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Köszönetnyilvánítás
Sajnos már nincs mindenki közöttünk azok közül, akiknek hálával tartozom jelen munkám 

elkészültében nyújtott segítségükért. Több hallgatónemzedék értene velem egyet abban, hogy 

Kállay Géza lebilincselő tanár, fáradhatatlan témavezető, és nagyon jó ember volt. Témavezetői 

kötelességét messze túlteljesítve támogatta a kutatásomat. Disszertációm jelen formájában nem 

készülhetett volna el az ő iránymutatása nélkül. Megkésve köszönök neki mindent.

Hálával tartozom Bengi Lászlónak, amiért elvállalta a témavezetésemet 2018-tól. Nagyon sokat

jelentettek számomra barátságos, de szigorú szakmaiságú kommentárjai, és az, hogy bármikor 

rendelkezésemre állt, ha hozzá fordultam. Praktikus tanácsai mindig segítettek abban, hogy ne 

vesszek el a részletekben, és az értekezésem azon problémáira koncentráljak, amelyeknek 

prioritásuk volt.

Nagyon köszönöm Hetényi Zsuzsának és Pellérdi Mártának a munkahelyi vitámon 

megfogalmazott észrevételeket és bírálatokat, melyekből rengeteget tanultam. Köszönöm, hogy 

olyan alaposan és figyelmesen olvasták az értekezésem, és megadtak minden segítséget, hogy 

javítsak, jobbítsak a munkámon.

Köszönetet szeretnék mondani Molnár Gábor Tamásnak, amiért annak idején javasolta nekem 

Nabokovot, elindítva engem a Nabokov-kutatás útján, és amiért segített megfogalmazni és 

továbbgondolni a Lolita első pár olvasása utáni benyomásaimat.

Köszönettel tartozom mindenki másnak, aki még olvasta a készülő disszertációm részleteit, és 

gondolatébresztő visszajelzéseket adott rájuk: Farkas Ákosnak; Dávidházi Péternek; Timár 

Andreának és a T.H.E. Kutatócsoportnak; az ELTE Angol Tanszékén rendezett Work-in-Progress 

műhelymunka résztvevőinek; Nassim Balestrininek; Julia Trubikhinának; Jennifer Gosetti-

Ferenceinek; John Drummondnak.

Switching to English for a moment: I am also indebted to Erica Buchman, who was willing to 

sacrifice some of her Saturdays to provide me with bibliographical help.

Doktori tanulmányaim lehetőséget adtak rá, hogy több szemeszter során is külföldön 

kutathassak. Az Erasmus-programnak köszönhetően a prágai Károly Egyetemen egy félévet 

töltöttem. Ezt három New York-i kutatóút követte, melyet a Fulbright Bizottság, a Rosztoczy 

Foundation és a Tempus Közalapítvány tett lehetővé. A Fordham Egyetem és a New York Public 

Library kézirattára olyan kutatási körülményeket biztosított nekem, amelyek nálam sokkal 

tapasztaltabb Nabokov-szakértőknek is csak ritkán adatnak meg. Lekötelezve érzem magam, amiért

a fenti szervezetek érdemesnek tartottak arra, hogy támogassák a kutatási tervemet. Jelen 

disszertáció csak az egyik módja annak, ahogyan a belém vetett bizalmat igyekszem meghálálni, és 
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visszaforgatni a külföldön szerzett tudásomat.

Végül szeretnék köszönetet mondani a családomnak, akiknek a támogatása nélkül soha nem lett

volna lehetőségem megírni az értekezésem. Köszönöm nekik, hogy az írási folyamat alatt 

rendíthetetlenül hittek bennem, még akkor is, amikor nekem éppen megrendült a bizalmam a 

munkámban.
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1. Nabokov és az etikai kritika

Értekezésem címe két okból is provokatívnak tűnhet. Egyrészt az irodalom etikai nézőpontból 

való megközelítéséről sokan még ma is a szakmaiatlan olvasókra asszociálnak, mivel bizonyos 

irodalomelméleti iskolák úgy definiálták magukat, mint akik szembemennek a „külső” ideológiai 

konstrukciók szövegre való erőltetésének praxisával. Az ezekre a bírálatokra reflektáló, etikai 

kritika („ethical criticism”) néven ismert irányzat Magyarországon kevésbé ismert, mint angolszász 

kritikai körökben. De még ha történetesen ismerjük és elfogadjuk ezt az iskolát, akkor is 

provokatívnak tűnhet, hogy éppen Vladimir Nabokov regényét olvasom a segítségével. Nabokov 

számos nem-fikciós szövegben fejezte ki a megvetését a művei morális alapon történő olvasása 

iránt, többek között éppen a Lolita utószavában: „Sem olvasója, sem írója nem vagyok a tanító 

célzatú prózának, és John Ray bizonykodása ellenére a Lolitá-ból nem következik tanulság” (L, 

331).1 Ezt már csak azért sem lehet könnyedén félresöpörni a szerző haláláról szóló barthes-i 

elméletre hivatkozva, mert Nabokov szépirodalmi művei híresek a metafikciós játékaikról, és arról, 

ahogy egy szerzői figura beléjük íródik. Ezt az implikált szerzőt természetesen nem kell egy az 

egyben azonosítanunk az életrajzi szerzővel, de egymáshoz való viszonyuk megoldandó kérdést 

jelent a mindenkori értelmező számára: hol illik a szerzői kommentár a műre, hol szándékosan 

félrevezető, és hol tételezhetünk fel nem szándékos ellentmondást a műből kiolvasható 

tartalmakkal? Sőt, Nabokov fikciós és nem-fikciós szövegeinek összetartozását az is alátámasztja, 

hogy Nabokov nem-fikciós nyilatkozatait is szépirodalmi igénnyel írta meg.

Értekezésem fókusza mégsem olyan provokatív, mint a fentiek sugallhatják. Önmagában az is 

egy sor etikai kérdést von be, hogy a Lolita témája egy középkorú pedofil és egy kiskamasz 

viszonya, amelynek a konszenzuális volta erősen vitatható, és amelyet a pedofil szereplő egyedül 

mutat be a saját szavaival.2 Ráadásul a Nabokov-recepcióban mára külön tendenciává vált az életmű

etikai vonatkozásainak a vizsgálata (még ha nem is feltétlenül az etikai kritika módszereinek 

felhasználásával). A kritikusok arra is rámutattak, hogy Nabokov nyilatkozatai irodalom és morál 

viszonyáról nem egységesek. A szerzői imázst tudatosan formáló, gondosan szerkesztett Strong 

1 “I am neither a reader nor a writer of didactic fiction, and, despite John Ray’s assertion, Lolita has no moral in tow”
(AL, 314).

2 Értekezésemben a pedofíliát annak köznyelvi értelmében fogom venni, de meg kell jegyeznem, hogy Humbert, aki 
a 9 és 14 év közötti lányokhoz vonzódik, a klasszikus pszichiátriai fogalom szerint nem a pedofília tiszta esetét 
képviseli. Az Amerikai Pszichiátriai Egyesület diagnosztikai kézikönyve (DSM-V) a pedofíliát a 11 év alatti, a 
hebefíliát a 11 és 14 év közötti gyerekek iránti vonzalomként határozza meg. Bizonyos kutatók javasolták a 
pedohebefília kifejezés bevezetését azokra, akik mindkét korcsoporthoz vonzódnak, de ez a kategória nem 
általánosan elfogadott. Jelen értekezés kérdéseit kevéssé befolyásolja, melyik pszichiátriai diagnózist tartjuk 
érvényesnek Humbertre, így a köznapi nyelvhasználathoz fogok igazodni.
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Opinions című kötet interjúi és egyéb szövegei inkább azt a Nabokovot állítják előtérbe, aki 

elutasította az etikai olvasási stratégiákat. A szerző kötetből kihagyott interjúiban és a nem 

publikálásra szánt leveleiben azonban olyan állításokat is találhatunk, melyek aláássák ezt az 

imázst. A Nabokov-recepció egyik mérföldköve, Brian Boyd kétkötetes életrajza például idéz egy 

részletet egy levélből, amelyet Nabokov Edmund Wilsonnak küldött: „mikor majd elolvasod a 

Lolitát, kérlek, figyeld meg, hogy nagyon morális vállalkozás”.3 Boyd nem látja el kommentárral a 

levelet, hanem hagyja, hogy magáért beszéljen. Galya Diment viszont hozzátette, hogy Nabokov 

megjegyzése némileg játékos volt: Wilson pozícióját vette fel, aki általában a művek morális 

elköteleződését kereste, még ha nem is olyan szűk látókörűen, mint a Nabokov-recepcióban sokan 

állították.4 Ez elbizonytalanítja, pontosan hogyan is kell értenünk Nabokov állítását.

