerre. 

Éppen erre a jelenségre fókuszál Csejtei Dezső és Juhász Anikó monografikus igényű kötete, 

amely a táj újrafelfedezésének gesztusát végzi el, mégpedig abból az aspektusból, amely szerint 

a táj a szubjektum önértelmezésének lehetőségét kínálja föl.34 A nyelv még ki is domborítja a 

táj érzelemmé sűrűsödését azáltal, hogy a naturalista/impresszionista tájképfestés terminusait 

használja a hangulat megrajzolásához: „megvonalazták”, „pontozták”. A városliget így teljesen 

átalakul, és a „városi táj átesztétizálása”35 történik meg. A főszereplő hangulatának és 

érzelemvilágának nyelviesülése ennek a kettős dinamizmusnak az eredményeképpen jön létre. 

Az idézett hangulatrajz természetesen nem egyedülálló a történetben. Arzén többször elmereng 

érzésein, melyet a szöveg egy elbeszélt festményt idéző élmény megalkotásán keresztül tár fel, 

illetve ezzel egyidőben a leírt táj érzelemmé sűrűsödése is megtörténik: 

 

A központi pályaudvar merész vonalai sötét ívet vontak az áttetsző esti derengésbe. A magas 

vasoszlopokon csüggő villanylámpák tompa, hideg, holdvilágszerű, fehéres fénnyel hintették be a 

pályaház előtt elterülő széles tért, és elhalványították a gázlámpák libegő-lobogó sárga világát. A 

háttérben a százház és munkáslakások, jobbja felől pedig a gázmérők sziluettjei emelkedtek ki a 

ködös szürke tónusú esti porból. A nyugati láthatár halvány narancssárga színeitől élesen elütött a 

halványlila és kékes színű keleti égbolt, melyet a cinkotai út nagy fái megrongyoltak, s melybe az 

esthajnalcsillag élénk, hideg fényű pontot vetett. 

A pályaház távozási oldalával szemben lévő zöldséges s veteményes kertek fái finom, áttetsző 

rovátkákat vontak a szürkés alapra úgy, hogy a tájképnek ez az oldala egészen a Damjanich utcáig 
olyan volt, akárcsak egy igen finoman eltörült rajz. (…) 

A sürgő-forgó lármás nép magával sodorta a két merengő művészt. (…) A levegőt rózsaszínűvé 

festette a lemenő nap végső sugara, amelybe piciny ívet vontak a széles körút gázlámpái. 

Arzén pár percig elmerengett a képen, aztán nyugtalanul helyet cserélt. (218–219) 

 

Amíg a történet elején Arzén letargiája leginkább a Városliget – vagyis a város közepén elterülő 

természet – tömegtől távolabb eső részének hangulatához illeszkedik annak világos színeivel, 

                                                             
33 Az ekphraszisz fogalmának összefoglalóját lásd Gottfried BOEHM, A képleírás ford. Rózsahegyi Edit = 

Narratívák I. Képelemzés, szerk. Thomka Beáta, Budapest, Kijárat Kiadó, 19–36. 
34 CSEJTEI Dezső, JUHÁSZ Anita, Filozófiai elmélkedések a tájról, Budapest, Attraktor Kiadó, 2012. 
35 A kisregény impresszionista hatásainak feltárására többen is vállalkoztak. Két fontos, szövegelemző értekezés 

született. Kardeván Lapis Gergely Justh korai pályaszakaszát vizsgálja doktori értekezésében, s így kapott helyet 

benne a Művészszerelem elemzése is, melyben a szerző az impresszionista jegyek szerepét a háttér megfestésében 

látja, s rávilágít arra, hogy „a főváros látképe átesztétizált életszférává” válik. KARDEVÁN LAPIS, i. m., 115. Dian 

Viktória szintén ehhez a problematikához szól hozzá. Már idézett tanulmányában a leírás modernizáló jellegét 

emeli ki, s ennek során az elbeszélt festmény, illetve a regényben íródó regény művészi megformálását tartja Justh 

legnagyobb érdemének. Viktória DIAN, i. m. 
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a madarak csicsergésével és a virágok illatával, addig a történetben tovább haladva, az új nő 

keltette izgalom és nyugtalanság szürkére festi a főszereplő kedélyét, és ezzel együtt a 

„megérzett tájképet” is. A kedély megváltozását a fény eltérő közegeinek a megjelenítése is 

hangsúlyozza: a zöld rét világos alapja és az ég azúrja helyett a villanylámpák hideg fehérsége 

borítja be a vasúti pályaudvart, melynek nyüzsgő tömege csak fokozza a főszereplő nyomasztó 

és lázas idegességét. A szöveg mindezt találóan fogja össze az „eltörült rajz” metaforikus 

képében. S talán már nem is érdemes külön kiemelni, annyira szembetűnő a szöveg által 

alkalmazott képzőművészeti terminusok használata. Arzén kedélyingadozása megfelel a 

főváros képének váltakozásával, hiszen ahogy a férfi bejárja a várost (és ahogy a prózanyelv 

megjeleníti a Stefánia út, a Városliget, a Városligeti fasor, a nyüzsgő körút és a központi 

pályaudvar atmoszféráját a leírások során), úgy tárulnak fel párhuzamosan Arzén 

hangoltságának szorongásai is. Ilyen szempontból izgalmas kifejezéssel él a szöveg: a művész 

városi létmódját megjelenítő cselekvésformát (Heidegger nyomán: „városban”-benne-létét) a 

sodródás36 jelenségéhez köti. A kiemelt jelenetben a fővárost fővárossá avató tömeg alkotja e 

cselekvés közegét. A sodródás így a szereplő odatartozását, a városba való szerves 

belehelyezkedését mutatja föl, mely egyúttal reflektál a szubjektum hangulatának áramlás-

jellegére is. A város valamennyi „eltörült rajza” Arzén diszpozíciójának kiterjesztéseként 

értelmeződik. Budapest mint szövegtér a századfordulós regényben ezáltal főhőssé is válik. 

Justh regénye azt világítja meg, hogyan képes a nagyváros impresszionista megjelenítésének 

prózanyelve új művészeti problémákat felvetni és új regényi (művész)figurákat létrehozni. A 

városleíró szövegrészek ezáltal figuraképző funkcióval is bírnak. 

Arzén karakterizálásának szempontjából lényegbevágó, hogy az idézett szövegrész 

merengő művésznek nevezi a férfit. A prózanyelv többször jeleníti meg Arzént effajta merengő 

pozícióban. Kifejezetten fontos belátással járul hozzá az elemzéshez a szó szemantikai eredete 

is: hiszen a mereng etimológiai vonatkozásban a merít ige képzett alakjára vezethető vissza, és 

elsőként ’elmerül, merülget’ jelentésben ismert, az ’elábrándozik, elmélázik, gondolataiba 

merül’ jelentése csak a nyelvújítás során alakult ki.37 A sodródás is valamelyest más értelmet 

nyer így, mely a merengéssel szemantikai láncot képezve mindenekelőtt a folyó képzetét 

juttatja eszünkbe. A városi forgatag áramlásába elmerülő művész világlátása rajzolódik ki: a 

„hangulatember” ábrándvilága. Amikor a cselekvés már kezd áthelyeződni a gondolati 

                                                             
36 Valahogy úgy, ahogy a Walter Benjamin-i kószáló figura a nagyváros forgatagába és fényeibe olvadva, a 

kirakatüveg visszatükröződő felületeibe belefeledkezve rója a város utcáit. Vö. Walter BENJAMIN, A kószáló = W. 

B., Angelus Novus, ford. Kőszeg Ferenc, Budapest, Magyar Helikon, 1980, 850–889. 
37 A magyar nyelv történeti etimológiai szótára II. kötet, főszerk. Benkő Lóránd, Budapest, Akadémiai Kiadó, 

1976, 900. 
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szférába, akkor a tettek végrehajtása helyett a szemlélődés – egyfajta „úszás az árral” 

képzetként – uralja a figura jelenlétét. „Pár percnyi kínos merengés után nyugtalanul nézett 

körül. Az egész ligetet nyüzsgő embertömeg lepte el (…) Belevegyült a zúgó, hömpölygő 

néptömegbe, és sodortatta magát befelé a széles úton” (200). A nagyvárosi tér és a művészi 

létmód merengő hangoltsága egybemosódik, s maga a regényfigura így válik az „eltörült 

rajznak” a részévé. Figyelembe véve a disszertáció elméleti vezérfonalát, a hangulatból 

keletkező műalkotás érvényességét, kiegészítő gondolatként megemlíthető, hogy a szó 

„második jelentésének uralomra jutását, irodalmi nyelvi használatának megszilárdulását, 

úgyszintén a szóhoz fűződő költői hangulat kialakulását talán a hangsor zeneisége is 

segítette.”38 A szóban megalakuló hangulat költőisége Arzén művészi alkatában is testet ölt a 

regényben. A merengés szemantikai funkciójának még további szerepe lesz az értelmezés előre 

haladtával. 

A város átesztétizálása – jól láttuk – a figurák megalkotásának is részét képezik tehát.39 

A szereplők karakterizálása is olyan sajátos impressziót kelt, mintha a figura a vászonról lépne 

a regénytérbe.40 Ilyen például Paula megérkezése a fővárosba, mely Arzén kedélyére zavart 

idegességgel hat: 

 

Gilády összeszorult szívvel nézett maga elé. 

Egyszerre az összesűrűsödött páráktól, gőzöktől szürkésfehér légből veres pont bontakozott ki, 

amely mind közelebb, közelebb jött. Arzén hirtelen úgy érezte, hogy Ernő erős karja megragadja és 

viszi, viszi előre… Látta, hogy az egyik coupé ajtaja kinyílik s a kocsi-szakaszból útiruhába öltözött 

fiatal nő szállt ki, akit a közeli villanylámpa egy sugara tetőtől talpig megvilágított. 

Veresesszőke haja halántékára volt simítva; szürke, mélyen fekvő szemeiből a korán élt, korán 

tapasztalt s korán szeretett nő lelke beszélt; halvány, sápadt arcáról vérszegénység s idegesség rítt 

le, éppúgy, mint finom, csontos, nyugtalan mozgású, keskeny kezeiről.  

Walter Paula volt. 
Szemei először Arzénon akadtak meg, ki úgy érezte, hogy átlátott lelkén, s hogy az, amit lelkének 

legmélyén megpillantott, az most szemein keresztül visszatükröződik. (220) 

 

Bori Imre hívja fel a figyelmet az idézett jelenetre, melyben „mintha egy korabeli nőt ábrázoló 

kép elevenedne meg, s lépne ki a képkeretből”.41 Valóban nagyon századfordulós a vasúti 

pályaudvar esti fényei által megvilágított nőalak. Ennek oka nemcsak a nő leírásának módjában 

ragadható meg, hanem abban, hogy Paula első megjelenésében is már egy „vörös pont” 

formájában lép be a történetbe, amely a festészet pontozó technikáját idézi (a pointillizmust), 

de ennél jóval lényegbevágóbb, hogy ezzel a nyelv a regényalak pont-szerűségét tematizálja. 

                                                             
38 Uo. 
39 Vö. ZENTAI Viola, A modern személyiség és a nagyváros, Tér és Társadalom, 1992/3–4, 250–263.  
40 Vö. SÁRMÁNY Ilona, Ecset által homályosan? Fővárosok és festőik. Bécs, Prága és Budapest vedutái, avagy 

szeretik-e a festők a várost, Budapesti negyed 14, 1996, 49–85. 
41 BORI, i. m., 24. 
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Vagyis a szöveg a regényfigurát a festészet területén ismert és használt terminussal írja le, 

hozzájárulva ezzel egyrészt a műfajkeveredés szempontjaihoz, másrészt pedig a „képkeretből 

kilépett nőalak” ideáljához. De amit még elvégez ez a jelent, az a regényszereplő műalkotás-

jellegének felidézése. Ennek alapján a nő egy műalkotás tárgyaként tematizálódik. Paula 

„belépője” azt vetíti előre, hogy jelenléte az első perctől fogva a művészet szintjén – s nem a 

történeten belüli ralitás szintjén – zajlik. Arzén keletkező regényében pedig még inkább 

kiéleződik a nő műalkotásba illesztése. A két regényszereplő (Arzén és Paula) szerelmi 

narratívája így nem is mehet végbe másként, csak olyan módon, melynek a művészet ad keretet. 

Az értelmezés következő lépése, hogy feltárja ennek a művészi szerelemnek a nyelvi-

szemantikai összefüggéseit.  

 

A lázongó művészfigura: a „hangulatember” 

A történet élén egy szakítólevél és a vele járó zavaros érzések állnak. A regény azzal indul, 

hogy Gilády Arzén a következő levelet kapja: „Édes Arzén! Úgy van, édesem, elhagylak. Nem 

értelek. Kínoztál. Mit akartál velem? Szerelmed fárasztott, s ma már bevallhatom, sértett” 

(197). Persze a regény e levél eltávolító megoldásával azt mutatja fel, hogy Arzén nem megéli 

a szakítást, és a szakítás okozta csalódást, hanem olvassa a szakításról szóló szavakat. Erre a 

mozzanatra a későbbi elemzésben még visszatérek. A cselekmény tehát elsőként egy szakítás 

megrázkódtatásában mutatja fel főszereplőjét (noha a levél írója aztán további bonyodalmat 

nem okoz Arzén életében), vagyis egy olyan szituációban indul a regény, amelyben egyszerre 

többféle indulat ütközik össze. A főszereplő így mindenekelőtt egy kiélezett érzelmi pillanatban 

tűnik fel, s szemmel láthatóan nem is igazán tudja megragadni az előállt helyzetet – a levél 

elidegenítő gesztusát. Letargiáját nyomban merengő vívódása követi számtalan olyan 

kérdéssel, mely emberi viszonyainak boncolgatására irányul. Amivel azonban a regényszereplő 

küzd, azt a prózanyelv igyekszik egységbe rendezni. 

A regény ugyanis fontos meghatározást mond ki az érzelem nehezen megragadható 

vonatkozásáról, amikor azt úgy írja le, mint jelölhetetlen, azaz „név nélküli merengés” (201). 

Arzén többször is „annak a név nélküli merengésnek engedte át magát, amelyben öntudatlanul 

minden érzéssé folyik össze” (201). Ennek nyomán fogalmazódik meg, hogy az érzés a még 

meg nem nevezett gondolat tárgyává válik. A regény azonban éppen azt demonstrálja és azt 

mutatja föl, hogyan válhat aztán kifejtetté és kimondottá az a gondolatcsíra, amely 

érzésfolyammá sűrűsödött össze Arzén előtt. Vagyis e regény ennek az érzésnek a diszkurzív 

kibontását adja. S ezt a kibontást csak erősíti az a tény, hogy az elbeszélés egy regényírót állít 

a középpontba, aki saját történetének tapasztalatait a regényírás gesztusában azonnal rögzíti is.  
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A művészetről szóló tudományos diskurzusnak van egy ága, amely meglehetősen újszerű 

megnevezését és elméletét mutatja fel a műalkotás emotív szerepének. A művészetpszichológia 

a művészetet mintegy „meghosszabbított érzelemnek”, vagy „az érzelmek technikájának” 

módjára képzeli el.42 A műalkotás tárgyát azok az affektusok képezik, amelyeket átélünk, s 

amelyek a képzeteinket generálva érzelmekben fejeződnek ki. Lev Vigotszkij írásai szerint a 

művészet egyszerre kétféle érzelemmel szembesíti az embert: egyrészt annak anyaga felől, 

másrészt annak formai átalakítása kelthet esztétikai reakciót bennünk. Más érzelmi töltettel bír 

a fabula, és teljesen mással a fabula művészi megformálása. Vagy más reakciót vált ki Hamlet 

kiélezett határhelyzete, és teljesen mást a folyamatos halasztásra épülő drámai formálódás. A 

két ellentétes irányú, s egymással küzdő érzelmiséget nevezi Vigotszkij a műalkotás befogadása 

során felszabaduló katartikus esztétikai reakciónak. E reakciók azonban csak a fantázia útján 

képesek valódi affektív hatást kiváltani. Quasimodo tragédiáját ugyanis nem érezhetjük át 

teljesen, nem lehetünk Quasimodok – lehetetlen a „belehelyezkedés”, de az ő sorsának 

„ürügyén” átélhetjük a saját magunk történetében felbukkanó szenvedést (mondja Vigotszkij). 

A képzelőerő működésmódjának hatványozottan fontos szerepe van akkor, amikor egy olyan 

regényről van szó, amelyben a szereplő nemcsak az esztétikai tárgy szemlélője, hanem alkotója 

is.  

Arzén művészetében az érzelem és a fantázia ilyen elválaszthatatlansága mutatkozik meg: 

művészete ugyanis az érzés képzetéből indul ki – pontosabban szólva a szerelem érzésének 

képzetéből. S ahogy ő fogalmaz: „minden érzésünk a teremtés eszköze” (202) is egyben. Az 

érzelem anyagtalansága Arzén lejegyzéskényszerében azonban megformálódik a szavak által. 

Ő maga pedig aztán nem is képes máshogy cselekedni, máshogy szeretni, csak a leírt szón 

keresztül. Már a történet elején kiderül, mivel kínozta az első szakítólevél szerzőjét (aztán 

persze később Walter Paulát is): Arzén ugyanis „művészi énjének párját szerette volna feltalálni 

ebben a gyarló, gyönge asszonyban. S elálmodta ideáljának. Annak akarta, annak vélte látni. S 

kétkedve elemezte, akárcsak valamely regényalakját. (…) Kétszeresen szerette, mint ember és 

mint író” (198). Mivel készülő regényének cselekményvilága tehát saját emotív benyomásait 

dolgozza fel, így a két mű középpontjában ugyanaz a szerelmi narratíva áll. Tükörszerű, 

párhuzamos történetalkotás bontakozik ki így a regény a regényben elv mentén. Vigotszkij felől 

tekintve a művészet tehát saját hétköznapi érzelmeinkből indul ki, és ezeket az érzelmeket 

dolgozza át műalkotássá. Azonban ez az átdolgozás csakis valamilyen torzított értelemben 

valósulhat meg:  

                                                             
42 VIGOTSZKIJ, i. m., 387–422. 



108 
 

 

A művészet igazi természete mindig magában foglal valami olyasmit, ami átalakítja, leküzdi a 

mindennapi érzelmet, és ugyanaz a félelem, ugyanaz a fájdalom, ugyanaz az izgalom, ha a művészet 

váltja ki, még valamit magában foglal azon túl, amit tartalmaz. És ez a valami leküzdi ezeket az 

érzelmeket. (…) A művészet az életből veszi az anyagát, de ezen az anyagon túl ad valami olyasmit, 

ami még nem foglaltatik magának az anyagnak a tulajdonságaiban.43 

 

Visszatérve a szakítólevél példájához, jól látszik az, amit Vigotszkij az imént idézett sorokban 

mond: a szerelemben átélt csalódás a levél szavain keresztül, az érzelem leírásában már a 

csalódás „leküzdése” szólal meg, torz alakban, sértettségben. S ugyanígy megfordítva: Arzén 

nem a sértettség érzésével áll szemben, hanem az azt leíró szavakkal, a levéllel. Képzelőereje 

révén ő maga pedig nem képes máshogy cselekedni, nem képes máshogy megragadni a levél 

élményét, mint megírni az asszonyt készülő regényében.44 

A regényíró főszereplő az „érzelem meghosszabbításaként” felfogott művészet-elméletet 

maga is elbeszéli a következő sorokban, folyamatosan reflektálva arra, hogy miben áll saját 

írásművészetének lényege: 

 

A művésznek igazán csakis azt lehet és szabad visszaadnia, amit átélt, vagy legalább már látott. (…) 

Ma, a gondolatszabadság századában az emberi lelket, mint a legérdekesebb tárgyat szedem szét 
részeire, boncolván téged, magamat, mindenkit, az egész világot. (…) énem a művészet. Mindaz, 

amit érzek s gondolok, egyúttal művészetemnek anyaga is. Hidd el, hogy kétszeresen gondolkozom, 

mert egyúttal érzem is azt, amit gondolok, s így kettős még szenvedésem is… (213) 

 

A századforduló regényvilágának feltárása szempontjából lényegbevágó mindaz, amit Arzén 

összegez a művészettel (a regényírással) kapcsolatban: a művészi formába foglalt érzelem 

jelentőségét emeli ki, s a műalkotás kiindulópontját, a művészet teremtő aktusának helyét saját 

maga érzelemvilágában jelöli ki. Az érzelem megragadásának vágya, lejegyzéskényszere vagy 

elbeszéléskényszere a művészi teremtő erőt hozza létre az emberben, amely egy olyan síkon 

mozog, amely – saját tapasztalatunk alapján jól tudjuk – a legnehezebben megragadható, és 

még nehezebben leírható. A műalkotás lényege éppen abban rejlik, hogy e kézzel nem fogható 

benyomásoknak kézzelfogható formát és megfelelő nyelvet adjon, amelyet sok esetben 

gyűjtőnéven érzelemnek nevezünk.  

A regény egyik központi, a művészet kérdéskörétől elválaszthatatlan motívuma is az 

érzelem szférájába tartozik. Arzén tudniillik az alkotás közegének – érdekes módon – a 

szenvedés pillanatit jelöli meg. „Mi más a művészi munka, mint szenvedés? Küzdeni 

                                                             
43 VIGOTSZKIJ, i. m., 393.  
44 A képzelőerő nyelviségéhez lásd VARGA Tünde, Képtelen képzelet (Kép és képzelőerő az ekphraszisz 

trópusában) = Téveszmék bűvölete, szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Jeney Éva, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2004, 

11–37. 
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önmagunkkal, feltépni folyamatosan sebeinket, kiszívni a vért, mely a sebekből serked, küzdeni 

a létért (…) Sok kín után pedig az eddig öntudatlan tudatunkra jő, az érzés alakot ölt, s teremteni 

akarnánk” (199). Ebből kiindulva az már nem is meglepő, hogy egy olyan alaknak, aki 

írásművészetében az érzelem leírásán dolgozik, a szerelem is csak a kín és a szenvedés 

kategóriájába tartozhat: „Szerelmünknek csak a pillanat fájdalma ad tápot. (S hogy tovább 

tartson egy pillanatnál, délibábra szorul, s ez a délibáb a szerelem.)” (240). 

A regény Paula és Arzén szerelmét is a kínzás metaforája köré építve írja le. S ezzel 

kapcsolatban nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy az elbeszélő egy szokatlan nevet 

választott a főszereplőnek: az arzén – jól tudjuk – egy olyan félfém, amelynek élettani hatása 

jelentős mértékben toxikus. Nagy mennyiségben tehát méreg a szervezetre. Éppen ez történik 

a regényben is: Arzén szó szerint megmérgezi a kapcsolatot érzelmeinek folyamatos lejegyzés-

kényszerével. Vagyis „a nő regénybe transzformálása”45 jelenti Arzén számára a szerelem 

egyedüli létmódjának lehetőségét. Arzén kínzó szeretetének első jelei ott válnak először igazán 

láthatóvá és saját maga számára is érezhetővé, amikor Pauláról álmodik: elsőként azt álmodja, 

hogy a nő elégett, majd egy éjjel „álmában meg akarta fojtani, kínozta. A nő véresen, halva 

feküdt lábai előtt” (259). A fizikai kínzás ugyan megmarad az elfojtott tudattartalom álombéli 

szimbolikus kifejeződésének síkján, a cselekményvilágba nem íródik át; azonban a nő gyötrése 

– más módon ugyan, de – fokozatosan erősödve mégis végbe megy a történetben. Ennek 

folyamata pedig már ismeretségük előtt elkezdődik; amikor Arzén még csak Ernő 

elbeszéléseiből ismeri Paulát, belekezd egy „modern szerelemi történet” (271) megírásába, 

amelynek női karakterét Paula elképzelt alakja alkotja. Innentől minden gondolatát és 

képzeletének teljes erejét a nő uralja. A Paula alakjának képzetébe sűrűsödő érzés és annak 

rögeszméje lesz saját regényének tárgya, és tetteinek minden mozgatója, s persze később éppen 

ez válik gyötrődéssé Paula számára. A férfi eltökélt szándéka ugyanis az, hogy az első papírra 

vetett, még „élettelen” regényalak helyett minél jobban megismerje a nőt, hogy valódi „hús 

vér” (262) figura legyen. Az eljegyzésük idején, a házasság előtt Arzén csak vele foglalkozott; 

betegesen csüggött tanulmányozásán: 

 

Otthon folyton írt. Regénye majdnem elkészült. A hősnő körvonalai mind élesebben, mind 

szembeszökőbben domborultak ki. Arzén úgy érezte, hogy végre lábra tudja állítani a valódi, a 

húsból és vérből álló Paulát. S ez az alak elégedetté tette. Paulát néhányszor olyan helyzetekbe 

sodorta, amilyenekben regényhősnője forgott, hogy lássa: úgy fog-e nyilatkozni, mint ahogy 

megrajzolta. A kísérlet nem egyszer sikerült. A leány kezdte észrevenni, hogy modellálványon áll, 

s bosszantotta, kínozta. Majd mindennap összekaptak.  

- Eh, maga kiállhatatlan kezd lenni regényével. Nincs jobb dolga, mint mindig engemet kínozni 
vele? Szeressen, ha vőlegényem, és ne írjon meg. Ez bánt.  

                                                             
45 GERGYE, i. m, 68. 
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Mind a kettejökre kínos napok következtek. (266) 

 

A regényíró főszereplő jól láthatóan művének tárgyául a menyasszonyát választja, mellyel a 

szerelem (érzése) is más módon fogalmazódik meg Arzén számára. Érzéseit ugyanis a 

szóalkotáson, a regényíráson keresztül képes csak összefogni, s ezáltal a szerelem helyére a 

műalkotás – ebben az esetben Paula regénykarakterének rögeszmés megalkotása – kerül. A 

szerelem így az éppen készülő regény síkjára helyeződik át. S ezért az érzelem megragadása is 

csak a képzelőerő, a regényírás, az alkotás folyamatában mehet végbe. A regényrészlet persze 

e szerelem minőségére is reflektál azzal, hogy Arzén a szenvedés művészi ihletését kiterjeszti 

a szerelmi hangoltságára is: a szerelem gyengéd érzelmei helyébe a kínzás és a gyötr(őd)és 

kellemetlenségei lépnek.  

A műalkotás szintjén végbemenő rögeszmés szerelmi ragaszkodást a prózanyelv egyéb 

metaforasor kibontásával is kifejezi, mely ugyan úgy a gyötr(őd)és és a kín(zás) konfliktusainak 

diszkurzusába illeszkedik. A szerelmi narratíva érdekessége, hogy a vonzódás már a közvetlen 

találkozás előtt megkezdődik – mindkét fél részéről. Paula már Ernő elbeszélésein keresztül is 

beszédes reakciót vált ki Arzénból. Az összetett lelkű, modern asszony – ahogy Ernő leírásából 

következtetni lehet – Arzénhoz hasonló ideges temperamentumú művészalkat, aki teljesen 

felforgatja Arzén gondolatvilágát. Láttuk, hogy Ernő házasodási szándéka és a nő híre annyira 

nyugtalanítja a regényírót, hogy új regényének egy fejezetét nyomban el is készíti, művének 

tárgya pedig nem meglepő módon a ”regényhősnő lelki szövetének elemzése volt”, melyet 

„önkéntelenül úgy írt meg, mintha folyton Paulára gondolt volna” (211). Az érzelem 

nyelviesülése – a férfi esetében tehát az írás gesztusa – nem egy jelentéktelen cselekvésként 

fogalmazódik meg a szövegben, hanem affekcióhoz kötött, lázas nyugtalanság övezi: „írni 

kezdett lázasan” (211). A láz innentől Arzén szerelmének regénynyelvi jelölőjévé válik, s mikor 

Paula jár az eszében, akkor „egész benső lénye lázong” (222). A láz élettani szempontból ismert 

jelenség, mely az agy hőközpontjának felborulása során jön létre; olyan védekező 

mechanizmus, mely tünet-jellege okán akkor jelentkezik, amikor a szervezetet valamilyen 

veszély fenyegeti. A láz ilyen módon cseppet sem regénybe illő metaforája a szerelmi 

vonzódásnak. Ellenkezőleg: működésmódja és a szervezetben való jelenléte alapján azt a 

párhuzamot vonja be a regény szerelmi narratívájába, amely szerint Paula megjelenése Arzén 

gondolatvilágában és életszférájában olyan kártékony hatású, amely során Arzénnak a láz 

védekező erejére van szüksége a tovább-éléshez. E lázas írás a férfi Paulához fűződő 

érzelmének első megjelenési formájává, valamint cselekvésmódjává válik. A szimpátia 

azonban nem egyoldalú: Ernő arról számol be barátjának, hogy Paula az ismeretséget 
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megelőzően az író „hűséges olvasója” (208); mindez az első találkozás alkalmával be is 

bizonyosodik,46 sőt, a nő első szerelmi vallomása is a regények ismeretére támaszkodik.47 

Vagyis a regénnyé (és regényalakká) összeálló leírt szó megelőzi a találkozást, s a történettel 

együtt haladva a férfi–nő szerelmi hangoltságának dinamikáját határozza meg. 

A láz ugyanakkor nemcsak a férfi cselekvésmódjához – szeretésének módjához – 

kapcsolódik, hanem a nő karakterének kidolgozásában is fontos szerepet játszik. A regény a 

láz-állapot során létrejövő hőemelkedést – a közös referencia nyomán – a tűz szimbolikus 

kiterjesztéséhez társítja. A nő első, pályaudvari megjelenését újra felidézve mondható, hogy 

Paula tűzként lobbant be a történetbe, s gyújtotta meg a körülötte élőket: a sűrű párából „veres 

pontként” kibontakozó nőalak az egész történetben magán hordozza a tűz erejének szimbolikus 

kifejeződéseit, jelképes előfordulásait (vörös szín, az érzelmek szenvedélyes megélése, 

lobbanékonyság), melynek jelei arcán is megmutatkoznak. Az indulatoktól teli szituációkban 

arca „vérvörös” (245) lesz és „mély tüzű” (258) szemeit a kacérkodás legfőbb eszközeként 

használja. Ez az összefüggéslánc Arzén önkívületi lázálmában mutatkozik meg leginkább. A 

korábban már felidézett álomról szóló szöveghely a következőképpen foglalja össze azt a 

kettősséget, amely mindkét fél érzelemvilágát mozgatja: Arzénnak „lázas, rossz álmai voltak. 

Egyszer azt álmodta, hogy Paula elégett; egész teste reszketett, mikor felriadt; világot gyújtott; 

s gyertyáját soká nem merte eloltani. Félt álmaitól” (241). Ebben az állapotban a láz egyszerre 

több síkon fejti ki hatását. Legszembetűnőbb talán a láz fizikai tünetének jelzése – a test 

reszketése, s az, hogy az általa előidézett zavart nyugtalanság a tudattalan szimbolikus 

kifejeződéseként az álomba is behatol. Mivel a regény az elemzésben megemlített két 

álomjelenségen kívül többről nem számol be, szembetűnő e két álom tartalmának 

erőszakossága, illetve ebben a kiemelt esetben a tragikus jellege. Hiszen ebben a jelentben 

összegződik mindaz, ami a láz karakterében is rejlik: egyszerre kártékony és védekező 

funkciója. Az idézett álomban is az mutatkozik meg, hogy a nő nemcsak külső megjelenésével 

váltja ki a kívánt hatást, hanem belülről is gyötri (szó szerint égeti) a férfi tudatvilágát.  

Noha Arzén (és maga Justh Zsigmond is) alapvetően kilóg(nak) a „rongyos 

egzisztenciák” sorából, valamint a választott kisregényében a műfaji (művészregényi) 

sajátosságai okán az „életregényi” koncepció is másképp érvényesül, mint a Gárdonyi vagy a 

                                                             
46 Paula minden előzetes bemutatkozást és dialógust – társadalmilag elvárt formaságot – megkerülve Arzén egyik 

regényszereplőjére tereli a szót a vasúti pályaudvar peronján, s így szól Arzénhoz: „– Utolsó regényének Saroltáját 

nem értem. Ugye beszélünk majd róla? – szólt a festőnő, és kezet adott Arzénnek, ki a leány szemeiből most már 

csak pajkoskodást, enyelgést és egy szemernyi gúnyt olvasott ki. – Sarolta asszony, és egy esztendeje született 

agyamban és … szívemben. Ma tán másképpen látom a nőt.” (221) 
47 „Ilyennek, ilyennek képzeltelek álmaimban, amidőn még nem ismertem a férfit, csak eszményről álmodtam…” 

(246) 
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Lovik-regényben, valamint regényszereplői sem éppen a csavargó, semmittevő figurák közé 

tartoznak, mégis van valami jellegzetesen (századfordulósan) lehangoló a megjelenítésben, 

abban a rajzban, ahogy Arzén és Paula szerelmi hangoltsága megmutatkozik, illetve ahogy a 

figurák létrejönnek a történetben, és ami ehhez a csoporthoz illeszti „őket”: a lázas izgalomtól 

fűtött alkotásvágy. Jól mutatja fel ezt Arzén karakterének kidolgozása is. A tájképet festő 

regény alakzatához kapcsolódóan a szakirodalom felismeri azt is, hogy Paula alakjához 

hasonlóan a prózanyelv a férfi figuráját is úgy mutatja föl, mintha az egy képkeretből – egy 

portréból – lépne elő.48 Általában az a leíró rész kerül előtérbe, amikor az elbeszélés nyelve 

Arzén alakját először bemutatja. A „portré” a következő: „A tavaszi napfény beragyogta egész 

alakját. Arca a bizánci, aranyalapra festett szentképekre emlékeztetett. Hosszúkás arcéle, 

keskeny, mandulavágású szemei, lecsüggő karjai, szájába lógó orra mintha stilizáltak lettek 

volna, de szemeiből bágyadt, kialvó, finomult érzékiség és mély érzés beszélt” (198). Arról 

azonban nem esik szó, hogy ez az arckép fokozatosan torzul a történet során és a bizánci 

szentkép helyére egy árnyalak kerül, akinek „orcáján lázas, veres foltok” (268) jelennek meg. 

A tavaszi nap által megvilágított figura egyre élettelenebb lesz a „vásznon”, s egyenesen a 

halottat idéző arckép rajza tűnik elő: „Testi szervezete megrendült, izgékonysága annyira 

fokozódott, hogy a legkisebb felindulás szívdobogást s idegfájdalmat okozott neki. Ez az élet 

alakjára is rányomta bélyegét: olyan volt már, mint az árnyék. Arca megnyúlt, szemei beestek, 

két orcáján lázas, veres foltok mutatkoztak; keze olyan volt, mint egy halotté; majd minden este 

kisebb-nagyobb láza volt” (268). Míg a kisregény Paulát „veres pontként” írja le (amely végül 

– a legutóbb idézett szövegrész tanúsága szerint – a férfi arcára is rávetül a karakterizálás során), 

addig Arzén árnyékká válik a történet végére. Azzá az „eltörült rajzzá” (alakká), amelyet a mű 

kezdettől fogva érzékeltet.  

Azon túl, hogy Arzén a hangoltságból keletkező műalkotás művészi diszpozícióját 

testesíti meg, alkatát a századvégi melankólia határozza meg. Mindez a regényírás aktusában a 

legszemléletesebb: „anélkül, hogy igazi fájdalmat érzett volna, csak benső egyéniségének téve 

eleget, kínozta magát. S ennek tudatára is ébredt. Mindamellett jól esett éreznie, hogy az alkotás 

hangulata fogja el. Mindazt, ami valamit ért műveiben, akkor írta meg, mikor sötét volt a 

kedélye” (206). E sötét kedélyből létrejövő műalkotás mozgatja tehát a kisregény főkarakterét, 

melynek alapja – az elemzésből jól láttuk – a szenvedő magatartás. Úgy tűnik, Justh hamar 

felismerte századának „pesszimizmusát”, hiszen a regényírás frusztráló vágyáról szóló regénye 

                                                             
48 Bori Imre szerint Arzén alakjának kidolgozásában „a dekadens költő első és egyetlen arcképe rajzolódik ki”. 

Lásd BORI, i. m., 21. Dian Viktória mindezt a narráció és a leírás felől közelíti meg, s ekfrázisként értelmezi Arzén 

portréját. Lásd DIAN, i. m., 286. 
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reflektál is századának írói alkatára és a korszak letargiájára akkor, amikor elbeszélője Arzén 

művészetét úgy mutatja be, mely kifejezte korát: „a megismerésre törekvő s az idealizmussal 

minduntalan összeütköző szkeptikus, nyugtalan, lázas XIX. század utolsó éveit” (209).  

Mindazonáltal a szöveg nemcsak saját korának hangulatát összegzi, illetve nemcsak 

önreflexív voltára mutat rá, hanem a kisregényi műfaj uralkodó szerepét is hangsúlyozza. Arzén 

így foglalja össze éppen keletkező művét Paulának: „Egy modern szerelem története az egész. 

Meg szeretném mutatni, hogyan engedelmeskedünk ma annak az örök törvénynek, amely 

fenntartja a világot. (…) Maga a regény formája megfelel a század követelményeinek; rövid és 

szorosan tárgyához ragaszkodik: kitérések nincsenek benne” (271). Tehát a szöveg a kisregény 

műfaji sajátosságaira utal anélkül, hogy megnevezné azt. De ami ennél lényegbevágóbb, hogy 

a korszak regényét éppen e kisregényi formában látja megragadhatónak és tipikusnak.  

A Justh-kisregény párjaként elhelyezett Harsányi Kálmán-mű, A kristálynézők (1914) 

szintén egy művésztársaság összetett szerelmi hálóját mutatja fel, melynek központi író-figurája 

azonban (Arzén íráskényszerétől eltérő módon) házassága tragédiába fordulása okán 

keletkezett levertségében az írás tétlenségében vergődik, mely a regény végére mániákus és 

összefüggéstelen lejegyzés-kényszerbe fordul át. Azért fontos egymás mellé állítani időben 

távolabb eső, de a műfaj szempontjából egy irányba tartó műveket, hogy lássuk, milyen 

viszonyt építenek ki a századforduló magyar szerzői a művészregény-koncepcióval. A 

továbbiakban szintén a művészet és hangulat viszonyát középpontba állító regény 

interpretációja olvasható. 
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2. Koramodern művészegzisztencia: a „lélektani nonszensz”1  

(Harsányi Kálmán: A kristálynézők) 

 

 

A Justh-kisregény olvasatának konzekvenciájaként fogalmazható meg az, hogy a 

művészregények alapkoncepciójában lényegi kérdésként áll elő valóság és művészet 

kibékíthetetlen viszonya. Harsányi Kálmán ezt a kérdést nem közvetlenül a regénynyelv 

szintjén érinti, hanem alkotásának bevezetőjében, mely fontos poétikai észrevétellé áll össze. A 

kristálynézők című művészregénye élére helyezett Előszófélében (többek között) a szövege 

műfaji bizonytalanságát2 kiemelve a következőket fogalmazza meg:  

 

Alakjaim – az életből, vagyis az életnek bennem folyó képéből kiszakítottak s kifejlesztettek – már 

élnek, s múlttal mögöttük, jövővel maguk előtt, várják a sort. (…) A kristálynézők, ez a regény, 

regénydarab, vagy minek nevezzem, csak egy ember sorsát intézi el, nem valamennyiét, aki benne 
szerepel. (9) 

 

Akár a kisregény definíciójául is szolgálhat az Előszófélében közölt írói mentegetőzés. Egyfelől 

a cselekményidő tekintetében a szöveg nem törekszik nagyívű élettörténet ábrázolására 

(mindössze 11 nap eseményei alkotják a regényidőt, noha az elbeszélés képes artikulálni a 

régmúlt történéseinek jelenbe fordulását is); másfelől pedig a „regénydarab” – a kisregényhez 

hasonlóan – csupán egy-egy életből vett alak „sorsát”, történetét beszéli el, egy sajátos 

életszakasz eseményeinek részletezésével. A szereplőknek nincs kész és befejezett történetük, 

az elbeszélés során és után is folyamatosan íródik tovább; kizárólag egy folytonos létesülésről 

beszélhetünk – ennek legpontosabb szemléltetése Balogh Fábián regénydarabja. A terjedelem 

így nem feltétlenül jelent műfaji besorolást, az eddigi írásművek felől nézve pedig A 

kristálynézők tökéletesen illeszkedik az „életregény” koncepcióba azzal a különbséggel, hogy 

Harsányi máshogy nevezi meg azt: a „regénydarab” egyúttal utal az élettörténet egységes 

átlátásának lehetetlenségére és az ebből adódó töredékességre is.  

Az író ezzel a bevezetővel azonban nemcsak a mű megírásának hátterére reflektál, hanem 

a regényírás kiindulópontjának helyét is tematizálja. Pontosabban a műalkotás gondolatának 

megszületését és alapszituációját is kutatja. Regénye élén a következőket fogalmazza meg:  

 

                                                             
1 HARSÁNYI Kálmán, A kristálynézők, Budapest, Pesti Szalon Könyvkiadó, 1993, 131. (A továbbiakban ennek a 

kiadásnak az oldalszámaira hivatkozom.) 
2 A mű gondolatiságából, esszéisztikus betéteiből és bölcseleti jellegű hangneméből kiindulva Arany Zsuzsanna a 

műfaji bizonytalanság kérdését a „menipposzi szatíra” rokonításával látja tisztázhatónak. Lásd ARANY Zsuzsanna, 

Művészetábrázolás Harsányi Kálmán A Kristálynézők című művében = Regények, médiumok, kultúrák, szerk. 

Kovács Árpád, Budapest, Argumentum Kiadó, 2010, 198–210. 
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Az életből, a világból, a gondolatok és érzések végtelen tömegéből ki-ki annyit ért meg, amennyi 

kifejletten, fejledezőben vagy csírában benne magában is megvan. Azért nevezzük az értő és érző 

felsőbbrendű embert – némi hiúskodó túlzással – mikrokozmosznak. (…) Vagyis egyszerűen csak 

bő tartalmú énnek, akiből – alkotni vágyó ösztön sugallatára s tudatos érlelések után – akár egész 

énrajzok nyüzsöghetnek ki, mint ahogyan, teszem föl, a legfelsőbbrendűek egyikéből, Balzacból 

kinyüzsögtek.  

Az énegyének ilyetén termelése, a bennünk meglévő csírák kifejlesztése a szülő én méhén kívül, 

az agyvelő legtelevényebb földjén: a képzeletben történik. (5–6) 

 

A művészi teremtést – hasonlóan a Kemény Zsigmond-i regényfelfogáshoz – Harsányi sajátos 

módon nem az érzelemben és nem is a tudatban ismeri fel, hanem sokkal inkább az agyvelő 

egy részében, a képzeletben.3 A minket körülvevő világ érző és értő tapasztalata a képzeletbe 

befészkelő gondolatcsírába sűrűsödve a műalkotás tétjévé válik. Az is megfogalmazódik 

ezekben a sorokban, hogy a regényíró olyasvalaki, aki a teremtő képzelet révén „énrajzok” 

megalkotására törekszik. Ez az „énrajz” akár a Justh-regényből ismert „eltörült rajz” kifejezést 

is megidézheti, amely mint a fő figura élettörténetét megalkotó – festőművészetből kölcsönzött 

formanyelvvel kifejezve – „műfajként” is értelmezhető. Harsányi gondolatmenetét azonban 

követi a regényírás gesztusára vonatkozó munkafolyamat leírása:  

 

Maga a regényírás vágya akkor kezd bennünk ébredezni, mikor már körülfognak a magunk 

teremtette alakok, a kicsiny csírákból fölsarjasztottak, a félig fejlettből teljessé növeltek: a napról 

napra, évről évre folytatott éber álmaink eleven, hús-vér egyénekké érett ködgomolyagai. (6) 

 

Harsányi alkotásfolyamatában a képzeletben létrejött „regénydarab” karakterei, „énrajzai” 

permanens alakulásai/változásai egy folyton együtt álló jelenlétet követel meg regényíró és 

regénykarakter között. Ennek az együttes jelenlétnek a kronotoposza pedig a képzelőerő. 

Ugyanakkor Harsányi nem azt mondja, hogy amint előáll egy karakter, egy jellem, azt azon 

nyomban papírra kell vetni; helyette azt hangsúlyozza, hogy az alakok körülfogják és évről évre 

ködként gomolyognak képzeletében – jelenlétük még anyagtalan, noha maga az író a 

testi/fizikai jelenlétre jellemző tulajdonsággal éppen hogy kézzelfogható mivoltukban hús-vér 

egyénekként érzékelteti őket. E ködgomolyag-szerűen körülfogott, képzetekből álló állapotot 

nevezhetjük alkotó/teremtő jelenlét-tapasztalatnak, mely preverbális folyamatként készteti az 

írásaktust.4 Az ebből keletkezett regényformát pedig az „énrajz” kifejezése írja le 

                                                             
3 A regény éppen az önreflexivitása felől tud újat mutatni. A mű gondolati tartalmának, művészet és valóság 

izgalmas viszonyrendjének kérdéseit méltatja Gergye László is. Vö. GERGYE László, A beszéd primátusa 

(Harsányi Kálmán: A kristálynézők) = G. L., Az arckép mágiája, Budapest, Universitas Kiadó, 2004, 101–126. 
4 Itt érdemes egy világirodalmi kitekintést is közbe iktatni: bár egy bő évtizeddel később, de Virginia Woolf 

írásművészetében található rokon elképzelés erre az összetett jelenléttapasztalatból kibomló regényalkotási módra. 

A Vázlat a múltról (A Sketch of the past) című önéletrajzi írásban számol be az írónő arról, hogyan képzeli el a 

regény születésének gondolatát egy sajátos jelenlétérzet összefüggésrendjében: „Negyvenegynéhány éves koromig 

(…) anyám jelenléte rögeszmésen foglalkoztatott. Hallottam a hangját, magam előtt láttam őt és napi teendőim 

végzése közben el tudtam képzelni, mit is tenne vagy szólna. Egyike volt azoknak a láthatatlan jelenléteknek, 
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legpontosabban. A jelenlétet ebben az esetben valahogy úgy írhatnánk le (Kelemen Pál Jelenlét: 

golyónyomok a falban című tanulmánya nyomán), mint valami olyan „ittlétet”, ami 

jelentéktelenségében tárul föl és atmoszféraként vesz körbe minket – minden rendhagyó és 

különleges pillanatnyiságot nélkülöző, folyamatosan fennálló, állandó létezésként.5 Persze 

ebből a megfogalmazásból egyszerre hallhatjuk ki Martin Heidegger terminológiáját is, a 

világban-benne-lét és a belevetettség, az ittlét (a Dasein) tapasztalatát, és a jelenlét-fogalom 

egy nem-hermeneutikai, gumbrechti elgondolását is.  

A kristálynézők különös összefüggésrendben mutatja föl a képzelet és a jelenlét 

viszonyrendszerét. E két egymástól elválaszthatatlan kategóriát a regényvilágban az emlékezés 

különböző módjai (mint a képzelőerő dimenziója) és a hangulat móduszai (mint a jelenlevés 

dimenziója) fűzik össze. A regényíró főszereplő, Balogh Fábián történetében az is benne van e 

kettős regényszervezés folytán, hogy a teremtő képzelet egy leblokkolt módja, és ezáltal a 

jelenlét egy felfüggesztett, kizökkent állapota mutatkozik meg. Fábián fel-felbukkanó tragikus 

emlékképei, a múltra vonatkozó töredékes élményfoszlányai ugyanis hét év óta gátolják a 

regényírásban – azóta, hogy ideggyenge felesége, Júlia elégette kéziratait, (köztük kétkötetes 

regényét a Budapest lelkét), valamint megölte közös kisfiúkat. Élettörténete így több ízben 

számolódik föl, szó szerint anyagtalanná válik. A megsemmisített írás és a kiontott élet víziója 

(„az agyában szüntelenül égő fehér betűk” [431]) Fábián alkotó vágyát, az írásaktust is 

megszüntette. Júlia tehát a teremtéstől fosztotta meg a férfit, aki a kristálynézés rejtelmeibe 

menekül élete tragédiája elől. Fábián a tragédiát követően vidékre vonult, és hét évet töltött 

távol Budapesttől. A távollét alkalmat adott számára egy sajátos kristály létrehozására és 

tökéletesítésére. E hét (meseinek ható) év után azonban újra visszatér a városba – „az élettelen 

                                                             
amelyek végül is minden életben olyan fontos szerepet játszanak. (…) Aztán egy nap, látszólag az akaratomtól 

független rohamomban kitaláltam A világítótoronyt. (…) Nagyon gyorsan írtam meg a könyvet, és amikor kész 

volt, akkor már békén hagyott anyám. (…) Mégis, ezek a láthatatlan jelenlevők rángatják »ezen emlékiratok 

alanyát« mindennapi életében erre vagy arra, s ők azok, akik megfelelő helyen tartják.” (Kiemelés tőlem – N. B.) 

Mindezek alapján az emlékezés és az írás egymást feltételező összefüggésben lépnek elő. Woolf a múltbéli státuszt 

felszámolva „láthatatlan jelenlétként” („invisible presence”) tartja számon a múlthoz tartozó, a múltat képviselő 

alakokat. A „láthatatlan jelenlét” mellett pedig az általa „nem-lét”-nek („non-being”) nevezett állapotot is hozzá 
rendeli a jelenléthez – utalva azokra a dolgokra, amelyekre az ember nem emlékszik. A „nem-lét” állapota túllép 

az emlékezés aktusán, de mindkét esetben az elbeszélésre törekvő léthelyzetet kell felismerni. „Az igazi regényíró 

valahogy mindkét létmódot tudja közvetíteni.” Woolf ontológiai szemlélete a jelenlevés hármas tagolódásaként 

tételeződik (lét, nem-lét, láthatatlan jelenlét egységeként), amely lényegesen összefonódik a regényírás 

folyamatával. Az írás valahogy a tudattalanhoz kezd így kötődni. A múlt szereplőit, a láthatatlan (azaz már nem 

létező) jelenlevőket, mondhatni az emlékezést provokáló múltat az írás aktusának függvényében a jelen 

valóságához köti. A regényszerveződés hasonló példáját látjuk a korábbi keletkezésű Harsányi-műben, melynek 

regényíró főszereplőjét éppen életének láthatatlan jelenlétei blokkolják művészi teljesítménye létrehozásában, 

melynek hatására a képzelet mesterséges művészi világába menekül. A szöveghelyeket lásd Virginia WOOLF, 

Vázlat a múltról = Egy jó házból való angol úri lány. Önéletrajzi írások, ford. Séllei Nóra, Debrecen, Csokonai 

Kiadó, 1999. 27–137, 34, 47.  
5 KELEMEN Pál, Jelenlét: golyónyomok a falban, Kalligram: Művészet és gondolat, 2014/12, 60–70.  
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életből vissza az igaziba” (279), és a regény épp első Budapesten töltött estéjével indítja a 

cselekményt.  

Az első városi impresszióhoz fűződő szituáció egy intenzív, összetett és paradox 

jelenléttapasztalatot ír le. Fábiánt első útja ugyanis a Vigadóba viszi, egy hangversenyre, 

amelyen Bach Máté-passióját játsszák. Ez a zenei élmény többszörösen is felkavarja Fábiánt: 

erős fizikai és gondolati hatással van rá. Egyfelől, még a koncert megkezdése előtt, az orgona 

látványa felidézi húsz, huszonöt évvel azelőtti kisdiák énjét; azt a kis kórustagot, akinek első 

befolyásos eseménye éppen e zeneműhöz fűződik. Ez a vízió az immár férfivá lett író kavargó 

emlékképeivel tovább fokozódik akkor, amikor a zene felcsendül: „Már a bevezető első ütemei 

elfacsarták a szívét. Az ezzel a névvel nevezett megfoghatatlant is meg a fizikait is” (22). Az 

elbeszélő diszkurzus a zenei hangoltságban létrejövő intenzitást a jelenlétet fizikailag lehetővé 

tevő szervünk metaforájával írja le: az elfacsart szív képében. Ezzel jelzi a szöveg azt is, hogy 

e hatás egyszerre érinti meg a fizikai/testi és az érzelmi/hangulati jelenlét dimnezióit is. A zene  

fizikai fájdalmat is képes elérni, azzal az érzelmi skálával, amit a megnevezhetetlen szóval jelölt 

érzelem, Fábiánt idézve az „anyagtalan matéria” (35) fejez ki. Itt érdemes újra felidézni azt, 

hogy mit is jelentett Justh kisregényében az érzés Arzén számára. Az érzés „definíciója” éppen 

akkor fogalmazódik meg abban a történetben is, amikor a férfi az első szakítólevél lehangoló 

élményében a hegedűjátékot hallgatja, s közben „annak a név nélküli merengésnek engedte át 

magát, amelyben öntudatlanul minden érzéssé folyik össze.”6 

A kristálynézőkben a zene művészi hatásának következtében létrejövő hangoltság 

megjelenítésével kezdetét veszik azok a jelenlét-leírások, amelyek több részletben, fokozatosan 

fordulnak át a főszereplő jelenlét-deficitjébe – a férfi önkívületébe. Először is a zene különös 

fizikai hatásainak leírása valósul meg, vagyis a jelenlét intenzitásának kézzelfogható, 

megragadható testisége, majd mindez átcsap valami kézzel nem fogható izgalomba:  

 

Az első kórus berobbanásakor összegubbaszkodott, belebújt a kottáiba, szerette volna valami 

egészen idegen gondolathoz terelni érzéseit, hogy lebírja valahogyan feltoluló zokogását, és azon 

tépelődött, hogyan fog két hosszú órán keresztül tülekedni remegő álla idegeivel, ziháló melle 

fölcsuklásaival és azzal az elzárni nem tudott acélos kis izomzsilippel, mely szeme sarkában 

mindenáron föl akart pattanni, hogy utat nyisson könnyeinek.  

Néhány nyugalmasabb ütem lecsillapította kissé. Úgy érezte, hogy hirtelen megerősödik. 

Fölegyenesedett és egész lelkével figyelt. A második kórus fölzúgása azután hirtelen újra 

összeroppantotta, s érezte, s elképzelni sem tudta, hogyan, de érezte, hogy néma jajszókat kell 

kiáltania valami visszhangos nagy ürességbe a lelke mélyén, és hogy ezt nem bírhatja soká, mert 

belészakad. Az utolsóig megfeszült benne minden ellenálló akarat. Megadta magát. (…) [Innentől 

azt láthatjuk, hogy egy kézzel-nem-fogható idegességet hogyan tesz mégis megragadhatóvá az 
elbeszélő diszkurzus. Beiktatott megjegyzés tőlem – N. B.] Gondolatok, emlékek, átélt gyönyörök 

                                                             
6 JUSTH Zsigmond, Művészszerelem = Justh Zsigmond válogatott művei, szerk. Kiczenko Judit, Budapest, Ráció 

Kiadó, 2013, 195–279, 210. 
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és fájdalmak kezdtek színes és szürke ködgomolyagokban átsuhanni felette. Homályos ködfátyolon 

keresztül előtte lebegett az egész élete. (…) 

A zene folyt, hullámzott, hömpölygött, dagadt, tornyosult, az egekig vágott föl körülötte. 

Följajdult. Föl kellett jajdulnia. Szomszédai riadtan tekintettek rá, de intett nekik, hogy hagyják 

békén, csak kerülgette valami. Az a valami nemcsak kerülgette, de meg is fogta már. Hallotta a 

zenét, de nem tudta, mit hall. Már váltakozva muzsikált neki Bach meg az élete sorsa. (22–24) 

 

A zene jól láthatóan kétszeres hatást gyakorol Fábiánra: egyfelől fizikailag érinti meg, furcsa, 

rángatózó, uralhatatlan testi jelenlétet eredményezve, másfelől pedig elindítja benne a szintén 

uralhatatlan képzeteiben gomolygó emlékképeket. A zene intenzív fizikai hatása tehát a 

gyermekkor víziókban felbukkanó emlékképeivel egymásba fonódva váltakozik Fábiánban. Az 

emlékezés gomolygó működésének leírása pedig – melyet a nyelv Fábián képzelőerejének 

markírozásával szemléltet –, a köd homályos, kézzel-nem-fogható jellegének megfelelően a 

jelenlét anyagtalanságának metaforájává válik. Az a bizonyos valami, ami 

körülfogta/kerülgette, ami belengte a férfit, az a műalkotás (a zene) jelenlétének feltárulkozása, 

egy sajátos koegzisztencia anyagtalan megtapasztalása volna. „A műalkotás igazi léte abban 

áll, hogy tapasztalattá válik, mely megváltoztatja a tapasztalót.”7 Gadamer ontikus 

megközelítése a műalkotás lényegi vonásáról fontos belátásokhoz vezet Harsányi Kálmán 

művészregényével kapcsolatban. A műalkotás hermeneutakai aspektusa, a világ műalkotáson 

keresztül történő megértése ugyanis kulcskérdéssé válik A kristálynézők regényíró főszereplője 

számára. Ennek egyik aspektusa továbbra is a koncert-jelenthez fűződik.  

A Fábián jelenlétét felforgató (művészi) tapasztalat a zene és az írás kapcsolatában, 

összefonódásában tovább fokozódik. Hiszen Fábián hét évnyi terméketlen időszak után újra 

ceruzát ragad ettől az élménytől indíttatva. A koncert második felében „kivetkőzött minden 

felfogható érzésből, gondolatból, s egészen a felfoghatatlanba merült. Egyre távolabb és 

távolabb került a földtől, önmagától, mindentől, ami konkrét valóság. És ez véghetetlenül jól 

esett neki” (33). Amíg egyértelműen valamiféle jelenlétvesztésről, önkívületi állapotról van 

szó, addig nem szabad megfeledkezni arról a belevetettségről, a világban-benne-lét 

kiszakíthatatlanságáról, amely egyúttal lehetetlenné tesz minden jelenlétet nélkülöző szituációt. 

Fábián ebben az állapotban „föllapozta a partitúrát. Rámeredt a fölnyitott lapra, azután egészen 

öntudatlanul ceruzát vont elő a zsebéből, és írni kezdett a kottasorok közé” (37). Vagyis a 

jelenlétvesztést azonnal követi az írás gesztusa. Az ittlét egy egyedi megmutatkozása, amely a 

zenebefogadás önkívületéből szabadul fel. E partitúrába írt – nagyrészt összefüggéstelen – 

sorok paradox jelenlét-tapasztalatot tárnak föl: egyrészt Fábián önkívületének jeleként, 

                                                             
7 Hans Georg GADAMER, A műalkotás ontológiája és ennek hermeneutikai jelentősége = Igazság és módszer, ford. 

Bonyhai Gábor, Budapest, Osiris Kiadó, 2003, 133–164. 
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jelenléthiányának materialitásaként, másrészt – s ezzel ellentmondóan – a férfi jelenlétének 

nyomaként tematizálódnak a szövegben. Hiszen ez az egyetlen megragadható jele annak, 

aminek a férfi nincs tudatában, a zenei „élmény”8 hatására elfojtott hangoltságnak, amit Fábián 

„az agyvelőt szorító láthatatlan hálónak” (37) nevez delíriumban írt levelében. Ez a láthatatlan 

háló pedig „anyagtalan, fölfedezhetetlen, egészen olyan, mint bármi más, ami nincs. És mégis 

van” (38). Vagyis a zene és a szó összefonódása, a partitúrába vetett írás mégiscsak az „ittlét” 

szorítását mutatja föl abban a teremtő jelenlétben, amely még „nincs, de már mégis van”. Az 

intermediális viszonyban létrejövő írás a felfokozott hangoltság önmegértő gesztusaként is 

felfogható: a műalkotás világalkotó fenoménjeként. 

 

De hát én most nem azt írom le, amit kigondoltam, hanem amit gondolok és az mindig butául 

becsületes. Valaki tetszhalottá dermesztett engem, koporsóba tett és ez a zene most, mint egy 

felhőkig szökő gejzír, fölsodort koporsóstul a magasságba. És a forró, zubogó víztölcsér tetején úgy 
megtáncoltatott, mint tojáshéjat a céllövő bódék játék szökőkútja. Azután földhöz csapott, 

egyenesen maga elé és most itt vagyok, magam sem tudom miért. Talán csak azért, hogy ízzé-porrá 

tört koporsóm szilánkjai közül maga felé nyújtsam a kezem. (…) A valóságos világban csak 

tengődöm és lézengek, ügyefogyottan, lázadozva, keserűn, egyedül. Nagyon egyedül. Sokkal 

magányosabban, mintha sohasem lett volna senkim, vagy mintha lett volna valaha igazán valakim. 

Bocsássa meg nekem ezt a tébolyodott írást, lázam van. (40) 

 

A kottasorok közé jegyzett mondatok végül egy levéllé állnak össze, és egy címzettet is 

megfogalmaznak: az írást ugyanis Fábián Pataky Laurához, az ígéretes tehetségnek bizonyuló 

szobrásznőhöz juttatja el. Az írás önkéntelen, ösztönös kitörését a gondolkodás termékeként 

megnevező Fábián számára saját létmódja artikulálódik e sorokban. A koporsó válik ugyanis a 

férfi valóság-metaforájává a történet során („soká feküdtem mozdulatlanul abban az óriás 

koporsóban, amelyet valóságnak neveztek körülöttem” [181]). E „tetszhalott” lét, melynek 

közege a halál képzetét idéző koporsó-valóság a tengődés, a lézengés, a tehetetlenség, a 

semmittevés léthelyzetét foglalja magába. Ennek a tétlen létnek a kimondása, a belátása 

fogalmazódik meg abban a pillanatban, hogy ceruzát ragad, és kész kimondani (és megérteni) 

élettörténetének tragikus fejezetét (melynek körülményei az olvasó előtt ekkor még mindig 

ismeretlenek). Erre a megértésmozzanatra vonatkozik a levél kezdete: „hét esztendő óta ma 

éreztem át először egész nagyságában, mekkorát vétett ellenem az a Shylocknál ügyesebb 

Shylock, aki vérrel együtt alkudta ki és vágta ki mellemből a font húst” (37). Az első koncert-

                                                             
8 Az élmény fogalmának összetett filozófiai megközelítései közül itt ismét Gadamer hermeneutikájára kell 

hivatkozni (még úgy is, hogy ő maga nem kedvelte a kanti transzcendentális szubjektivitásból eredő új fogalmat), 

melynek alapján a művészet élményszerű megragadása csak a műalkotás lényegét zárja el, elkülöníti azt a világ 

összefüggéseitől. Ezért az esztétikai tapasztalatot sosem valami egyedi, életösszefüggés nélkül álló szubjektív 

tapasztalatként, hanem viszonyrendszerként kell érteni. Mintha Fábián esetében éppen ez történne: a zenemű 

összeköti életének eseményeit, és ezáltal a megértő horizontjába, pozíciójába helyezkedik. Lásd Hans Georg 

GADAMER, Az élményművészet határai – Az allegória rehabilitációja, i. m., 102–113. 
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élmény leírása továbbá azért meghatározó, mert a történet zárásában megismétlődik egyfajta 

kifordított szituációban, immár Fábián teljes önkívületében, delíriumos tévképzetében, az 

önmegértés csekély jelét sem tanúsítva. Erre a záró jelenetre még visszatérek.  

Fábián a zene hatására tehát akaratlanul, önmagától függetlenül – egyrészt az emlékek 

irányíthatatlanul feltörő működésmódja során, másrészt az öntudatlanul megjelenő 

gondolatoktól ösztönzött írás önmegértő aktusa révén – tapasztalja meg a jelenlét egy 

felfüggesztett módját, melyet természetesen csak szimbolikusan sikerül elérnie. Ugyanakkor 

kínkerülő létmódja arra ösztönözi, hogy a jelenlét szorongásából, tragédiája szorításából 

szándékosan is igyekezzen kikerülni (talán érezhető a Lovik-kisregény főszereplőjének hasonló 

diszpozíciója). Az immaterialitás területén mozgó művészi tapasztalathoz képest ennek 

elérésére egy nagyon is kézzelfogható tárgyba kapaszkodik, a saját maga által létrehozott 

kristályba, melyet pedig a hangulat felszámolásának objektivációjaként fog fel: 

 

Mondjuk, hogy gyötör az élet. Mondjuk, hogy kétségbe ejt a tehetetlenségem. Mondjuk, hogy 

spleenem van, amelytől csak azért nem szabadulhatok meg, mert megvetem az öngyilkosság 

gondolatát. Ilyen pillanatokban nem lehet élni. S mivel önmagamat képtelen volnék megölni, meg 

kell ölnöm a pillanatot, a spleent. Erre való az én kristályom. (136) 

 

Ahogyan arra a zene hangoltságának jelenléttapasztalata rámutatott, a diszpozícióban feltáruló 

jelenlét felfüggesztésére nincs mód (Darvady Zoltánnak sem sikerül felszámolnia világban-

benne-létét). A szorongó létbevetettség felszámolása – a hangulat megölése lehetetlen. A férfi 

mégis elhiszi saját tévképzetét, hogy a kristálynézés során a topáz meditatív szemlélése által 

képes lehet rá. A kristály és annak bűvköre az indiai kultúra részeként azt jelentette, hogy a 

résztvevők a kristály hipnotikus hatására álomba merülnek, a kristály elkápráztatja őket. Fábián 

kísérlete azonban minden alkalommal arra irányul, hogy felülkerekedjen a topázon, és saját 

maga irányítsa látomásait. Fábián a kristály folyamatos nézésén keresztül régi korok világába 

képes elmerülni; a felmutatott világ látványában9 pedig sorskérdésként fogalmazódik meg 

előtte valóság és képzelet ellentmondásossága. A képzeletbeli utazás valóságosságát Fábián 

úgy foglalja össze, hogy „ott vagyok, látok, hallok, érzek, de anyagtalanul. Csak ők eleven 

testek az én szememben, én az övékben semmi” (kiemelés tőlem – N. B. [139]).  

A kristálynézés és e láthatatlan (anyagtalan) létezés lehetősége a férfi új ismerőseinek 

körében, egy művésztársaságban nagy érdeklődést és csodálkozást vált ki. Az új barátok, 

Mónika (a színésznő), Laura (a szobrásznő) és Tamás (a költő) igyekeznek Fábiánt kibillenteni 

                                                             
9 A képzelőerő problematikáját egy mediológiai olvasat viszonyrendjében – a technicizált fantasztikum fogalmi 

keretein belül – tünteti fel Wirágh András. Vö. WIRÁGH András, A térbe vetett hang aspektusai. Harsányi Kálmán: 

A kristálynézők, Irodalomtörténet, 2010/3, 355–373. 
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a tehetetlenségből és visszaterelni a regényíráshoz. Ezért elhatározzák, hogy részt vesznek egy 

ilyen „lélektani kísérletben” (236), a kristálynézésben, és bebizonyítják, hogy más is láthatja 

ugyanazt a valóságot, amit a férfi, abban bízva, hogy ez a csaláson alapuló kísérlet kibillenti 

Fábiánt a letargiából. Fábián létkérdése ugyanis egyedül abban a kérdésfeltevésben áll, hogy 

csakugyan a valóságot látja-e, vagy csupán a felfokozott intuíció vezeti annyi világon keresztül. 

Az első kísérlet „sikere” után felbuzdulva újabb „utazást” terveznek. A második kísérletet 

azonban a gyilkos feleség háttérintézkedései irányítják. A kristály által felidéződik a hét évvel 

azelőtti tragédia; Fábián saját múltjába vezeti Mónikát; a gyilkosság és a megsemmisítés estéjét 

elevenítik fel.  

Az emlékezés, a jelenlét-áthelyeződés és a képzelőerő összefüggésrendje így sajátosan 

mutatkozik meg. Ebben a jelenetben ugyanis Mónikának azt kellene látnia, amit sosem 

tapasztalt meg. Vagyis csak Júlia elbeszélése nyomán, a képzelőerő révén tudja megragadni a 

tragikus szituációt. A szubjektum számára ismeretlen esemény, egy általa nem megélt történés 

az emlékezés útján nem idézhető fel. Ez a pozíció kerül szembe Fábián emlékekbe helyezett 

életével. A memorizált, alaposan betanult eseményeket (szavakat) recitáló (színésznő) Mónikáé 

és az öntudatlanul fel-felbukkanó emlékképeit (a „fehér betűket) felejteni nem tudó (regényíró) 

Fábiáné; vagyis a – szóhoz és szöveghez való viszonyításuk alapján meghatározott – művészi 

alkatból eredő képzelőerő. A kettő a kristály nézésében, a képzelőerő szférájában 

összetalálkozik, előre vetítve a kísérlet lehetetlenségét, s ezzel Fábián bukását. Mivel Mónika 

nem rendelkezik az események tapasztalatával, színészi teljesítménye ellenére a kísérlet 

végkifejlete csakis a kudarc lehet. Fábián felismeri a szituációt és innentől kezdetét veszi 

tévképzeteinek története, s egyben beteljesedik Júlia bosszúja is: „bele fogsz veszni a semmibe, 

a legsötétebb semmibe” (214). A jelenlét természetesen időbeli (és térbeli) tapasztalathoz 

kötött. Bergson, sőt Ágoston óta ismert, hogy idő(tév)képzetünk múlt–jelen–jövő hármasa 

egzisztenciális vagy ontológiai értelemben azonban nem tartható fenn, a létezés és az emlékezés 

sokkal inkább egy együtt álló jelenidőben ragadható meg.10 Vagyis jelenlétünkben vannak 

benne a múlt és a jövő részletei is. A kristály képzetvilága felszámolja ezt az együtt-állást, s 

kiiktatódik a tér- és az idő (valahogy úgy, mint az álomban): „az »egyszer« szó nincs benne a 

kristálynézők szótárában. Ott csak »mindig« van és »holtig«” (154). Fábián számára mintha 

összekeverednének ezek a temporális viszonyok.  

 

                                                             
10 Lásd Szent Ágoston Vallomásai, ford. Vass József, Budapest, Szent István Társulat, 2002; illetve Henri 

BERGSON, Teremtő fejlődés, ford. Dienes Valéria, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1930.  
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Az utóbbi évek egészen elmosódnak emlékezetemben. Azt sem tudom, évek-e vagy hónapok. 

Különösnek látszó, de elég gyakori eset; a régibb múltra könnyebb visszaemlékeznünk, mint az 

iméntire. Mert a fő vonásoknak, az értelmes, tiszta képet rajzoló körvonalaknak ki kell előbb 

bonyolódniuk abból a nagy összevisszaságból, a mellyé a veszendő jelentéktelenekkel keveredtek. 

A történetírás is így emlékezik. Mindig jobban a régmúltra, mint a közelire. A bevégzett jelenből 

alig lát valamit, a jelenből jóformán semmit. Emberi gyarlóság. De kimondhatatlan vesztesége a 

jelent élőknek. Ha költők nem volnának, sohasem látnánk a jelen fenekére. Oda, ahová a tudomány 

búvárharangja nem szállhat le soha, mert oda egyetlen út vezet csupán: az érző intuícióé. () 

 

A képzelőerő, az emlékezet, a jelenlét immaterialitása a végtelenített idő képzetében sűrűsödik 

össze – s mindezt a történetírás aktusa képez leginkább kifejezni. A kézzel nem fogható 

jelenségek intenzitása és kiterjedése – mintegy ellensúlyozásként – a természet anyagiságának 

szövegbe idézésével egyenlítődik ki. Fábián zavaros viselkedésétől önkívületi hallucinációjáig 

egy ívbe rendeződik a regény metaforikus sora, mely lépten-nyomon az anyagi 

meghatározottsághoz tartozik – kiemelve és nyomatékosítva azt. A karakterek 

jellemvonásaihoz köthető természeti metaforák sorolhatók ebbe a rendszerbe (Fábiánhoz a 

hideg, hűvös jelenségek: a tó, a víz, a jég, a hó – „tó akarok lenni, fenékig be akarok fagyni” 

[389]) Júliához a tűz (hiszen a szöveg a nő idegrendszeri kiborulásait a tűz motívumrendjébe 

illesztve fejti ki: „égő indulat lávaáradata” [214]), Laurához pedig a kő (akinek okos gondolatait 

a „gőgös kavicsokhoz” [364] hasonlítja a szöveg – pontosabban Fábián). A kristály is ebbe a 

materiális–immateriális viszonyrendbe helyeződik: a hangulat kiterjesztéseként, s egy másik 

világ feltárásának eszközeként.  