Nabokov életművének etikai olvashatósága tehát jóval összetettebb kérdés, mint ahogy az író 

kategorikus kijelentései sugallják. Ezt a kérdést csak akkor remélhetjük megválaszolni, ha Nabokov

szövegeit részletesen, többfajta összefüggésben vizsgálunk meg. Még ekkor sem fogunk tudni 

végleges választ adni. A témában legutóbb publikált esszékötet előszava rámutat, hogy Nabokov 

írásmódja nyitott kérdések feltevését inspirálja: az erkölcsöt különféle fogalmak összjátékának 

tételezi, amelyet minden olvasó a maga módján értelmezhet.5

Az én olvasatom Nabokov Lolitájának etikai hatását abban látja, hogy az olvasót arra készteti, 

hogy ütköztesse Humbert normáit és értékítéleteit azoknak a Másikra tett hatásával. Könnyű volna a

narrátort eleve elítélni pedofil viszonya miatt, de a regény inkább arra hívja fel az olvasóját, hogy 

azt gondolja át: pontosan mi teszi elítélendővé ezt az adott pedofil viszonyt. Betekintést kapunk 

abba, hogyan próbálja egy erkölcstelen ember igazolni a tetteit egyrészt saját maga, másrészt mások

irányába, s felteszi a kérdést, hogy ebből a belső szempontból is rossznak tűnik-e Humbert. A Lolita

végső soron azt kutatja, hogy a gonosz a saját szempontrendszere alapján is elítélhető-e.

Ennek a kulcsát abban látom, ahogy a szövegben a Másik megképződik. A regény során 

elsősorban Lolita, de alkalmanként más szereplők is különféle károkat szenvednek amiatt, ahogy 

Humbert cselekszik, ahogyan értelmezi őket, vagy amiatt, amilyen értékítéleteket hoz.

A disszertációm első fejezete kontextualizálja a Másik fogalmát és Nabokov etikai olvasatainak

előzményeit. A második fejezet arra fókuszál, hogyan vezet a Másik szenvedéséhez az, ahogyan 

Humbert a hétköznapi és a rendkívüli fogalompárosát értelmezi. Mint látni fogjuk, Humbert a 

3 Brian Boyd, Vladimir Nabokov: The American Years (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991), 227, 264.
4 Galya Diment, “The Nabokov–Wilson Debate: Art Versus Social and Moral Responsibility,” in Discourse and 

Ideology in Nabokov’s Prose, ed. David H. J. Larmour (New York, NY: Routledge, 2002), 15.
5 Nabokov and the Question of Morality: Aesthetics, Metaphysics, and the Ethics of Fiction, ed. Michael Rodgers and

Susan Elizabeth Sweeney (New York: Palgrave Macmillan, 2016), 13–14. Tantermi környezetben is igaz, hogy az 
etikai kérdésekre nem kaphatunk végső választ: Marilyn Edelstein, “Teaching Lolita in a Course on Ethics and 
Literature,” in Approaches to Teaching Nabokov’s Lolita, eds. Zoran Kuzmanovich and Galya Diment (New York: 
MLA, 2008), 48.
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hétköznapit morálisan rossznak láttatja, magát pedig a rendkívülisége révén feljebbvalónak 

ábrázolja. A regény szövete azonban ennek az ellenkezőjét sejteti; ennek bemutatásához a Lolitát J. 

D. Salinger The Catcher in the Rye című regényével hasonlítom össze, mely hasonló problémákat 

jár körül. A harmadik fejezetben a Lolitában használt filmszerű narratív eljárásokat vizsgálom meg. 

A filmszerűen megírt jeleneteket olyan szöveghelyekként értelmezem, melyekben egymással 

versengő olvasási módok ütköznek. Ezekben a részletekben alternatív képet kaphatunk az 

elnyomott Lolitáról: a filmes eszközöket Humbert azért használja, hogy elkendőzze a Másik 

szenvedését, de a módszer, ahogy használja, a figyelmes olvasót ismételten a narrátoréval ellenkező

következtetéshez vezeti. A fejezetben arra is kitérek, hogy a filmművészet hangsúlyos hatása 

hogyan sarkallta arra Nabokovot, hogy az irodalom autonómiáját, filmtől való függetlenségét 

demonstrálja. Ez ugyan önmagában nem etikai jellegű probléma, de megértése hozzájárul ahhoz, 

hogy azt az intermediális írásmódot meg tudjuk ragadni, amelyet Nabokov etikai problémák 

feltérképezésére használ. A negyedik, záró fejezetben azt járom körül, milyen értelmezői 

eltérésekkel jár, ha a bűn megítélését kizárólag a bűnös bűntudatára vagy ehelyett az általa okozott 

kárra alapozom. A fejezet első felében arra fókuszálok, Humbert vallomásos hangvétele milyen 

ellentmondásokat generál a bűntudatát illetően. A második részben az elnyomott szereplőket 

vizsgálom meg, méghozzá a regényt a forgatókönyves változatával összeolvasva. Tézisem szerint a 

forgatókönyv nyíltabban elítéli Humbertet, és ezt azzal éri el, hogy felerősíti a Humbert 

áldozatainak szenvedésére utaló jeleket, melyek a regényben is megtalálhatóak, de kevésbé 

expliciten.

1.1.1. Az etikai kritikáról

Az etikai kritika nem egységes mozgalom, és nem magától értetődő, milyen szerzők tartoznak a

holdudvarába. Wayne Booth például a feminizmust is az etikai kritika részének tartja.6 Az irányzat 

áttekintései gyakran visszanyúlnak korábbi mozgalmakhoz, és kimutatják, hogy valamilyen 

formában, elismerten vagy el nem ismert módon bevontak etikai kérdéseket a vizsgálódásaikba. 

Ennek a gesztusnak legitimáló ereje van: azt demonstrálják, hogy etikai kérdések nem csak a naiv, 

„moralizáló” olvasatokban vannak jelen, amelyek egy külső, sokszor meghaladott morális 

kódrendszert kérnek számon a mű szerzőjén (ennek a moralizáló olvasási stratégiának a példája a 

cenzúra, amelyik irodalmi műalkotásokat – akár a Lolitát – pusztán az ábrázolt tárgy 

„erkölcstelensége” miatt igyekszik betiltani, függetlenül arról, mit és hogyan mond erről a témáról a

6 Wayne C. Booth, The Company We Keep: An Ethics of Fiction (Berkeley: University of California Pressm 1989), 
72.
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könyv). A korábbi irányzatok újraolvasása azt igyekszik bemutatni, hogy etikai ítéletek és 

célkitűzések még azokban a mozgalmakban is felbukkannak, amelyek azoktól való 

függetlenségüket hirdetik. Erre egyetlen, de Nabokov szempontjából releváns példát hoznék. 

Sklovszkij az orosz formalista irodalomtudomány egyik alapszövegében a különösítés fogalmát 

vezeti be, mely szerint az irodalom a hétköznapi dolgokat szokatlan, különös módon ábrázolja, 

mely lehetővé teszi, hogy élményszerűen megtapasztaljuk azt, amit elfed a megszokás. A 

megszokás „bekebelezi a tárgyakat, ruhákat, bútorokat, az ember feleségét, és a háborútól való 

félelmet.”7 Az irodalmi ábrázolás eszerint a világ teljes elértelmetlenedésétől védhet meg, tehát igen

komoly etikai hatással, sőt küldetéssel rendelkezik.