A kristály megjelenése tehát egyértelműen hangulati karaktert képvisel a szövegben, noha 

alapvetően az anyagiság szférájába tartozik. Az általa előidézett jelenlét és a „benne” létrejövő 

hangulat objetivációjaként Fábián átalakulásának folyamatához is hozzájárul. A mű 

alapmetaforájaként e kristályból kibomló sejtelem övezte jelentésrendben pedig a hangulat – 

az eddigi kisregényekhez képest – újszerűen fogalmazódik meg. A regény legjellemzőbb és 

leghatásosabb jelenetének (a Máté-passió koncertélményének) felidézéséből az már kiderült, 

hogy Fábián hangulatát egy műalkotás fejezik ki legjobban. Nemcsak a zene van rá hatással; a 

szövegből az is kiderül, hogy hangulata egy-egy műalkotáson keresztül tárul fel igazán (pl. 

Munch-litográfia, Raffaello stanzái).11 Az esztétikai tapasztalat számára ugyanis mindig 

extázis-jellegű – megrohanják az érzelmek, a hangulatok. Ebben az esetben a műalkotás 

kézzelfoghatósága hangoltságban rögzül. Ezt az extázis-élményt igyekszik átélni a kristály 

nézése közben; és ez a tapasztalat vezérli egy-egy műalkotás (például Raffaello stanzáinak) 

szemlélése közben is – mesterségesen „előállított” módon. Amikor azonban a – múltban, 

                                                             
11 Arany Zsuzsanna a regényben előforduló valamennyi (képző)művészeti alkotás szimbolikus szerepének 

jelentőségét tárja fel Fábián karakterének vonatkozásában. Lásd ARANY, i. m.  
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emlékeiben gyökerező – jelenléttapasztalata eluralkodik, akkor éppen hogy az ellenkezőjére 

vágyik: kiszakadni e hangulaturalta jelenlétből. A képzelet által megalkotott műalkotás ereje 

azonban illúzió. Ez a gondolat löki a rögeszmés íráskényszerbe is. A szereplők a kristálynézés 

lélektani kísérletnek tartják, s a szobrásznő Fábián alkatának legmarkánsabb vonását ebből 

vezeti le: „lélektani nonszensznek” (131) nevezve meg a férfit. Ez az új kategória éppen arra a 

személyiségjegyre mutat rá, amely a nonszenszben12 érhető tetten. Arra az ellentmondásra, 

hogy a jelentésnélküli világtapasztalás utáni lehetetlen vágy mindig egy lelki szituáltságban 

rögzül: a férfi esetében inkább jelentések túláradásáról van szó. Fábián a „spleen megölésére”, 

a világvonatkozások felfüggesztésére tett kísérletei a történet szintjén vallanak kudarcot. Ez a 

karakterjegy tűnik elő a regény végén: az írásformává váló nonszensz. Fábián alkortása ugyanis 

ellenáll minden értelemalkotási rendnek, s ugyanakkor az a paradox helyzet áll elő, hogy a 

teleírt lapok saját magának egyszerre túl sok jelentést produkál, mely így mégis elvéti a 

jelentést. A férfi lélektanilag értelmetlen, értelmezhetetlen személyisége a regény végére az 

írásában is megvalósul, mely a teljes verbális képtelenség allegóriájaként értelmezhető – a 

lélektani nonszensz írásba fordulásává. 

A regény cselekményvilágában fontos szerepet játszik Budapest és a városi tér 

hangoltsága. A jelenlét térbeli vonatkozása ugyanis meghatározó módon tematizálódik a 

szövegben. Fábián a történet egészében lázasan járja az utcákat, a századforduló idején átépített 

Budapestet, s nincs megelégedve a látvánnyal: „kiszakadóban van ennek a városnak a szíve. És 

ha még csak kiszakadna! De mikor szanaszét futnak belőle az erek, az erekben romlott vér, s a 

romlott vérben gonosz gondolatbaktériumok” (97). A megsemmisített kézirat, kétkötetes 

regényének sokat sejtető címe pedig éppen a városhoz kötődik: Budapest lelke. Ez a cím a 

várost a jelenlétet kézzelfoghatóvá tevő (vérkeringéssel rendelkező) test felépítésének módjára 

írja le, s annak megragadhatatlan részét, a lelkét hangsúlyozza. A város ebből a szempontból 

olyan tényezővé válik is válik, amely a szereplő alakmásaként értelmezhető. Budapest 

kétféleképpen van jelen a szövegben: egyrészt felidéződik az újjá alakított századfordulós 

városkép, amennyiben az elbeszélés nyelve megnevezi a valós utcákat, tereket és parkokat; 

másrészt a város megjelenítése Fábián karakerjegyeinek megvilágítását is elvégzi. A nagyváros 

nemcsak a helyszínt biztosítja a regényben, hanem a világban-benne-lét feltárásához is 

hozzájárul (vö. kószáló-jelenséggel). Azt a lázas, ideges tépelődést árnyalja, amely a 

nagyvárosra jellemző elidegenített létmódban törhet csak fel igazán. Fábián jelenlét-

                                                             
12 A nonszenszben megfogalmazódik mindaz, ami Fábiánt is működteti: „A nonszensz talapzata az a paradoxon, 

hogy az ember kényszeres értelmező-gépezet.” Vö. KÉRCHY Anna, A nonszensz poétikája és politikája, Studia 

Litteraria, 2016/3–4, 76–90. 79. 
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tapasztalatának fokozatos szétesésével a város, a Duna-part átalakul a Máté-passió új 

helyszínévé. A záró jelenetben a férfi idő- és térérzékelése összezavarodik, Fábián a végső 

kísérlet óta a hangverseny megismétlésére készül. S amikor előveszi a partitúrát, megdöbbenve 

szembesül azzal, hogy hiányoznak a lapjai; „soká kellett tanakodnia, míg vissza tudott 

emlékezni arra a nyolc lapra, amelyet a kottasorok között ő maga írt tele és tépett ki valamikor” 

(416). Korábban éppen a jelenlétet rögzítő írás újra hiányzóként tűnik fel. Ez a hiány a Máté-

passió élményét ismételi meg azzal a különbséggel, hogy a közeg ezúttal nem létezik. A 

megismétlődő élmény azonban újraírja Fábián emlékezetét, mely ismét egy öntudatlan 

íráskényszerben sűrűsödik össze. Ezt az írásaktust az önkéntelenség szempontjából úgy 

foghatjuk fel, ahogy az evangélista Máté írt a Szentlélek bíztatására. A Szentlélek sugallja Máté 

evangéliumát; Máté evangéliuma ihleti Bach Máté-passióját; a Máté-passió előadásának 

maradandó élménye pedig Fábian emlékezetének írásbeli újrarendezését készteti. A különbség 

mégis jelentős. Fábián írása tulajdonképpen az ellenkezője a passióírásnak, merthogy semmiről 

se tanúskodik. Hiszen Fábián íráskésztető élménye is már eleve egy elképzelt élmény – nem 

hanghatás, hanem akusztikus hallucináció, abszolút téveszme. Az álkoncert után végképp 

elmerül jelenlétvesztett állapotába, és minden felmerülő gondolatát papírra veti, 

összefüggéstelen mondatokba foglalva azokat. Az utolsó jelenetekben feloldódik a gondolatba 

égett betű tehetetlensége, és átveszi helyét a szó kényszeres leírása – egyfajta automatikus 

írásfolyamat. A felfüggesztett jelenlét – ahogy azt láttuk a zene hangoltságában – csakis az 

írásrögzítés motorikus, s így dehumanizált mozgásban tudja realizálni magát. S hogy mit is ír 

valójában Fábián, azt már nem tudjuk kibetűzni a regényből. Minden bizonnyal olvashatatlan 

– olyan írás, amely önmagán kívül semmi másnak a jelenlétét sem képes előállítani. 

Művészet és hangulat elválaszthatatlansága kétféle formációjú kibontakozása 

mutatkozott meg a két művészetet tematizáló szöveg által, melynek közös vonatkozása az 

írásmániában felszabaduló extázisban ragadható meg: a műalkotás rögeszmében feltárult 

hangulatában. Fábián alakjának fokozatos eltorzulása a Cholnoky-kisregények szereplői 

zavarát, hallucinációit idézi, akik az önkívületi állapot kizökkent létélmenyeit mutatják fel, s 

minden „valóság”-vonatkozást még extrémebben igyekeznek felszámolni. A következő 

fejezeteben a hangulat ebben a sajátos önkívületi állapotban vergődő karakterek történeteiben 

úgy tűnik fel, mint a képzelőerő alkotta jelenlét módusza. 
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IV. Áttetsző alakok és írott figurák Cholnoky László kisregényeiben 

 

 

A modernizálódó próza modernizálódó recepciójához 

Az eddigiekben tematizált „hangulatember”, az ideges természetű, zavart, izgatott, semmittevő, 

céltalan és akarattalan stb. regénykarakter legszélsőségesebb (szinte a szürrealitásba hajló) 

megalkotása minden bizonnyal Cholnoky László kisregényeiben található. A korábban tárgyalt 

regényalakok életeseményeihez képest ő a legkiélezettebb krízishelyzet elé állítja a szereplőket: 

a századforduló rossz közérzete extrém módon sűrűsödik össze írásműveiben és karaktereiben. 

A korszak zaklatott, szorongó művészeként kivételesen összetett – sajátosan és nem kizárt, 

hogy tudatosan rejtelmes – életművet hozott létre. Talán ebből a titokzatos, ugyanakkor mégis 

szándékos elhomályosításból adódóan műveinek visszhangja és irodalomtörténeti megítélése 

nem nevezhető egységesnek. Érdemes ezúttal viszonylag részletezőn számba venni a szerző 

recepciótörténetének főbb állomásait, mivel e folyamatban egyre inkább kirajzolódik és 

fölerősödik egy, a modernitással adekváttá váló „szövegszerű” megközelítés, melynek kezdeti 

fázisa a szerző személyéhez kötött tulajdonságokat viszi át az itt feltáruló regényvilág 

jellemzésére. Első kritikusa, Schöpflin Aladár például Cholnoky László „alkata” 

bemutatásában beszédének furcsa jellegzetességére is rámutat, amikor az író sajátos 

melankóliáját emeli ki recenziója bevezető soraiban: „Különös ember, rejtelmes és idegenszerű 

a beszéde, keresett szavaival amelyek közé szívesen helyezgeti el apró élcek tüskéit, meglepő 

dolgokat mond, a polgári észjárású ember meghökken a tartalmuktól és fogalmazásuktól, 

egyaránt és nehezen tudja elképzelni azt a gondolatrendszert, amelybe az ilyen mondások 

elhelyezkedhetnek.”1 Szini Gyula „Villon-szerű életű bohémnek” nevezi, aki „voltaképpen nem 

is ebbe a világba való”.2 Talán a francia bohém karakter kicsit távoli a Cholnoky-féle külvárosi 

csavargótól, de a „világon kívüliség” érzése, a társadalom peremére lecsúszott létmód nagyon 

is közel áll az íróhoz. Szini Gyula, illetve más írótársak (pl. Krúdy Gyula)3 főleg 

                                                             
1 SCHÖPFLIN Aladár, Cholnoky László novellái. Bertalan éjszakája, Nyugat, 1918/8. szám. 
2 SZINI Gyula, Cholnoky László, Nyugat, 1929/9. 
3 Krúdy Gyula természetesen az író és alkotó ember módjára emlékezik meg Cholnokyról – szinte novellai 

rövidtörténetbe foglalja írótársa és egyben közeli barátja halálhírét, illetve Cholnoky „regényes sorsát”. A Krúdytól 

megszokott elbeszélői stílusban írja meg nekrológját: „Cholnoky László tűnik el a Duna hullámai között fehér 

fejével, szikár, csontos, szíjas testével, akaratos kakaslépteivel, piros tekintetével, hiányos fogai között szűrött 

beszédével, szenvedélyes gyűlölködéseivel, fokosütéshez hasonlatos megállapításaival, nagyszerű 

embergyűlöletével, az emberek gyarlóságaival szinte labdázó kétértelmű beszédeivel, megvető különcködésével, 

zordságával, tehetetlenségével, alkudni nem tudásával, kísérteties életével és magányosságával, miután a »Klub« 

tagjai már elmentek előtte abba a másik világba, amelyről késő délutánonként, amikor a Tabánban vecsernyére 

harangoztak a sánta sekrestyések, annyit beszélgettek. Cholnoky László meghalt éppen olyan vadregényességgel, 
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öngyilkosságának hírére reagálva idézik fel saját Cholnoky-képüket. Valamennyi leírásból e 

korszak melankólikusnak vélt attitüdje, s Cholnoky zárkózottsága fogalmazódik meg. Az író 

alkati leírásával pedig a Cholnoky-regényfigurák nagy részét is jellemezni kívánja a kortárs 

kritika. Valamennyi főfigura ilyen „ideges” természetű – zavaros nyelvezettel, különös, 

álomszerű (tév)képzetekkel és olykor mindent elsöprő mániákus temperamentummal, melyet 

rejtélyes, ködös és gyakran kibogozhatatlan fantáziavilág és beszédmód övez. A 

regényszereplők és az író alakjának összemosásából pedig később értelmezési kiindulópontok 

keletkeztek. Az írótársak, barátok, kortársak elismerően szóltak éppen megjelenő műveiről, de 

megmaradtak a (regény)ismertetők és cselekmény-összefoglalók szintjén, megfigyeléseik laza 

benyomásokra épülnek, semmint szakmailag megalapozott gondolatmenetre. Mégis, az első 

kritikai észrevételek máig ható lendületet adhatnak az újszerűbb irodalomkutatás számára.  

Ezek egyike az idézett Schöpflin-cikk, amely nemcsak az író alkatát ecseteli a Nyugat 

hasábjain, hanem egyúttal a Cholnoky-írásművek nagyon fontos aspektusára figyelmeztet. 

Elsősorban a gyökeresen újítónak észlelt vonásokat emeli ki; arra az eddig ismeretlen 

szerveződésű, nehezen megközelíthető szövegvilágra hívja fel a figyelmet, amelyet „előtte így 

nem látott meg senki”.4 S valóban, Cholnoky egyedülálló módon szemlélteti novelláiban és 

(kis)regényeiben a határhelyzetbe jutó szubjektum zavarodott világképét, de jelen disszertáció 

arra is rá kíván mutatni a nagyon eltérő regényvilágú szövegek interpretációival, hogy a 

hangulatember különféle epikus megformálásai (a „rongyos egzisztencia”, a helyét nem találó, 

bolyongó utazó, a művészfigura, a fásult városi polgár, a szerelem pesszimistája, a kristálynéző 

és a kószáló) a századfordulón egy létmód (világhoz-viszonyulás) összetett feltérképezését 

adják az egzisztenciális válságban vergődő szubjektum határhelyzetéről. S ezáltal látható át, 

hogy a Reviczky és Asbóth által megteremtett figura hogyan változik át fokozatosan skizofrén 

önkívületi karakterré Bertalanban, Prikkben vagy Fridolinban. Az identitás kettéhasadása és az 

önértelmezés nehézségei ugyanis nem képeznek új témát a magyar irodalomban (a romantika 

– közismerten – igen kedveli az őrületbe hajló „doppelgängereket”). Újszerű formálást 

Cholnoky László művei főleg abban nyújtanak, hogy milyen köntösbe bújtatják ezt az 

osztottságot, milyen szituáltságban performálják a személyiségzavarok antropológiai tényezőit. 

Visszatérő közege például e tudatmozgásoknak a szenvedélybetegség. A szereplők mániákusan 

ragaszkodnak egy függőséget okozó, akaratgyengítő szerhez, az italhoz.5 „Az alkoholizmus 

                                                             
amilyen vadregényes volt az élete.” Lásd KRÚDY Gyula, Jegyzet Cholnoky Lászlóhoz, Vár ucca tizenhét, 

Veszprém, Művészetek Háza, 1997/3, 62–63. 
4 SCHÖPFLIN, i. m. 
5 Az addikció témaköréhez lásd TIMÁR Andrea, Az addikció kulturális és kritikai elméletei, Helikon, 62, 2016/1, 

3–16. 
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különleges psychologiája, az a teljesen más, irreális és a szó etimológiai értelmében imaginárius 

világ, amelybe az állandó alkoholmérgezés viszi az embert, csodálatos pontossággal van 

megírva ezekben a novellákban.”6 – mondja Schöpflin, aki nagy elragadtatással szól a szerző 

novelláinak e vonásáról. A történetek sajátossága abban ragadható meg, hogy nem az 

alkoholmámorban elkövetett tetteket, a mulatozásokat viszik színre, hanem a drogok keltette 

módosított tudatállapot szélsőségeit. Ez azt is jelenti, hogy a szövegek cselekményessége 

háttérbe szorul, és a belső események kerülnek a középpontba, „benső terek” elbeszélésének 

modern látásmódja szerint. Éppen ezért lényegbevágó, amit két évvel később, szintén a Nyugat 

Figyelő rovatában Tóth Árpád foglalt össze a Piroska című alkotásról. Noha a szerző csupán a 

„debütáló regényre”7 építi észrevételét, mégis a Cholnoky László-életmű valamennyi darabjára 

érvényes összefüggésekre világít rá. S bár a regény karaktereinek megrajzolásában 

elmarasztalja a szerzőt, ugyanakkor messzemenőkig elismeri a regény „mélyen művészi becsű 

hangulati egységét és teljességét”.8 Tóth Árpád ezzel a szövegek központi szervező elemére 

hívja fel a figyelmet: a (le)hangoltság nyelvi megformálására, ami a megváltozott tudati 

állapotban átjárja a szereplőket és meghatározza világlátásukat. Náluk ugyanis az alkoholizmus 

valóban patológiai jelenség – valami olyan hangulati állapot, amely kizökkent a reális 

viszonyrendszerekből és ahhoz képest másféle nyelvi megnyilatkozásra késztet.9 Ezért a 

hangulat az elbeszélésekben úgy lesz a szereplői jellemalkotás része, ahogy a szövegek poétikai 

eljárásait konstituálja – azaz nyelvi-szemantikai, motivikus-metaforikus szinten is 

generátorként működik és fordítva. 

Cholnoky László írásművészetét gyakran hasonlítják bátyjának, Cholnoky Viktornak a 

fantasztikus elbeszéléseihez.10 A testvérpár közös írói eljárásai nyomán Tóth Árpád találóan 

»cholnokyzmusnak«11 nevezi el a kettejük alkotásmódját együttesen jellemző vonásokat. 

Hivatkozik a két szerző modorosságára, a túlzsúfolt mondatszerkesztésre, a gondolatmenet 

                                                             
6 Uo. 
7 A kifejezést Wirágh András alkalmazza azonos című tanulmányában. Lásd WIRÁGH András, A debütáló regény 

mint kompiláció. Cholnoky László: Piroska, Irodalmi Szemle, 2017, 48–56.  
8 TÓTH Árpád, Cholnoky László: Piroska, Nyugat, 1920/1–2. 
9 Az alkoholizmus nyelvi-kulturológiai szerepéről, a Cholnoky Lászlóra is hivatkozó Hajnóczy Péter munkásságát 

érintve lásd HOVÁNYI Márton, Az alkoholtól a delíriumon át a Jelenések könyvéig = Tudom. De: Tudom-e? A 

párbeszéd kiterjesztése – az újraolvasás lehetőségei. Hajnóczy tanulmányok III, szerk. Cserjés Katalin, Szeged, 

Lectum Kiadó, 2009, 141–150. 
10 Többen is egy tanulmányon belül foglalkoznak a testvérpár irodalmi teljesítményével, sokszor rokonítva a 

kétféle életművet. Itt most csak a tanulmánycímekre utalunk: CZÉRE Béla, Az elkárhozás apoteózisa. Cholnoky 

László szabálytalan pályája, Vigilia, 1974/11, 764–773., BORI Imre, A két Cholnoky = B. I., Prózatörténeti 

tanulmányok, Újvidék, Fórum Könyvkiadó, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1993, 53–91., HAJDU Péter, A Cholnoky 

dinasztia legendája = A magyar irodalom történetei 1800-tól 1919-ig, szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres 

András, Budapest, Gondolat Kiadó, 2007, 762–770., KELEMEN Zoltán, Apák és fivérek. (Cholnoky Viktor és 

Cholnoky László prózájának lehetséges kapcsolatairól), ItK, 2009/5, 575–592.  
11 TÓTH, i. m. 
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csapongására, illetve a magyartalanul csengő idegen szavak gyakori használatára. Ugyanakkor 

nem hallgatja el a testvérpár – minden bizonnyal egyik legalapvetőbb – erényét sem: a 

századfordulón éppen átalakuló Budapest „szellemének” leírását, feltárását. A főváros teljesen 

eltérő részeit egymás mellé helyezve a szövegek valóban kiváló korrajzot hoznak létre: a 

városliget és a belváros miliője ütközik össze a külvárosok kiskocsmáinak füstös hangulatával. 

Ugyanakkor akad olyan szembesítő bírálat is, amely a László-szövegeket meglehetősen 

elmarasztalja a Viktoréhoz képest. Lovass Gyula megrója Cholnoky Lászlót az irodalomhoz 

való narcisztikus hozzáállása miatt: „egyetlen egy dolog érdekelte a földön a maga lelke s annak 

az a kettőssége, mely őt mind a reális életre, mind az igazi művészetre alkalmatlanná tette”.12 

Ebből a nárcizmusból adódhat Cholnoky sajátos írói játéka/eljárása („publikálási praxisa”),13 

arra törekedvén, hogy saját szövegeit újra meg újra átírja. Ez többféle módszert jelentett: 

egyrészt egy szöveg több sajtóorgánumban is megjelenik eltérő címmel; másrészt egy 

műalkotás bizonyos részei szóról szóra helyet kapnak egy másik művében is – számos 

szövegrészlet több-kevesebb módosítással pedig többször is felhasználásra kerül. Erre a sajátos, 

önplagizálásnak tűnő alkotásmódra reflektálva tanulságos recepciótörténeti belátásnak számít, 

hogy ami a későbbi, vagyis a mai irodalomtudományi diskurzusban – majd látni fogjuk – 

tudatos poétikai eljárásként fogadható el, az Lovass Gyula cikkében még „szélhámosságnak” 

minősül. Lovass így ír erről a sajátos publikálási gyakorlatról: „komoly író bizonyára azt sem 

tenné meg, hogy saját műveit puskázza s egész novellányi részeket ültessen át az egyikből 

szóról szóra a másikba.”14 Jól érezhető a kritikusnak a Cholnoky-művek olvasása során 

kialakult rosszallása, sőt, enyhe dühe is. Ugyanakkor nem tagadja az írásművek értékeit sem. 

A Cholnoky-regények legalapvetőbb vonását például (Tóth Árpádhoz hasonlóan) szintén a 

hangulatiságukban ismeri fel. Észre veszi, hogy a hangulat szövegszervező funkciója azért 

kifejezetten fontos, mert szoros összefüggésben áll a „lélekelemző” készséggel. A 

regényalakok a személyiség folyamatos kettéhasadásának problematikájával küzdenek, s 

mindezt folyton visszatérő motívumként értelmezi a cikk. A recepció itt kezdi tehát szemügyre 

venni a művek gondolati modalitását is. Azon túl tehát, hogy a szövegek szürreális 

atmoszféráját a szerző csavargó, nyomorgó életmódja mentén tárják fel, az írásművek poétikai 

sajátosságai is egyre nagyobb szerepet kapnak az elemző esszékben, cikkekben, valamint egyre 

több tanulmány készül a szövegek beszédmódjára összpontosítva.  

                                                             
12 LOVASS Gyula, Cholnoky László = Ködlovagok. Írói arcképek, szerk. Thurzó Gábor, Budapest, Szent István 

Társulat, 1947, 203–215, 203. 
13 Lentebb részletesebb összefoglalóban lásd Wirágh András tanulmányát.  
14 LOVASS, i. m., 207. Lásd még HEGEDŰS Réka, Önidézet és medialitás Cholnoky László prózájában, 

Irodalomtörténet, 2015/4, 457–468. 
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Mindemellett a huszadik század közepétől több olyan, a korszakot áttekintő szakmunka 

is napvilágot lát,15 amely a tágan értelmezett századforduló szerzőit és műveit mutatja be. Ezek 

az áttekintések azért kifejezetten fontosak, mert a modern magyar regény addig elhanyagolt 

kezdeteire hívják fel a figyelmet és a benne szereplő műveket a kánon pereméről a centrum felé 

mozdítják. Az interpretációk e része egyre szakmaibb formát ölt és konkrét poétikai 

kérdésfeltevésekre épül, valamint megfogalmaz egy-egy olyan problematikát, amellyel 

megragadható az adott írásmű világképének valamely meghatározó vonása. Ilyen Rónay 

György A regény és az élet című kötete, melynek egy fejezete a Tamás című kisregénnyel 

foglalkozik, s természetesen a „személyiség dekomponálódását” emeli ki.16 Vagyis kezdetét 

veszik azok a nyelvi horizontra is kitérő értelmezések, amelyek a megbomlott elme regénybeli, 

narratív szerepét kutatják.  

A későbbiekben Bori Imrét például egyedülálló módon érdekli, hogy a szecesszióban 

gyökerező szövegek hogyan váltanak át a „szürrealisztikus jellegzetességeket hordozó prózai 

kifejezéssé”.17 Tehát az a szürreális világ áll gondolatmenetének középpontjában, amely a 

szereplők tudatában képződik. Így nem meglepő, hogy a tanulmány legfőképp a 

regénykaraktereket érintő alapproblematikával, a világon kívüliséggel, a két világban létező 

szubjektum tárgykörével, az álom és a valóság ütköztetésének zavaros tudatállapotaival, s 

persze a társadalmon kívüli létezés nehézségeivel foglalkozik. Ezáltal a Cholnoky-féle új 

(anti)hőstípust is górcső alá veszi, s beilleszti a korszak egzisztenciális romlásba zuhanó 

regényfigurái közé. De pontosan felismeri azt is, hogy ehhez a megváltozott témavilághoz a 

regénynyelv átalakulása is szükséges. Nem hagyja szó nélkül Cholnoky formai modernségét 

sem, amely a hagyományos regény műfajának megújításában fejtette ki leginkább hatását. 

Meglátása szerint poétikai eljárásának leginvenciózusabb eleme az egyes szám második 

személyű elbeszélésmód, mely főleg a látomás- és álomleírásokban érvényesül. Bori 

                                                             
15 Lovass Gyula idézett cikke is ilyen korszakösszefoglaló munka része. Lásd Ködlovagok. Írói arcképek, szerk. 
Thurzó Gábor, Budapest, Szent István Társulat, 1947., ILLÉS Endre, Krétarajzok, Budapest, Magvető Kiadó, 

1957., GYERGYAI Albert, A Nyugat árnyékában, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1968., NÉMETH G. Béla, 

Türelmetlen és késlekedő félszázad, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1971, illetve UŐ., Századelőről – 

századutóról, Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1985., LŐRINCZY Huba, Szépségvágy és rezignáció, Budapest, 

Magvető Könyvkiadó, 1984., BODNÁR György, A »mese« lélekvándorlása. A modern magyar elbeszélés születése, 

Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988., A századforduló magyar elbeszélői, szerk. Sík Csaba, Budapest, 

Holnap Kiadó, 1994., BORI Imre, A magyar irodalom modern irányai I-II, Újvidék, Forum Kiadó, 1985., DIÓSZEGI 

András, Megmozdult világban, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1967., HERCZEG Gyula, A XIX. századi 

magyar próza stílusformái, Budapest, Tankönyvkiadó, 1981. 
16 RÓNAY György, Cholnoky László: Tamás = R. Gy., A regény és az élet, Budapest, Magvető Kiadó, 1947, 448–

455, 453. 
17 BORI, A két Cholnoky, i. m., 70. 
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tanulmánya okán mondható, hogy kialakult immár egyfajta igény az életmű „szövegimmanens” 

olvasatára is.  

Az eddigiekből így levonható a következtetés, hogy az író műveinek recepciója mindmáig 

kétfelé ágazódik és ellentétes irányba tart: az egyik tábor az életrajz bevonásával kívánja 

értelmezni a műveket – autobiografikus nyomok mentén haladva olvassa a szövegeket, s ezzel 

háttérbe szorulnak a nyelvi-szemantikai vonatkozások, illetve még erősen kötődik ahhoz az 

ismertető jelleghez, amely a Nyugat hasábjain recenziók formájában jelent meg. A másik 

értelmezői tendencia viszont komolyan veszi az epikus formát, s a nyelvi horizont szintjén 

maradva szemléli az írásműveket. Persze ez utóbbi olvasásmód is belátja a szerző és a hős 

életeseményeinek lehetséges analógiáit, de nem kívánja az egyiket értelmezni a másikból. 

Általában véve egyre távolabb kerülünk tehát mind a műveket összefoglaló ismertetők 

világától, mind pedig a szövegek egy-egy jellegzetes vonására korlátozódó interpretációtól. A 

hetvenes, nyolcvanas, kilencvenes évek recepciójában továbbá észrevehető egyfajta átfogó 

szemléletmód, amely igyekezett egységben látni a műfajokat, a regényeket vagy a novellákat. 

Az egyes szövegek helyett tehát egy-egy szövegegyüttesre irányulhat a figyelem, ahogy az 

például az író öt regényét közlő kötet (Cholnoky László: Piroska – Öt regény) végén található 

tanulmány is mutatja. Vargha Kálmán összegző észrevételei a kötet regényeiben (Régi ismerős, 

Piroska, Bertalan éjszakája, Prikk mennyei útja és Tamás) megjelenő főfigurák (Szmolenszky 

Miklós, Flórusz, Bertalan, Prikk és Fridolin) alkati hasonlóságára világít rá. A Tamás alcímét 

(Egy vergődő élet története) idézve állapítja meg, hogy „Valójában minden műve erről szól: a 

helyüket nem találó emberek reménytelen hontalanságáról, űzöttségéről, a nyugtalan lelkek 

belső háborúságairól. Még pontosabban: a személyiség felbomlásának, kétfelé válásának 

gyötrő tudatáról.”18 A szakirodalom azonban megegyezik abban, hogy a hasonló hőstípusok és 

problémafelvetések mellett mégis körvonalazódik egyfajta hierarchia és csoportosítási 

lehetőség a regények között a témavilág mentén. A Régi ismerős és a Piroska – akár a 

karakterek kidolgozottságát, akár a regénykompozíciót tekintjük, vagy a poétikai eljárásokat 

vesszük figyelembe, elválik a három kisebb terjedelmű regénytől. A két hosszabb műben 

nyomokban még fellelhető a megelőző korok regényessége és témavilága mind a stílus, a 

prózanyelv, mind pedig a cselekményszövés, a szüzsé szempontjából. A szereplők ezekben a 

művekben kötődnek leginkább a „realitáshoz”, illetve még igyekeznek belehelyezni magukat a 

polgári létmódra berendezett életszférákba, ugyanakkor már harcolnak is a társadalmi normák 

ellen. Míg a három kisregény szereplőinek története mintha ott kezdődne, ahol az előző 

                                                             
18 VARGHA Kálmán, Cholnoky László 1879–1929 = Piroska, Öt regény, szerk. Győri János, Budapest, 

Szépirodalmi Könyvkiadó, 1971, 611–636, 614. 
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regényfigurák sorseseményei lezárulnak. A figurák már teljesen elszakadnak a környezetükben 

„valóságnak” tartott világtól, s arról szólnak a szövegek, hogy maga a prózanyelv hogyan fejezi 

ki a szétesett realitás viszonyrendszereit. Műfaji sajátosságain kívül éppen ennek okán kap 

kiemelt helyet a disszertáció e fejezetében a három kisregény: a Bertalan éjszakája, a Prikk 

mennyei útja és a Tamás.  

Az első átfogó Cholnoky-monográfia biográfiai megalapozottságú. Alapos filológiai 

kutatómunka eredményeként 1989-ben, Nemeskéri Erika gyűjtötte össze az író – eddig ismert 

– életútjának számos adalékát, külön fejezetben tárgyalva a novellákat és a regényeket.19 Sokat 

elárul mind az életrajzi ismeretek hiányosságairól, mind a kötet módszeréről, hogy Nemeskéri 

sok helyen a Régi ismerős című (önéletrajzi ihletésűnek tartott) regényből pótolja ki az 

ismeretlen életeseményeket.20 A Cholnoky-recepció további, ettől módszertanában jórészt 

igencsak különböző fontos fejleménye egy gyűjteménybe rendezett időszaki kiadványban látott 

napvilágot – a kutatás az ezredfordulóhoz közelítve jutott el egy önálló tanulmánygyűjtemény 

publikálásáig. A veszprémi Vár ucca tizenhét című folyóirat és könyvkiadó 1997-ben adta 

közre a veszprémi kötődésű íróról szóló számát,21 amely arról tesz tanúbizonyságot, hogy a 

szerző egyre „foglalkoztatottabbá” válik az irodalomtudományi diskurzusban. Mivel a lap 

arculatához tartozik, hogy negyedévenként megjelenő számukban egy-egy veszprémi 

vonatkozású, de országos hírnévnek örvendő alkotóval foglalkozik, ezért nemcsak a 

lapszámban szereplő írások némelyikét emeljük ki, hanem a publikálás közegére is 

reflektálunk. Hogy Cholnoky Viktor mellett öccse, László is különszámot kapott, országos 

elismerésének mérföldkövét jelzi. Az antológia felépítése három részre oszlik: az elsőben a 

szerző hét írását olvashatjuk, melyből három kézirat formájában közölt szöveg (Regényhőseim, 

Mit talál az ember, ha a fiókjában keresgél?, illetve A bor és a kultúra); a második részben a 

kortársak megemlékezései találhatók (többek között a már idézett Krúdy-szöveg), a harmadik 

egységben pedig néhány régebbi (például a Lovass Gyula-cikk) és néhány újabb szöveg 

(például Fábián László tanulmánya) kapott helyet.  

A kiadvány arra is jó példa, milyen élesen válik külön a recepció fent említett kettős 

irányultsága. A szerzők közül sokan hivatkoznak a szövegekben rejlő életrajzi párhuzamokra.  

Major Anita például a századforduló idején egyre erősödő líraiságot köti össze az írásművek 

önéletrajzi analógiájával és ebben a Cholnoky-szövegek személyességének tétjét látja. A prózai 

                                                             
19 NEMESKÉRI Erika, Cholnoky László, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1989. 
20 Vö. LŐRINCZY Huba, Nemeskéri Erika: Cholnoky László, Irodalomtörténet, 1992/1, 128–132. 
21 Cholnoky László (1879–1929), Vár ucca tizenhét, Veszprém, Művészetek Háza, 1997/3. 
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szövegek lirizálódása22 az önéletrajzi ihletésű művekben jól tetten érhető, amelyek egyúttal a 

szerző (Cholnoky) „érzelmi megnyilatkozásaként” foghatók fel.23 Mindezzel persze a 

pszichológizálás irányába tereli az értelmezést.  

Az írásművek autobiografikus olvasatával szemben a formai, poétikai, esztétikai 

vonásokat kutató elemzések egyre alaposabban és pontosabban fogalmazzák meg (és aknázzák 

ki) a szövegek nyújtotta elemzési lehetőségeket. Keszthelyi György igyekszik kivonni a 

Cholnoky-prózát a korszak kedvelt „ködlovag” és „délibábok hőse” címszavak alá történő 

besorolásából,24 mely megnevezések „elfedik az életművek igazi irányát” és a „jellemeket 

egyirányúvá sarkítják” – „az álomvilág, a fantasztikum, a nosztalgia hősévé avatják”.25 A 

Cholnoky-művek fantasztikuma eszerint sokkal inkább abban rejlik, hogy alapvetően nagyon 

is reális módon tárulnak fel bennük a különös jelenségek.26 Sokszor egyenesen nyers tények és 

mindenki által ismerősnek tetsző hétköznapi tapasztalatok hálóznak be egy-egy szürreális 

jelenetet, álomképet, vagy tévképzetet. Keszthelyi közelíti először ezt a belső világ feltárására 

törekvő beszédmódot a 20. századi európai nagyregények elbeszélő technikájához, a 

tudatfolyam narrációjához. A narrációban végbemenő, a tudatregényhez közelítő nyelvi 

átalakulásra és a tudatfolyam (mint olyan) problémájára a kifejtés során még visszatérek. 

A kiadvány tanulmányai között szerepelnek olyanok is, amelyek komparatisztikai szinten 

tárgyalják e sajátos alkotásmódot. E. T. A. Hoffmann neve többször is előkerül, a német alkotót 

maga Cholnoky is a legkedvesebb szerzői között tartotta számon,27 valamint a későbbi 

egzisztencializmus jegyeire is utalás történik.28 A kisregények szereplőinek Krisztussal való 

(belső) vitatkozásait, azok ontológiai kérdésfeltevéseit Dosztojevszkij nevével együtt említik: 

„A nem religiózus, hanem egzisztenciális természetű egyéni megváltás kínjával birkózó 

alkoholista lelkiállapot skizofréniájának a világirodalomban is páratlan, túlzás nélkül 

Dosztojevszkijhez fogható leírásait olvashatjuk regényeiben.”29 A megváltóhoz való 

fohászkodó magatartásra hivatkozva véli Fábián László is, hogy „a prikki alkat is jócskán 

                                                             
22 Utalás Dobos István „lirizált elbeszélés” és „lirizált novella” fogalmaira. Dobos a századforduló elbeszéléseit 

vizsgáló monográfiájában arra mutat rá, hogy a korszak prózai szövegvilágában kialakulóban van egy újfajta lírai 
látásmód és az ehhez társuló újszerű kifejezőnyelv. DOBOS István: Lirizált novella = D. I., Alaktan és 

értelmezéstörténet. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó 1995. 97–151. 
23 MAJOR Anita, „Egy vergődő lélek”. A személyiségfelbomlás Cholnoky László prózájában, Veszprém, 

Művészetek Háza, Vár ucca tizenhét, 1997/3, 166–183, 167. 
24 Lásd 11. lábjegyzetben felsorolt gyűjteményeket. 
25 KESZTHELYI György, A formabontó és az újító Cholnoky László, Veszprém, Művészetek Háza, Vár ucca 

tizenhét, 89–97, 90.  
26 Lásd Tzvetan TODOROV, Bevezetés a fantasztikus irodalomba, ford. Gelléri Gábor, Budapest, Napvilág Kiadó, 

2002. 
27 MAJOR, i. m., 179. 
28 DOMOKOS Mátyás, Mennyei út – A pokolból, Veszprém, Művészetek Háza, Vár ucca tizenhét, 1997/3, 161–165. 
29 Uo., 163. 
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magán viseli a Dosztojevszkij-hősök vonásait. Vívódásai a szabad akarattal más, Cholnoky-

figurák terhe is, ugyancsak a Raszkolnyikov-típusú alakok felé mutat.”30 Az orosz párhuzam 

mellett a francia egzisztencializmus nagy regénye, Camus híres műve, a Közöny is szóba 

kerül.31 A Prikk mennyei útja című művével s a »halálra született«32 regényalakjaival tehát az 

alkotás jól láthatóan világirodalmi kontextusokba helyezkedik. 

A Cholnoky-próza értékelésében, újraértésében további eredményt jelent Eisemann 

György szoros szövegértelmezése: „a tizenkilencedik század végén induló prózaíróink 

bizonyos szövegei a posztmodernségben »folytatható« alakításmódok több markáns jelét, 

radikálisabban újító vonását mutatják – mondott szempontunk felől tekintve –, mint a magyar 

»későmodernség« kezdetének epikája.”33 Mi is az a „mondott szempont”? Eisemann a 

szubjektum és a nyelv viszonyának kérdését és ütköztetését állítja a regények középpontjába: 

nevezetesen a személy nyelvtől függetleníthetetlen vagy puszta lételméleti elsőbbségének 

kérdésére reflektálva mutatja ki, hogy mindez milyen epikus alakzatokban rögzül a 

szövegekben. Innentől (erre az elméleti belátásra hivatkozva) több olyan tanulmány születik, 

amely az írásművek alaposabb olvasatát végzik el. Komoly elméleti és stiláris szempontok 

kerülnek az elemzések fókuszába, bizonyítván, Cholnoky László prózája nagyon is alkalmas 

tárgya lehet a modernséget vizsgáló, korszerű irodalomtudományi diskurzusnak. Ugyanakkor 

mindig inkább időben visszafelé, a tágan értelmezett századforduló szerzőihez 

(„ködlovagokhoz”) sorolják művészetét, miközben kortársa/barátja/ismerőse volt Krúdynak, 

Kosztolányinak, akiket természetesen a Nyugat „klasszikus modernjei” között tartanak számon. 

A mai irodalomtörténeti diskurzus – főleg Eisemann György tanulmánya nyomán – megkísérli 

átírni ezt a rögzült kánoni pozíciót, s elmozdítani Cholnoky László epikájának értelmezését a 

modernizálódó próza poétikájának kiolvasása felé.34 

Baráth Katalin éppen a szerző irodalomtörténeti megítélését tartja problematikusnak. 

Káros hatásúnak látja az első megjelent beszámolókat (mindenekelőtt a Schöpflin-cikket), 

                                                             
30 FÁBIÁN László, Kalandok az „énebb énhez”. Cholnoky László mennyei útja, Veszprém, Művészetek Háza, Vár 

ucca tizenhét, 1997/3, 184–188, 186. 
31 DOMOKOS, i. m. 
32 Cholnokyt idézi FÁBIÁN, i. m., 184. 
33 EISEMANN György, Az individuum elbeszélésének modern alakváltozataihoz (Cholnoky László regényeiről) = 

E. Gy., A folytatódó romantika, Budapest, Orpheus Kiadó, 1999, 129–148, 130. 
34 Ebből a szempontból is kifejezetten fontos belátásokhoz vezet Wirágh András Hat szerző keres egy szerepet 

című tanulmánya, melyben Cholnoky László, Cholnoky Viktor, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Lovik Károly 

és Szini Gyula publikálási módszereinek sajátosságairól szólva állapítja meg, hogy „míg Krúdy és Kosztolányi a 

jelenleg is »hatályos« magyar irodalmi kánon prominens alakjainak számítanak, a többiekről ez nem mondható el. 

Pályájuk ugyanakkor több módon összekapcsolódik: legtöbbjük rendszeresen publikál a napisajtó (ezen belül is 

sok esetben ugyanazon lap) tárcarovataiban, valamint az olyan fontos irodalmi lapokban, mint A Hét, a Magyar 

Géniusz, a Figyelő, vagy a Nyugat, sőt, olykor recenzeálták is egymás köteteit.” WIRÁGH András, Hat szerző keres 

egy szerepet, ItK, 2017/5, 567–580. 
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melyek szerinte inkább gátolják a Cholnoky-próza újraértékelését és nagymértékben 

meghatározzák a későbbi irányt. Véleménye szerint a recepció folyvást visszatér az író 

alkatából levezetett regényhősök életrajzi olvasatához, az alkoholizmus irodalmi 

megjelenítéséhez, az idősebb testvér, Viktor művészetével való rokonításhoz.35 E szempontok 

valóban gyakran fogalmazódnak meg, noha talán túlzás azt állítani, hogy a „Cholnoky-próza 

nem eredményezett diskurzust”.36 A tanulmány szerzőjének recepciótörténeti összegzését 

hosszabban idézzük: 

 

Egy olyan életmű olvasható ki, amely születésétől fogva a kánon peremére uraltatott, és 

feltételezésem szerint csupán az tartotta egyáltalán kanonizált helyzetben, hogy alkotóját egy 

meglehetősen ingatag csoportkonstrukció, a magyar irodalomtörténet ködlovagjai között tartottak – 

tartják számon. E csoport megalkotását pedig többek között az a szándék ösztönözhette, hogy a 

magyar irodalomtörténet századfordulós évtizedeinek (különösen a klasszikus, irodalomtörténeti 

korszakok jelentőségét reprezentatív módon meghatározó nagyregény hiánya okozta) látszólagos 

»próza-vákuuma« felszámolódjék.
37

 

 

A tanulmány tehát szintén „kánon-korrekcióra” törekszik, igyekszik aktuális(abb) elméleti 

megközelítés felől (újra)olvasni az egyik művet (a Bertalan éjszakáját), s így jut arra a 

következtetésre, hogy a (legtöbb Cholnoky-szövegben hangsúlyos, sőt központi szereppel bíró) 

tükör olyan metaforaként funkcionál a szövegben, mely – Bertalanra nézve – a lacani tükör-

stádium egyszerre (fel)ismert és egyszerre idegen öntapasztalásában érvényesül.  

A Cholnoky László-írásművek stiláris jegyeiről alapvetően kevés szó esik a 

szakirodalomban. Ami mégis említésre kerül, az többnyire elmarasztaló.38 Éppen ezért számít 

hiánypótlónak Kemény Gábor elemzése, mely a kisregények (Bertalan éjszakája, Prikk 

mennyei útja, Tamás) stilisztikai vizsgálatát nyújtja. Bevezető sorai szerint „Az író a magyar 

stílustörténetben még annyira sem kapta meg az őt megillető helyet, mint az 

irodalomtörténetben.”39 Cholnoky stílusának legkarakteresebb vonását pedig a „nyelvi képek 

                                                             
35 A két testvér írásművészetét összehasonlító elemzések, észrevételek többnyire Viktor hatását látják inkább 

érvényesülni László alkotásain. De minden esetben egyfelé tartó, rokon vonásaikat emelik ki. Érdemes azonban 

megemlíteni, hogy Kelemen Zoltán – hat évvel Baráth Katalin tanulmánya után, 2009-ben – többek között a két 

testvér alkotásmódjának különbségeit is megemlíti-számba veszi: „kevés egymáshoz közelálló életmű különbözik 
ilyen jelentős mértékben.” Lásd KELEMEN, i. m., 578. 
36 BARÁTH Katalin, Szakadatlan rekonstrukció. Az individuum elbeszélt jellege és más problémák Cholnoky László 

Bertalan éjszakája című művében, zEtna, Magazin a vulkán alatt, 2003/július. 

http://www.zetna.org/zek/folyoiratok/76/barath.html, letöltve: 2019. augusztus 3. 
37 Uo. 
38 Utalás Schöpflin és Tóth Árpád már idézett cikkeire. Schöpflinnél olvasható, hogy Cholnoky „keresve válogatja 

a szavakat és mondásokat, mondanivalóját szándékosan manírba illeszti”, illetve Tóth Árpádnál azt, hogy „kevésbé 

telik örömünk a kicirkalmazott mondatszerkesztés csapongó kedvében, az ötlethalmozásból eredő, olykor 

tudákosan ható furcsa zsúfolásokban s főleg az idegen szavak nagy bőségű használatában.” „SCHÖPFLIN, i. m., 

illetve TÓTH, i. m. 
39 KEMÉNY Gábor, Tárgyiasító és allegorizáló metaforaalkotás Cholnoky László kisregényeiben, Magyar Nyelvőr, 

2006, 130/4, 422–438. 

http://www.zetna.org/zek/folyoiratok/76/barath.html
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tárgyiasító és allegorizáló funkciójában”40 látja leginkább megragadhatónak. Talán nem 

meglepő, hogy Kemény (Bori Imréhez hasonlóan) a szecessziós irodalmi elbeszélések sorába 

illeszti ezeket a műveket, melyek sokszor szürrealizmusba hajlanak. Kiváló összefoglalása ez 

a kisregények világának: a nyelvi szerkesztettség tekintetében valóban megfigyelhetők 

Cholnoky prózájában a szecesszió sajátosságai,41 mellyel képes kifejezni a tudat (szürreális) 

zavarait (a szereplők álmait, vízióit, hallucinációit és tévképzeteit).  

Nemcsak a művek stilisztikai, de narratív elemzése is sokáig hiányzott a recepcióból. 

Gintli Tibor pótolta ezt a hiátust és a regények értelmezési szempontjait új aspektussal bővítette. 

A Bertalan éjszakája és a Prikk mennyei útja című kisregények kapcsán arra figyelt fel, hogy 

Cholnoky megújítja az anekdotikus narrációt, s ezzel együtt „a lélektani elbeszélésnek egy 

karakteres hangnemű, sajátos változatát” is megteremti.42 Gintli abban látja e művek 

invenciózus karakterét, hogy Cholnoky az anekdotikus elbeszélésmód egyik jól ismert 

alkotóelemét – a „komikumra hangolt előadásmódot” – a saját nyelvére, saját elbeszélő 

eljárására fordítja át, melyben a komikum a legkevésbé sem lesz nevettető. Egy-egy tragikus 

léthelyzetben ütközteti a beszédmódokat: egy oda nem illő kiszólás az olvasóhoz, egy ironikus 

megjegyzés a narrátortól összeütközik a diszkurzus addigi hangnemével, s Cholnoky ezzel az 

eljárással teremt újszerű anekdotikus aspektust. Tehát mindig valamilyen kifordított – kevésbé 

humoros – léthelyzetben alkalmaz élőbeszédszerű megnyilatkozásokat, vagy olyan 

kiszólásokat, melyek az olvasóhoz szólnak, és melyek iróniába, szarkazmusba vagy gúnyba 

hajlanak. A szövegek narratív megoldásai közül pedig egyedülálló teljesítménynek számít – a 

korszak prózai alkotásait figyelembe véve –, ahogy a főhős és a narrátor beszédmódja 

összemosódik. A szereplők kizökkent tudatállapotukat, széteső világtapasztalásukat az 

elbeszélés nyelve úgy jelzi, hogy eltünteti a határt elbeszélő és hős között.  

Az eddigi összefoglalókból kiderül, hogy alapvetően a (kis)regények felé fordult a 

recepció figyelme. A legújabb kutatások azonban nem mellőzik Cholnoky novelláit sem, azzal 

együtt, hogy – majd látni fogjuk – újratárgyalják azt a problematikus (önismétlő) publikálási 

szokást, melyet a múlt században még „szélhámosságnak” nevezett Lovass Gyula. Ezzel ismét 

egy új perspektíva (az autotextualitás szempontja) nyílik meg az életmű interpretálásához. 

Valamint Bengi László az Induló modernség – kezdődő avantgárd című kötetben Cholnoky 

                                                             
40 Uo. 423. 
41 A szecesszió irodalmi megvalósulásának jellegzetes aspektusai éppen a „stílus hangulati effektusainak 

keresésében”, „a belső szemlélet” folyamataiban, a valóstól történő elfordulás képzelt világában tárulnak fel. Vö. 

PÓK Lajos, A szecesszió: egy művészeti mozgalom történeti szerepe és esztétikája = A szecesszió, szerk. Pók Lajos, 

Budapest, Gondolat Kiadó, 1972, 7–118. 
42 GINTLI Tibor, Lélektaniság és anekdotikus beszédmód Cholnoky László két kisregényében = G. T., Irodalmi 

kalandtúra, Budapest, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 2013, 237–248, 237. 
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egyik – minden bizonnyal a legsikerültebb – novelláját (az Epeira diademát) emeli ki,43 a 

kisregényekben is előforduló, sőt központi szövegszervező elemként működő problematikát 

helyez az interpretáció élére: az őrület kérdését, melynek tétje az eldönthetetlenség. 

Megállapítja, hogy ez a kétely – mely szinte minden Cholnoky-műben jelen van – a szereplő 

őrületének elbizonytalanításán alapul, s ráíródik az elbeszélés, illetve a szerzőség területére is. 

E kérdéskör a (kis)regényekben is több szinten tematizálódik, így a különböző zavaros tudati 

működésmódoknak az eltérő műfajok diskurzusába illesztése is vizsgálandó kérdés.   

A legújabb kutatások és eredményeik tehát – ahogy arra már több alkalommal utaltunk – 

visszakanyarodnak a Cholnoky-próza egy igen problematikus jelenségéhez, nevezetesen az író 

önplagizáló módszeréhez, amely többféle minősítést kapott már, és amelyről eddig csak 

érintőlegesen szól a szakirodalom. Mindez azért meglepő, mert szinte valamennyi eddig készült 

recenzió, tanulmány, ismertető beszámol arról a – kibogozhatatlan – furcsaságról, amely a 

Cholnoky-szövegeket behálózza, de ugyanakkor nem született egy vállalkozás sem, amely 

teljes mértékben kibogozta volna a plágium-csomót.44 Nemeskéri Erika már felveti a 

lehetőséget, hogy az újra és újra ismétlődő szövegrészek beillesztése, többszöri felhasználása 

és (kisebb-nagyobb) átirata mögött nem okvetlenül a könnyelműség vagy a megélhetés (a 

gyorsan több cikket eladni) nehézsége húzódik, hanem a tudatos kompozíció, a szövegek  

szoros összefüggésrendje is akceptálható.45 E meglátást erősíti Eisemann György is említett 

tanulmányában, noha hozzáfűzi, „az önidézet konstruktív formaképző erejének észlelhetősége 

azért távolról sem terjed ki az életmű minden önismétlő mozzanatára.”46 Ezt követően azonban 

megindul a kérdés alaposabb, konkrét szövegvariánsokat vizsgáló feltárása (jóllehet a válasz, 

jellegéből adódóan, eleve lezárhatatlan, s a jelenség csak a folytonos újraolvasásban tárul fel, 

nem beszélve arról, hogy – éppen az ismétlődések kibogozhatatlanságának okán – az eddig 

feltárt életmű teljessége maga is bizonytalan). Hegedűs Réka tesz kísérletet egy szövegváltozat 

tetten érésére – a Szokatlan vendégség című kötetbe rendezett novellák közül emel ki négyet 

(Búzakalász, Adós, fizess!, Füstcsóva, Fridolin). A változtatás nélkül közölt-beemelt 

szövegrészeket az intertextualitás kérdéskörén belül tárgyalja, s kompozicionális funkcióként 

                                                             
43 BENGI László, „a lelkem ketté ne hasadjon” Cholnoky László: Epeira diadema = Induló modernség – kezdődő 

avantgárd, szerk. Bednanics Gábor, Eisemann György, Budapest, Ráció Kiadó, 2006, 123–160. 
44 E problematika sokszor nem jut tovább a Cholnoky Viktortól eltulajdonított hagyaték bizonytalanságánál, és a 

recepció csak azzal a kérdéssel foglalkozik (érintőlegesen), vajon a László nevével ellátott szöveg Viktortól 

származik-e. Leggyakrabban említett hivatkozási példa erre a Hőscsinálás című egyik első Viktor-szöveg esete, 

amelyet László nyolcszor publikált saját nevével (Hősök, Láthatatlan héroszok, Regényhősök címeken) – a 

filológiai adatokat lásd WIRÁGH András, Korszerűtlen filológia, avagy a tárcanovellától a szövegatlaszig. 

Cholnoky László publikálási praxisa: Éjszaka, Irodalomtörténet,2016/2, 204–215. 
45 NEMESKÉRI Erika, Cholnoky László, Vár ucca tizenhét, Veszprém, Művészetek Háza, 1997/3, 98–160. 
46 EISEMANN, i. m., 130.  
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tekinti a változatokat – Cholnoky saját kiterjesztett „szöveguniverzumaként”.47 Belátható, az 

„önplágium” és a különböző mértékben ismétlő átiratok a szövegeket dinamizáló konstrukciós 

erővé válnak.   

Cholnoky önplagizáló eljárásának legfrissebb, legátfogóbb és legalaposabb feltárását  

Wirágh András végezte el. Négy részből álló tanulmánysorozata – „Cholnoky László 

publikálási praxisának” állomásai, karakterjegyei – nemcsak a jelenséggel foglalkozik 

általában, hanem konkrét szövegek eredetét keresi. Arra hívja fel a figyelmet, hogy az író 

szövegei meglepően kis arányban lelhetők fel önálló kötet formájában (2%), valamennyi írás 

folyóiratközlés, s így nagyobb a bizonytalansági faktor.48 Ez az arány azt is jelzi, hogy a 

sajtótörténeti olvasat nem hagyhatató el Cholnoky poétikájának, írói alkatának, 

alkotásmódjának átfogóbb megértéséhez. Wirágh jól kidolgozott módszerrel jár el: egy-egy 

szöveg útját végig követi a megjelenési állomásain. Egy szövegvariáns esetében tehát számba 

veszi a közlés helyét, a megváltoztatott címet, az évszámot, az előfordulás gyakoriságát, s 

ezeket az adatokat táblázatba szedi. Nincs könnyű dolga a filológusnak, e sajátos szerzői 

funkció ugyanis a szövegszerkesztő feladatkörével társul (ahogy más szerzők is a századforduló 

idején „a magyar folyóirat-kultúra legsikeresebb periódusában”).49 Az író a szövegek 

módosítására egyedi technikát talál ki: korábban megjelent műveinek kivágott szöveghelyeiből 

állítja össze az (újra) megjelenésre szánt – módosított – művét. Wirágh tanulmányaira 

hivatkozva mondható, hogy ezek a hiátuskitöltő módszerek (a szerkesztés folyamatai) 

voltaképpen felváltják az írás aktusát. A recepció az eddigiekben ennek a sajátos publikálási 

technikának az okára volt kíváncsi. Állandósult kérdésként fogalmazódott meg a 

szakirodalomban, vajon miért ismétlődnek a szövegek, szövegrészek: megélhetési nehézség?, 

lustaság?, vagy a művek közötti párhuzam? Wirágh András azonban nem az író (magánéleti) 

helyzetéből indul ki, hanem a konkrét szöveghely(ek)et kutatja. Természetesen nem tekint el a 

fivér, Cholnoky Viktor hagyatékából származó bizonytalan esetektől sem, s néhány „testvéri” 

ügyről is beszámol.50 A hatalmas filológiai háttérmunka eredményei pedig rendkívül fontos 

kiindulópontként szolgálhatnak a további műértelmezésekhez, amennyiben innentől egy-egy 

szöveg több változata is rendelkezésre áll, s mindez természetesen az interpretáció módját, 

                                                             
47 HEGEDŰS, i. m., 459. 
48 WIRÁGH András, Nyugtalan idők – nyugtalan szövegek. Cholnoky László publikálási praxisa 2.: Varázskalap, 

Kalligram, 2016, XXV/7–8, 118–124.  
49 WIRÁGH András, Tárcanovellák és elosztóhálózataik a századfordulón. Cholnoky László publikálási praxisa 4., 

Híd, 2017/6, 38–45, 38. 
50 WIRÁGH András, Szövegek szoros rokonságban. Cholnoky László publikálási praxisa 3.: Epeira diadema, 

Hősök, A múmia, Alföld, 2017/12, 50–60. 
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elveit, irányát is nagymértékben befolyásolja. Sőt, az eddigi fejleményeknek is új távlatot ad, 

egy-egy mű értelmezésének felülírását, de mindenesetre újragondolását ösztönözheti.  

A fenti recepciótörténeti áttekintésből kitűnik az a több ágra szakadó ív, amely 

meghatározza a Cholnoky László-próza megítélését. Sokan méltatlankodva vetik fel az életmű 

kanonikus peremhelyzetét, mások az egyenetlenségre hivatkozva nem értik, miért telik el annyi 

idő az „újrafelfedezési hullámok” között. És láttuk, akad olyan nézet is, amely egyenesen káros 

hatásúnak tartja a Cholnoky-szövegekről született első, meghatározó kritikákat, amennyiben 

rossz irányt szabnak a recepció útjának. Ugyanakkor úgy véljük, hogy ez az általános 

elégedetlenség az életmű helyzetét tekintve egyfajta motorként, a szövegek feltárásában rejlő 

izgalomként, generátorként is működik. Tekintsünk vissza Lovass Gyula Ködlovagok (Írói 

arcképek) című áttekintő kötetében az 1947-ben megjelent cikkre:  

 

Érdekes lenne egyszer összeállítani önmagától való átvételeit, sőt megkeresni azt is, hogy hányszor 

írta meg más szavakkal ugyanazt a motívumot, ugyanazt a gondolatot. Hogy bizonyos motívumokra, 

képzetekre visszatért, az nemcsak szellemi tunyaság, kényszer is: arról kell beszélnie, ami 

foglalkoztatja. (…) A »Kísértetek« hőse egyszer keresztespókot lát s mélyen megrémül tőle. Ez a 

rémület egészen indokolatlan lenne, nem is tudnánk értelmezni, ha nem olvastuk volna Cholnoky 

egyik novelláját, az »Epeira Diadema«-t, mely a keresztespókhoz fűződő babonára építi fel egy őrült 

kísérteties logikájú levelét Poe Edgar modorában.51 

 

Ami tehát a huszadik század közepén előtűnt és dilemmaként fogalmazódott meg, az a 

huszonegyedik század filológusát is foglalkoztatja, aki el is végzi ezt az „érdekes összeállítást” 

hetven évvel később. Mindeddig főleg a (kis)regények és néhány novella váltott ki komolyabb 

figyelmet, de akadnak köztük olyan alkotások is, amelyekről éppen csak említés esik – ilyen a 

Kísértetek című regény is.  

Meglepő módon a kiegyezés utáni évek irodalmisága nem kerül említésre a Cholnoky- 

művek historikus elhelyezéséhez, noha a magyar századforduló irodalomtörténeti 

viszonyhálójának – elsőre talán szokatlannak tűnő – kötődésrendje a bukott figurák 

megalkotásán keresztül jól körvonalazható. Az alábbi értelmezések arra is rá kívánnak 

világítani, hogy Cholnoky „bukott” figuráinak, a szereplők verbális előállításának kihívása 

milyen sajátos prózanyelvet teremt. Ezáltal feltárulhat az összefüggésrend, amely Bertalant, 

Prikket és Fridolint akár az Asbóth-regény főszereplőjének bolyongó karakteréhez, vagy Arzén 

összetett árnyalakjához, de leginkább talán Fejérházy Tibor rongyos egzisztenciájához fűzi. És 

bár hatalmas a különbség Gárdonyi vagy Lovik kiemelt kisregényeihez viszonyítva, a számos 

eltérés ellenére a kisregények mindegyike egy széthullástörténetet visznek színre, vagyis még 

                                                             
51 LOVASS, i. m., 209. 
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Mariska és Miska, illetve Hanna és Péter szerelmi narratívájában is találunk világszemléleti 

rokonságot. S ne feledkezzünk meg a szövegekben lebomló jelenlét-tapasztalat 

problematikájáról sem, amely a Harsányi-regényben is történetformáló erőként működik, 

hasonlóan a Cholnoky-művekhez.  

 

A szkizofrén hőstípus Cholnoky László prózájában 

Cholnoky László elbeszélő művészetének sajátossága a „rongyos egzisztencia” témakörében, 

az önkívületi állapot zavaros folyamataiban, valamint a tudat torzulásának fokozataiban tárul 

fel. Kisregényeinek központi alakjai Az apai örökségben kialakított figura örököseinek tűnnek, 

s ők sem tudják elkerülni a végső bukást. A Reviczky által feltárt léthelyzet metaforikus 

megnevezése („rongyos egzisztencia”) hasonló formában elő is fordul Cholnoky László 

Kísértetek című szövegében: „Róbert lehúnyta a szemét, ily nyomorultnak, ily selejtes 

rongynak még a legförtelmesebb régi éjszakákon sem érezte magát”.52 Cholnoky figurái 

mindazonáltal több szempontból is új perspektívát hoznak létre Az apai örökség Tiborjához és 

az ő „rongyos egziszetnciájához” képest. Ugyanakkor Bertalan, Prikk vagy Fridolin története 

mintha ott kezdődne, ahol Fejérházy Tibor zavaros léthelyzete befejeződött… Először is Tibor, 

bár nem igazán képes befolyásolni sorstörténetét, azt legalább tudhatjuk, honnan származnak 

létgondjai. A Cholnoky által teremtett figurák esetében azonban még arról sem szerezhet 

tudomást az olvasó, hogy mi vezet a szereplők elszegényedéséhez, eladósodásához és 

magányához. E kisregényekben tehát egyfelől újszerűnek tartható, hogy a „rongyos 

egzisztencia” létmódja eredet nélküli – a „rongyosság” maga az eredet nélküli alapállapot, 

amelyből nem vezet kiút sem. Másfelől legalább ennyire fontos (ami Reviczkynél még csak 

felsejlik), hogy az eredet nélküli roncsállapottal együtt jár az önkívület; s az olvasó nem tudhatja 

meg, hogy igazából volt-e valaha nem önkívületi állapota a figuráknak. Csak fokozati és nem 

minőségi különbségeket érzékelhetünk a kisregények kezdete és vége között, hiszen a regénybe 

lépve a figura már eleve az önkívületi létállapot egy fokán áll. Vagyis maga az önkívület egy 

eredet nélküli létállapotként tételeződik, ami a kisregényekben megkérdőjelezi, van-e 

egyáltalán „normális” állapot – olyan, amikor a figura „magánál van” vagy azonos önmagával. 

Mintha a Cholnoky László-kisregények lépten-nyomon azt állítanák, hogy a tudat alapállapota 

az önkívület, mintha a tudat sohase birtokolhatná önmagát, mintha a kívüllevőség eredendőbb 

lenne, mint az önazonosság. Ezen alapul Cholnoky László kisregényeinek egyik pregnáns 

újítása, ebben rejlik modernségének egyik vonása.  

                                                             
52 CHOLNOKY László, Kísértetek, Budapest, Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, 1926, 5–210, 144. 
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Az új elbeszélésmód elsősorban tehát az öntudati állapot különböző elváltozásainak 

analízisét jelenti.53 Ide tartoznak az öntudat elvesztésének folyamatai, melyek tematizálása a 

realitást meghaladó és megkérdőjelező történetekben megy végbe, s melyet egy új világlátást 

megszólaltató „líraibb” prózanyelvezet valósít meg.54 A Cholnoky-művek ugyanis a tudat 

hasadásának szélsőségeit, az öntudat átszerveződését, az önkívület problematikáját sajátos 

módon tárják fel: a tudatfolyam-narráció eszközeivel. Ahogy a recepciótörténeti összefoglaló 

említette, néhányan (pl.: Keszthelyi György) tudatregénynek55 aposztrofálják a Cholnoky-

írásműveket, ám akad olyan olvasat is, amely ellenáll ennek a besorolásnak.56 Minden 

bizonnyal a tudatfolyam (stream of consciousness) huszadik század elején megjelenő narrációs 

eljárásmódjaitól valóban távol áll Cholnoky (kis)regényeinek elbeszélőszerkezete. Legalábbis 

azoktól, amelyeket a modern (nagy)regény megalkotói (Virginia Woolf, Henry James, Marcel 

Proust) a legmagasabb fokig tökéletesítettek. Ugyanakkor a disszertáció mégsem tér el a 

tudatfolyam-regény terminus használatától, s ezzel inkább a Keszthelyi-féle elgondoláshoz 

csatlakozik. Mindehhez azonban tisztázni kell a fogalom eredetét, illetve azokat az eltéréseket 

és hasonlóságokat, amelyek a Cholnoky-kisregények narrációs eljárására nézve érvényesek.  

A stream of consciousness William James-i meghatározása tekinthető mérvadónak, mely 

a tudatot idegrendszeri mivoltában definiálja, és az ember testi, szenzitív, cselekvő 

vonatkozásában ragadja meg.57 Ennek alapján a folyamatosan áramló (mindig működő) tudat, 

mint minden cselekvésünk a reflextevékenységek típusába tartozik. A modern (nagy)regény 

éppen ezt ragadja meg, és ehhez a reflexivitáshoz igazítja a prózanyelvet. Vagyis a hétköznapi 

élettevékenységek során folyton jelenlevő és áramló gondolatok megragadhatatlanságát 

igyekszik kifejezni. A tudatfolyam-fogalom ebből kifolyólag említhető a Cholnoky-művek 

kontextusában is, hiszen a kisregényekben is megtörténik mindez, csakhogy egyáltalán nem a 

mindennapok létmódja tárul fel közben, hanem mindig valamilyen szürreális világtapasztalat. 

A gondolat folyamatos áramlását azonban a prózanyelv ebben az esetben is jelentősen 

                                                             
53 A századforduló epikai műveiben „a lélek önmaga előtt válik rejtéllyé, ami abból következik, hogy önmagát 

tette kutatása tárgyává. S éppen azt keresi, amit elvesztett önmagából – de mivel önmagában keresi, sohasem 
találhat rá.” Ez az összegzés kifejezetten igaz Cholnoky „bukott” figuráira, akik e keresést a legszélsőségesebb 

határhelyzetig viszik s a tudat torzulásához vezet. Vö. EISEMANN György, A végesség démonizmusa 

(Álomszimbólumok Csáth Géza novelláiban) = E. Gy., Keresztutak és labirintusok. Elemzések XIX. és XX. századi 

magyar művekről, Budapest, Tankönyvkiadó, 1991, 157–180, 157. 
54 Lásd Dobos István „lírai elbeszélés” és „lirizált novella” fogalmát. DOBOS, i. m., 97–150. 
55 KESZTHELYI, i. m., 97. 
56 Gintli Tibor amikor tanulmányában a lélektani elbeszélés terminusát használja, fontosnak tartja annak 

tisztázását, hogy a „kisregények elbeszélésmódjára nem gyakorolt számottevő hatást a freudizmus, nem olvashatók 

bennük tudós lélektani kommentárok, s a tudatfolyamszerű technikáknak sincs nyoma bennük, lélektani 

érdekeltségük mégis nehezen vitatható.” GINTLI, i. m., 238. 
57 Vö.: „creature can know what he is going to do only after he has done it”. William JAMES, What the Will Effects, 

Scribner's Magazine, 1888, 3/2, 240–250, 241. 
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kidomborítja, bár inkább hosszú, sűrített és túlburjánzó mondatszerkezeteket használ. Ami a 

regényi formát illeti, nem vonható párhuzam a világirodalmi alkotások nagy terjedelmű 

műveivel, Cholnoky inkább arra törekszik, hogy egy olyan formába sűrítse ezt a folytonos 

áramlást, amely még nem mutat túl a kisregény szűkebb keretein.  

Hogy a tudatfolyam milyen módon válik szövegszervező elemmé (vagyis hogyan 

nyelviesül), természetesen a műfaj problematikáját sem hagyja érintetlenül: ez a regénytípus 

ugyanis a 19. század végi prózanyelvhez képest erősen líraivá válik. A Cholnoky-szakirodalom 

is fontosnak tartja a líraiság előtérbe kerülését a prózaművek értékelésénél.58 A tudatáram 

regénybeli kifejeződése természetesen a regénynyelv lirizálódásának folyamatába illeszthető 

ugyan, de a próza líraivá válása önmagában még nem határozza meg a tudatfolyam-regény 

lényegi karakterét. Regénypoétikai szempontból sokkal inkább kötődik a belső monológ 

prózanyelvi eljárásához, mely kitüntetett szerepet játszik a Cholnoky-művekben is.  

Vigotszkij nyomán megállapítható, a belső beszéd – pszichológiai természeténél fogva –

a beszédtevékenység sajátos formája. „Néma, hangtalan beszéd”, mely sajátos mondattant, és 

– az írott beszéd jellegétől eltérően – lerövidített beszédformát alakít ki.59 Mivel a belső beszéd 

során nincs szükség a külső körülmények szemléltetésére, hiszen saját szituációnk mindig 

világos előttünk, ezért a belső beszéd mondatának alanya és a beszédhelyzetet definiáló 

viszonyítási rend a tudatban marad, s az állítmányok kerülnek előtérbe. Más szóval: a belső 

beszéd igékbe sűrít, redukál és tömörít. A tudatáram pszichológiája Cholnoky (kis)regényeinek 

az esetében azonban a belső beszéd megjelenítésének írásnyelvi aktusához tartozik. Az írás 

aktusának pedig szüksége van a sűrített tudattartam részletes verbális kifejtésére. Ekkor pedig 

a mondattani tagoltság maximális kiterjesztése is lehetséges. A szereplők reflexszerű, 

öntudatlan benyomásainak és a gondolatainak írásnyelvi összekötése a szavak olyan áramlását 

idézi elő, amelyet az élőszó diszkurzusa sohasem hozhat létre. Ez a nyelvi dinamizmus 

játszódik le a kisregényekben mint a sűrített szereplői belső beszéd kifejtése.  