Mint Hetényi Zsuzsa rámutat, már a pályakezdő Nabokov is poétikájának fő szervezőelemévé 

teszi a különösítést, a meghökkentést, az elvárások megszegését.8 A „Berlini útmutató” című 

novellában, mely burkolt utalást is tartalmaz Sklovszkijra, egy emigráns elbeszélő szerepel, aki a 

berlini mindennapokban látott helyszíneket, tárgyakat leltározza. A különös leírás egyrészt az írói 

stílus kicsiszolását szolgálja, illetve a szöveg irodalmiságát, csináltságát hangsúlyozza. Másrészről 

annak a problémának a szövegépítési szintre való áthelyezése (áthelyezés alatt a „displacement” 

szóra gondolok), hogy az emigránsnak át kell gondolnia, hogyan tarthatja meg a magával hozott 

értékeket és identitását Berlinben. Az idegen várost a művészi megformálással tudja ugyanis 

sajátjává tenni: a környezetet a megírás aktusa emeli ki az egész világot bekebelező ellenséges 

megszokás hatóköréből.9 Tehát ami Nabokovnál formai játéknak vagy stilisztikai bravúrnak tűnt, az 

egyben értékek megkérdőjelezésének vagy megtartásának a módja is.

Sklovszkijnál tehát a különösítés fogalma tágítja a formalista fókuszt etikaivá. Hogyan 

fogalmazódnak meg etikai kérdések az etikai kritika holdudvarába tartozó szerzőknél? 

Disszertációmnak nem célja, hogy áttekintést adjon az etikai kritika mozgalmáról. Az elméletet 

azért hívom segítségül, hogy a Nabokov által ábrázolt etikai dilemmák megértéséhez közelebb 

vigyen, így pusztán azokra a szerzőkre fogok koncentrálni, akik Nabokov szövegeivel párbeszédbe 

állíthatók.

1.1.2. Az etikai kritika kezdete: Wayne Booth

Az etikai fordulat egyik legkorábbi képviselője Wayne C. Booth The Company We Keep című 

monográfiája. Booth művéből a metaforaelméletét emelem ki. Ezzel Booth azt világítja meg, 

7 Victor Shklovsky, “Art As Technique,” in Russian Formalist Criticism: Four Essays, ed., trans. Lee T. Lemon and 
Marion J. Rees (Lincoln: University of Nebraska Press, 1965), 12.

8 Hetényi Zsuzsa, Nabokov regényösvényein (Budapest: Kalligram, 2015), 86.
9 Ibid, 90–95.
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milyen szerepet töltenek be a szép metaforák (és a szépirodalmi nyelv) a meggyőzésben. A Lolita 

egyik alapkérdése, hogy Humbert elbeszélésének költőisége hogyan állítja a saját oldalára az 

olvasót, és ennek megértésében segíthet Booth leírása arról, hogyan működnek a fegyver-, illetve 

poétikus metaforák. De mielőtt ismertetném Booth elméletét, bemutatom, hogyan irányítja a regény

az olvasó figyelmét a gyönyörű nyelvezetre, mert ez ágyaz meg Humbert metaforáinak; ez 

orientálja úgy az olvasót, hogy Humbert prózája még hatásosabb legyen. 

A Lolita elején található egy előszó, melyet egy Nabokov által kitalált John Ray nevű 

pszichiáter írt. Az előszó szerint a regény nem más, mint Humbert kéziratos vallomása, melyet ő, 

Ray közöl. A pszichiáter látszólag arra buzdítja az olvasót, hogy erkölcsi tanmeseként értelmezze a 

regényt: „Lolita mindannyiunkat – szülőket, gondozókat, nevelőket – arra int, hogy még 

fokozottabb éberséggel és előrelátással szenteljük magunkat a feladatnak: jobb nemzedéket kell 

felnevelnünk egy biztonságosabb világban” (L, 8).10 Érvelésmódja azonban ellentmondásos; noha 

Humbertet visszataszítónak nevezi, relativizálja és trivializálja a bűnét:

[…] H.H. szenvedélyes vallomása vihar egy pohár vízben, hiszen az amerikai felnőtt lakosság 
legalább tizenkét százaléka – dr. Blanche Schwarzmann nézete szerint (szóbeli közlés) ez igen 
visszafogott becslésnek tekinthető – ilyen vagy olyan módon évente részesül abban az élményben, 
melyet H.H. ily kétségbeesetten ír le […]” (L, 7).11

Ray itt ugyanazt a retorikai stratégiát követi, mint amellyel Humbert igyekszik majd a maga 

oldalára állítani az olvasót: a pszichiáter képmutatással vádolja a társadalmat, és azt hangsúlyozza, 

hogy Humbert legalább kétségbeesetten írja meg az élményeit. Humbert az elbeszélés több pontján 

ehhez hasonló módon apellál arra, hogy más korok és más kultúrák elfogadóbbak a pedofíliával 

szemben. A pszichiáter (teljes nevén „John Ray, Jr.”) Humberthez való hasonlóságát még az is 

aláhúzza, hogy a monogramja ugyanolyan tautologikus („JR., Jr.”), mint Humbert Humberté 

(„HH”). Amikor Michael Wood stilisztikai szempontból összehasonlította John Ray és Humbert 

szövegét, arra jutott, hogy az előszót akár az utóbbi is írhatta volna, ugyanis az ő stilisztikai 

sajátosságai (az alliterációkra való hajlam, a francia kifejezések beiktatása, a lírai hangvétel) 

szűrődnek be a vallomás közreadójának nehézkes soraiba.12

John Ray szövege tehát bizonyos értelmezésben dilettáns, más értelmezésben manipulatív; van 

benne azonban egy különösen kétértelmű mondat. Amikor Ray leszögezi, hogy Humbert 

10 “‘Lolita’ should make all of us—parents, social workers, educators—apply ourselves with greater vigilance and 
vision to the task of bringing up a better generation in a safer world” (AL, 6). 

11 “[…] ‘H.H.’”s impassioned confession is a tempest in a test tube; that at least 12% of American adult males—a 
‘conservative estimate according to Dr. Blanche Schwarzmann (verbal communication)—enjoy yearly, in one way 
or another, the special experience ‘H.H.’ describes with such despair […]” (AL, 5). 

12 Michael Wood, The Magician's Doubts: Nabokov and the Risks of Fiction (Princeton, Princeton University Press, 
1995), 108.
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visszataszító és erkölcstelen, hozzáteszi: „De oly varázsosan idézi meg, zengeti föl hegedűje a 

Lolita iránti gyöngédséget, részvétet, hogy lenyűgöz a könyv – míg szerzője visszaborzaszt” (L, 

7).13 Ebben a mondatban több dolog is történik. Egyrészt Ray részvétnek azonosítja azt, amit 

Humbert varázsosan fejez ki a szövegében. Mivel Humbert nyelve valóban szép (varázsos), ezért 

nem feltétlenül állunk meg azt átgondolni, hogy mit jelent ez a részvét. Noha Humbert időnként, 

főleg a regény utolsó fejezeteiben bűntudatra utaló jeleket ad, nem a részvét a regény alapvető 

hangneme: a történet nagyobb részében az elbeszélő inkább kéjvággyal ábrázolja a kislányt, és 

érzelmi állapota csak önös célokból érdekli (az utazásaik során tűrhető hangulatban kell tartania, 

hogy ne vonják magukra a figyelmet, és képes legyen szexuális kontaktust létesíteni vele), 

egyébként közönyös marad iránta. Másrészt Ray mondata mégiscsak Nabokov saját 

irodalomolvasási stratégiáját visszhangozza, annak görbe tükrének értelmezhető: kritikusi 

munkáiban Nabokov elsősorban a szöveg nyelvezetének művészi voltát értékelte, és ezért adott 

esetben hajlandó volt elvonatkoztatni a mű eszmei tartalmától, például Tolsztoj moralizáló 

tendenciáitól (LRL, 93).14

Ha a Lolitában Humbert nyelvezetének szépségére koncentrálunk, annak az lesz a 

következménye, hogy könnyebben manipulálhatóvá válunk. Ezt Booth metaforaelméletével jól meg

lehet világítani.