A cselekményesség háttérbe szorulását tehát a szereplők hangulati, tudati állapotainak – 

Cholnoky kisregényei esetében a szkizoid alakok meghasonulásainak – a reprezentálása, 

prózanyelvi részletezése idézi elő.60 Vagyis a nyelvileg, metaforikusan, motivikusan építkező 

                                                             
58 MAJOR, „Egy vergődő lélek”, i. m. 
59 Lev VIGOTSZKIJ, A gondolat és a szó = Gondolkodás és beszéd, ford. Dr. Tóth Tiborné, Budapest, Akadémiai 

Kiadó, 1971, 325–397, 345. 
60 Jose Ortega, amikor a huszadik század elején keletkezett regény lényegiségét fogalmazza meg, akkor éppen a 

„nem történést”, a fordulatokban, eseményekben szegény történetszálat, a szereplők lélektanát állítja a regény 

középpontjába: „a regényszerűség lényege nem abban rejlik, ami történik, hanem ép abban, ami nem történés; a 

színtiszta elevenségben, az alakok ilyenségében s itt-létükben, mindenütt az összességük adta hangulatban, az 

atmoszférában.” Lásd Jose ORTEGA Y GASSET, Gondolatok a regényről, ford. Puskás Lajos, Budapest, Hatágú Síp 

Alapítvány, 1993, 38. 
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mentális én-áthelyeződés problematikája alapvető szövegszervező erővé válik, amely nyomán 

a valóság elemei ugyan továbbra is megtalálhatók maradnak, de a szereplők cselekvésének 

szituációja már áthelyeződik a realitást meghaladó képzetvilágba. Dobos István, a 

századforduló elbeszélőinek írásműveit vizsgáló monográfiájában a következőképpen 

tematizálja ezt a szecessziós jelenséget: „a valóságtól merészen elrugaszkodó gazdátlan képzet 

(…) rászabadította a novellára a beteges fantasztikumot, a skizoid álomvilág (…) megannyi 

infernális figuráját”.61 Cholnoky László műveiben a tudatfolyam kapcsán a világ olyan 

megtapasztalására figyelhetünk fel, amelyben az érintkezési viszonyok, a metonimikus logika 

csorbát szenved. A prózanyelv ezekben a kisregényekben a szereplő kizökkent 

léttapasztalatának, önkívületi állapotának elbeszélésére szorítkozik, mely egy teljesen új 

(anti)hőstípus létrejöttét eredményezte. 

Cholnoky Lászlót és regényeit éppen az a vonás illeszti a századforduló magyar 

elbeszélőinek sorába, hogy az önkívület jelenségét karaktereinek prózanyelvi kidolgozottsága 

is magában foglalja. Valamennyi szereplő megrajzolásának lényegisége pedig éppen arra 

összpontosul, hogy a nyelv a lét ezen megváltozott státusát hogyan tudja hangulati 

feltárultságában megragadni. A Cholnoky-próza a hangulat/hangoltság problémakörét a 

szövegek nyelvi szintjeire is kiterjeszti, hiszen szereplőinél az önkívület mindig egy erős 

(le)hangoltságú létmódból ered, mely másfajta nyelvi megnyilatkozást teremt. Ennek 

következtében a tudat-áram leírásai (belső monológok) a szecessziós irodalmi elbeszélés 

specifikus tudatfolyam-ábrázolásmódját valósítják meg,62 mely lépten-nyomon az 

elbeszélhetőség problémáját hívja elő. Kisregényeinek esetében tehát az elbeszélés a 

szubjektum teljesen sajátos kizökkenéseit (megszakítottságait) mutatja fel. A Cholnoky-féle 

regényszereplő így jellemzően csak „interakcionalitások nélküli tudatáromok segítségével tudja 

fenntartani individualitását”.63 A szövegek különlegessége pedig az, hogy a mentális én-

áthelyeződés nemcsak a történet szintjét érinti, hanem poétikai funkcióként is érvénybe lép: az 

öntudat átszerveződése s annak különböző megnyilvánulási formája nem egyszerűen a 

cselekmény leírásán, vagy egy-egy szereplő érdekes történetének bemutatásán keresztül 

tematizálódik. Sokkal inkább lényegbe vágó, hogy a figurák tudathasadását a prózanyelv 

metaforikus tárgyiasításokban64 jeleníti meg – jellemzően az üveg, a tükör és a víz motivikus 

                                                             
61 DOBOS, i. m., 146–147. 
62 KESZTHELYI György, i. m. 
63 EISEMANN, i. m., 134. 
64 Kemény Gábor az író szövegeinek szecessziós/stilisztikai érdemét elsősorban az „elvont fogalmak, tudati 

tartalmak, lélektani folyamatok metaforákban való konkretizálásában”, a „tudati jelenségek 

kézzelfoghatóságának” hiperbolikus nyelvi hangsúlyozásában látja. Vö. KEMÉNY, i. m. 
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ismétlésével és figurális szemantikájának kidolgozásával, melyek a kizökkenés tér- vagy 

időtapasztalatának, valamint az identitás megbomlásának nyelviesülését mutatják fel. 

Az irodalmi szecessziós írásművek (Prikk mennyei útja, Bertalan éjszakája, Tamás) 

létélménye tehát kétségtelenül megegyezik. Az önkívületi szituáltságot mindig megelőzi egy 

különleges élethelyzet, amely a szereplők tudatállapotát kizökkenti. Ez a váltás rendszerint 

olyan esemény vagy tett, amely egyrészt – különös módon – nem derül ki a történet során, 

másrészt, amely szükségszerűen a szereplők elszegényedéséhez, eladósodásához és 

magányához vezet. Nem meglepő, hogy diszpozíciójuk jól illeszkedik az undor és a 

nyomorúság, a szorongás és a szenvedés, az unalom és a közöny, a bűn és a bűnhődés 

hangoltságához – és ezáltal a korszak világirodalmi vonatkozású egzisztencialista regényének 

kontextusába is.  

Az írásművek tehát nem a kiváló emberi jellemvonásokat, erényeket és a cselekedetek 

nagyságát konfigurálják a szövegekben, hanem éppen ellenkezőleg: a tehetetlenség attitűdjét, a 

lecsúszott csavargó tévképzeteit és az akarathiány melankóliáját emelik a diszkurzus rendjébe. 

A szövegek azonban az önkívület problematikáját eltérő módon mutatják fel, az ön-kívüliség 

más-más tapasztalásait kiélezve. A Tamás című kisregény Fridolin önazonosságának 

nehézségeit az áttetsző üveg metaforikus jelentésvilágához kapcsolja; a Bertalan éjszakája a 

kizökkent idő és a víz metaforáin keresztül írja le Bertalan tudathasadását; míg a Prikk mennyei 

útja éppen azt a feszültséget tárja fel, hogy a pontosan megrajzolt és megjelölt budapesti 

utcákon hogyan oldódik fel a szereplő térészlelése, és ezáltal hogyan keveredik a valós/reális 

és a képzelt tértapasztalat. Pontosabban megfogalmazva: hogyan oldódik fel a tér Prikk 

képzetvilágában, s hogyan mosódnak el a valós körvonalak. Az írásművek tehát az önkívületet 

az idő, a tér és az identitás sajátos megtapasztalása felől szemlélik, de az elbeszélés nyelve 

mindegyik esetben azt emeli ki, hogy míg a reális észlelés fokozatosan fellazul, addig a mentális 

képzetalkotás egyre inkább felerősödik. 
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1. Önkívület és városvízió 

(Prikk mennyei útja) 

 

„Nem vagyok-e a tudat révén mindig máshol, mint ahol vagyok?”65 

 

Cholnoky László műveiben természetesen hangsúlyos szerep jut a századforduló 

Budapestjének, amennyiben megfigyelhető bennük egy jelentős térváltás: az elbeszélések a 

késői kisregények alakjait vidékről a főváros külterületeire irányítják (szemben a korai művek 

dzsentri-szereplőivel). Ezt a jelenséget nevezi Bori Imre a „hősök kivonulásának”.66 Ez a külső 

mozgás pedig egy a dologtalan, semmittevő városi csavargó, mondhatni kószáló alakját vezeti 

fel. Kisregényeinek „vergődő” főfigurái olyan tehetetlen, „akarattalan”, semmittevő 

(anti)hősök, akik a korszak jellegzetes városi alakját, a Walter Benjamin-i kószáló egy típusát 

testesítik meg, és akik unalmuk, illetve tehetetlenségük ellen a nagyváros utcáin kóborolnak.67 

Ezáltal kétségtelenül a járásaktus verbális reprezentációjának is nagy jelentősége lesz, 

amennyiben a gyaloglás elbeszélése – metaforikus értelemben – nem is annyira a cselekményt 

hozza létre, hanem a léptek prózanyelvi kidolgozásával párhuzamosan verbális térként a 

főváros új irodalmi képzetét építi fel. Michel de Certeau szerint az ilyen jellegű elbeszélés ezzel 

az eljárással azt éri el, hogy a tér fogalmát a cselekedetek (vagyis az ember) függvényébe állítja, 

pontosabban szólva olyan „térbeli gyakorlathoz” (a járáshoz) köti, amelyben a lépések 

„megmunkálják a teret”. Így „a járókelők cselekedetei pontokká alakulnak” és létrehozzák a 

várost, a maguk által megélt teret.68 Budapest, a város problematikája noha ilyen módon 

beíródik ugyan a kisregények világába, az önkívület azonban sajátos tér- (és idő)érzékelést 

alakít ki a szereplőkben: voltaképpen nem képesek elhelyezni magukat a városi térben. 

Kószálásuk, járkálásuk során folyton Budapest külvárosaiban találják magukat, s rendszerint 

fel kell eleveníteniük odakerülésük okát és körülményeit. Cholnoky (anti)hősei álmok, víziók, 

tévképzetek és részeg hallucinációk változatos kalandjait élik át a Budapest utcáin végigvezető 

ténfergéseik során. Csavargásaik alkalmával azonban megmaradnak a szemlélődés és a 

szenvelgő tétlenség állapotánál, vagy a cselekvés ígéretének, elhatározásának gesztusánál, de a 

tényleges cselekvésig nem jutnak el. Ezáltal a tehetetlenség-érzésük sosem oldódik fel, és így 

                                                             
65 Maurice BLANCHOT, A halál tere = M. B., Az irodalmi tér, szerk. Kelemen Pál, ford. Német Marcell, Budapest, 

Kijárat Kiadó, 2005, 104–117, 106. 
66 BORI, A két Cholnoky, i. m., 75. 
67 Walter BENJAMIN, A kószáló = W. B., Angelus Novus, ford. Kőszeg Ferenc, Budapest, Magyar Helikon, 1980, 

850–889. 
68 Michel de CERTEAU, Térbeli gyakorlatok = M. C., A cselekvés művészete, szerk. Kelemen Pál, ford. Z. Varga 

Zoltán, Budapest, Kijárat Kiadó, 2010, 117–152, 122. 
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a szereplők mindegyike a tudathasadásos állapot szélsőséges folyamataihoz jut. A 

cselekvésképtelenség tehát jellemüknek azon meghatározó eleme, amely „világon kívüli”, 

„városon kívüli”, „köztes világbeli” alakokká avatja őket, és a valóság körülményeit 

felhasználva tévképzetekbe ringatják magukat. A hasadás, a tudat-áram zavarai pedig másfajta 

világtapasztalást és egy új városvíziót jelenítenek meg, miközben az észlelés módja átalakul, és 

egy más jellegű (kizökkent) létmód jön létre.  

Ahogy tehát Certeau mondja, a cselekvés munkálja meg a teret. A Prikk mennyei útjának 

különös főszereplője különösségét a már említett kószáló semmittevése határozza meg. Ez 

természetesen a regényben átalakítja Budapestet is, s a valós városi teret városvízióvá formálja. 

Az önkívületi állapot alábbiakban részletesebben elemzésre kerülő legbeszédesebb 

regényjelenete így kezdődik: „A Csikágó egyik külső utcájának sarkán hatalmas termetű, 

tátongó ember jött vele szemben. Egyébként az egész városrész kihalt volt, mint a temető”.69 

Prikk önkívületében Budapest két lépésben alakul át. Először az 1890-es évek végén felépült 

tipikus városligeti, VII. kerületi városrész veszíti el budapesti mivoltát azáltal, hogy a 

prózaszöveg a terület köznyelvi megnevezését emeli az elbeszélés terébe.70 Ennek a 

városrésznek azért adták a fonetikus átírással deformált Chicago (Csikágó) nevet, mert olyan 

szabályosan megszerkesztett városépítészeti tervek alapján, és olyan nagy sebességgel épült fel, 

amelyről a századfordulón az amerikai város volt világszerte híres. Ez az első lépésben 

végrehajtott átalakítás tehát Prikk környezetét azonnal a világ egyik legtávolabbi pontján levő, 

a korábbi budapesti léttapasztalattól teljesen idegen atmoszférába helyezi át. Ez a térbeli 

kizökkenés csak tovább fokozódik az idézet második mondatában. Ugyanis második lépésben 

ez a Budapest-Csikágó még jobban szétesik, s a halottak lakóhelyévé, városává alakul át – egy 

temetővé. Az amúgy is különös városrész tehát végül is egy túlvilági térré alakul át, abban a 

kábult tudatban, amelyik már nem képes a valóságot érzékelni, amelyik a regény végére a totális 

kizökkentség állapotába kerül. A tudat és a városi tér deformálása párhuzamosan halad tehát a 

regényben. A szöveg ezen utolsó soraihoz hamarosan visszatérek még. 

A Cholnoky-szereplők önkívülete természetesen nem a külső és a belső oppozíciójára 

korlátozódik, és a szövegvilág sem a lélektani problematika miatt válik érdekessé. Esetükben 

az önkívület sokkal inkább egy kiterjesztett létmódra vonatkozik, amely nem egy belső, vagy 

                                                             
69 CHOLNOKY László, Prikk mennyei útja = Ch. L., Piroska. Öt regény, kiad. Varga Kálmán, Budapest, 

Szépirodalmi Könyvkiadó, 1971, 473–538, 514. (A továbbiakban ennek a kiadásnak az oldalszámaira hivatkozom 

a főszövegben.) 
70 A regény aktualitására hívja fel a figyelmet a közelmúlt egyik jelentős regénye, a 2006-ban megjelent Csikágó 

– gangregény című Békés Pál mű, amely többek között éppen azzal foglalkozik, hogy milyen különleges 

világtapasztalatként jelenik meg a társasházi városi élet Budapest VII. kerületének e tipikus szögletében. Vö. 

BÉKÉS Pál, Csikágó – Gangregény, Budapest, Új Palatinus Könyvesház Kft., 2008.  
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nem egy külső alaphelyzetet határoz meg, s túlmutat a pszichoanalitikus olvasaton is. A 

hangsúly inkább a fogalom azon jelentéselemén van, amely a megváltozott, sajátosan átalakult 

világ-tapasztaláshoz kötődik. Ahogy Maurice Blanchot észreveszi: „a tudat révén elkerüljük 

azt, ami jelen van, és ki vagyunk szolgáltatva a képzetnek. (…) Önmagunkban vagyunk – még 

akkor is, amikor kétségbeesetten önmagunkon kívülre nézünk”.71 Vagyis sokkal inkább egy 

olyan tudati máshollétről – sajátos hangulatban feltárulkozásról – van szó, amely paradox 

módon voltaképpen lehetetlen. Hiszen egyszerre találja magát önmagától elvesztve, s egyszerre 

mégis öntapasztalásának jelenében él. Elsősorban ebben a feloldhatatlan kettősségben 

ragadható meg a Cholnoky szövegek és főszereplők lényegisége is. Persze ez a fajta máshollét-

érzés túlmutat a nagyváros generálta elvágyódás- és elidegenedés-érzés sablonján, vagy a 

nagyvárosban kialakult tömeg és a magányos egyén ellentétpár közhelyén.  

Az önkívület a korszak kedvelt és népszerű jelenségében, a kísértet(ies) fogalmában 

ragadható meg leginkább, mely a Cholnoky-szövegeket nyilvánvalóan a fantasztikus irodalom 

csoportjába illeszti. Mit nevezünk azonban kísértet(ies)nek?72 Cholnoky Viktor definíciójából 

érdemes kiindulni, aki a kísértet két típusát a vallásos hit és a tudomány alapján választja szét. 

A különbség azonban érdekes módon egyáltalán nem a kétkedés tényében található; Cholnoky 

Viktor ugyanis kizárja a kísértet tagadását és meggyőződéssel állítja, hogy sem a hit, sem pedig 

a tudomány nem tagadja a kísértet meglétét. A két meghatározás a kísértet felbukkanásának 

eredetében tér el, ugyanis máshonnan származtatja a vallás a maga kísértetét, és más forrásból 

keletkezik a – Cholnoky Viktor által így elnevezett – „tudományos”, modern kísértet. A hit a 

transzcendens, ismeretlen világhoz – a mennyhez vagy a pokolhoz – köti a kísértetet, aki/ami 

visszatér a földi világba, s ez a jelenlét váltja ki a rémületet. A modern, tudományos kísértet 

azonban már egyre inkább eltávolodik a „vallásosan stilizált” kísértettől, és a jelenséget 

magában az emberben ismeri föl.73 Következésképpen az teszi ijesztővé, hogy mint ilyen, 

transzparens: jelenlevő és jelen-nem-levő egyszerre. A megjelenés hiánya váltja ki a félelmet. 

Cholnoky Viktor a következőképpen határozza meg mindezt: 

 

A tudományos kísértet az az okozat, amelynek az oka nem a mennyországban vagy a pokolban van, 

hanem magában az emberben, amely mint individuum kapcsolatos ugyan a világgal, de mégsem 

                                                             
71 BLANCHOT, A halál tere, i. m., 106. 
72 A kísértet jelenségével kapcsolatos, legtöbbet hivatkozott szerzők egyike Friedrich Kittler, aki a technológiában 

látja megvalósulni magát a kísértetiest. Nagyon is találó a párosítás és érthető a szakértők vonzódása az analógia 

iránt, annál is inkább, ugyanis a millennium idején megjelenő új mediális eszközök nemcsak a saját közegükben 

váltak népszerűekké, hanem a századforduló irodalmi művei is bevonják saját kontextusukba, s reflektálnak a 

korban újnak számító technikai fejlődés eredményeire. Vö. Friedrich KITTLER, Optikai médiumok, ford. Kelemen 

Pál, Budapest, Magyar Műhely Kiadó, Ráció Kiadó, 2005. 
73 CHOLNOKY Viktor, A kísértet = Ch. V., A kísértet. Válogatás Cholnoky Viktor publicisztikájából, Budapest, 

Magvető Könyvkiadó, 1980, 233–238. 
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hozzá tartozó. Az az igazi, a meglevő, a reális kísértet, amelyet az agyvelőben támadó ok kivetít, 

bele a világba, hogy onnan látjuk magunk felé közeledni a magunkból valót, a látszólag ok nélkül 

való okozatot.74 

 

A tudományos kísértetet az teszi tehát idegenségében mégis ismerőssé, s ebből adódóan 

nehezen megragadhatóvá, hogy nem egy külső világ hozza létre, nem egy rajtunk kívül álló 

dologhoz kapcsolódik, hanem magából az emberből lép elő. Shakespeare példáján mondja, 

hogy „Hamlet apjának a lelkéről, akárhogyan emlegeti is a poklot, tudjuk, hogy nem onnan jött, 

hanem a fia megbolygatott agyvelejéből”.75 Hasonló lényegiségre mutat rá Freud a témával 

kapcsolatban. Az ő kísérteties fogalma is éppen attól lesz félelmes, hogy az ember által nagyon 

is ismert, már tapasztalt dologra vonatkozik. Freud pszichoanatikus következtetése az affektív 

élmények elfojtott szorongásában látja a kísérteties eredetét. Mégpedig azokban a szorongás-

típusokban, amelyek visszatérő jellegűek. Ebből a szempontból „ez a kísérteties csakugyan nem 

új, vagy idegen, hanem egy, a lelki élet számára ismert jelenség, amely csak az elfojtás 

folyamatában távolodott el”.76 A freudi kísérteties egyik kiemelkedő mozzanata tehát az 

elfojtott tudattalan hatásai alatt szorongó tudat ismétlési kényszerében ragadható meg. Vagyis 

szintén az ember tudati folyamatainak projekciójában tűnik elő, amely éppen attól lesz ijesztő, 

kísérteties, hogy valójában belőlünk építkező jelenségről van szó. Ezért is nagyon szemléletes, 

ahogy Freud visszatér a szó nyelvi megalapozottságához, s rámutat arra, hogy „az unheimlich 

(’kísérteties’) bizonyos mértékig a heimlich (’otthonos’, ’ismerős’) egy fajtája”.77 A költői 

szöveg alkotófolyamata pedig a túlzással és a késleltetéssel lehetővé teszi, hogy annál nagyobb 

ijedelmet keltsen, minél később, vagy ha egyáltalán nem hozza színre a kísértetet.78  

Cholnoky főfiguráinak esetében az önmagukból kilépő kísérteti(es) jelenség rendszerint 

a személyiség fokozatos felbomláshoz és az abból következő öngyilkos jelenethez vezet. 

Műveiben az identitás válságának pszichológiai interpretációjánál azonban jóval több történik 

a regénynyelv szintjén. A Prikk mennyei útja című kisregény főszereplőjének zavarodottsága 

egybeesik megnyilatkozásainak nehézségével, s mindez különböző zavaros beszéd-

folyamokban realizálódik: „amikor egy-egy ilyen, a dicső múltból megszökött kísértet 

megjelent előtte, ő kénytelen volt erőszakosan zavarokat előidézni a maga gondolatai között. 

(…) aztán többnyire keserű méreg öntötte el a lelkét. Prikk vad káromkodásba kezdett” (478). 

A kiemelt részletből látható, hogy a zavart, s a vele járó indulatot egy megváltozott beszédmód 

                                                             
74 Uo., 238. 
75 Uo., 237. 
76 Sigmund FREUD, A kísérteties = Művészeti írások IX., serk. ERŐS Ferenc, ford. Bókay Antal, Erős Ferenc, 

Budapest, Filum Kiadó, 245–283, 268. 
77 Uo., 251. 
78 CHOLNOKY Viktor, i. m.  
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– jelen esetben a káromkodás – követi. A történet valódi értékét éppen az ilyen zavaros 

tudattartalmak, illetve az erős indulati reakció generálta megnyilatkozás-késztetések és 

monológ-töredékek alkotják. És éppen a káromkodás – mint előre gyártott mondat, és mint a 

nyelv sablonos megjegyzése – jelzi, hogy Prikk kifordult önmagából; ugyanakkor mégis ezeken 

keresztül igyekszik felépíteni saját valóságát, mely egy ideig sikerül csak neki. A továbbiakban 

azt figyeljük meg lépésről lépésre, hogy a nyelv miként markírozza a személyiség bomlásának 

folyamatát, illetve milyen további nyelvi-konfigurációs eljárás képes átalakítani ezt a 

felfüggesztett öntudati állapotot. 

A cselekmény néhány utcai kóborlásból, valamint egy-két kocsmai jelenetből áll. Prikk 

olyan „haszontalan, piszkos csavargó volt”, aki „csak akkor vállalt munkát, ha már nem volt 

mit ennie, vagy főként ha a pálinkáravaló elfogyott” (475). Így jellemzi a narrátor azt a bizonyos 

„régi Prikket”. Egyik részeges este után, a bokor aljában felébredve azonban talál valamennyi 

pénzt maga mellett, amelyet két medikushallgató ajándékozott a földön fekvő ismeretlennek. A 

jelentős fordulat, amelyet a nem várt pénz hozhat, nagy elhatározásra készteti a jobb élet 

reményében. Mégis ekkor erősödnek fel Prikk irreális képzetei, ekkor kezdődik öntudatának 

teljes felszámolódása. Alapvetően három jelentős tükörjelenet köré szerveződik az átalakulás, 

amely aztán két egymással összefüggő szinten bontakozik ki: egyrészt az önmagán-kívüliség 

történetén keresztül, másrészt a megnyilatkozásbeli – nyelvi – zavarok diskurzusa mentén. 

A részeges Prikk Jézus Krisztusról szóló beszédét hosszú káromkodások, szidalmak, 

homályos kinyilatkoztatások, a „másvilágra áthangzó, panaszos siralmak” és belső, hangtalan 

szócsaták jellemzik. Ezekben a kocsmai monológokban, álpárbeszédekben Prikk a valósnak és 

teljesnek hitt múlt töredékei alapján állítja fel önképét, amelyek „egy rejtélyes, mesés múlt 

álmait varázsolták a részeg Prikk elé, valami rettenetes igazságtalanság zagyva képzeteivel 

együtt” (476). A pénz megtalálása után azonban fordulat következik, melyet voltaképpen saját 

tükörképének látványa indít el, és az önmagára eszmélés kifordított folyamatát eredményezi: 

 

Eleinte bámulva nézte magát a tükörben, mintha idegent látna, mert hiszen talán már évek óta nem 

látta saját magát, vagy legalább nem vette alaposabban szemügyre. (…) És a hangja most, amikor 
parancsolt, szintén olyan volt, mintha ő csak a száját mozgatná, de tulajdonképpen más beszélne 

helyette. (…) Bement a templomba, ott valahogyan eltűnt, lefoszlott a levegőbe, és egy új ember 

jött ki helyette. Ez az új ember én vagyok! … Gyere, te új ember, menjünk ebédelni!” (488–495) 

 

Így született meg az a bizonyos „új Prikk”. A töredékesen idézett regényrészlet a tükör által 

megkettőzött énkép sokat vizsgált pszichológiai értelmezésén túl azt az egyszerre ismert és 

egyszerre ismeretlen jelenséget vezeti be, amelyet korábban kísértet(ies)nek neveztünk. 

Cholnoky ezen regényében a kísértet Prikk saját „megbolygatott agyvelejéből” tűnik elő, a 
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tükörkép számára „ismeretlen” alakjában. Legelőször „az önmagát másikként felismerő 

szubjektum”79 ily módon hangsúlyozza önmagából építkező kísérteties aspektusát. A 

regénynyelv így mutatja fel Prikk önkívüliségét, önmaga kísértetet-voltát. Vagyis a tükör 

(később a kirakatüveg) az önkívület „tárgyiasított metaforájaként” lép be a szövegbe. Az idézet 

alapján az is jelentéses, hogy a fel nem ismert öntapasztalás azonnal a beszédben realizálja 

idegenségét: „mintha más beszélne helyettem”. 

A cselekményben továbbhaladva, az öntudat elvesztése és a beszéd-megnyilatkozás 

zavarossága a második fejezetben egyre fokozódik. Prikk egy vendéglőbe tér be. A kocsmát 

felváltó helyszín azonban egy másfajta beszédmódot követel, és Prikk igyekszik is erőszakos, 

monologikus kinyilatkoztatásait visszafogni – persze sikertelenül. A vendéglő előkelő 

atmoszférájában érzett kényelmetlenségét, esetlen mozdulatait és gesztusait követően Prikket 

hamar széles társaság veszi körül. A kezdeti szorongás beszédére visszafogott stílust, humort, 

úrias, tréfálkozó beszédmódot kényszerít, de a hangulat emelkedésében, Krisztusra terelve a 

szót, a visszafogott beszéd egyszerre fölszámolja magát és átveszi helyét a makogás, az 

értelmetlen, összefüggéstelen, dühös kiabálás:  

 

Prikket epeömlés kerülgette dühében. Hatalmas tenyerével az asztalra csapott, és dühösen 

kiabált:  

– Hallja-e, maga nyúlszájú, hát miért nem mondta meg mindjárt őszintén, hogy maga barom? 

Hiszen azt minden elemi iskolás kisdiák is tudja már, hogy ő akart szenvedni! És ha ezt nem tudja 

is, jegyezze meg magának, hogy akkor, amikor ő a szenvedést akarta, igen okos dolgot művelt! 

Önként szenvedni, az pompás, az nagyszerű dolog, már magam is próbáltam néhányszor, és én 

mondhatom magának, hogy akkor egészen úgy… izé … úgy … 

Prikk belezavarodott és elhallgatott. Nem tudta kifejezni magát, és aggódott is, hogy nagy 

igyekezetében esetleg ismét túlontúl fennkölten találja magát kifejezni. (510) 

 

A kiemelt részlet az indulat megnyilatkozás-késztetését világítja meg, ahol a dühöngés nyelve 

mégis korlátokba ütközik és felfüggesztődik. Prikk vágya a választékos beszédre összeütközik 

önkívületi őrült dühével, melyet a prózanyelv a továbbiakban a halmozott mondatrészekkel, a 

repetitív és visszautaló kérdéshalmazzal („Értik ezt? Várjanak csak! Értik? Értik most már? 

Tudják?”), az írásjelek torlódásával, és a befejezetlen mondatokkal jelöli. Lényegbevágó, hogy 

Prikk szónoklatai közben folyton az értelmezésre kérdez rá. Vagyis a dadogás, a makogás 

ellenére a hallgatóság megértésére alapozza – néha már-már összefüggéstelen – beszédét. A 

megértés azonban rendre elmarad, s mindezt jól jelzi, hogy egy-egy ilyen hosszú monológ után 

Prikk egyedül marad a kocsma asztalánál. Hiába kényszeríti ugyanis magára az úrias beszéd 

hangnemét, valamint az értelmes megnyilatkozás látszatát a „kedves, jóindulatú tréfákkal” és a 

                                                             
79 EISEMANN, i. m., 143. 
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„mesélően, tempósan választékos stílussal”, hiszen valamennyi szónoklatának mindössze 

értelmetlen makogás és motyogás a vége. Prikk fokozatos nyelvi felfüggesztődése pedig 

párhuzamos öntudatának felszámolódásával.80 Mindez a regény főjelenetébe sűrűsödve 

rajzolódik ki leginkább: 

 

A Csikágó egyik külső utcájának sarkán hatalmas termetű, tátongó ember jött vele szemben. 
Egyébként az egész városrész kihalt volt, mint a temető. 

Prikk önmagát pillantotta meg egy üres bolthelyiség üvegében. Vérben fürdő agyvelején 

homályos sejtelem villant át, hogy ismeri valahonnét a gondosan beretvált, tétova szemű, ittas 

embert. (…) 

Prikk megállt, elővette a kését, és szilajon nekilódulva, nagy erővel beledöfte a jövevény szívébe. 

– A kirakatüveg csörömpölése vérfagyasztóan sírt át az éjszakán. Az üvegcserép összevérezte Prikk 

kezét, a késről is csöpögött a vér. Prikk a hatalmas lódulattól meg a részegségtől elvágódott, és a 

kövezet felhasította homlokát. (515) 

 

Ahogy azt már a fentiekben láttuk, a realitás talajának elvesztése ott kezdődik, hogy a főváros, 

Budapest, megszűnik Budapest lenni: a tipikus VII. kerületi városrész – a századfordulós 

köznapi szlenget követve – egy kis magyar Csikágóvá alakul át, majd pedig temetővé esik szét. 

Azután ott folytatódik a realitás látványos felszámolása, amikor Prikk abban a tévképzetben 

indul tovább a Városligetbe, hogy kirabolta és megölte a „hatalmas termetű” embert. A kísértet 

korábban említett tulajdonsága, nevezetesen áttetszősége, a kirakatüveg anyagszerűségében 

tovább konkretizálódik. Az üveg jellegzetessége – transzparenciáján túl –, hogy „tartalmának 

csupán a jelét ereszti át magán”.81 Vagyis a kirakatüvegben megpillantott önkép az őrület 

jeleként tételeződik, s az üveg az önkívület regénynyelvi jelölőjévé válik. Kemény Gábor a 

Cholnoky kisregények stilisztikai vizsgálatában állapítja meg, hogy „a főszereplők 

pszichikuma rendre anyagszerűen viselkedik (…) valamely éles, sebző tárggyal 

azonosítódik”.82 Prikk esetében tehát a skizoid hangoltság az áttetsző, széttört „üvegtestben” 

manifesztálódik.  

A folyamat záró egységéhez, az öngyilkossághoz egy újabb álpárbeszéd megjelenítése és 

– nem meglepő módon – egy újabb tükör-jelenet vezet. Prikk néhány napos kimerítő újpesti 

kószálása után ismét a templomban köt ki, ahol „a meggyilkolt előbújt a pad alól és üveges 

szemével belebámult Prikk szemébe” (528). Hirtelen kirohan a templomból és egy mézeskalács 

tükrében önmagára ismer. Ekkor egy süket férfihoz fordulva zavaros szónoklatba kezd: 

 

                                                             
80 Eisemann György erre az egybeeső felfüggesztődésre mondja, hogy „olyan modernista stádiummal találkozunk 

tehát, melyben az individuum halála és nyelvének halála egybeesik. A nyelv »még« nem éli túl a szubjektumot, 

de a szubjektum »már« nem előzi meg a nyelvet.” Uo., 142. 
81 Jean BAUDRILLARD, A tárgyak rendszere, ford. Albert Sándor, Budapest, Gondolat Kiadó, 1987, 49. 
82 KEMÉNY, i. m., 424. 
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– Hosszúfejű úr, boszorkányok járnak az erdőn, nem hallja, hogy zörög az avar? Ők kuszálták 

össze a dolgomat, amiért nem köszöntem nekik Borbála napján. De jött a mi urunk, Krisztus, és 

rendet teremtett. Arra kértem, hogy tegyen csodát, hát megtette! Tudja kegyed, hogy mi az a 

visszacsinálás? … Mutassa csak a szemét! … Nem, nem tudja, nem is tudhatja, hiszen úgy látom, 

hogy kegyed szamár! … És tudja, ki tette a visszacsinálást? Hát a… a… hát nézze: ő! Ő tette! (…) 

Merthogy én azt hittem, hogy megöltem egy embert, és ő megmutatta, hogy én, tisztelt úr, 

önmagamat öltem meg, és ez igaz is volt mindaddig, amíg aztán meg nem mutatta mindjárt a 

feltámadás útját is. Ó, az emberek bizony úgy, mint én, bizony önmagukat öldösik. (…) Hát a mi 

elménk véges, ugyebár véges… a mi elménk zavaros… nemde? … zavaros és… Prikk itt megakadt, 

és nem tudta többé összefüggő szavakba foglalni az agyában zajló, zsibongó, izzó gondolatokat. 
(531–535) 

 

A leghatározottabban ebben a szövegrészletben domborodik ki Prikk összefüggéstelen beszéde. 

Ráadásul az első idézett sor az egész kisregény kontextusát figyelembe véve teljesen 

értelmetlen. Ebből kifolyólag arra is rámutat, hogy az össze nem illő szavak nem alkotnak közös 

referenciát, s így elvétik a denotációt. A kizökkenés egyik legkiemelkedőbb példája ez a 

szövegrész, amely Prikk önkívületi állapotát érdekes módon mégis találóan – egy metaforikus 

építkezés során – a zavar szó hangáthelyeződésébe sűríti: „az avar” kifejezésbe. Noha maga az 

avar szó egyetlen egyszer fordul elő a szövegben, a zavar hangelcsúsztatásából létrehozott új 

kifejezés – a teljesen idegen kontextusban – a széttöredezett test nyomán (saját tükörkép 

darabokra törése), a tudat hasadásán keresztül, a szó széttöredezését világítja meg. Prikk 

őrülete, önkívülete jól láthatóan tehát a nyelv megváltozott használatában konkretizálódik. 

Azáltal pedig, hogy a prózanyelv éppen a Prikk állapotára leggyakrabban használt zavar szó 

hang-eltolásával emeli ki Prikk tudati önkívüliségét, egységesíti a szubjektumban és a nyelvben 

egyszerre végbemenő zavarodottságot.  

Prikk önkívülete azonban nemcsak a beszéd-megnyilatkozások zavaraiban realizálódik, 

hanem az írás aktusában, pontosabban annak elvétésében is. A helyesírás elhibázása is jelzi, 

hogy kifordult önmagából. Miután ugyanis a kirakatüvegben „leszúrja” saját tükörképét, a 

Városligeti fasorban köt ki, ahol egy „pad támlájába belevéste: IT LAKIK PRIK”; ezt követően 

azonban „elpusztította a felírást, és ezt véste helyébe: IT LAKOT PRIK” (520). A beszéd zavara 

az írásban is manifesztálódik, a betűk közege ebben is követi a hangzó nyelv állapotát. 

A fentiekből kiderült már, hogy a történet szükségszerűen Prikk öngyilkosságával ér 

véget, amely egy végső tükörjelenethez köthető. Az utolsó szövegegységben Prikk be akar 

menni a városba, de a „lábai kifelé vitték”, és „ettől fogva általában nem sokat lehetett volna 

építeni a megfigyeléseire” (527). Vagyis a történet végére Prikk észlelése és a valóság közötti 

korreláció olyannyira fellazul, hogy – szinte szkizofrénia katatón testiségének mintájára – saját 

végtagjainak irányítására is képtelenné válik. Ez a tehetetlenségérzés pedig csak tovább 

fokozódik akkor, amikor a legutolsó szónoklatát követően egy fa felé futva megbotlik egy kiálló 

gyökérben, és a kezéből kiesett mézeskalácstükör fölé hajolva már nemcsak saját maga 
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idegenségével szembesül, hanem a teljesen feloldódott valóság, ebben az esetben a másvilág 

víziója tükröződik vissza rá „a mennybolt azúrkék végtelenségének” metaforikus képében 

(537). Prikk talpra áll, derékszíjára hurkot készít és ekkor „két lába a levegőben kísérteties 

táncba kezdett, kimeredő szeme pedig már belelátott oda, ahonnét mindnyájan kiindultunk” 

(538). Prikk számára a realitás szétesése az utolsó jelenetekben nemcsak azt akadályozza, hogy 

a belvárosba eljusson, hanem azt sem teszi lehetővé, hogy a saját lábát irányítsa, s ilyen módon 

azt is, hogy valamilyen térérzékelés megvalósuljon. A lépések által észlelt/megélt városi tér 

járásaktusa (Certau) is átalakul a kísértetjárásra asszociáló öngyilkos jelenetben. A lábak 

uralhatatlanságának és kísérteties táncának leírásával a prózanyelv szó szerint veszi a kísértet 

általánosan ismert alakjának légies, láthatatlan, föld felett járó voltát. 

A szétesett valóság problematikája nyilvánvalóan a történet egészét meghatározó 

álomképek működésmódja felől árnyalható leginkább, amelyhez célszerű Florenszkij 

imaginárius tér fogalmát felidézni; nevezetesen azt a fordított valóságot, amely az álomban 

elkerülhetetlenül létrejön. Prikk története szempontjából ez a perspektívaváltás miatt 

lényegbevágó. Hiszen a kisregényben megjelenő álomlátások gyakran összefüggésbe kerülnek 

a túlvilág képzeteivel. Vagyis a főszereplő álomszerű vízióiban az valósul meg, amiről 

Florenszkij ír: az álomképek a másvilág közvetítőivé válnak. Ennek fényében az álom a túlvilág 

tiszta értelmével telítődik; ez az értelem azonban megfordítva adja vissza a valóság 

tapasztalatát. Ahogy az álomban minden az ellenkező irányba tart, a valóság „önmaga 

ellentétébe fordulva” tárul fel Prikk tévképzeteiben is.83 Innen nézve magyarázhatóak a 

Cholnoky- féle regényszereplők irracionális – de még a valóságból építkező – látomásai. 

Cholnoky László műveiben olyan beszédmód jön létre, amely a tudat nehezen megragadható, 

váltakozó és kiszámíthatatlan ritmusára épül, és amely az irracionális képzeletvilág 

megteremtése felé tart. A szerző ily módon mutat rá azon kettősségre, amely az önkívület 

állapotában feloldhatatlan. 

Figurái esetében mindenekelőtt a tudatmódosulás (s gyakran az alkohol) provokálja ki a 

látomásszerű álomvíziókat. Ezt a hatást neveztem kísértetiesnek. Ráadásul az álomszerű víziók 

nemcsak a szereplő által megfigyelt (előállított) dolgoknak mutatkoznak, hanem maguk a 

víziók is megfigyelik a hallucinálót. Így áll elő a kísérteties egyik hangulati velejárója: a 

rettegés. Cholnoky László kizökkent figurái folytonosan rettegnek valami olyasmitől, amit 

maguk vizionálnak. Nem pusztán álmokról, hanem rémálmokról van itt tehát szó, mégpedig 

olyan rémálmokról, amelyek a „valóságot” teszik rettegetté és rettenetessé. Az így előálló 

                                                             
83 Pavel FLORENSZKIJ, Az álom és az imaginárius tér = P. F., Az ikonosztáz, szerk. Szilágyi Ákos, ford. Kiss Ilona, 

Budapest, Typotex Kiadó, 2005, 18–23, 18. 
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létfélelem pusztító hatású. Az álomvízió itt nem megérthetővé teszi a tudat által elfojtott lelket, 

hanem tudattevékenységként rombolja és elpusztítja a figurát. Cholnoky László kisregényeinek 

modernsége részben éppen abban ragadható meg, hogy az álmot eltávolítja a mesétől és a 

valótól egyaránt, s a szereplői figurák létfeledettségének központi jelölőjévé avatja.  

 

 

2. Az önkívület időtapasztalata – a „kizökkent” idő 

(Bertalan éjszakája) 

 

 

Cholnoky László 1916-ban írt kisregényében, a Bertalan éjszakájában a következőképpen 

indítja a cselekményt: „A végzetes éjszakát két nappal megelőzően Miroár Jakab így szólt 

gazdájához” (427).84 A kezdő mondat négy időbeliségre utaló kifejezést tartalmaz: a vég, az 

éjszaka és a nap főnevek, valamint a megelőz ige egymásutánja sajátos időtapasztalatot épít fel. 

A történetindítás módja arra mutat rá, hogy a prózanyelv hogyan képes egy mondatba sűríteni 

a narráció eltérő időszerkezeti megoldásait úgy, hogy az a három alapvető (grammatikailag 

jelölhető) időkategóriánkat is egyszerre tematizálja. Hiszen az időbeliségre vonatkozó 

határozószók szótári jelentésükön túl, kontextusbeli értelmüket tekintve összetett 

időtapasztalatot fejeznek ki. „A végzetes éjszakát két nappal megelőzően” (427). Az elbeszélés 

nyelve tehát úgy jelöli meg a cselekményidőt, hogy egyszerre hív elő múlthoz, jelenhez és 

jövőhöz tartozó benyomást, miközben az egész elbeszélést úgy indítja el, hogy az nyilvánvalóan 

a főszereplő halála felé mutasson, s hogy nyíltan a vég felől határozza meg a kezdetet. Mindez 

a Martin Heidegger-i időfelfogás bizonyos aspektusait is felidézi, amely – jól tudjuk – a 

végtelenített idő korábbi fogalmának újszerű megközelítését adja. Az időbeliség – a jelenvalólét 

szempontjából – ugyanis éppen hogy véges, amely ily módon egy sajátos, jövőre irányult idő-

struktúrához igazodik.85 Ennek alapján a hangulatban is megtörténik az időiség, hiszen a 

hangolt lét a jelenlét dimenzióját uralva nem vonatkoztatható el a múlt és a jövő kötődéseitől 

sem. Egy egész testünket átható hangulat érzetegyüttesének megtapasztalása során olyan 

benyomások is érezhetővé válnak, amelyek kódolva törnek felszínre (a múltból), és amelyek a 

jövőt percipiálják.86  

                                                             
84 CHOLNOKY László, Bertalan éjszakája, i. m., 425–473. 
85 Martin HEIDEGGER, Jelenvalólét és időbeliség = M. H., Lét és idő, szerk. Pongrácz Tibor, ford. Vajda Mihály, 

Angyalosi Gergely, Bacsó Béla, Kardos András, Orosz István, Budapest, Osiris Kiadó, 20012, 269–501. 
86 Vásári Melinda Gumbrechtre hivatkozva állapítja meg, hogy a hangulat „önmagában képes egyesíteni a tér és 

idő szétszóródottságát.” Vö. VÁSÁRI Melinda, Latencia, hangulat és atmoszféra, Prae, 2013/3, 108–121, 111. 
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Az idői létezés hármas viszonyítást hoz létre, amelyben (heideggeri terminusokkal élve) 

a jövő, a voltság és a jelen összefüggésrendje mindig a jövő felől – a még kinnlevő felől – 

alakítja a jelenlétet. Máshogy fogalmazva mondható, hogy bizonyos életvonatkozások már 

hozzátartoznak ugyan a létezőhöz, de mivel a véghez viszonyuló lét saját egészlétét sosem 

képes megragadni, ezért az élet számára állandó lezáratlanság marad.87 Ezt nevezi Martin 

Heidegger kinnlevőségnek, amely nem más tehát, mint az idő észleléséhez társuló – jövő felé 

mutató – alapvető létvonatkozás. Cholnoky elbeszélésének főhőse, Bertalan is képtelen 

önmagát egészként megtapasztalni, noha mindez nála kifejezetten a széteső, kizökkenő 

világtapasztalatot hívja elő. A prózanyelv szintjén azonban Bertalan bekövetkező (várható) 

halálának ismétlődő megjelölése során a szöveg a heideggeri időfelfogás szerint értelmezhető, 

amennyiben már az írásmű első soraitól kezdve úgy jelenik meg a főhős (halálhoz vezető 

útjának) története, hogy az elbeszélő vissza-visszatérően kiemeli életének utolsó mozzanatait, 

tetteinek végső jellegét. Előrevetíti eljövendő halálát. Ez a jövőt irányzó előreutalás 

kétségtelenül meghatározza Bertalan cselekedeteinek jelenidejét is: „Latolgatta a holnapi 

teendőket és előre örült az ébredésnek, a bekövetkezendő, szép nyári napnak, amelyiken 

utoljára ölti majd fel a kopott ruhákat” (451). Ilyen és ehhez hasonló, jelentéktelennek tűnő, de 

az időbeli lét vonatkozásában mégis lényegbevágó utalások vetítik előre Bertalan halálának 

(öngyilkosságának) történetét – vagyis a vég felől determinált létezést. 

 

A kizökkent idő elbeszélhetősége 

Cholnoky prózaművének történetindítása tehát elbeszélés és idő kapcsolatának jelentőségét 

emeli ki. Szitár Katalin ennek a viszonynak az elválaszthatatlanságát úgy fogalmazza meg, 

hogy „a személy léte nem térbeli, hanem időbeli, s ezt az időaspektust csakis az elbeszélés – s 

végeredményben a regényszöveg – képes közvetíteni.”88 Ennek alapján mondható, hogy az idő 

a nyelv függvényébe állítva nyeri el ténylegességét. Mégis hogyan lesz a nyelv az idő 

legalapvetőbb, elsődleges közvetítője vagy éppen epikus szinten a megalkotója? Abból 

indulhatunk ki, hogy a cselekvés időbelisége más referenciára tesz szert, ha elbeszélésre kerül. 

Míg egy esemény jelenét ugyanis a történések, az okok, a célok, az eszközök, ágensek és a 

kontextus egyidejűsége hozza létre, addig ugyanazon eseményt az irodalmi szöveg csak saját 

létmódjának (az írás aktusának) megfelelően képes előállítani. Ezt a folyamatot nevezi Paul 

                                                             
87

 Uo., 283. 
88 SZITÁR Katalin, A test térbelisége és a személy időbelisége = Sz. K., A regény költészete – Németh László, 

Budapest, Argumentum Kiadó, 2010, 142–147, 144. 
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Ricoeur „a paradigmatikusról a szintagmatikusra való átmenetnek”.89 Mindezzel arra mutat rá 

a szerző, hogy az elbeszélő megnyilatkozás során a cselekvésképző elemek egyidejű 

jelenlétéből az esemény részleteit megnevező szavak mondatbeli egymásutánja lesz, mely 

természetesen a szöveg saját, „diszkurzív” idejét hozza létre. A tettből nem pusztán azáltal lesz 

sorsesemény, ahogy a tett a jelenlét egy adott pillanatában az ágenssel, az lehetséges okokkal 

és célokkal, az eszközökkel és a cselekvés kontextusával összefüggésbe kerül. Akkor válik 

valóban sorseseménnyé, ha a tetthez hozzáfűződik az értelem- és egységképző elbeszélő 

cselekvés, vagyis a diszkurzív konfiguráció is, amely során a tett az elbeszélés szavainak és 

mondatainak nyelvi jelentésével, a narráció aktuális formájának műfaji szemantikai jegyeivel, 

az elbeszélőaktus modalitásának intonációs sajátosságaival (stb.) dúsulva egy megkonstruált 

élettörténet értelmezhető és megérthető részévé válik. Amikor tehát a cselekvés világából 

átlépünk a szöveg világába. Ebben a diszkurzív összefüggésrendben rajzolódik ki az, hogy a 

mindig időben zajló cselekvés – a megélt (idő)tapasztalat – hogyan válik nyelvivé és ezáltal 

hogyan létesül egy-egy élettörténet és egy speciális történeti idő. (Ez a folyamat pedig már a 

narratív identitás kialakításának – vagyis a saját történetünk során létesülő nyelvi 

önmegértésnek – az aktusához vezet.)90 Az idő ezen nyelvhez-kötöttségét Ricoeur a 

következőképpen foglalja össze: „az idő oly mértékben lesz emberi idővé, amely mértékben 

elbeszélő (narratif) módon artikulált, és hogy az elbeszélés akkor nyeri el teljes jelentését, 

amikor időbeli létezés feltételévé (condition) válik.”91 

Cholnoky László művének érdekessége ebből a szempontból, hogy az időben létező 

szubjektum teljesen sajátos, kizökkent létmódját mutatja fel. Bertalan e világtapasztalatát pedig 

a (fejezet elején már említett) tudatáram prózanyelvi ábrázolásmódja valósítja meg, 

természetesen a huszadik századi európai tudatfolyam-regényekben jól ismert narratív 

technikától eltérő módon.  

Mivel a kijelölt Cholnoky-mű a lecsúszott, részeg csavargó tévképzeteit konfigurálja a 

szövegben és a tehetetlenség attitűdjét emeli a diszkurzus rendjébe, ezért elbeszélés és idő 

kapcsolatának sajátos módja – az időérzet kizökkenése és annak különböző skizoid 

következménye – bontakozik ki a szövegben. Az alapvetően jelentéktelen cselekményt Bertalan 

két napig tartó budapesti kószálása alkotja, amelynek során a regény (anti)hőse sorra veszi az 

                                                             
89 Paul RICOEUR, A hármas mimézis, ford. Angyalosi Gergely = Válogatott irodalomelméleti tanulmányok, szerk. 

Babarczy Eszter, Domokos Mátyás, Szegedy-Maszák Mihály, Budapest, Osiris Kiadó, 1999, 255–310, 277. 
90 Paul RICOEUR, A narratív azonosság, ford. Seregi Tamás = Narratívák 5. Narratív pszichológia, szerk. László 

János, Thomka Beáta, Budapest, Kijárat Kiadó, 2001, 1525. 
91 RICOEUR, A hármas mimézis, i. m., 255. 
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ismerős külvárosi kocsmákat. Sokkal lényegbevágóbb azonban Bertalan tévképzeteinek, 

álmainak, részeg vízióinak részletezése, prózanyelvi kidolgozása.  

A kisregény cselekménytelensége tehát alapvető fontosságú, amennyiben a valóságtól 

elszakadt események immár főleg a tudatban zajlanak. A külső történés mindössze arra 

korlátozódik a történetben, hogy Bertalan, az iszákos csavargó szerencséjének és barátjának, 

Kohaninszkynek köszönhetően egy kocsmai kártyázás alkalmával jelentős összeget nyer. 

Ezután meg is kezdi a jobb élet megvalósításához szükséges teendők számba vételét. Azt is 

elhatározza, hogy a nyereményből visszafizeti Kohaninszkynek az egykor tőle kapott kölcsönt, 

de cselekvésre képtelen jelleméből adódóan a kávéházaknál és kocsmáknál nem jut messzebb. 

A hirtelen jött pénz, amely Bertalan tudatáramlásának megállíthatatlan folyamát elindítja, 

másfajta időértelmezést alakít ki benne és a szövegben egyaránt. Ezt nevezném tehát a 

kizökkent tudat kizökkent idejének. 

Idő és elbeszélés tekintetében problematikussá válik a Cholnoky-szövegben, hogy a 

cselekvésképtelen, semmittevő Bertalan tévképzetekre épülő létmódja, valamint a magánkívüli 

állapot időérzete hogyan konfigurálódik a diszkurzív idő tekintetében. Amikor ugyanis a 

cselekvés helyett az önkívület gyűjtőnévbe foglalható tudati tevékenység hatalmasodik el, 

akkor a mérhető idő észlelésének tompulása vagy teljes szétesése is bekövetkezik. Hasonlóan 

az álom idejéhez. A nap végére, amikor Bertalan úgy dönt, hogy levelet ír barátjának – mellyel 

egyúttal visszaküldi a Kohaninszkytől kapott pénzt is –, a totális kizökkentség állapotába kerül. 

Ezt a totális önkívületet a prózanyelv a belső beszéd és az írás aktusának különleges 

összekapcsolásával szemlélteti. A hat lapon át tartó „levélből” töredékesen idézek:  

 

Papírt, ceruzát kért, és írni kezdett. 

– Kedves, öreg barátom, orrvakaró Kohaninszky! 
Én most itt egyedül, elhagyatva ülök, egy kissé be vagyok rúgva, és ilyenkor nem szeretek 

önmagammal beszélgetni, vagyis nem szeretek nagyon okos emberekkel beszélni, mert 

alulmaradok. Ezért most veled beszélek, aki buta vagy, de jó vagy, és tavaly télen kidugtál nekem 

egy forintot az ablakon. Ezért most visszaküldöm a pénzedet. (…) Most megint kezdhetem a 

visszacsinálást. Aminthogy az én eddigi életem szakadatlan rekonstrukció volt mindeddig: ha 

leittam magam, ha valami bolondot mondtam vagy tettem, pedig mindezt sokszor megtettem, 

mindig rekonstruálnom kellett magamat. (...) Most is rekonstruálódom, mindig és mindig, közben a 

szép, fényes, fekete hajam kihullik, ami megmarad, megőszül, az emberek elhagynak, és én szép 

lassan bele rekonstruálom magamat a sírba, és ott azután megszűnik ez a tudományom, ha a sírbolti 

férgek már lerágták rólam ezt a kevés húst is. És egyébként is minden tudományom fogy, kopik, 

most is lám, már nem tudom magamban összegezni a volt és a még rám váró szépségeket. (…) – 

Figyelj! Sokszor, amikor holtrészegen fetrengtem, egészen tisztán és biztosan láttam a saját lelkemet 
hófehéren ott bolyongani a legmagasabb tűzfal ormán, amint a napfény felé kapkodott, és ilyenkor 

keserűen sírtam, mert vissza kellett hívnom a ragyogó, pompás lelket, vissza kellett parancsolnom 

a sárban fetrengő, pálinkaszagú, mocskos burkolatába, a testembe! (…) Kohaninszky! Ha magad 

nem jöhetsz, küldj valami erős embert, aki lehúzza rólam ezt az átkozott burkolatot, amelyen 

keresztül láthatom a valóságos életet, de ami elállja az utamat! … Jöjj, kedves Kohaninszky, itt 

küldöm a pénzedet! 
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Bertalan a Városliget egyik padján tért magához. Arra sem tudott visszaemlékezni, hogy mi 

történt a pénzével. Közönyösen, unottan keresgélt a zsebében. A gyűrött bankók közt szennyes 

papírlapot talált, amelyre ceruzával ennyi volt írva: 

– Kedves, öreg barátom… 

Ez volt a Kohaninszkyhoz írt levél. (460–466) 

 

A prózanyelv sajátossága, hogy az elmaradt levél Bertalan cselekvésre képtelen létmódjának 

nyelvi aspektusát is képes felmutatni, amely az írás tényleges folyamatának elmulasztásában 

sűrűsödik össze. Úgy tűnik tehát, hogy Bertalan zavart tudatállapota különös elbeszélői 

eljárásban fejeződik ki: egy meg nem írt levélben. Így az írás aktusa a tévképzet 

kiindulópontjává válik. A hosszú gondolatfolyamot tartalmazó levél voltaképpen nem jön létre. 

Az elbeszélésaktus részeként, a tudatfolyamot egységbe rendezve azonban mégis 

megíródik/megíródhat, hiszen – Gérard Genette-et idézve – „egyedül az elbeszélés az, ami 

számunkra egyfelől az eseményeket, másfelől az azokat létrehozó eljárást közvetíti”.92 Bertalan 

tévképzete (vagyis a levélírás aktusa) a narratív diszkurzus felépítése során belső beszédének 

regénynyelvi megjelenítésévé, közvetítőjévé válhat. Jól látható mindez abból is, ahogy Bertalan 

beszédként tematizálja a képzelt írásaktust, vagyis dialogikus beszédet feltételez az írásnak hitt 

folyamat közben („önmagammal beszélgetni”). A regényszereplő szemszögéből megközelítve 

Dorrith Cohn ezt a fikciós eljárást nevezi a figurák „áttetsző tudatának”, mely az egyetlen 

lehetséges narrációs útja annak, hogy „egy, a beszélőtől különböző személy kimondatlan 

gondolatai, érzései, percepciói” kifejeződhessenek.93 A levél alapvetően tehát csak Bertalan 

tudatában íródott meg, mivel azonban az elbeszélő diszkurzus lehetővé teszi az írásaktus 

létrejöttét, ezért a kizökkent tudat kizökkent idejének tematizálásában az olvasás folyamata 

lényegi jelentőséggel bír. A hat lapon keresztül tartó „belső levél” által elmondott 

összefüggéstelen, valószerűtlen „történet” és különösen annak időtartama ugyanis az olvasás 

szférájában van csak jelen.  

A mű időszerkezete is kirajzolódik, ha a „belső levéllel” összefüggésben felidézzük az 

írásmű címét. Világos ugyanis, hogy arra a bizonyos éjszakára vonatkozik, amelyen Bertalan 

képzeletben megírta a levelet, és amelyre másnap egyáltalán nem tudott visszaemlékezni. 

Vagyis a prózamű – a főhős vonatkozásában – egy eseménytelen napszakot állít az elbeszélés 

élére, és azt emeli ki Bertalan többi éjszakája közül, amely során a részeg kábulaton kívül 

voltaképpen nem történt semmi újszerű. Az elbeszélés időszerkezetének szempontjából 

azonban mégis sokatmondó. A kisregény „időtartamát”, hosszúságát tekintve ez a meg nem 

                                                             
92 Gerard GENETTE, Az elbeszélő diszkurzus, ford. Sepeghy Boldizsár = Az irodalom elméletei I., szerk. Thomka 

Beáta, Pécs, Jelenkor – JPTE, 1996, 61–99, 64. 
93 Dorrith COHN, Áttetsző tudatok. A tudatfolyamatok ábrázolásának narratív módozatai a szépirodalomban, ford. 

Gács Anna = Az irodalom elméletei II., szerk. Thomka Beáta, Pécs, Jelenkor – JTPE, 1996, 81–103, 86–87. 
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valósult levél hat lapot vesz igénybe, míg azonban ha a cselekményidőt/az elbeszélt időt 

vesszük szemügyre, egy egész éjszaka telik el közben, melynek megjelölésére mindössze pár 

rövid mondat is elegendő. Feltűnő tehát az elbeszélt idő és az elbeszélés idejének 

diszharmóniája. A levélírás tévképzete és az általa megfogalmazott gondolatok leírása, noha 

alapvetően jóval kevesebb időt vesznek igénybe, mint egy egész éjszaka, a gondolatfolyam, a 

belső beszéd megjelenítésének módszereként a narráció kitüntetett részét képezi. Ezáltal 

kirajzolódik az éles ellentét a „külső” történés időbeli rövidsége és a belső tudatfolyam hosszú 

kifejtése között. Ami a mű időszerkezeti megoldásait illeti, a kisregénynek ez az aspektusa 

egyértelműen az európai regény kontextusába illeszkedik, amennyiben a jelentéktelennek tűnő 

külső esemény – Bertalan esetében a kártyázás, a kocsmai jelenetek és a városi kószálás – közé 

folyton beékelődnek a tudat zavaros folyamatai, s amelyek másféle elbeszélői időt igényelnek. 

Mindehhez hozzájárul, hogy a szereplő tudatfolyama nem kötődik a külső esemény 

jelenidejéhez. Bertalan levelében ugyan fel-felidézi Kohaninszky alakját, és igyekszik 

visszaterelni gondolatait a levél eredeti céljára és okára (a pénz visszaküldésének részleteire), 

de ez a törekvés folyton kisiklik, és átveszi helyét a skizofrénia szülte beteges tévképzet és a 

múlt rekonstruálásának vágya.  

Bertalan tudatfelbomlás-története és skizoid létmódjának kialakulása egyszerre két 

szinten következik be. Egyfelől letűnt korok eseményeihez, illetve konkrét személyekhez 

illeszti saját identitását. Ilyen a címben előforduló történelmi esemény megnevezése (Szent 

Bertalan-éjszakája), amely egyszerre utal a 16. századi francia vallásháborúk egyik 

eseményére, valamint Szent Bertalan apostolra; vagy ilyen Bertalannak római császárként, 

Caracallaként való képzelt önazonossága, illetve az aqua lustralis (fényes víz, a szentelt víz) 

forrásának megtalálás utáni vágya is. Eisemann Györgyöt idézve azonban elmondható, hogy „e 

narratívák nem »eredeti« mivoltukban, nem történelmi vagy vallási hátterük »elsődleges« 

jelentését megőrizve kerülnek játékba. Hanem ott van bennük a hagyomány olvasatának 

nyoma, mutatván a jelen idő történéséből kiinduló interpretáció aktusát”.94 Vagyis a kisregény 

időaspektusainak rétegzettségét. Noha a cselekmény alapvetően két napra korlátozódik, a 

regényszöveg a megidézett narratívákon keresztül – Bertalan személyes történetéhez kapcsolva 

– képes megszólaltatni régebb korok történeti horizontjait.  

Másfelől pedig – ahogy korábban utaltam rá –, a kisregény nemcsak történelmi vagy 

biblikus, tehát egy tágabb szöveghorizont mentén hívja elő a múlt eseményeit s ezzel mélyítve 

a tudatzavar létszituációját, hanem a személyes, az egyéni tapasztalaton alapuló (közel)múlt 

                                                             
94 EISEMANN, i. m., 137. 
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cselekedeteinek megidézése is központi funkcióként lép be a szövegbe. Bertalan folyton arra 

törekszik, hogy a múltban elhibázott tetteit valamilyen módon rekonstruálja. Az elbeszélés 

különös sajátossága, hogy sohasem tudhatjuk meg, melyek is ezek a hibák. Ebből adódóan 

azonban azoknak a jövő felől eltervezett cselekedeteknek a permanens csúsztatását sikerül csak 

elérnie, amelyeknek az lenne a feladatuk, hogy minden múltbeli hibát jóvá tegyenek. Így 

azonban az időben létező szubjektum egy kizökkent-jelenidőt képes csak érzékelni, amelyet 

önmagában a visszacsinálás és a rekonstruálódás szóban tud megragadni. 

A „visszacsinálás” aktusa azonban természetesen elmarad, Bertalan a tényleges 

cselekvésig sosem jut el, így szüntelenül visszacsúszik a tétlenségbe. Alap-diszpozíciója tehát 

a folytonos rekonstrukció vágyában és a tehetetlenség paradoxonjában ragadható meg. Vagyis 

egy olyan „jelen-létmódban”, amely a legkevésbé sincs jelen. Ezzel párhuzamosan a múlt 

szakadatlan rekonstruálása – pontosabban annak permanens elvétése – fokozatosan mozdítja el 

Bertalan időérzékelését is. Tehát egy kettős időzavarról van szó: egyrészt az elmúlt események 

helyreállítás-késztetése felszámolja jelen-idejű pozícióját, másrészt pedig ennek hatása 

kizökkent időészlelést idéz elő: „már nem tudom magamban összegezni a volt tehát a múltban 

történt és a még rám váró vagyis az eljövendő szépségeket” (462).  

Bertalan önkívületi tudatállapota a visszacsinálás gesztusával az álom idejéhez hasonlóan 

fordított perspektívában működik és – csakúgy, mint az alvás során – egy új időmérték alakul 

ki Bertalan képzetében is. A rekonstrukció – a múlt helyreállításának – vágya ebből a 

szempontból azért kifejezetten fontos, mert jelzi, hogy a szubjektív idő képes elszakadni a 

mérhető, konvenciók/normák által meghatározott időfogalomtól. Bergson például (Cholnoky 

kortársaként) ezt a lehetőséget már nem is időnek nevezi, hanem tiszta tartamnak.95 Az 

érzéseknek, az érzeteknek, vagy akár a képzeteknek ugyanis nincs mennyiségi aspektusuk, csak 

átélhető, minőségi vonatkozásuk lehet, amely ebből adódóan mérhetetlen. Tudjuk, hogy az 

álom ideje is ebbe a kategóriába tartozik, noha az álom saját időszerkezettel rendelkezik. Az 

„önmaga ellentétébe forduló” idővel.96 Ez azt jelenti, hogy az idő az álomban a jelennel 

szemközt, fordított irányban halad.97 S mint ilyen, szintén a végpont felől határozza meg a 

kezdetet, a következménytől halad az ok felé. Bertalan tudati működésmódja hasonlóan jár el. 

                                                             
95 Bergson azonban (a heideggeri időértelmezéssel ellentétben és sokkal inkább Szent Ágoston gondolatmenetét 

megidézve) az idő hármas viszonyának jelenelvűségét hangsúlyozza (szemben a jövőre irányultság, az önmagát 

előző lét heideggeri elgondolással). Vagyis amikor Bergson a tiszta tartamról beszél, akkor egy, a mindenkori 

jelenben feloldódott múltról és a jelenben tartott jövőről beszél. A tiszta tartam ugyanis „magában tartja az ezelőtt-

nek s az ezután-nak nem egymásra következő, hanem egyidejű észrevételét.” (Kiemelés tőlem. – N. B.) Henri 

BERGSON, Idő és szabadság, ford. Dienes Valéria, Szeged, Universum, 1990, 113. 
96 Pavel FLORENSZKIJ, Az álom és az imaginárius tér, i. m., 18–23, 18. 
97 FLORENSZKIJ, Az álom és fordított idő, i. m., 8–17. 
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Az álomban, s Bertalan világszemléletében ez a perspektívaváltás ugyancsak a kizökkent 

állapot jeleként definiálódik. 

A regényszöveg sajátossága tehát, hogy a viszonylag rövid cselekményidőt több 

szempontból is kitágítja: a történelmi és vallási hagyomány megidézésén túl a személyes 

időnarratívát is különbözőképpen árnyalja. Bertalan kényszeres múltrekonstrukció-vágyában 

ugyanis az is megmutatkozik, hogy a prózamű hogyan képes két napot elbeszélni úgy, hogy 

abba beleíródjon egy élettörténet részlete vagy akár egésze is (múlttöredékekkel, emlékekkel). 

Noha Bertalan múltjának részleteit, összefüggéseit és elhibázott tetteit nem ismeri meg az 

olvasó, jellemének – múltban gyökerező – alapvonásai az egyéni élettörténetet meghatározó 

részletként mégis felszínre kerülnek.98  

 

 

A kizökkent idő metaforája: a víz 

Bertalan időtapasztalata a szöveg nyelvi szintjén a transzparencia jegyében bontakozik ki. A 

róla szóló elbeszélés komolyan veszi a tudatfolyam folyam-jellegét, s az események 

„lefolyásának” narratív kibontása során több szinten is realizálja a folyás-metaforákat. A 

történet a láthatatlan (ugyanakkor természetesen nyomot hagyó) időt az áttetsző víz metaforikus 

jelentésvilágához köti. Míg a megragadhatatlan idő tartalmának csupán a jelét ereszti át magán 

(pl. az elmúlás az emberi testen, az arcon ráncokba veti jeleit), addig a víz jelképrendszere is 

eltérő halmazállapotainak és sokszínű kulturális-szimbolikus értelmének megfelelően hagy 

nyomot (pl. a szentelt víz a keresztény narratívában, vagy a formát öltött víz: az eső, a könny, 

a mocsár a törzsi rituálékban). Az átlátszóságon keresztül a víz az idő ekvivalensévé válik, és 

ezáltal a prózanyelv a regény szemantikai konfiguráló erejévé avatja. A szöveg nyelvi terében 

a víz-metafora konnotációs kifejezései a „dolgok folyásaként” – vagyis az elmúlás 

megfelelőjeként – közvetítődnek, s mindezt a regényszöveg a következőképpen tünteti fel: 

„Minden jóravaló eszű ember tudja, hogy a jó, a kellemes dolgok sem folynak le soha úgy, 

amint őket az ember előre elgondolja” (459). Ilyen, az idő múlására reflektáló, gyakran ismételt 

szókapcsolat még: a „nap vagy a délelőtt folyamán” (455) is. 

A víz mestertrópusának regénybeli szerepe azonban többszörösen is az idő képzetéhez 

tartozik: nemcsak konnotációs kifejezéseivel jelöli az idő múltra vonatkozását, hanem ezzel 

                                                             
98 Varga Kálmán, az író (kis)regényeinek kötetbe rendezője ezt úgy fogalmazza meg, hogy „Bertalan és Prikk a 

létük jelenében élnek, nekik inkább állapotaik vannak, mint múltjuk és jövőjük, de zavaros létüket mégis a múlt 

nosztalgiái fogják össze egészen az önként előidézett megsemmisülés pillanatáig.” Lásd VARGA Kálmán, 

Egyéniség, szerep, determinizmus (Cholnoky László és regényei) = Álom, szecesszió, valóság. Tanulmányok a 

huszadik századi magyar prózaírókról, Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1973, 192–215, 207. 
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párhuzamosan a jövő folyton vágyott és egyben elérhetetlen képzetét is magában foglalja. Az 

aqua lustralis állandó keresése ugyanis nemcsak a bibliai narratíva múltra hivatkozó 

hagyománya okán mutat fel időbeli összefüggést, hanem a személyes történetben Bertalan 

mindig áhított jövőképének szimbólumává is válik:  

 

Bertalan a megbeszélés után belemerítette arcát a hűvös vízbe, és amíg az apró hullámrongyok 
simogatták, lelkében többnyire felkelt a szép, tiszta élet után csalogató vágy. Vagy tíz éve már, hogy 

lelkének rejtett, kis színpadán le-lejátszódott az apró tragédia. (…) Azóta, amióta Bertalan – sebes 

futtában – egy merész kanyarodónál kisiklott az átlátszó, tiszta élet vágányai közül. Fontosabb, 

színesebb perceiben látni vélte néha az aqua lustralist, a tiszta élet csodás vizét, és vágyó gyönyörrel 

vegyítette álmai közé az eljövendő pillanatot, amelyben majd a csodavíz cseppjei érintik az arcát, és 

lemossák róla a szennyet, amit a nyomorúság okozta félelem verejtéke kent rá. (428)  

 

A szövegrészlet pontosan mutatja fel azt, hogy a tényleges cselekvés aktusa – az arc vízbe 

mártása – hogyan indítja el Bertalan képzeletének jövőre vonatkoztatását. A „hűvös víz 

simogatása” fantáziájában „a csodavíz cseppjeinek érintésévé” válik. Vagyis a cselekvés egy 

másik szintre helyeződik át: az önkívületi állapot indexjelévé változik. Ennek nyelviesülése is 

jól érzékelhető az idézett bekezdésben: az elbeszélés nyelve a víz legfőbb tulajdonsága – 

átlátszósága (vö. üveg), tisztasága – mentén közös referenciát teremt az életet és az önkívületi 

víziót képviselő szférával: „átlátszó, tiszta élet”, „félelem verejtéke”. A prózanyelv így alkot 

közös szemantikai teret és így fejezi ki egymással való megfeleltetésüket.  

Az aqua lustralisz megtalálásának vágya pedig azt „az eljövendő pillanatot” képviseli, 

mely természetesen a tétlen (anti)hős számára ugyancsak metaforikus értelemben lesz elérhető. 