Booth fegyvermetaforának nevezi a metaforák azon típusát, amelyet a másik fél legyőzésére 

vagy álláspontjának megtámadására használunk viták során. A tipizálás a kontextus alapján, a 

beszélő szándékát meghatározva történik (ennyiben a funkcionális nyelvészet megközelítésmódjára 

emlékeztethet minket). De miért éppen úgy? Booth amellett érvel, hogy a nyelvünket annyira átjárja

a metaforahasználat, hogy gyakorlatilag elképzelhetetlen a metaforáktól teljesen megfosztott 

beszédmód. Nagyon gyakran akkor is metaforikusan fogalmazunk, amikor ez nem is tudatosul 

bennünk (a szerző a következő példákat hozza a megszokottságuk miatt kevésbé fölismerhető 

metaforákra: „meg akarnak minket semmisíteni azzal, hogy passzívan tartanak minket” és „csődbe 

kényszerítenek minket”15), és általában csak az intenzív metaforák (azaz a két távoli dolgot 

összekötő, váratlan metaforák) felismerése történik meg a mindennapi beszéd során. Booth a 

fegyvermetafora típusába a hasonlatokat is beleveszi, mivel mind a metafora, mind a hasonlat két, 

látszólag nem összetartozó dolgot köt össze. (Annyiban viselkednek másként, hogy a metafora 

13 “But how magically his singing violin can conjure up a tendresse, a compassion for Lolita that makes us entranced 
with the book while abhorring its author!” (AL, 6). 

14 További párhuzam Nabokov és Ray között a (pszeudo)tudományos stílusregiszter használata. Mint Hetényi Zsuzsa 
rávilágít, „Ray előszava és alakja a megtévesztés mellett paródia is, a tudományos hangnemé, a tudálékos egyetemi 
(akadémikus) világé. A John Ray modorától elütő szellemességekben, a freudisták elleni oldalvágásokban, a 
gúnynevekben és a stílusról szóló elmélkedésekben ráismerhetünk Nabokov saját hangnemére, amelyet interjúiban 
használt.” Hetényi, Nabokov regényösvényein, 606.

15 Wayne C. Booth, The Company We Keep: An Ethics of Fiction (Berkeley: California University Press, 1988), 306.
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rekonstruálása nagyobb energiabefektetést követel meg a befogadótól. Booth megjegyzi, hogy a 

modern elméletektől eltérően az antik teóriák éppen ezért csak annyit állítottak, hogy a hasonlat 

kevésbé „merész” hatású, mint a metafora, és ezért a túl merésznek tűnő metaforát érdemes 

átalakítani hasonlattá; de nem állítják, hogy a „mint” szó megváltoztatná a retorikai eljárást.16)

Booth rámutat, hogy a metafora legkorábbi leírásai éppen a fegyvermetaforákra 

összpontosítottak, ugyanis a retorika rendszerezett tanulmányozása a jogi viták ösztönzésére 

kezdődött el.17 (Ez számunkra azért fontos, mert Humbert elbeszélése imitálja a jogi vita 

szituációját.) Booth idéz is egy példát, amikor ügyvéd barátja gyakorlatilag az ellenfél egyetlen jól 

megválasztott metaforája miatt veszítette el az ügyét, majd taglalni kezdi ennek a metaforának a 

tulajdonságait, és többek között azt állapítja meg, hogy a fegyver-metaforánál csak a kontextus 

figyelmeztet minket arra, hogy a másik legyőzése a cél, maga a metafora igyekszik a valóság 

szabatos leírásaként feltűnni a hallgatóság (a bíróság) előtt.18 Ezt szem előtt tartva belátható, hogy 

egyáltalán nem következmények nélküli mozzanat, hogy már a regény előszava arra szólítja fel az 

olvasót, hogy Humbert nyelvezetére figyeljen. Ellenkezőleg, ez lehetővé teszi Humbertnek, hogy 

befolyásolja a befogadót: a védőbeszéd-jelleg miatt Humbert metaforái (például Lolita nimfikus 

természetéről) olyan leírásoknak tüntetik fel magukat, amelyek jelképességük ellenére igazak.

Humbert nyelvezetének azonban nem csak a meggyőzés, hanem a gyönyörködtetés is célja. 

Metaforái két olyan metaforatípus keveredéséből jönnek létre, melyeket Booth szétválaszt: a 

fegyver- és a poétikus metaforából. Booth a poétikus metaforát a hedonista–pornografikus metafora

altípusaként kezeli. A pornografikus metafora a fegyver-metaforával ellentétben nem támadni akarja

a másik félt, hanem inkább el akarja csábítani egy bizonyos érték felvállalására. A pornografikus 

metafora esetében a csábítás egyszerűen valamiféle gyönyör ígéretével történik (tehát az elnevezés 

ellenére nem feltétlenül szexuális jellegű ez a típus). Booth ebben az értelemben hasonló 

működésűnek tekinti a reklámok egyik igen népes csoportját (az ő példája a következő: „Camel 

Lights. It’s a whole new world”, azaz „Camel Lights. Egy egészen új világ.”), mint a poétikus 

metaforát, mely szintén egy új világot kínál a befogadónak, pusztán az új világ gyönyörűségének 

megízlelése kedvéért.19 Ahogy a reklámoknál is kell egyfajta „hátsó szándékra” gyanakodnunk, úgy 

a poétikus beszédmódnál is megvan erre az okunk.

A reklámok és a költői nyelvezet párhuzamai a Lolita szempontjából is fontosak. Humbert a 

regény második felében gyakorta megidézi az amerikai hirdetések világát, méghozzá gúnyosan, 

fölöttes pozícióból: azt sugallja, hogy Lolitát befolyásolják a reklámok, ő viszont átlát a 

16 Ibid, 309–310 (lábjegyzetben).
17 Ibid, 304.
18 Ibid, 305 (ld. a harmadik pontot).
19 Ibid, 319.

12



hamisságukon. Rachel Bowlby szerint azonban a mű aláássa a kommersz és a költői eme 

egyértelmű bináris oppozícióját. Bowlby arra a bekezdésre irányítja a figyelmet, melyben Humbert 

ekként írja le az általa látott fényreklámokat: „Sherry-vörös fénybetűk hirdettek egy fényképészeti 

szaküzletet. […] Az utca túloldalán egy garázs így szólt álmában: »Felálló, vad vágyak«; majd 

kijavította magát: Fagyálló, csapágyak” (L, 297).20 Noha Humbert a garázson megpillantott (és 

félreolvasott) hirdetést átalakítja, és kommersz közegéből költői közegbe helyezi át, ez, mint 

Bowlby rámutat, nem akadályozza meg a hirdetés eredeti célját. Épp az történik meg, amit a 

reklámírók kívánnak: Humbert a hirdetést más szavakkal és gondolatokkal kapcsolja össze, így 

megragad az emlékezetében.21 Bowlby szerint „[e]mellett a »sherry-vörös« épp az a fajta 

neologisztikus összetétel, melyet egy marketinges szövegíró éppúgy kitalálhatott volna, mint az 

európai irodalmi tradíció követője […]”.22 A reklámok nyelvezete tehát elcsábítja Humbertet, még 

ha nem is azonosul a reklámozott világgal, mint ahogy Humbert nyelvezete is képes volt úgy 

elcsábítani a könyv számos olvasóját, hogy nem azonosultak teljes mértékben Humberttel.