A történet Bertalan tudathasadásával és öngyilkosságával ér véget. Az öngyilkos jelenet a víz-

metafora teljes kibontását foglalja magában:  

 
Bertalan arcát hideg verejték lepte el. (…) Ekkor nyikorogva, lassan benyílt félig az ajtaja, és a 
félhomályban duzzadt, vörös arcú ember nézett be. Fején nem volt kalap, gyér, szürke hajáról 

vízcseppek estek a küszöbre. A látogató nem szólt, nehezen, hörögve lélegzett, és hívólag intett 

Bertalannak. (…) Bertalan észrevette, hogy Kohaninszky léptei nyomán vízfoltok támadnak. És 

látta, hogy a házak mögül előcsillanik a Duna halványszürke tükre. Ott jártak a fövenyes parton; 

Bertalan térdig süppedt az iszapba. (…) Derékig gázoltak már a jéghideg vízben, amikor 

Kohaninszky megállt, és remegő kezével felmutatott az égre (…) – A víz most éppen a szívedig ér: 

ez az aqua lustralis, most van a te keresztelőd! … Vagytok néhányan, akik a halálra születtetek. 

Kohaninszky hirtelen elengedte Bertalant és lebukott a víz alá. A nedves iszap kicsúszott 

Bertalan lába alól, és ő már szállt is fel az ibolyakék csillagpár felé. (469–470) 

 

A Duna mint az aqua lustralisz forrása tehát több szempontból válik történetformáló funkcióvá: 

egyrészt Bertalan előrevetített halálának színhelyét foglalja magában, másrészt a Duna a 

tudatfolyam szimbolikus megjelenítéseként tűnik elő. Az önkívület kizökkent ideje, illetve az 

őrült tudat áramlásának megállíthatatlan folyama a Duna vizének sodrásával metaforikus 

összefüggésében ragadja meg azonosságát. Az áttetsző víz és a láthatatlan idő megfeleltetése 
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jól láthatóan tehát a szöveg egészére kiterjeszti jelentés-összefüggését. Így érhető tetten a 

„véghez viszonyuló lét” a „halálra születettek” prózanyelvi metaforája. 

A zárójelenetben azonban a víz biblikus konnotációja és jelképrendszere is egyértelműen 

kibomlik. A keresztény hagyomány jól ismert rituáléjának folyamatához hozzá tartozik a víz 

általi megtisztulás, mely az arc vízbe mártásával történik. A keresztség etimológiai háttere is 

nyilvánvalóan a vízzel összehangzó eredeti görög (babtein) jelentésből származik: ’bemártani, 

bemeríteni’, ’valamit teljesen víz alá meríteni úgy, hogy a víz összezáródjon felette’.99 

Cholnoky skizoid szereplőjével a fent idézett részletben éppen ez történik; amikor arcát a vízbe 

mártja, képzeletében elindítja a keresztelés (megtisztuló) rítusát, és úgy érzi „a csodavíz 

cseppjei lemossák róla a szennyet”. Az írásmű azonban nem csak ezt az evangéliumi 

mozzanatot eleveníti fel. Útban a teljes tudathasadás felé egyik víziója az ószövetségi Mózes 

vízfakasztó jelenetét idézi meg, mely tudatában összekeveredik zavaros tévképzetével: „A 

szeme könnyes lett, lehunyta, és befedte kezével. Caracalla császár, mint egykor Mózes, vizet 

fakasztott jogarával. A szikláról kristálytiszta habok zuhogtak alá, és összefolytak egy 

reszketeg, sírdogáló kis öregasszony szeméből ömlő könnypatakocskával. És ott, ahol a kettő 

összecsapott, ott látta fuldokolni önmagát, hallotta a maga sikoltozását. Hirtelen felnyitotta a 

szemét; a keze nedves volt a könnyektől” (467). A mű egészén végigvonul az a kettősség, amely 

a szent víz jelentésvilágához kapcsolódik, és amely ennek a gazdag hagyománynak a 

leminősített formáját alkotja. Bertalan számára ez utóbbi a valóság szférájához tartozik. Vagyis 

a jelen szennye kerül szembe az áhított jövő képével (az aqua lustralisszal). Innen nézve 

jelentős szereppel bír a víz különböző állapotainak, formáinak, elváltozásainak tematizálása: a 

pocsolya, a mocsár, a verejték, az iszap, a könny, valamint a zápor.  

Úgy tűnik, hogy a kizökkentség az író elbeszéléseinek kedvelt szövegszervező elemévé 

válik, mely mindig egy átminősített metaforában konkretizálódik.100 Cholnoky László további 

kisregényének szereplője, a Tamás tudathasadásos karaktere, Fridolin további metaforikus 

tárgyiasításokban jeleníti meg az önkívületi víziókat, például a transzparens üveg motivikus 

ismétlésével és figurális szemantikájának kidolgozásával, mely nyilvánvaló összefüggésben 

van a víz (biblikus és idő-) narratívájával, vagy a tükör különös kettőzésének torzításával. A 

következőkben tehát egy újabb motivikus szerveződés mentén a vizionaritás, a látomás 

regénybeli szerepe tárható fel a Tamás című mű interpretációja során.  

                                                             
99 Etimológiai szótár. Magyar szavak és toldalékok eredete, szerk. Zaicz Gábor, Budapest, Tinta Könyvkiadó, 

2006. 
100 A „történetté vált metafora” összetett regénybeli szerepét, vagyis a metaforából kibontott élettörténet 

jelentőségét Orosz Magdolna éppen Cholnoky Viktor novelláival kapcsolatban vezeti be. Lásd OROSZ Magdolna, 

Fantasztikus metaforák – metaforikus fantasztikum, Világosság, 2006/8–9–10, 145–155, 152. 
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3. Látomások a kételkedés és a bizonyosság határán 

(Tamás) 

 

 

Minden irodalmi alkotás felveti a képzelőerő problematikáját. Az irodalomelméleti diskurzuson 

belül tárgyalt alapkérdés, a történeten belüli realitás és a képzelőerő működésmódja a romantika 

korszakában és világszemléletében vált igazán jelentőssé. E korszak irodalma ugyanis a 

fantasztikum, a látomás, a vízió, vagyis a látvány szerepét erősítette fel, amelynek 

megvalósítása, nyelviesülése együtt járt az emlékezés, az álomlátás, a képzelőerő 

működtetésével, és megnyilatkozásainak kifejezésével. Szegedy-Maszák Mihály ezt úgy 

fogalmazza meg a romantikus látomásról szóló értekezésében, hogy „az ésszerű gondolkodást 

a képteremtő fantázia váltotta fel”.101 Ebben a váltásban ugyanakkor jól érezzük, hogy a 

„képteremtő fantázia” túlmutat a kitalálás, a valótlanság problematikáján, amelyet a 

képzelőerőnek tulajdonítanak.102 A „belső táj ábrázolásáról”, a „lélekállapot tárgyiasításáról” 

van szó, a teremtő képzelet cselekvő gesztusáról annak immateriális közegében.103 

Cholnoky László kisregényei sok szempontból már túlmutatnak a romantikus és realista 

regényhagyomány elbeszélés-technikáján, és inkább a huszadik századi magyar prózát 

meghatározó kifejezésforma ismerhető fel bennük. S noha már eltérő szempontokból 

vizsgálhatóak, mégsem szakadnak el a magyar romantikus regényben kifejeződő világlátástól. 

E kettősség a századforduló/századelő irodalmi teljesítményére átfogóan jellemző.104 A 

képzelőerő nyelvi megjelenítésének vonatkozásában még felfedezhető a romantika hatása az 

egyes szövegekben. Cholnoky több művében is tehát a szereplők öngyilkosságukat megelőzően 

                                                             
101 SZEGEDY-MASZÁK Mihály, A kozmikus tragédia romantikus látomása = Sz. M. M., Világkép és stílus. 

Történeti-poétikai tanulmányok, Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1980, 182–221, 204. 
102 A képzelőerő körül kialakult filozófiai diskurzus egyik iránya ideológiai alakzatként fogja fel azt, hiszen a 

fantázia működésmódját és nem az eredendő teremtő aktust látják benne. Vö. Cynthia CHASE, A művészet és a 

képzelőerő felértékelésének értelmezése. Illetve Forest PYLE, Képzelőerő és ideológia, Helikon, 2000/1–2, 23–30, 

ill. 31–58. 
103 A romantikus költő ugyanis „olyan lelkiállapotot fejez ki, melyből tekintve a látvány nem látszat, hanem az élet 

mélységét jelképezi”. SZEGEDY-MASZÁK, i. m., 207. 
104 Ezt a kettősséget többen is felismerték a korszak műveinek vizsgálata során. Jól mintázza ezt több 

tanulmánykötet megjelenése, melyek kérdésfeltevése ugyanarra az „irodalomtörténeti hiánynak” nevezett 

jelenségre és sajátosságaira irányul. A századforduló epikája és lírája ugyanis „kihagyhatatlan részese a modernnek 

nevezett irodalomtörténeti folyamatnak, s összefüggésben áll mind a romantikával, mind pedig a 20. század 

második felének irodalmi teljesítményével”. Lásd Előszó = Induló modernség – kezdődő avantgárd, szerk. 

Eisemann György, Bednanics Gábor, Budapest, Ráció Kiadó, 2006, 7–8, 7. Vö. A kánon peremén, szerk. Eisemann 

György, Budapest, ELTE XVIII–XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, 1998. A Cholnoky László 

műveire vonatkozó problémafelvetések is ebbe a sorba illeszkednek. Gintli Tibor például az anekdotikus 

beszédmód modernista megújításában látja a Cholnoky-kisregények 19. századi regényhagyományának 

továbbélését. Lásd GINTLI Tibor, Lélekábrázolás és anekdotikus beszédmód Cholnoky László két kisregényében = 

G. T., Irodalmi kalandtúra. Válogatott tanulmányok, Budapest, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 2013, 237–

249. 



164 
 

a teljes önkívületig, a tudathasadásos és a skizofrén állapotig jutnak el, s akadnak olyan novellák 

is, amelyekben az őrület okozta különös tévképzeteit mutatja fel (Epeira diadema). Az 

írásművek többnyire arra irányulnak, hogy poétikailag új módon tárják föl ezt a megváltozott 

tudati működésmódot. A megváltozott létmódból eredő képzetalkotást ezúttal a romantikus 

képzelőerő kategóriáján és működésén belül, annak hagyományozódásaként szemlélem. A 

szereplők gondolatvilágát felépítő képzettársítások, víziók, hallucinációk problematizálása 

ugyanis erősen kötődik a romantika korszakát meghatározó kísérteties elemek ábrázolásához. 

A fantasztikum a skizoid szereplő képzelőereje révén tárul fel, és a következőkben éppen az 

válik majd láthatóvá, hogy mennyire sajátos eljárásban tér vissza a romantikus „képteremtő 

fantázia” (a látomás és az álom formájában). 

Cholnoky László említett kisregényei az imént felvetett problematikát poétikailag 

egyformán jelenítik meg: ahogy eddig megfigyelhettük, mindhárom mű egy-egy olyan 

motívum (vagy olyan motívumsor) köré szerveződik, amely valamilyen formában az üveghez 

kapcsolódik. Ez a motivikus szerveződés pedig nemcsak a történet szintjén, hanem a prózanyelv 

szintjén is működésbe lép. Ebbe a sorba illeszkedik a több mint tíz évvel később, posztumusz 

megjelent Tamás (1929) is. Az üveg-metafora ebben az írásműben a legösszetettebb, a 

legkidolgozottabb módon van jelen. A kisregény egy határhelyzetben lévő, kettéhasadt 

személyiség, Fridolin történetét és a halálhoz, az öngyilkossághoz vezető útját beszéli el. Egy 

szerencsétlen, ám ártalmatlan lakodalmi verekedés után a főhős – attól félve, hogy valóban 

megölte a szeretett lány kérőjét – elhagyja faluját, Hársvölgyet, de visszatér a kegyúri 

templomba. A templom misztikus légkörében, az apostolok színes üvegmozaik- és árnyalakjai 

között kiugrik az épület egyik ablakából, és véget vet életének. A továbbiakban a Tamás című 

mű interpretációja során az üveg-metafora komplexitását tárom fel; a műben ugyanis az üveg 

olyan kontextusokba kerül, amelyek jelentés-összefüggései túlmutatnak a történet/a 

cselekmény és a motívumok szintjén, és szemantikailag határozzák meg a regénynyelv 

struktúráját. Ezért regénybeli szerepének alaposabb kidolgozásához érdemes részleteiben 

felidézni az üveg szimbolikus szemantikai hagyományát és jelentőségének kialakulását. A 

kisregény egészen rendhagyó módon mutatja be a hársvölgyi templom színes üvegablakában 

ábrázolt apostoli történetet, nagy hangsúlyt fektet a színesen vibráló ablakok fényhatásainak 

leírására, az üveg-mestertrópus mediológiai szerepkörének regénybe illesztésére. 
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A 19–20. századforduló idején az üveg kifejezetten nagy hatással bírt a korszak képi 

ábrázolásában, valamint az iparművészeti megformálásban – (újra) jelentéshordozóvá vált.105 

Nemcsak az anyagban rejlő forma jelentett kihívást és nemcsak a transzparencia nyújtott 

izgalmas lehetőségeket, hanem a hozzá tartozó gondolati kör vagy motívumrendszer is. Az üveg 

szimbolikus értelméhez természetesen az ablak jelentésvilága áll legközelebb. Nem beszélve 

az ablak szinte közhelynek számító szimbolikus jelentésrétegéről, amely a határ fogalmához 

metaforikusan kapcsolódik: vagyis a belső és a külső világ, valamint az evilági lét és a túlvilág 

közötti szféra jelképéről.106 Nem véletlen, hogy a Tamásban is úgy tematizálódik az ablak, mint 

„a másvilágra átvezető, fekete nyílás” (549).107 Az üveg és a szakrális asszociáció azonban 

régebbre nyúlik vissza. A képzőművészet egyik ága, az üvegfestészet (és annak szimbolikus 

ábrázolásai) a 12. században a gótikus templomépítészet hatására kezdett meghatározóvá 

válni.108 A templom belső légkörének misztikussá tétele, illetve jobb és hatásosabb 

megvilágításának igénye hívta életre a nagyobb felületű, hosszúkás ablakkereteket, azonban a 

díszítésnél és a megfelelő fényhatás elérésénél jóval jelentésesebb szerepe volt: „a középkor 

üvegfestményei a templomoknak ugyanúgy, mint az építmény pillérei és boltozatai, ezek is az 

architektúrának szerves, integráns részeit képzeték, amelyek magával az építészeti gondolattal 

egyidejűleg születtek.”109 Ez azt jelenti, hogy a fény az üvegfestmény-együttessel, az építészeti 

térrel és annak transzcendens erejével együtt hat, melynek jelentésösszefüggése a jelenlét 

pillanatában válik igazán megragadhatóvá. Az ablakokat az Ó- és Újszövetségi történeteket 

elbeszélő/ábrázoló színes üvegmozaikok töltötték ki. Az ilyen alkotások sajátossága, hogy a 

képet nem megvilágítja a fény, hanem olyan, mintha a képből sugározna a színösszetevőire 

szétesett fénysugár. A fény ugyanis nem áll meg az üveg felületén, áthatol rajta, és azonosul 

azzal a jelenséggel/azzal az anyaggal, amelyre rávetül és megvilágít, ezért az azonosság 

motívumának is tartják.110 Az így kialakított ablakhatárok egy másik valóságba, a szakralitás 

világába vezetik át a templomba lépő embert. Leglátványosabban azután a szecesszió idején, a 

19. század végén bontakozott ki az üvegfestészet, de hatása már kiterjed az iparművészetre. Az 

üvegablakok ikonográfiai tematikája tehát elsőként a bibliai-vallásos narratíva 

                                                             
105 VARGA Vera, Átlátszó gondolatok – Az üveg jelentése. A XX–XXI. századi magyar üveg – Gondolat  – játék  – 

Tér  – Idő = A magyar üvegművészet. Hungarian Glass Art. Alkotók, adatok. Artists, facts. 1945–2005, szerk. 

Wehner Tibor, Keszthelyi Ferencné, Budapest, Képző- és Iparművészeti Lektorátus, 2006, 11–57. 
106 Szimbólumok lexikona, szerk. Sóvágó Katalin, Budapest, Saxum Kiadó, 2009. 
107 CHOLNOKY László, Tamás, i. m., 539–610.  
108 VARGA Vera, Vázlatok az üvegfestészet történetéből = V. V., Róth Miksa művészete, Budapest, Helikon, 1993, 

16–20. 
109 RÓTH Miksa, Egy üvegfestőművész az üvegfestészetről = Róth Miksa vallomásai, szerk. Büki Attila, Budapest, 

A szerző kiadása, 1942, 3–25, 7. 
110 Lásd Schelling természetfilozófiai elgondolásait. Friedrich Wilhelm Joseph SCHELLING, A transzcendentális 

idealizmus rendszere, ford. Endreffy Zoltán, Budapest, Gondolat Kiadó, 1983. 
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megjelenítőjeként tűnik fel, amely a templomok különleges, színes ablakmintáiban bontakozik 

ki. Ez a megjelenítési mód a képi ábrázolás funkcióját, működésmódját és formanyelvét követi, 

azzal a különbséggel, hogy megváltozik az anyag: vászon helyett az üveg válik az elbeszélt 

történet közvetítőjévé. Ez a váltás pedig jelentős átalakulást eredményez a szentírási történetek 

képi ábrázolásának szempontjából is. A sokszínű üvegeken át beeső fény a belső térben ugyanis 

különös atmoszférát, sajátos hangulati töltést is hozzárendel a képek értelmezéséhez. 

Ez a hangulati összetevő és hangoltság pedig fokozódik abban a szakrális atmoszférában, 

amelyet a templomban található színes üvegablakok keltenek, s amelynek megjelenítése nem 

áll távol a korszak irodalmi, nyelvileg közvetített közegétől sem. A századforduló 

prózairodalma ugyanis erősen kötődik a látott világ (a látvány) és a vízióban – s egyben a 

fikcióban – megjelenő széteső realitás (látomás) összekapcsolódásához. A templom sajátos 

terében létrejövő speciális hangulatiság fogalmazódik meg és rajzolódik ki a Tamás egyes 

fejezeteiben is, melyet tehát ez a különös fény–üveg játék vált ki. A kisregény ezáltal az épület/a 

templom és az emberre tett hatását, vagyis a térben létező szubjektum intenzív jelenlétérzését 

is színre viszi: 

 

A templom ablakain megtört, fehér holdfény, maga az elhagyott nagy épület úgy vonzotta magához, 

hogy már az úton, amíg feléje közelített, kétségtelenné vált előtte, hogy a színes testű, hideg 

üvegszentek várják őt, az üldözött, régi ismerőst. (…) A templomban már sötét volt, csak az 

ablakokon át verődött be a holdfény, átderengve az üvegszentek színes testét, halovány arcát. (572–

573) 

 

Most, hogy rápillantott, az előbb sötét kőtömeg úszott a nap lángoló bíborában, az ablakai 

tűzvörösek voltak, mintha ott bent rettentő máglya lobogna, amelyen a kósza lelkek boldogságát 

égeti el valami félelmes gonosztevő. (577) 
 

A templom fényben állt, de a boltozatok magas világát sötétség töltötte el. Különös és félelmes volt 

mindez: a tömjénszagú levegő meg sem mozdult, de a gyertyák lángja meg-meglebbent, és a padok 

alól nehéz árnyak csúsztak elő, felkúszva a falra. (603) 

 

Ez a sajátos térbeli közeg hívja elő aztán Fridolin különös látomásait, „ábrándéletét” (552) is. 

Vagyis a fényben úszó templom és annak minden érzete (a látvány, a sajátos hanghatások, a 

térbeli akusztika, a jellegzetes szagok), valamint a fikción belüli realitás homályos részleteinek 

összemosása váltja ki és alkotja Fridolin (tév)képzeteit.111 

Az új horizont centrumában tehát a hangulat áll. Jean Baudrillard A tárgyak rendszere 

című kötetében az üveget különös módon sajátos analógiába állítja a hangulattal.112 Hogyha 

                                                             
111 Ilyen tévképzet Fridolin számára saját láthatatlan sebe is, amelyet a verekedést követő víziójában konstruál 

meg, s mely identitásának jeleként konfigurálódik a történetben. A seb-motívum interpretációját lásd EISEMANN, 

i. m. 
112 BAUDRILLARD, i. m. 
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felidézzük az üveg mint anyag legalapvetőbb vonását, egyáltalán nem meglepő az analógia: az 

üveg fő sajátossága az áttetsző mivolt, a színtelenség, mely ezen jellegéből adódóan találóan 

illeszkedik a hangulat transzparenciájához. Baudrillard ennek alapján az üveg anyagából és a 

hangulat anyagtalanságából adódó kettősség megragadását abban látja, hogy jelenlevők és jelen 

nem levők egyszerre. Fontos megállapítást mond ki a szerző: „mindenekelőtt az üveg 

anyagiasíthatja a legmagasabb szinten a »hangulat« alapvető kétértelműségét: azt, hogy 

egyszerre közelség és távolság, meghittség és a meghittség elutasítása, kommunikáció és a 

kommunikáció hiánya”; „az üveg, akár a hangulat, tartalmának csupán a jelét ereszti át 

magán”.113 Így van ez a hangulat esetében: nem látjuk, s még jó, ha csak kiterjesztését 

érzékeljük saját magunkon. Az üveg, bár más kontextusban tehát – az anyagiság területén – 

hasonlóan jár el: egyszerre enged láttatni, és egyszerre takarja el a látottat. Az üveg anyagából 

adódóan és a templomi ablakkeretekben szemlélve persze torzít is, a rávetődő fény erejétől, 

irányától (fényszögétől) függően befolyásolja a fényminőséget és napszaktól függően 

különböző hatást ér el. Jól látható tehát, hogy az üvegnek (létrejötte óta) összetett 

hagyományozódása alakult ki mind szimbolikus, mind allegorikus vagy éppen metaforikus 

értelemben – egyszóval: jelentéshordozóvá vált. 

Fridolin képzelőerejének szimbolikus–motivikus megjelenítése a hársvölgyi templom 

egyik üvegablakához kötődik, ahhoz, amely Tamás apostol történetét jeleníti meg. Fridolin 

pedig az apostol történetét a történeten belüli realitástól elszakadt szituációval mossa össze. Ez 

a vizionáló gesztus is összefüggésben áll az üveg közvetítő szerepével/jellegével. A 

kisregényben (és valamennyi Cholnoky-műben) az történik, hogy a szereplő tudatának 

tompulásával párhuzamosan, a képzelőerő révén a jelen nem levőt is képes előhívni tárgyának 

szemlélése nélkül, illetve saját korábbi tapasztalatait felhasználva alkotja meg képzeteit. A 

regényben mindez Fridolin Tamás apostollal történő álpárbeszédjeihez (belső monológjaihoz), 

az üveg-Tamás apostol megszemélyesítéséhez, a verekedés jelenetének tovább-gondolásához, 

illetve a bibliai történet és a főhős életének összemosásához fűződik. Mindez azonban nem 

kifejezetten jelent hamis fantáziálgatást. Fridolin (illetve Bertalan és Prikk) esetében sokkal 

inkább a valóságtapasztalat torzult módjáról van szó. A környező világ eseményeit gondolatban 

tovább élve indul meg a képzetalkotás folyamata,114 mely ugyan elrugaszkodik a realitás 

talajától, de felhasználja a körülötte történteket, hogy „az élményekhez új részletek 

                                                             
113 Uo., 48–49. 
114 Vö. pl. „Fridolin kósza lelke a külső eseményeket nem vette tudomásul, hogy azokhoz alakulhasson, ebben a 

lélekben külön események éltek, rajzottak, és Fridolin aztán addig mesterkedett, amíg a külső valóságokat 

hozzájuk tudta idomítani.” (563) 
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kapcsolódjanak” (550). Hasonlóan az álom működésének folyamatához. Nem ismeretlen 

ugyanis ez a szerveződés a korban napvilágot látott álomról szóló pszichológiai értekezések 

gondolatvilágától sem. A 20. század elején megjelent álomműködéssel kapcsolatos ismeretek 

is éppen azt fogalmazzák meg, hogy az álom során kizárólag olyan képek jelennek meg az álom 

idejében és terében, amelyet már egyszer szemlélt az álmodó.115 Vagyis soha nem látott 

tartalmak nem jelenhetnek meg az álomban. Cholnoky feltehetően jól ismerte ezeket az akkor 

újnak számító elméleteket, és kiválóan interpretálta saját karaktereinek kidolgozásában. A 

Tamásban a templomi jelenetekben és Fridolin képzelőerejének vonatkozásában ismerhető fel 

leginkább az, amit például Sigmund Freud az álom képiségéről mond:116 

 

Éjféltájban nagy fényesség támadt ismét. Fridolin felkapta a fejét; látni való volt, hogy a fényesség 

nem holdfény, hogy az magasabbról, a nagy égből jön. Merőn belenézett, és amire a szeme 

megszokta, a templom kövezetén át már jött is feléje hangtalan léptekkel Szent Tamás apostol. 
Színes testén átlövellt a mennyei fényesség. (574) 

 

A regény tehát éppen a képzőművészeti alkotás lényegiségét interpretálja (persze egy építészeti 

alkotás, egy templom részeként), amely az üvegfestményen átszüremlő fény eredetét vitatja. A 

holdfény ugyanis más jelentésben tűnik fel a regényben, mint korábban: már nem az égitest 

sugaraiként íródik le, hanem az ablakon keresztül behatoló „magasság” fényeként, mely egy 

láthatatlan (és hangtalan) alak közvetítésén keresztül jelenik meg. Az idézet alapján pedig 

világos, hogy Fridolin képzetalkotását a templomi atmoszférában jelentkező álomszerű 

vízióban egyértelműen a látvány (a színes üvegablakok, a templom belső tere és a kettő együttes 

fényhatása) indítja el.117 Fridolin gazdag gondolatvilága már a történet kezdetétől fogva feltárul, 

a szöveg elbeszélője ugyanis kiemelten e tulajdonság mentén jellemzi a főhőst, „kósza 

álmodozónak” (555) nevezi, mint valaki olyat, aki a cselekvés helyett szívesebben foglalkozik 

ábrándjaival, gondolataival, töprengéseivel. Fridolin többször is az álom és az ébrenlét különös 

határállapotába kerül, mely kifejezetten a templomhoz kötődik. Álomszerű állapotában 

létrejövő képzeteit pedig – ahogy az idézetek is kidomborítják – főleg a látomásból keletkező 

látvány erőteljes benyomásaira építi. Így a fénynek és különös megjelenítésének, valamint a 

látás aktusának is hangsúlyos szerep jut. A tekintet által befogadott látvány elmosódása jelzi 

Fridolin tudatának és valóságvonatkozásának zavarait, miáltal a homályos látványkép készteti 

új értelemalkotásra. Ebben az új értelem-összefüggésben tárulnak fel azok a szimbólumok 

                                                             
115 Vö. FREUD, Álomfejtés, szerk. Zirkuli Péter, ford. Hollós István, Budapest, Helikon, 2003. 
116 „Az álomtartalom olyan, mint a képírás, amelynek jeleit egyenként kell lefordítani az álomgondolat nyelvére.” 

Uo., 199. 
117 Nem áll távol ez attól, ahogy például a bibliai történeteket és jeleneteket ábrázoló üvegfestmények alakjai „a 

középkor emberében víziókat idéztek elő”. Vö. VARGA, i. m., 16. 
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(színes üvegablak, templom, Tamás apostol), amelyek jelentésükkel új világvonatkozást 

állítanak elő a főhős képzetében. Az ébrenlét és az álom határán Fridolin Tamás apostol 

mozaikábrázolását látva a fikció szempontjából valós figuraként tekint az apostolra. A fény 

anyagtalanságának és létmódjának (vagyis az anyaggal – itt éppen az üveggel – való 

azonosulásának) következtében ugyanis Tamás testének (és ezzel történetének) 

megjelenítőjévé válik. A romantika leíró költészetére és a romantikus nagyregény (táj)leíró 

epizódjaira jellemző törekvés „a látvány tárgyilagosan részletező visszaadására”118 a kora 

modern elbeszélésből tehát már hiányzik. A látható világ megtapasztalása és e megtapasztalás 

különös módja ugyanakkor továbbra is alapkérdése a Cholnoky-kisregények (illetve a kora 

modern elbeszélő próza) szecessziós világának. A tárgyilagosság helyébe a bizonytalanság és 

a kétkedés útján megtapasztalt szemléletmód lép. 

Nemcsak Fridolin tekintete válik lényegbe vágóvá, hanem az is kulcsfontosságú, hogy a 

főhős érzelemvilágát, képzetalkotásait és látomásait közvetítő elbeszélő folyton arról a 

tapasztalatról számol be, hogy Fridolint nézik. Az üvegablakok ugyanis saját szemmel bíró 

megfestett figurákat ábrázolnak, amelyeknek tekintete minden irányból Fridolinra vetődik: „a 

templomnak tizenkét ablaka volt, mindegyik ablakon egy-egy színes üvegből kirakott apostol 

nézett be a belső csendességbe” (541), „Tamás apostol mozdulatlanul nézett a száműzöttre” 

(573). A tekintet visszatükröződése még inkább felerősíti Fridolin tévképzeteinek látomásos 

jellegét, s e különös jelenlét-tapasztalat az üldözött, a megfigyelt szereplői szituáció álláspontját 

kelti. 

Az ablak szimbolikus értelmezéseit figyelembe véve a külső és a belső, az evilági és a 

túlvilági lét közötti kapcsolat megteremtése – tehát a transzcendens, szakrális világ jelképezése 

– mellett a regény motivikája és az eddigi gondolatmenet szempontjából egyaránt fontos, hogy 

az ablakot a szem szimbólumaként is számon tartják.119 Az üveg (a láthatóság), a látomás és a 

képzelőerő összefüggését mégiscsak a látás (a szem befogadó érzéki tapasztalata), illetve a 

képiség felől érthetjük meg igazán, amely egy intenzív hangoltságot, de mindenekelőtt a 

jelenlétet követeli meg. A kisregény Fridolin önkívületi diszpozíciójához köti a képzelőerő 

működésmódját, amely az üveg motívumsorának metaforikus jelentés- és történetteremtő 

folyamatát tárja fel. Érdekes módon a főhős képzetei és kitalált jelenetei gyakran mégis ahhoz 

a jelentéses mozdulathoz kötődnek, hogy Fridolin lehunyja a szemét. Vagyis a látás befelé 

helyezése kerül elbeszélésre: „félig lehunyt szeme előtt Tamás apostol ragyogó alakja bukkant 

fel” (583), „lehunyta a szemét, és akkor az életének vagy harminc esztendeje észrevétlenül 

                                                             
118 SZEGEDY-MASZÁK, i. m., 205. 
119 „A ház ablakai a koponya nyílásait, elsősorban a szemet jelképezik.” Lásd Szimbólumok lexikona, i. m., 7. 
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kiröppent az ablakon” (599). A regény tehát azt interpretálja, hogy hogyan változik meg a látás 

akkor, amikor nem a szem a látott dolog közvetítője, hanem valami más. Ennek helyére 

kerülnek a belső képek, a képzelőerő teremtette valóságvonatkozás. A szem becsukódása 

korántsem a külvilágtól való teljes elszakadást jelenti, nem szűnik meg a látás képessége, 

hanem áthelyeződik a képzetbe. 

 

Fridolin a túlvilági élet mibenlétéről kezdett töprengeni, amihez most már tulajdonságot kezdett 

érezni, mert a sejtése azt mondta, hogy ott jár a halál birodalmának határán. (…) Töprengéseit 

azonban nem tudta határozott formákba foglalni, úgy peregtek le azok előtte, mint a hajnali álom 

kaleidoszkóp-képei. Lehunyta a szemét, és látni vélte a millió színben tündöklő pókhálót, amely a 
halál birodalmának kifelé vezető ajtajára fonódik. (601) 

 

A szereplő töprengésének metaforája is a színes üvegfestményeket, a fénylő üvegmozaikokat 

idézi: gondolatai olyanok, mint egy kaleidoszkóp. Vagyis mint egy színes mintákból és 

formákból álló optikai játék, melynek szemlélése kétségtelenül a látomásjelleghez kötődik, s 

mely jelentését/funkcióját a nézés folyamatán keresztül tölti be. Mondhatni, hogy Fridolin 

gondolatvilágát (színes mozaik) képek – képzetek – alkotják, melyek a regényvilág szerkezetét, 

prózanyelvét is meghatározzák. Fridolin a látható világ elemeit felhasználva hozza létre a 

láthatatlan (álom)világ képzetét: „hirtelen megjelentek lezáródó szeme előtt az álom zagyva 

gondjai, izzó, színes, kis tűzcsóvái” (604). A kisregény tehát a képzelet immaterialitásának 

nyelvi kifejezhetőségét valósítja meg. 

A főhős lehunyt szemei előtt tehát egy egész „birodalom” képe bontakozik ki, amely 

azonban nemcsak a halál gondolatkörét vonja be a regényvilágba, hanem a hozzá tartozó, azt 

képviselő hangoltságot is. Vagyis nem beszélhetünk Fridolin derűs hangulatáról, mert a regény 

végére már eluralkodik kedélyén és világnézetén a teljes kételkedés. Ez a lehangoltság, a 

hangulat transzparenciája a mű cselekményében és regénynyelvében az üvegre formázott 

Tamás apostolhoz, az áttetsző felület metaforikus jelentésvilágához kapcsolódik. Az átlátszáson 

keresztül az üveg a hangulat ekvivalensévé válik. A regény pedig ezt a megfeleltetést a mű 

főkarakterében, Fridolin hangoltságában és a címben megjelölt Tamás apostol üvegablakon 

megjelenített alakjában tünteti föl. A hangulat az üveg metaforában manifesztálódik, illetve 

Fridolin öngyilkosságának elbeszélésében teljesedik ki Tamás apostol üvegszilánkjainak és 

Fridolin (le)hangoltságának (darabjaira esett személyiségének) azonosítása. Újabb eseteként 

annak, ahogy a mestertrópus nemcsak tematikus szinten, hanem a nyelv szemantikai szintjén is 

szövegszervezővé válik. 

A hangulat anyagiasítása, vagyis nyelviesülése úgy ismerhető fel a szövegben, hogy az 

üveg hangulatelemmé konfigurálódik, és különböző részmetaforákkal (mint például a könny) a 
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hangulat ekvivalensévé alakul. A könny, mely ebben az esetben egyértelműen az érzelem 

minőségének (a lehangoltságnak) az indexjele, fizikai kivetülése, egyrészt anyagiasítja a 

hangulatot, másrészt a transzparens üveg legfőbb tulajdonságát, az áttetszőséget hordozza. A 

következő szövegrészletben Tamás apostol üvegarcával alkot közös szemantikai teret: „A méla 

Fridolin szemét hirtelen borkönnyek öntötték el, és a cseppek varázsprizmájában tisztán látható 

volt egy pillanatra Tamás apostol gúnyos üvegarca” (566). S persze a képzelőerő 

működésmódjának folyamata is feltárul a cseppek prizmájában: a látás elhomályosodásával 

párhuzamosan tiszta képzet áll elő a gondolatban. A hangulat tárgyiasításának legpontosabb 

megjelenítése azonban egyetlen metaforában sűrűsödik össze, az átlátszó üvegszív képében. A 

szecessziós körmondatokkal leírt templomi atmoszférában Fridolint körbeveszik a hatalmas, 

emberméretű ablakok, az üvegszentek, mely a lehető legintenzívebb bemutatását adja a szinte 

szürreális jelenetnek: 

 

A templomban már sötét volt, csak az ablakokon át verődött be a holdfény, átderengve az 

üvegszentek színes testét, halovány arcát. Az apostolok kedvesek, nyájasak voltak, mert árva embert 

álltak körül, és az együgyű, haszontalan vigasztalás helyett hallgattak, és csak egymáshoz küldözték 

át a gondolataikat, amelyeket a bolyongó lélek látása zavar fel átlátszó üvegszívükben. (573) 

 

Az üveg-motivika a hangulat és a tudat elmosódott határainak regénynyelvi jelölőjévé válik. 

Egyszerre beszélhetünk az üvegszentek megszemélyesítéséről és Fridolin Tamás apostol 

(üveg)alakjában konkretizálódott hangoltságának anyagiasításáról, amelyet az „átlátszó 

üvegszív” metafora foglal össze. A motívum regénybeli szerepe pedig mindvégig ehhez a 

hangulati meghatározottsághoz tartozik. A cselekmény kezdetétől – vagyis a főhős szerelmi 

csalódásától – a kiábrándulást és a (le)hangoltságot az üveg konnotációs kifejezései jelenítik 

meg: „szívének összetört cserepei” (570), „összetört teste” (575), „makacs és törhetetlen 

Fridolin” (553), „szívét áttörte a szerelem” (567), „szomorúan, letörten” (554). Azáltal, hogy 

az elbeszélés nyelve a társítható szavakat (főleg az üvegre jellemző törékenységet) az ember 

hangoltságára, melankóliájára vonatkoztatja, még erőteljesebben egyértelműsíti a 

megfeleltetést. Tamás apostol „halálának” és Fridolin öngyilkosságának leírása ebből a 

szempontból további összefüggést tár fel: 

 

Egyszer rekedt sípolás, őrjöngő üvöltés hangja rohant alá a hegyekből, és a templom északi 
oldalának ablakai csörömpölve zuhantak a szentély kövére és a padok közé. Tamás apostolnak is 

vége volt; az ablak helyén sötét nyílás tátongott, amin nyögve, sóhajtva tódult be a hideg hajnali 

levegő. Fridolin ott állt a templom közepén, remegő kezével törülgetve izzadt homlokát. A hajnal 

kegyetlen, józan hidegében fel kellett ismernie, hogy a legigazabb jó barátja hever holtan a lábainál, 

itt hagyva őt a kemény, sivár valóságok közepette, amelyekkel nincs ereje megküzdeni. 

Könnycseppek folytak alá az arcán, amikor odament az ablak alá, belemarkolt az üvegcserépbe, és 

halkan azt mondta: 
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– Ó, Tamás, én egyetlen pártfogóm, mi lett belőled és veled együtt az én pompás álmaimból?... 

Üvegcserép... hitvány üvegcserép! (606) 

 

Az üveg-Tamás apostol cserepekre történő szétesése azt a sajátos jelentésaspektust számolja 

fel, amit az apostol képvisel. Vagyis a kételkedés allegóriáját. Nem véletlen, hogy az üvegalak 

helyére a bizonyosság figurája lép: „a hideg hajnali levegő” „józan” frissessége. Természetesen 

ez a szemantikai váltás a Fridolin történetében bekövetkező fordulatot interpretálja. Fridolin az 

üveg-Tamás apostolhoz és az üvegcserepekhez való ragaszkodása a bizonyosság elutasításának 

gesztusaként jelenik meg. A kételkedést szimbolizáló üveg-Tamás apostol cserépdarabjait 

zsebébe gyűri és az öngyilkosság aktusaként használja föl: 

 

Belenyúlt a zsebébe, és Tamás apostol üvegtestének színes cserepeit beleszórta a levegőbe. De az 

utolsó marékkal megtartotta magának, azt odaszorította a szívéhez, aztán hirtelen, magas ívben 

ellökte magát az ablakpárkányról. (…) Mellével zuhant a földre; Tamás apostol testének szilánkjai 

felhasították a testét. (609–610) 

 

Az összetett halál-jelenet azt a viszonyt viszi színre, amely Fridolin és az üvegszent között 

metaforikusan létrejön. Egyfelől a szecesszió melankóliáját is megjelenítő öngyilkosság a 

darabjaira esett személyiséget jellemzi, másfelől pedig Fridolin szilánkok által felhasított teste 

Tamás apostol bibliai történetéhez illeszkedik. Mindezt csak fokozza, hogy a főhős jól ismerte 

az apostolok történetét, hiszen „templomi szolgálatai közben Tamás apostol történetét 

hánytorgatta elméjében” (545), így pontosan tudta, hogy Tamás kételkedő magatartása Krisztus 

sebéhez kötődik. Vagyis a megsebzett test érintéséhez. Amíg Tamás apostol ujjait a sebbe bele 

nem mártotta, addig nem hitte el Krisztus feltámadását. A regény ezáltal a kétkedés és a 

bizonyosság emberi hangoltságát is felmutatja. De sokkal meghatározóbb az a jelenlét-

tapasztalat, amely a szilánkok érzékelésével (szorításával, markolásával) függ össze, és amely 

tudat éppen e törött üvegszilánkok érintéséhez kötődik. Fridolin számára ugyanis a végső 

azonosságot a halál jelenti. 

A láthatóság, az üveg, a képzelőerő és a hangulat/hangoltság (vagy a „testi diszpozíció”120 

– ahogy Cholnoky novellaszereplője/levélíró-elbeszélője kifejezi az Epeira diademában) 

regénybeli szerepének íve és összefüggésének gondolatköre közel áll ahhoz, ami a 

fantasztikumban megfogalmazódik, és ahogyan a fantasztikum megkonstruálódik a romantika 

prózairodalmában. Cholnoky jól ismerte azt a világirodalmi hagyományt, amelyben gyökeret 

vert a fantasztikum, a kísérteties és a tudathasadásos karakter sajátságos világlátása. Fridolin 

                                                             
120 CHOLNOKY László, Epeira diadema = Ch. L., Szokatlan vendégség, szerk. Nemeskéri Erika, Budapest, Noran 

Kiadó, 1998, 137–156, 150. 
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(illetve Bertalan és Prikk) története azonban már reflektál a huszadik század eleji jelenségekre, 

melyeknek hatására kidolgozza saját – a fantasztikum világából a szecessziós irodalmi 

elbeszélésbe hajló – történeteit. Kisregényeinek szereplői ugyanis vagy a századforduló idején 

megváltozott városi létmód körülményeinek lecsúszott alakjai, kószálói, vagy – ahogy Fridolin 

is – egy fiktív tér (Hársvölgy) vizionáló karakterei közé tartoznak, akik az üveg torzító felületét 

szemlélve alkotnak ugyanolyan torzító képzeteket. A századfordulós regények egy bizonyos 

körében az üveg a prózaszöveg központi problémáját metaforikusan megjelenítő elemmé válik. 

Minden regényben persze kissé eltérő funkciót nyer (lásd Gárdonyi: Az a hatalmas harmadik); 

de közös motívumként mégiscsak képes összekapcsolni a korszak prózaműveit. Cholnoky 

László kisregényei költői szövegvilágának modernségét is alapvetően befolyásolja, hogy a 

szecesszió által újra-felfedezett üveg és mozaikosság (töredezettség) hogyan válik verbális 

metaforává és értelemképző elvvé az irodalomban (is). 
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ZÁRSZÓ  

 

– Krúdy-áthallások – 

 

 

Az értekezés témaválasztásának motivációja az volt, hogy a századfordulós kisregény epikai 

formáit és poétikai jellegzetességeit feltárja, s felhívja a figyelmet a hangulat-elbeszélés 

műfajának létére. A kisregény-interpretációk során több hangulat-definíció rajzolódott ki, 

amely pontosan rámutat arra, hogy ugyanaz a kérdésfelvetés és poétikai kiindulópont (a 

hangulat problémájának szövegkonstruáló ereje) milyen változatokban aktualizálódik a 

századforduló eltérő íróegyéniségeinek nyomán. A hangulat alábbi 6 megközelítését lehetséges 

feltárni a kijelölt szövegek alapján. 1. Asbóth kisregénye a hangulatot a térérzékelés kétféle 

jelenléttapasztalatához köti: egyrészt a várost felépítő hangulatképző tárgyak szintjén kialakuló 

rendszeres kulturalitáshoz, másrészt az emberi diszpozíció térbeli feltárulásához; 2. Reviczky 

művében a hangulat a humor pszichológiáján és esztétikáján keresztül úgy bontakozik ki, mint 

a melankólia igazsághoz fűződő belátása; 3. Gárdonyi kisregényében (és prózapoétikájában 

általában) a hangulat a „rezgés” felől válik megragadhatóvá, ami alatt a „lelki szituáltságból” 

keletkező műalkotást kell érteni; 4. Lovik alkotásaiban a hangulat úgy mutatkozik meg az 

elfásultság diszpozíciójának kiterjesztéseként, mint a szereplők cselekedeteinek és 

beszédmegnyilatkozásainak irányítója. 5. A századfordulós művészregényekben a hangulat a 

témává avatott műalkotás hatásesztétikájához kötődve az alkotásfolyamat részeként, a 

műalkotások által létrehozott világ fundamentumaként működik; 6. Cholnoky szövegeiben a 

hangulat mindig a tudati másholléthez kötődik, melynek során a jelenléttapasztalat szétesésében 

csupán a hangulatokat képesek érzékelni a szereplők; vagyis a hangulat a szereplőket alakító 

képzelgés által elállított jelenlét. 

Mindezek nyomán arra is rá kívántak mutatni a műértelmezések – amire igazán csak az 

elmúlt két–három évtized irodalomtörténeti megfigyelései reflektálnak –, hogy a 

kisregényekben feltáruló új léttapasztalat (a hangulat diszpozíciós eluralkodása) által 

megalapozott világszemlélet egyfelől tekinthető egy önálló irodalomtörténeti korszak 

fundamentumának is, másfelől kulcsfontosságú eredményekkel járul hozzá a modernség 

kialakulásához. Az elbeszélők jól láthatóan azonos vagy nagyon hasonló létélmény 

megfogalmazására törekszenek, és arra keresik a választ, hogyan lehetne nyelvet adni ennek a 

századvég korhangulatát és szellemiségét átjáró-meghatározó új tapasztalatnak: a 

századfordulós dezillúziónak, a melankóliának, a kiábrándultságnak, mely a regényszereplők 
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tétlenségében, az akarathiány merevségében és az „apatikus szemlélődésben” rögzül. Jól 

szemlélteti ezt a létélményt az elemzésül választott regények hasonló (vagy sokszor azonos) 

metaforikája, probléma- és kérdésfeltevése is. Nemcsak azt látni a kisregényekben, hogy a 

hangoltság speciális állapotában a társadalom célelvűség-orientáltsága ellen szólnak, hanem azt 

is, hogy az illúzióvesztés reflexiószerűen is megjelenik, amennyiben a figurák tétlensége a 

nyelvben természetesen mindig cselekvésként manifesztálódik. Ezért a kisregények szinte 

mindegyike reflektál arra az izgalmas ellentmondásra, hogy hogyan állítja elő a nyelv 

performativitása a tétlenség (esetenként a bénító idegesség, vagy éppen a fásult közöny) 

narratíváját. Hiszen ez a verbális aktus már önmagában is tett; a tétlenség (az izgalom, az 

indifferencia) elbeszéléskésztető erővé válik. Láttuk, Asbóth én-regényének minden mozzanata 

a különböző szubjektív megnyilatkozás-formáival a saját élet egységes átlátására tesz kísérletet. 

Reviczky kisregényében a történet átírására is sor kerül annak érdekében, hogy még az 

öngyilkosságra se legyen alkalmas a főkarakter. Gárdonyi főszereplőjének nyelvkereséséből a 

saját történet elmondása bontakozik ki. Lovik kisregényeinek esetében pedig az mutatkozik 

meg, hogyan íródik rá az akarattalan, fásult hangulat az elbeszélői szó modorára. Justh 

művészregényének főszereplője a szerelem bénító zavarát éli át, s egyidejűleg saját szerelmi 

narratíváját hozza létre készülő regényében. Harsányi Kálmán műve szintén egy regényíró 

küzdelmét mutatja fel a szóval szemben, akit a múlt nyomasztó történései bénítanak meg, mely 

aztán mégis zavaros íráskényszerben oldódik fel. De a Cholnoky-figurák önkívületi 

bolyongásainak elbeszélése is azt kutatja, hogyan válik diszkurzívvá az a homályos 

tudatállapot, amely megelőzi a nyelvet, s így lesz például egy meg nem írt levél az elbeszélő 

diszkurzus része.  

Az elemzések során kirajzolódik egy poétikai-retorikai-motivikus ív, amely mentén a 

szövegek több aspektusból is kapcsolód(hat)nak egymáshoz. Ilyen érintkezési pontnak számít 

– még abban az esetben is, ha nem a legközvetlenebb módon, hanem a háttérben érződik – a 

fővárosi létmód diszpozíciójának artikulálása, az üveg mint a hangulat metaforikus kifejezője, 

vagy utalhatunk a kisregényekben műfajon belül létrejövő újszerű szövegtípusok kialakulására, 

mint az „ócska regény”, vagy a „hamis regény”, az „életregény”, illetve a „regénydarab”. A 

disszertáció célja nem kifejezetten ennek a kapcsolatrendszernek a felmutatása volt, hanem 

inkább egy közös kiindulási pont megragadása: a hangulat különböző regényformáló 

funkciójának feltárása. A hangulat fogalmának sokrétűségét bizonyító kisregények modernitás 

felé tartó útját e záró fejezetben úgy kívánom kidomborítani, hogy egy modernnek tartott 

prózaformáló gesztus, a regény lirizálódása felől tárgyalható modern kisregényt is bevonom az 

értekezés gondolatmenetébe – összefoglaló zárszó gyanánt. Nem feledve, hogy a „lirizálódás” 
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természetesen szintén történetileg változó fogalom és epikai eljárás. A 19. század végén részben 

a sajátlag lírainak tartott elemek (metaforikus vagy szimbolizáló képiesség, „hangulatfestő” 

intermedialitás, stiláris telítettség stb.) erőteljes érvényesülését értették rajta, részben az én-

elbeszélő vagy a szereplők vallomásos megnyilvánulásaiból adódó belső monológoknak az 

egész epikai folyamatot meghatározó jelenlétét, az álomszerű képzelet leírását.1 Hangulat és 

elbeszélés összefonódására leszűkítve Krúdy Gyula Az útitárs (1918) című műve áll a befejező, 

összegző fejezet fókuszában, melynek adekvát mivoltát bizonyítja, hogy e szövegben nemcsak 

a vonatkozó motívumok és a szövegszervezés módja, hanem a hangulat modern szövegalkotó 

problematikája is érvényesül. E hangulat-jelenség felmutatása jó példa arra, hogyan 

kapcsolhatók a disszertációban szereplő kisregények a hangulat modern megjelenítéséhez. 

Ismerősnek tűnhet fel már a mű kezdő szituációja is: a vonatút egyhangúságában létrejövő 

saját élettörténet elbeszélésének a provokációja ugyanis a disszertációban részletezett művek 

közül kettőben is felbukkan (Álmok álmodója, Az a hatalmas harmadik). Hasonló utazásról 

olvashatunk továbbá Ambrus Zoltán Solus eris című kisregényének elején, mely kiszolgáltatja 

a festőművész utazót egy másik világnak, egész későbbi sorsát befolyásolva.2 De a saját élet 

regényességét feltáró gesztus nem mondható idegennek például Justh és Harsányi 

művészregényével kapcsolatban sem. Az útitárs a regény mint olyan két sajátos problémáját 

veti fel és kapcsolja össze. A mű egyfelől önéletelbeszélés, másfelől pedig egy olyan 

történetmondás, amely nem monologizál, hanem állandó dialógust folytat.3 Miközben a 

múltban átélt szerelmi viszonyok szüntelen kiismerhetetlenségét bizonyítva egy történetet állít 

elő, aközben folytonosan reflektál saját személyiségének megalkotására.4 Tehát az elbeszélést 

mindig az motiválja, hogy a cselekvés szubjektuma számára megértetlen maradt valami 

(természetesen saját identitása), s ennek oka önmaga előtt sem világos, ezért kell elbeszélnie – 

a cselekvést nyelvi cselekvéssé, vagyis cselekménnyé átfordítania. Erre a perszonális elbeszélő 

maga hívja fel a figyelmet „idegen”5 uatzó partneréhez szólva:  

 

                                                             
1 Egri Péter például a lirizálódó irodalom jegyeiként emeli ki a tudatáram elterjedését, az „érzelemsűrítő szünet” 

előfordulását, az álom- és látomásszerű elemekkel gazdagodást, a hangutánzó, hangfestő stílus fölerősödését stb. 

Lásd EGRI Péter, A költészet valósága. Líra és lirizálódás, Akadémiai, Budapest, 1975. 
2 Vö. KOREK Valéria, Hangulat és valóság. Ambrus Zoltánról, Aurora, München, 1976. 
3 Fried István a kisregény dialogizáló aspektusának kérdéseit kutatva reflektál a szubjektum tipikusan 

századfordulós jelenségnek tekinthető kérdésességére, nyelv általi megalkotottságára. FRIED István, A elbeszélő 

mint útitárs, Forrás 2003/10.  
4 A metanarráció poétikájához lásd CSÁNYI Erzsébet, A regény mint mutatvány (Krúdy Gyula, Asszonyságok díja, 

1919) = Szövegvilágok: a fikció fölénye, Újvidék, 1992, 87–96. 
5 Fried István említett tanulmányában felvetődik a személyiség hasadását problematizáló bizonytalanság: a 

heterodiegetikus elbeszélő (Fried „közreadónak” nevezi a történetet bevezető elbeszélőt) azonossága az útitárssal, 

az én-elbeszélő személyével. Vö. Uo. 
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Bocsásson meg, hogy ennyire untatom e sohasem látott nővel, uram. Világossá szeretném tenni ön 

előtt a nékem mai napig is érthetetlen eseményeket. Ha ketten ülünk neki az ügy kibogozásának, 

talán hamarább megleljük a csomót.6  

 

Az utazó elérkezik egy olyan ponthoz a kisregény elején, amikor nem őt mesélik el, hanem ő 

maga mesél. Ez a pont a regényszereplő átalakulása: elbeszélővé válik, saját életének szerzője 

lesz. Nem ő a cselekvő hős – ő itt már a nyelvi cselekvés hőse. Ebben az esetben a szereplő 

nincs alárendelve a cselekménynek, hanem saját történetmondó nyelvének kialakítása során 

létesül.7 A kisregény részben a múltbeli szerelmekről szól, részben pedig a saját élet 

megfejtéséhez szükséges nyelv elérésének a nehézségeire mutat rá. Valamennyi kisregény 

esetében érvényesnek tekinthető, hogy ez a (nyelvi) nehézség a szereplőt érintő lét szorongó 

diszpoziciójából ered, melynek sajátos és egyedi hangulat-karaktere van. A hangulat 

jelentésének megragadása pedig minden műben más-más módon artikulálódik. Míg a 19. 

század végén Asbóth, Reviczky, Gozsdu Elek, Toldy István és Justh Zsigmond kisregényeiben 

csupa lázadás, sodródás, gyötrődés övezte a hangulataiban túláradó regényszereplőt – s persze 

így a hangulat is inkább a felfokozott móduszokban érhető tetten –, addig ez a lázadás mintha 

átalakult volna a századelő idejére és belső izgatottsággá szelídült volna, vagy a fásultság, az 

indifferens attitűd lehangoltsága szólalt meg a regényekben (Gárdonyi, Lovik és Harsányi 

műveiben). E tekintetben a tárgyalt művek mellett megemlíthető a turgenyevi életvilágból, a 

chopini zene hallgatásának érzelmességéből kirobbanó gyilkos indulat (Gozsdu: Köd), valamint 

a lélektani analízisekben tévelygő neoszentimentális idegizgalom (Toldy István: Anatole) 

elbeszélése. Bródy Sándor itt szóba hozható kisregényei (főleg a Faust orvos és A nap lovagja) 

egyértelműen a Reviczkynél is megfigyelhető naturalizmus közelében helyezhetők el, sőt a 

bennük intenzíven érvényesülő szociáldarwinista determináció lényegében elhalványítja a 

„hangoltként” átélt létezés meghatározó vonásait.8 A világháború idején keletkezett Cholnoky-

kisregények azonban már más szintre helyezték a fogalom jelentésstruktúráját: az önkívület 

zavaros rétegeiben igyekeztek megragadni e kézzel-nem-fogható, de permanensen érezhető 

                                                             
6 KRÚDY Gyula, Az útitárs = Krúdy Gyula Nyolc regény, szerk. Fábry Anna, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 

461–527, 472. (Az oldalszámokat ennek a kiadásnak a nyomán hivatkozom a továbbiakban.) 
7 „Valóság” és fantázia relativizálásáról, mely az emléket beleírja a fikció jelenébe lásd FRIED István, Boldogult 

úrfikor mint allegorikus téridő = Szomjas Gusztáv hagyatéka, Budapest, Új Palatinus Könyvesház Kft, 2006, 248–

280. 
8 Az említett kisregények (Toldy István: Anatole, Gozsdu Elek: Köd, Ambrus Zoltán: Solus eris, Bródy Sándor: A 

nap lovagja) a disszertációban tárgyalt művek sorából azért marad(hat)tak ki, mert e szövegekben feltáruló 

hangulatfogalom „besorolható” valamelyik tárgyalt kisregény hangulat-koncepciójába. A dolgozatban a hangulat 

nyelviesülésére vonatkozó ív felrajzolásában inkább arra törekedtünk, hogy minél többféle megvilágításban tűnjön 

fel e jelenség, illetve hogy az esetleges ütközések még megvilágítóbban mutassák fel a hangulat összetettségét.  
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jelenséget. Talán ez a típusú regénynyelv áll legközelebb a Krúdy-féle lírai próza9 

kifejezőnyelvéhez.  

Az elbeszélés mint olyan lényegét egy mindenki által így vagy úgy értett cselekvés 

jelentésének a kibontása adja. A századforduló kisregényeiben tematizált regényszereplői 

semmittevések kontextusában is érvényes ez a gondolat – a korábban tematizált nyelvi 

cselekvések összefüggésrendjében különösen igaz ez. Az útitárs esetében a cselekvés a 

„csábítás” (és a szerelem) különböző módozatai köré épül. Ez a központi cselekvés azonban 

jelentését nemcsak magától az elbeszélésaktustól veszi, hanem már eleve jelentésesen,  

szimbolikusan közvetítve (vagyis prefigurálva)10 kerül a szöveg terébe. A történet mint nyelvi 

konfiguráció ezt a kulturálisan közvetített szimbolikus jelentést bontja tovább. A nyelv 

közvetítő jellegét, új jelentéshozadékát a különnemű tényezők (cselekvő alanyok, 

körülmények, váratatlan következmények stb.) egybeszerkesztésével ragadhatjuk meg. Krúdy 

azonban nemcsak eltérő cselekedeteket, célokat, értékeket kapcsol össze a regényben, hanem a 

csábítás cselekvéséhez kapcsolódó hangulatokat (mint megértésmódokat) is. A 

csábítás/udvarlás különböző nyelveinek, már eleve a kultúrában meglevő szimbolikus 

jelentéseinek ütköztetésével kapjuk a valódi elbeszélő prózanyelvet. Erre egy példa a 

szövegből:  

 

Az a lovagregénybeli bolond pedig, aki tíz-tizenkét óra hosszat rázatja magát vasúton, kocsin, 

szánkán, hogy egy nő kezét megcsókolhassa, hogy a suttogó hangját hallhassa, hogy a szoknyáját 

vagy a zubbonyát megszagolhassa, hogy imádkozó hangon, visszafojtott szuflával szavakat 
mondhasson egy kert végében egy lugasban vagy egy gyalogösvényen, ahová a nő titokban, az 

ágyból szökött ki – az olyan bolond ritka, mint a fehér holló. Valamikor ilyen fehér holló voltam én, 

úgy robbantam a szerelemtől, mint a dinamit a kőbányában, amelynek aztán egy darabig húzódik 

sárga füstje a hegyoldalban, majd elvész nyomtalanul. (464) 

 

Az életkörülmények tematizálása a lovagirodalom (parodisztikus) szerelem-képének 

felidézésével és egyúttal elidegenítésével kezdődik. Ez az egyező ütközés vagy ütköző 

egyezés11 a cselekményszövés tétjévé válik, a saját nyelv keresésének működésmódjára világít 

rá. Innentől a férfi folyton arra tesz kísérletet, hogyan számolja föl élete (szerelmei) 

regényességét, s ennek az elgondolásnak az ellenében úgy határozza meg magát, hogy „nem 

                                                             
9 A próza lirizálódása tetten érhető Krúdy kisregényének beszédmódjában is. Ennek az új hangnak a tétje abban 

áll, hogy „kiindulópontja nem a kogníció, hanem a diszpozíció.” A Krúdy-művek prózanyelvére jellemző líraiság 

hangalaki szervezettség útján történő interpretációját lásd SZITÁR Katalin, A felejtés narratívája (Krúdy Gyula: 

Női arckép a kisvárosban) = Sz. K., Hiány-jelek. Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és Krúdy Gyula 

írásművészetéről, Budapest, Gondolat Kiadó, 2013, 62–87, 68. 
10 A prefiguráció, a konfiguráció és a refiguráció fogalmakat lásd Paul RICOEUR, A hármas mimézis, ford. 

Angyalosi Gergely = Válogatott irodalomelméleti tanulmányok, szerk. Babarczy Eszter, Domokos Mátyás, 

Szegedy-Maszák Mihály, Budapest, Osiris Kiadó, 1999, 255–310. 
11 Uo. 



179 
 

vagyok regényhős” (474), vagy „nagyon megvetettem magam ebben a bolthajtásos félhomályos 

szobában, amely valóban olyan volt, amint az olcsó regényekben a hasonló szobákat leírták” 

(517). Szerelmi kalandjainak elbeszélésére mégsem talál más nyelvet: „a vele való 

ismeretségem akkor kezdődött, midőn más nőkkel vége felé jár a regény” (476), illetve „ekkor 

kezdődött egy új fejezte életemnek” (kiemelés tőlem – N. B., 476). A beszéd szubjektuma a 

múltban gyökerező én ütköztetéssel képes megragadni a jelenben lévő én-t, azt az identitást, 

amely felé az én-elbeszélő tart. A Krúdy-mű már a századforduló prózájában kialakuló 

elbeszélhetőség felől ragadja meg a szubjektumot. A megragadás nehézségeinek 

(akadályainak) szemléltetésére pedig lépten-nyomon figyelmeztet a szöveg, az útitárs ugyanis 

folyton reflektál saját beszédszituációjára: „Nem akarom sokáig untatni életkörülményeimmel. 

Haszontalan fecsegés volna” (464). A fecsegés – létmódjából adódóan – a „beszéd tárgyának 

alapjaihoz való visszacsatolás elmulasztása folytán, elfed.”12 E fecsegésből azonban mégis az 

életregény bomlik ki, s az elbeszélő is azt fedi el beszédével, amelyre alapvetően rákérdez: saját 

életeseményeinek összefüggését, vagyis identitásának meghatározó részét. 

A kisregény másik szövegalkotó ereje pedig éppen a beszédszituáció jelenéhez tartozó 

dimenzióban a hangulat köré szerveződik, mely Krúdy kisregényében több szinten bontakozik 

ki – mindenekelőtt azonban az utazó „ingerlékeny” (465), kedélybeteg attitűdjének modorában. 

Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a mű én-elbeszélő főhősének önmagát kutató nyelvi 

aktusa is csupa hangulati megnyilatkozás. Az illatok, a fények, a hangok és az ízek 

benyomásainak regénynyelvi megjelenítése egyrészt utal egy mindenki által ismerősnek 

tekinthető hangulatra (pl. a téli havas világ melankóliája egy általánosan ismert, tapasztalható 

érzetet, képzetet idéz meg),13 a leírás módja azonban egy titokzatos, sejtelmes világot is feltár 

(pl. a kisvárosi unalom meglepő fordulatait, sajátosan homályos atmoszféráját),14 ez a világ 

azonban nem általánosítható. Mindebből következik, hogy a prózanyelv részletekbe menően 

markírozza a fizikai jelenlét-tapasztalat hangulatiságát: az érzékelés látás, hallás, tapintás és a 

                                                             
12 Martin HEIDEGGER, A fecsegés = M. H., Lét és idő, ford. Vajda Mihály, Angyalosi Gergely, Bacsó Béla, Kardos 

András, Orosz István, Budapest, Osiris Kiadó 20012, 198–201, 200. 
13 Ilyen a következő hangulatkép – fények, hangok, színek és ízek kavalkádja: „Az ételek ízlettek, a hó gyönyörűen 

fehérlett az ablakon át, kékes fény borongott a háztetők felett, boldog emberek ropogtatták a havat a gyalogjárón, 

fiatalnak éreztem magam.” (477) Vö. TOLCSVAI NAGY Gábor, A képzelet jelentéstana Krúdy műveiben = Stílus és 

jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról, szerk. JENEI Teréz, PETHŐ József, Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2004, 

93–105. 
14 „Csak jó darab idő múlva vettem észre, hogy havazik, a köd felszállt, és a hóesésen át halott arcával a hold 

bámult le a városkára. Ha tudtam volna, hogy egy vonat indul az állomásról, gondolkozás nélkül elutaztam volna.” 

(493) 
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szaglás által létrejövő világát.15 Ugyanakkor egy „belső” érzésvilág is megjelenik a Krúdy-féle 

hangulatképben: anélkül, hogy megnevezné például a rettegés, vagy a félelem tapasztalatát, 

metaforikus kifejezésekkel teremti meg azt: „halott arcával bámult a hold” (493). A következő 

szövegrész idézi fel talán a legintenzívebben a századforduló modernizálódó hangulat 

poétikáját:  

 

A kimondhatatlanul bús unalom köde füstölgött a háztetők felett. Az ablakokból itt-ott gyertyavilág 

szüremlett ki, mintha jeladás volna, hogy még nem halt meg mindenki a városban. De mit 

csinálhatnak itt az élők? Könyveket olvasnak, mindig ugyanazon meséket mondogatják egymásnak, 

elrévülten, hátrafont karral üldögélnek, belebámulnak a semmibe, vagy liliputi terveiket koholják 
holnapra, mint gyermekek apró játékházikóik mellé felállítják a fenyőfácskákat... 

Mi lehet itt benn az elcsendesedett házakban, hogy az emberek nem futnak ki sírva az utcákra, 

mintha akkor ébredtek volna tudtára annak, hogy nem érdemes élni?... Mi lehet az, ami az életet 

tartja az emberekben, hogy a magányos, bús téli estéket végigéljék, midőn az ablakokra ráfagy a hó, 

a sötétség a sírok setétje, az ágy hasonlít a koporsóhoz és csak fekszik az ember álomtalanul, fogát 

csikorgatva, mert egy téli álmát alvó légy pottyant a plafonról az orrára...? Mi lehet, ami kedvet ád 

a holnap céltalan megvárásához? Mi lesz holnap, szentmise, esküvő vagy halál, aminek a kedvéért 

érdemes végighánykódni a keserves hosszú téli éjszakát, amelyben oly ritkán üt a toronyóra? 

A szomorúság úgy keringett körülöttem, mint a varjak az imént a torony körül. (499) 

 

Mindebben talán érződik Asbóthnak a lét céltalanságára irányuló kérdése, esetleg Reviczky 

melankolikus belátása, de a Cholnoky-regényszereplők extrém gondolatvilága is hasonló 

túláradó megnyilatkozásokkal érvényesül. A mű egy meg nem nevezett kisváros különös – 

ködszerű – atmoszférájában mutatja fel az elbeszélő-főszereplőt, aki maga is benne ragadt 

(hetvenhét évig) ebben az általa egyhangúnak megrajzolt miliőben, noha az eddigi kisregények 

interpretációjából sejthető, hogy a történet – paradox módon – éppen ebből a szürke unalomból 

bontakozik ki.16 Az életunt utazó egyfelől a kimondhatatlanságból felépíti a saját történetét, 

másfelől az unalom tematizálásának motívumrendjében mégiscsak egy (álomszerű) 

sorsfordulat (Eszténa, „a ködből kibontakozó” „látomány”-szerű nő alakja – [493]) sejlik fel, s 

a beszédből fakadó eseményessége okán más megvilágításba kerül a város is. De sejthető 

továbbá az is, hogy a szöveg tartogat más – századfordulós – áthallást is egy alaposan 

kidolgozott metaforában. Az „unalom köde”, mely a kisváros háztetői fölött gomolygó füst 

képében kimondhatatlanként aposztrofált létszituációra vonatkozik – s mely mégis azonnal 

kimondásra kerül –, a regényírás, a szövegalkotás problematikájának kontextusával fonódik 

össze a következő mondatban: „a regény pedig halad megállás nélkül, mint a füst” (477). Az 

                                                             
15 Említhető, hogy hasonló intermediális összetettség jellemzi Gulácsy Lajos Pauline Holseel című kisregényét, 

mely a maga túlstilizált szecessziós dialógusaival, a valóságot és az álmokat egymásba futtató narratívájával 

szintén a „lirizálódás” példája lehet. Vö. GULÁCSY Lajos, Pauline Holseel, Budapest, Ferenczy Könyvkiadó, 1994. 
16 A kisregényrészlet – s az egész mű – jellegzetességének tartható a feltűnően gyakori „kérdésalakzatokban” 

kifejezett gondolatiság, mely alapját képezi a tipikusan „krúdys” szövegvilágnak. Ennek részletezését lásd 

SZIKSZAINÉ NAGY Irma, Retorikus kérdésfunkciók Krúdy Az útitárs című kisregényében = Stílus és jelentés, szerk. 

Jenei Teréz–Pethő József, Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2004, 75–84. 
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eddigi szöveginterpretációk alapján már magától értetődőnek is tetszhet az ebből következő 

azonosítás: a füst válik a hangulatból keletkező írásmű összesűrített metaforájává, mely rávetül 

a történet mikroszintjeire is.17 Az elbeszélő-főszereplő (Pálfi Pál vagy Péter?) a szerelmi 

hangoltságban létrejövő érzelmeket is a füst jelenségéhez hasonlítja: „úgy robbantam a 

szerelemtől, mint a dinamit a kőbányában, amelynek aztán egy darabig húzódik sárga füstje a 

hegyoldalban, majd elvész nyomtalanul” (464); „belső tüzek füstje” (472); „a félelem egykor 

majd füst lesz” (517). A füst – ahogyan korábban a pára, a gőz, vagy az üveg – a hangulat 

regénynyelvi megjelenítőjévé válik. Az unalom diszpozíciójából kibontott életregény 

koncepciója feleleveníti a hangulatból keletkező műalkotás – disszertációban tárgyalt 

kisregényeinek – szövegalkotó eljárásmódjait.  

 

* 

 

Krúdy művének és a disszertációban előkerülő szerzők kisregényeinek összevetéséhez még 

számos analógia és kérdéskör adódik. A művek időbeliség és térbeliség tekintetében is 

termékeny párbeszédbe léphetnek, s e tág dimenzióhoz még az álom, a látomás, és a „valóság” 

bizonytalanságának problematikája is hozzá kapcsolódik. A hangulat és az elbeszélés (mint 

olyan) összefonódása, egymásra utaltsága azonban a diszpozícióból keletkező műalkotás 

poétikájában sűrűsödik össze mind Krúdy, mind pedig a tárgyalt kisregények esetében. Krúdy 

természetesen erősen kötődik a 19. századi regényhagyományokhoz (a romantika kísértet- és 

doppelgänger-jelenségeihez, az elbeszélés anekdotázó stílusához), és természetesen ezeket a 

nyelvi hagyományokat a lírai próza modern eljárásaiban alkotja-értelmezi újra.18 A felmutatott 

történetalkotási koncepció tekintetében azonban a századfordulóban gyökerező hangulat-

poétikát is tovább örökíti. Ebből a rokonításból a századforduló prózaműveiben kutatott létmód 

modernizálódó nyelvezetét, történetalkotási elvét, hangulatilag meghatározott motivikáját és 

metaforaalkotását érdemes szem előtt tartani. Hangulat, szubjektum és elbeszélés: ennek a 

hármas fogalomviszonynak az összefüggésrendjében lehet megtalálni a századforduló 

kisregényeiben megvalósuló újszerű poétika legáltalánosabb fogalmi kereteit.

                                                             
17 Vö. KEMÉNY Gábor, Képekbe menekülő élet. Krúdy Gyula képalkotásáról és a nyelvi kép stilisztikájáról, 

Budapest, Balassi Kiadó, 1993. 
18 Eisemann György ezt a mozzanatot nevezi „a későromantikus poétika modern prózanyelvbe fordulásának.” Vö. 

EISEMANN György, Az imitáció mint emlékező performáció Krúdy Gyula epikájában = E. Gy., Műfaj és közeg – 

hatás és jelentés. Jókai Mór és a későromantikus magyar próza, Budapest, Ráció Kiadó, 2018, 225–239, 225. 

Ugyancsak Krúdy modern újraértelmező poétikáját foglalja össze Gintli Tibor Krúdy-monográfiájában. GINTLI 

Tibor, „Valaki van, aki nincs”. Személyiségelbeszélés és identitás Krúdy Gyula regényeiben, Budapest, Akadémiai 

Kiadó, 2005. 
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