Noha Humbert nem ismeri fel az elbeszélése és a reklámok retorikája közti hasonlóságot, ettől 

még hatásosan aknázza ki nyelvezetének poétikai funkcióját. Az olvasó szimpátiáját azzal nyeri el, 

ahogy a fegyver-funkció és a poétikus funkció összeolvad az elbeszélésében. John Ray Humbert 

nyelvére irányítja a figyelmet, és ebből a szempontból lényeges Hetényi Zsuzsa észrevétele, 

miszerint a regényben „a női nemi szerv megjelölése hiányzik, csak más testrészek szerepelnek 

erotikus megvilágításban.”23 A narrátor azzal, hogy időnként nem metaforikusan, hanem 

tárgyilagos(nak tűnő) stílusban írja le Lolita külsejét, leltározván a magasságát, a haját, apró 

részleteket taglalván („Egy pillantás a fényes bőrre a rövid ujjú trikó és a fehér tornanadrág között” 

[L, 58]24), azt a benyomást kelti bennünk, hogy teljes leltárt olvasunk, holott a női nemi szerv, amely

a legkönnyebben emlékeztethetne a pedofília vádjának kontextusára, legföljebb szimbolikusan 

szerepel a szövegben – például az első együttlétükről beszélő fejezetben egy „[…] gyűrötten 

gyűrűző […]” tócsa helyettesíti (L, 135).25 Humbert a szexualitást poétikusan és burkoltan írja le, s 

ezzel enyhíti a visszatetszésünket a pedofília iránt.26

20 “Sherry-red letters of light marked a Camera Shop. […] On the other side of the street a garage said in its sleep—
genuflexion lubricity; and corrected itself to Gulflex Lubrication” (AL, 282). Hetényi Zsuzsa rámutat, hogy mikor 
Nabokov oroszra fordította saját regényét, teljesen más jellegű szójátékot helyezett el ezen a ponton. Az 
önfordításban Humbert úgy olvassa félre a feliratot, hogy „a szerzőt megölték”, s mivel a szerző megölése csak a 
téves olvasásának az eredménye, ezt érthetjük arra utaló jelként is, hogy Quilty meggyilkolását csak elképzeli a 
narrátor: Hetényi, Nabokov regényösvényein, 636.

21 Rachel Bowlby, Shopping with Freud (London: Routledge, 1993), 53.
22 Ibid, 53–54.
23 Hetényi Zsuzsa, „Nabokov erotextusa: szinkretikus szöveg és nominalizmus a Lolitában”, in „Szóba formált 

világ”: tanulmánykötet Han Anna habilitált egyetemi docens születésnapjára, szerk. Hetényi Zsuzsa, (Budapest: 
ELTE BTK, 2008), 98 (lábjegyzetben).

24 “Glimpse of shiny skin between T-shirt and white gym shorts” (AL, 54).
25 “[…] ripple-ringed pool […]” (AL, 135).
26 A poétikus metaforák egyben mitikus áthallások tömkelegét teremtik meg, s ez szintén tompítja a pedofília 
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A poétikus metaforák hatásosságát az is növeli, hogy a nem-poétikus, tárgyilagos stílust a 

szöveg néhány ponton kigúnyolja. A tudományos nyelvnek eleve vannak gúnyos felhangjai, ha egy 

pedofil használja: „A keblek fejlődésének csírastádiuma korán jelentkezik (10,7 év) a pubertást 

kísérő testi változások sorában. A következő, szabad szemmel megfigyelhető érési tünet a 

pigmentált fanszőrzet első megjelenése (11,2 év)”, de a narrátor a következő mondatban 

egyértelművé is teszi ezt az iróniát: „Apró kupám csordultig telik” (L, 21).27 Ezzel Humbert 

elhitelteleníti a kislány bemutatásának alternatív lehetőségeit, és azt sugallja, hogy az ő poétikus 

nyelvezete szolgáltat csak megfelelő perspektívát Lolitára, vagyis a narrátor kialakítja a 

megbízhatóságának az illúzióját. Humbert a szöveg egy másik pontján hasonló stratégiát alkalmaz, 

amikor idézi Charlotte „antropometriai felmérés”-ét Lolita fizikai tulajdonságairól: „[…] 

csípőbőség hetvenhárom centiméter; combbőség (pontosan a nagy farizom alatt) negyvenhárom; 

lábikra és nyakbőség huszonnyolc; mellbőség hatvannyolc; felkar húsz; derék ötvennyolc; 

magasság száznegyvenöt centiméter; súly harmincöt kiló; alkat normális; intelligenciahányados 

százhuszonegy; vakbél a helyén, hál’ istennek” (L, 113–114).28 Ez a szenvtelen hangú felsorolás 

kiforgatja a kislány objektív, kvázi-tudományos bemutatását, hiszen szokatlanul részletes. Mivel a 

szöveghely kontextusa nem más, mint hogy Humbert eme mérések alapján vásárol ruhákat a 

kislánynak, komikusan irrelevánsnak hangzik, hogy Lolita vakbele a helyén van-e. Humbert 

beszédmódja ezzel szemben mint kizárólag adekvát beszédmód jelenik meg.

1.1.3. Lévinas

Az etikai kritika leggyakrabban hivatkozott, megkerülhetetlen figurája Lévinas. Seán Hand 

szerint Lévinas filozófiájának legtisztább és legerősebb összefoglalása az „Etika mint első filozófia”

ábrázolásának visszatetsző voltát. Erről lásd: Hetényi, Nabokov regényösvényein, 625–628. 
27 “The bud-stage of breast development appears early (10.7 years) in the sequence of somatic changes accompanying

pubescence. And the next maturational item available is the first appearance of pigmented pubic hair (11.2 years). 
My little cup brims with tiddles” (AL, 20). A kupa csordulásig való megtelítődése az érzelmekkel való eltelítődés 
konvencionális jelképe, illetve a kupa kicsordulása a magömlésé. Az eredeti szövegben a „tiddle” visszautal az 
eggyel korábbi bekezdésre, melyben a narrátor azt állítja, hogy a pedofília védelméül szóló érveit nem „habzó 
szájjal” sorolja, hanem csak kellemes gondolatokat dob a kupájába: „[…] I am just winking happy thoughts into a 
little tiddle cup” (AL, 19). Békés Pál ezt úgy fordítja: „[…] éppen csak kellemes gondolatokkal kacsintgatok enyhén
szeszes kupámba” (L, 20). Az eredetiben a „tiddle” és a „wink” szavak inkább a „tiddlywink” nevű játékra utalnak, 
melynek lényege, hogy egy nagy korong segítségével kis korongokat kell egy kupába pöckölni. A „tiddle” 
haszontalan unaloműzést is jelent. A tiddlywink megidézése egyben talán előreutalás is lehet Humbert naplójának 
első bejegyzésére, melyben Lolitát kavicsokat látjuk dobálni egy italos dobozba. Mindebből számunkra most az a 
fontos, hogy Humbert a tárgyilagos nyelvet gúnyolja ki, és saját költői nyelvét úgy állítja be, amely hitelesebb, és 
amely nem egy „habzó szájú” mániákus csapongása.

28 “[…] hip girth, twenty-nine inches; thigh girth (just below the glueteal sulcus), seventeen; calf girth and neck 
circumference, eleven; chest circumference, twenty-seven; upper arm girth, eight; waist, twenty-three; stature, fifty-
seven inches; weight, seventy-eight pounds; figure, linear; intelligence quotient, 121; vermiform appendix present, 
thank God” (AL, 107).
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című esszéje, ezért én is ez alapján fogom bemutatni Lévinast.29 

Az első filozófia kifejezés Arisztotelész Metafizikájából származik, és a lét mint olyan 

vizsgálatát takarja; a legalapvetőbb filozófiai tant, amelyre az összes többinek épülnie kell. Lévinas 

szembemegy azzal a hagyománnyal, mely szerint az első filozófia a tudás léthez való viszonyát kell,

hogy tanulmányozza. Lévinas azért bírálja a tudást (vagyis az érdek nélküli, racionális 

megismerést), mert a megismerés tárgyát mindig magához hasonlítja és torzítja. Lévinas rámutat, 

hogy a kisajátítás gesztusa már abban is megmutatkozik, hogy a megértés egyik szinonimája a 

„megragadás”: a gondolkodás a létet mintegy magához ragadja, ami után úgy tűnik, mintha a lét a 

gondolkodás ismertetőjegye lenne.30 Ezzel azonban a gondolkodás valójában csak saját magát 

ismerheti meg. Bármi, amit meg akarunk ismerni, legyen az egy másik ember vagy egy elvontabb 

kérdés, megszűnik idegennek lenni azáltal, hogy birtokba veszi a megismerés: „A gondolkodás 

munkája legyűri a dolgok és emberek másságát.”31 Ez Lévinas szerint Husserl fenomenológiájában 

különösen direkt módon megnyilvánul. Husserl eljárásának (fenomenológiai redukció) az a lényege,

hogy a külső világot zárójelbe tegye, és úgy vizsgálja meg a fenoménokat (egy látott tárgyat, de 

nem a megismeréstől független, objektív formájában, hanem ahogy a tudatban megképződik). Ezzel

a dolgokra rakódott szimbolikus rétegeket le tudja hántani, és el tud jutni azok mibenlétének 

megismeréséhez. Ehhez kapcsolódik az intencionalitás fogalma, ami azt mondja ki, hogy a tudati 

működés mindig valamilyen tárgyra irányul: mindig van egy tárgy, amely máshogy jelenik meg 

számunkra attól függően, hogy milyen tudati aktus közelíti meg (egy ház másmilyennek tűnik, ha 

emlékezem rá, és másmilyennek, ha elképzelem a fantázia segítségével, és így tovább32).

Lévinas szerint azonban a fenomenológiai redukció után is marad valamiféle nem-intencionális,

ami szorongást vagy rossz lelkiismeretet eredményez. Ennek a példája a puszta időtartamként értett 

idő: ez a fajta idő kívül marad az akaraton, az én bármilyen tevékenységén; ilyen például az 

öregedés, amely passzívan történik meg.33 Non-intencionalitásról akkor beszélhetünk, amikor az én 

szembesül vele, hogy nem tudja totalizálni a világot azáltal, hogy saját magát vetíti ki rá (Lévinas az

ebből származó rossz lelkiismeretet egy olyan karakterhez hasonlítja, akinek az a védelmező 

maszkja, hogy a világban egy megnyugtató portrét lát). Lévinas szerint az élet értelmének kérdése 

éppen ennek a rossz lelkiismeretnek a megnyilvánulása: csak azért fogalmazódhat meg, mert az 

abszolút ego hiába ruházza fel magát jelentéssel, mégis érzékel valamiféle hiányt, és visszatér a 

29 Emmanuel Lévinas, “Ethics as First Philosophy,” in The Lévinas Reader, ed. Seán Hand (Oxford: Basil Blackwell, 
1989), 75.

30 Ibid, 76.
31 Ibid, 78.
32 A példa Husserl Karteziánus meditációk tizennegyedik paragrafusából való.
33 Lévinas, 80–81.
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rossz lelkiismerethez.34

Lévinas leszögezi, hogy a totalizáló én túlélésre való törekvése („conatus”) jó lelkiismeretet 

igyekszik teremteni, de nem tudja elaltatni azt a félelmet, hogy a létezése erőszakhoz vezethet. Az 

ember már a puszta létével elveszi a helyet más emberektől, és ezért felelősséget kell vállalnia.35 

Ennek a felelősségvállalásnak az érzékeltetéséhez vezeti be Lévinas az Arc fogalmát. A Másik Arca 

nem a szó szerinti értelemben vett arcot jelenti, hanem azt a védtelenséget, amely egy 

arckifejezésből is kiolvasható. A metafora másik alapja az, hogy Lévinas maszkként fogja fel azokat

az általános formulákat, gondolkodási konvenciókat, amelyek a Másikat pusztán az 

embertársamnak mutatják be,36 tehát egyenrangúnak, s nem nekem kiszolgáltatottnak. Ettől a 

maszktól megszabadulva lehet az Arc „csupasz”.

A védtelenség láttán két reakció képzelhető el: vagy felelősséget vállalok érte, és ezáltal 

igyekszem megvédeni, vagy visszaélek a sérülékenységgel. Ezért mondja azt Lévinas, hogy a 

Másikkal való szembesülésben megjelenik a csábítás arra, hogy a Másik másságát eltöröljem. Ezt 

akár a totalizáló gondolkodással, akár a szó szerinti meggyilkolásával érhetem el. Ha ezt elkerülöm,

etikus viszonyba kerülök vele, melyben az én a Másikat saját maga elé helyezi. Ez minden érdek 

nélkül történik meg; nem úgy, mint Heideggernél, aki a Lét és időben amellett érvel, hogy minden 

érzésem saját magam felé tér vissza – ebben az értelmezésben a másik halála miatti szorongásom 

átváltozna a saját halálomtól való szorongássá. Lévinas ezzel szemben annak a „csodájáról” beszél, 

amikor „[…] az ego (moi) megszabadul magától (soi), és inkább a Másikért aggódik […]”37. 

Lévinas számára ez a viszony alkotja az első filozófiát.

A Lolita bonyolult, kétértelmű módon kapcsolódik a Lévinas által taglalt kérdésekhez. Humbert

a regény elejétől látványosan kisajátítja Lolitát: a lányban elsősorban az általa kitalált „nimfácska” 

kategória megtestesítőjét, példáját keresi, nem a Másikat. Még a Lolita név is a saját találmánya, és 

csak ő hívja így a kislányt (a szakirodalomban épp ezért sokan Dolly-ként vagy Doloresként utalnak

a karakterre). A nimfácska kategóriát akár még úgy is értelmezhetjük, mint ami a totalizáló tudat 

önimádatát mutatja meg. Ha a narcisztikus, egyedül önmagát megismerő filozófiát az öregedés 

szembesíti a világ totalizálhatatlanságával, akkor lényeges, hogy Humbertet az átlagosnál jobban 

taszítja az időtartamként értett idő uralhatatlansága: egy olyan korcsoporthoz vonzódik, amelyben 

az idő múlása hamar és látványosan megmutatkozik.38 A korkülönbségben lelt élvezetét ráadásul így

34 Ibid, 81.
35 Ibid, 82.
36 Ibid, 84.
37 Ibid, 84–85.
38 Dana Draguniou a nimfácskaszerelmet szintén az idő feletti uralkodás átlagosnál nagyobb, patologikus mértékű 

megnyilvánulásaként értelmezi. Nabokov az önéletrajzában maga is az elmúlt idő irányítására törekszik, de ami a 
Szólj, emlékezet!-ben obszesszív vállalkozás, azt Nabokov patológiává erősíti a Lolitá-ban: Dana Dragunoiu, 
“Time, Memory, the General, and the Specific in Lolita and À la recherce du temps perdu,” in Vladimir Nabokov 
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magyarázza: „Ez a fókusztávolság megítélésének kérdése, egy bizonyos távolságé, melyen a belső 

szem remegve lesz úrrá, és egy bizonyos ellentété, melyet az elme egy leheletnyi perverz kéjjel 

észlel” (L, 18).39 Humbert nyelvezetében észrevehetőek a Lévinas által bírált elemek: a totalizáló 

elme úrrá akar lenni az időn, és élvezetet lel az ellentétben, vagyis abban, amit Lévinas „a tudat egy 

másikához való viszony”-ként ír le.40 S noha a magyar fordítás „leheletnyi”, azaz kevés „perverz 

kéj”-t említ, az eredeti szövegben szereplő „gasp” inkább meglepődő vagy izgatott reakciót, a 

lélegzet elállását takarja.

Miután Lolita megszökik, és Humbert csak azután látja viszont Lolitát, amikor az már kilépett a

nimfácskakorból, változás áll be Humbert hozzá való viszonyulásában. Szürke zónába kerül: 

néhány megnyilvánulása arra utalhatna, hogy elfogadja a feltétlen felelősséget Lolita felé, más jelek

azonban arra utalnak, hogy ez mégsem történik meg. A megváltozott viszonyulására példa az, 

ahogyan arról az időről beszél, amikor egy paphoz járt, hogy könnyítsen a lelkén (ez kronológiailag 

még a tizenhét éves Lolitával való találkozása előtt történt, de a narrátor csak a viszontlátás 

elmesélése után említi):

Néhány évvel ezelőtt azt reméltem, hogy egy intelligens, franciául beszélő gyóntatópap 
irányításával (akinél a metafizikai kíváncsiság pillanatában beváltottam az örömtelen protestáns 
ateizmust az ódivatú pápista lelki gondozásra) levezethetem bűntudatomból a Legfelsőbb Lény 
létezését. […] Azonban, ó, jaj, képtelen voltam meghaladni azt az egyszerű emberi tényt, hogy 
bármilyen lelki vigaszra lelek is, bármely kristályos távlatok nyílnak is előttem, Lolitámmal semmi 
nem feledtetheti a szennyes paráznaságot, melyet beléplántáltam. (L, 297–298)41

Humbert mindehhez hozzáteszi, hogy ha bebizonyítható neki, hogy „[…] végtelen távon […]” 

nem számít, hogy szenvedést okozott Lolitának, „[…] akkor az élet csupán egy tréfa […]” (L, 

298).42 Az, hogy a bekezdés a szenvedés okozására teszi a hangsúlyt, az angol szövegben egy 

hajszálnyival explicitebb. Békés Pál a fenti részben „szennyes paráznaság” Lolitába 

„plántál[ásának]” fordítja a „foul lust I had inflicted upon her” kifejezést. Szó szerinti fordításban 

Humbert inkább arról beszél, hogy a „visszataszító (más fordításban: aljas) kéjvágyát a lányra 

kényszerítette” (tehát akarata ellenére létesített vele szexuális kontaktust). Az „inflict” ige ráadásul 

and the Fictions of Memory, eds. Irena Księżopolska and Mikołaj Wiśniewski (Warsaw: Fundacja Augusta 
Hrabiego Cieszkowskiego, 2019), 103.

39 “It is a question of focal adjustment, of a certain distance that the inner eye thrills to surmount, and a certain 
contrast that the mind perceives with a gasp of perverse delight” (AL, 17).

40 Lévinas, 78.
41 “A couple of years before, under the guidance of an intelligent French-speaking confessor, to whom, in a moment 

of metaphysical curiosity, I had turned over a Protestant’s drab atheism for an old-fashioned popish cure, I had 
hoped to deduce from my sense of sin the existence of a Supreme Being. […] Alas, I was unable to transcend the 
simple human fact that whatever spiritual solace I might find, whatever lithophanic eternities might be provided for 
me, nothing could make my Lolita forget the foul lust I had inflicted upon her” (AL, 283).

42 “[…] in the infinite run […]”; “[…] then life is a joke” (AL, 283).
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nem csak kényszerítést, hanem fájdalom okozását is jelenti. Békés Pál fordítása ezzel szemben azt 

sugallhatja, hogy Humbert azt tartja a bűnének, hogy szexuálisan aktív életmódra tanította Lolitát 

(beléplántálta, elültette benne a paráznaságot), ez pedig idegen lenne Humbert gondolkodásától 

(hiszen a gyerekkori szexuális aktivitásról megbánás nélkül beszél az Annabellel való viszonya 

kapcsán).

Az apró pontatlanság ellenére a magyar fordításban is észrevehetőek az idézetben a 

párhuzamok Lévinas gondolataival. Amikor Humbert elismeri a felelősségét Lolita iránt, amint 

védtelen emberként látja, akinek kárt okozott, abban a pillanatban az élet értelme irreleváns 

kérdéssé válik a számára. A narcisztikus Humbert megpróbálja áthelyezni a hangsúlyt önmagáról a 

Másikra, és ez lehetővé teszi, hogy felszínre törjön a racionális megismerés által hagyott rossz 

lelkiismeret: Humbert tudja, hogy nem az az igazi kérdés, van-e Isten, hanem hogy ő maga mit tett a

Másikkal. A „végtelen távon” kifejezés pedig azért fontos, mert ez jelzi, hogy Humbert ugyanúgy 

kiterjeszti a felelősségvállalást a végtelen felé, mint Lévinas.

Humbertet azonban aligha tarthatjuk a lévinasi etikus viszonyulás megtestesítőjeként, még 

azután sem, amikor azt állítja, hogy megbánta a Lolita ellen elkövetett bűneit. Mint a disszertációm 

negyedik fejezetében kitérek rá, az ebben a bekezdésben használt egzaltált nyelv aláássa a 

kommunikálni kívánt bűntudatot. Az is elhitelteleníti Humbert etikai fordulatát, hogy a Másik 

megölésére való alapvető ösztönt szintén kétértelműen idézi meg. A féltékeny narrátor az elbeszélés

során többször utal Mérimée Carmenjére, s ezzel azt sugallja az olvasónak, hogy meg fogja ölni 

Lolitát. Mikor kabátja zsebében pisztolyt rejtegetve meglátogatja Lolitát, nem lövi le: „Azután 

előhúztam a pisztolyomat – mármint ez az a fajta ostobaság, amit az olvasó elvárna tőlem. Soha 

még csak eszembe sem jutott” (L, 295).43 Kérdéses, hogy valóban nem volt-e ilyen szándéka: 

hogyan kelthetné Humbert azt az elvárást az olvasóban, hogy meg fogja ölni Lolitát, ha „soha” nem 

fordult volna meg a fejében a gyilkosság lehetősége? Természetesen az, hogy nem öli meg Lolitát, 

akár az Arc kiszolgáltatottságára való reakcióként is értelmezhető. Viszont ezt az etikus hozzáállást 

legjobb esetben is csak Lolita felé tanúsítja, másra nem terjeszti ki. Quiltyt kivégzi, méghozzá 

pontosan úgy, hogy saját magát vetíti ki rá: gonosz alteregójaként kezeli, aki csak kihasználta 

Lolitát, akit Humbert őszintén szeretett. Ez azt jelenti, hogy Quilty másságát a saját fogalmaiba 

olvasztja; totalizálja őt.

Azt is érdemes lévinasi fénytörésben megvizsgálni, ahogyan a regény a jogi szituációt 

megidézi. A filozófus leszögezi: „Az embernek felelnie kell a létezéshez való jogáért, és nem 

valamiféle absztrakt, névtelen törvényre vagy jogi személyre való utalással, hanem azért, mert félti 

43 “Then I pulled out my automatic—I mean, this is the kind of fool thing a reader might suppose I did. It never even 
occurred to me to do it” (AL, 280).
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a Másikat.”44 Lévinas tehát kiveszi a jogi törvényeket a modelljéből, de csak azért, mert a Másik 

irányába való felelősség feltétlen, mindent megelőző voltát akarja érzékeltetni, ami túlmegy a jogi, 

tehát időben és térben változó szabályozásokon. Kállay Géza jogosan állítja, hogy Lévinas 

nyelvezete ennek ellenére a jogi törvények szigorúságát idézi fel: az igazságosság etikáját „Lévinas 

az emberhez személyre szabottan érkező, személyisége legmélyét zaklató felszólításként fogja föl, 

ami – értelmezésében – katonai behívóhoz vagy törvényszéki idézéshez hasonlítható”.45

Humbert viszonya a törvényszéki kontextushoz szintén ambivalens. A kéziratát (amely a regény

szövegét képezi) annak a céljából írja meg a börtönében, hogy védelmére használhassa a tárgyalás 

során. A pert ettől függetlenül gúnyosan ábrázolja. Egy ponton így szólítja meg a kihallgatóit: 

„Tisztelt, frigid esküdt hölgyek!” (L, 140).46 Ez a gesztus talán Humbert eltévelyedettségét hivatott 

illusztrálni (tudjuk róla, hogy többször szorult szanatóriumi kezelésre); talán az a célja, hogy aláássa

az irodalmi szöveg valósághűségét. Még az is elképzelhető, hogy ezzel Humbert az olvasót 

igyekszik befolyásolni, hiszen a kifejezést a kislánnyal való első aktusának elmesélése előtt 

használja, s nagyobb az esély, hogy az olvasója vonakodni fog Humbert elítélésétől, ha ehhez egy 

frigid esküdt hölgy szerepét kell felvennie. A törvényszéki eljárás tehát ironikus és/vagy 

manipulatív kontextusban idéződik meg. Humbertet részben mégis ez a jogi szituáció kényszeríti 

ara, hogy átértékelje a Lolitához való viszonyát. Elbeszélésének végére – legalábbis saját állítása 

szerint – eljut oda, hogy a törvényszéki ítélet alól ne egyszerűen kibújni próbáljon, hanem 

helyettesítse azt a saját bűntudatával, vagyis a belső etikai törvénye alapján ítélje el magát: „Ha 

magam ítélkeznék, legalább harmincöt évet adnék Humbertnek nemi erőszakért, és a többi vádat 

elejteném” (L, 325).47 A disszertációm harmadik fejezetében fogom kontextualizálni ezt az idézetet; 

jelenleg csak az a fontos, hogy Humbert Lévinashoz hasonlóan egyszerre utasítja el a jogi 

szabályok relevanciáját, és idézi meg azok nyelvezetét ahhoz, hogy az etikai viszonyulást 

modellezze.

1.1.4. Lévinas az irodalomtudományban

Lévinas filozófiáját számos irodalomtudós vonta be az irodalomolvasás praxisába. Én a 

fentiekben a Másik felé való felelősségvállalás koncepcióját a szereplők szintjére alkalmaztam: azt 

44 Lévinas, 82.
45 Kállay, Géza. „»Szövegedre mástól kell kommentár«?: Shakespeare metafizikai olvasata: Emmanuel Lévinas, 

Macbeth és a mai Shakespeare-kritika”, in Mondhatunk-e ennél többet?: Nyelv, irodalom, filozófia, szerk. Levendel 
Júlia és Horgas Judit (Budapest: Liget Műhely Alapítvány, 2018), 162.

46 “Frigid gentlewomen of the jury!” (AL, 132).
47 “Had I come before myself, I would have given Humbert at least thirty-five years for rape, and dismissed the rest of

the charges” (AL, 308).
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vizsgáltam meg, hogy a fiktív világon belül megvalósul-e a szereplők (Humbert és Lolita) között a 

szemtől-szembeni viszony kialakulása. Most viszont két olyan szerzőt fogok megemlíteni, akik 

mindketten az olvasási folyamatra alkalmazták a lévinasi gondolatokat, tehát metafikcionális 

szinten igyekeztek érvényesíteni azokat.

Adam Zachary Newton Narrative Ethics című monográfiájának az a kiindulópontja, hogy 

olvasás során a befogadó ugyanúgy szembesül a szöveggel, ahogy a lévinasi én szembesül az 

Arccal.48 Newton Coleridge „Rege a vén tengerészről” című lírai balladáját (történetmesélő versét) 

hozza annak példájául, ahogy egy mű (ha történetelbeszélő jellegű) megragadja az olvasót, és 

ezáltal olyan elemi viszonyt alakít ki az olvasóval, ami megelőz mindenféle ítéletet. Coleridge 

szövegében a Tengerész egy lakodalmon megállít egy vendéget, és elmeséli neki annak a történetét, 

hogy milyen megpróbáltatásokon ment keresztül, miután megölt egy albatroszt. A vendég a történet 

hallatán éppúgy megdermed, mint az elmesélt történetben a Tengerész dermed meg a 

természetfeletti jelenségek láttán; Newton a történetmesélés „fertőző” voltára teszi a hangsúlyt.49 

Newton a Mondás és a Mondott lévinasi megkülönböztetését is bevonja a modelljébe. Amikor 

Lévinas ezt a két fogalmat bevezette, akkor az Arccal való szembesülés képi metaforáját áthelyezte 

nyelvi közegbe. Az elképzelés lényege, hogy abban, amit kimondok, vagyis a megnyilatkozásom 

tartalmában véglegesség figyelhető meg. A Mondott tehát egy változtathatatlan kijelentés, ami 

totalizál. Ezt a totalizáló erőt semlegesíti a Mondás aktusa, a Másikhoz való odafordulás. A Mondás 

kikezdi a Mondottat; az a mód, ahogy kimondom a Mondottat, az alá is ássa az Mondottat, mert a 

kimondás aktusa egyben kitárulkozás a Másik mássága előtt.

Mindez az irodalomolvasásra vonatkoztatva azt jelenti, hogy a szöveg etikai hatása nem az 

expliciten kimondott tanulságaiban [moral] keresendő, hanem a Mondás mikéntjében. A „Rege a 

vén tengerészről” megfogalmaz egy aforizmaszerű tanulságot (mely szerint az imádkozik 

legjobban, azaz az van legközelebb Istenhez, aki a Föld minden teremtményét szereti), de a mű 

Mondása független ettől a jól lehatárolt, egyértelmű képzettől, és a történetmondás kockázatait, 

traumát okozó erejét fedi fel.50

Ezen megfontolásokat Nabokov irodalom és etika viszonyáról alkotott felfogására is 

vonatkoztathatjuk. Tom Whalen anélkül idézi Nabokov egyik posztumusz megjelent levelét, hogy a 

lévinasi fogalompárt (vagy bármilyen más irodalomelméleti koncepciót) bevonná az elemzésébe:

Ami Gogolt illeti, nem gondolom, hogy az Ön nézőpontja olyan messzemenően eltérne az 
enyémtől. Soha nem akartam tagadni a művészet erkölcsi hatását, ami feltétlenül benne rejlik 

48 Adam Zachary Newton, „Narratíva mint etika”, ford. Bényei Tamás, Helikon LIII, no. 4 (2007): 591.
49 Ibid, 582.
50 Ibid, 584.
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[inherent] minden igazi [genuine] műalkotásban. Amit elutasítok, és ami ellen kész vagyok az 
utolsó csepp tintámig harcolni, az a szándékos moralizálás, ami számomra kiöli a művészet minden 
nyomát a műből, legyen az bármilyen szakmai ügyességgel megírva. A köpönyegnek mély 
erkölcsisége van, amit megpróbáltam átadni a könyvemben, de ennek az erkölcsiségnek egészen 
biztosan nincs köze ahhoz az olcsó politikai propagandához, amit a tizenkilencedik századi 
Oroszországban néhány túlbuzgó rajongó próbált kipréselni belőle, vagy inkább belepréselni, és 
ami véleményem szerint megerőszakolja a történetet és magát a művészet fogalmát.
Ugyanezen az alapon: még ha Önnek igaza is van abban, hogy Gogol nem tiltakozott a jobbágyság 
ellen, a könyv belső morális standardjei ellenszegülnek a jobbágyságnak. És az olvasóra nagyobb 
benyomást tesz a parasztok testi jobbágysora és gazdáik óhatatlanul kialakuló spirituális 
jobbágysága, mint Csicsikov pitiáner szélhámossága.
Szerintem az, hogy A Kreutzer-szonáta és A sötétség hatalma előre megfontolt morális célzattal 
íródtak, az nagymértékben meghiúsítja a céljukat, és megöli a gátlások nélküli művészetben rejlő 
erkölcsiséget. (SL, 56–57)51

A levélben megfogalmazott tézisek ellentmondanak az irodalom erkölcsiségét elutasító, esztéta 

Nabokov képének, így Whalen jogosan hangsúlyozza a „belső morális standardek” és a „szándékos 

moralizálás” ellentétének jelentőségét. A kettő közti különbséget azonban pusztán úgy magyarázza, 

hogy Nabokov az ezüsttálcán felkínált tanulságokat hatástalannak tartotta, és ezért inkább úgy 

építette föl a szövegeit, hogy az olvasója maga fedezhesse fel az irodalom erkölcsiségét.52 Whalen 

szerint ez a felfedezés akkor valósul meg, amikor a befogadó az újraolvasás során új részleteket 

vesz észre.53 Ezt az életmű számos darabján igyekszik bemutatni, de emiatt sajnos nincs lehetősége 

az egyes szövegek etikai működését mélyre hatolóan kommentálni. Whalen tézise az, hogy az 

újraolvasás során észrevett részletek azért relevánsak a művek moralitásának szempontjából, mert 

sejtetni engednek egy spirituális másvilágot, amit a „jóság” szervez.54 A másvilág jelenléte például a

tárgyak ábrázolásában érhető tetten: a tárgyak életre kelnek, ami a Baljós kanyar esetében például 

51 “As to Gogol I do not think that your point of view is so widely divergent from my own. I never meant to deny the 
moral impact of art which is certainly inherent in every genuine work of art. What I do deny is and am prepared to 
fight to the last drop of my ink is deliberate moralizing which to me kills every vestige of art in a work however 
skillfully written. There is a deep morality in the Overcoat which I have tried to convey in my book, but this 
morality has certainly nothing whatever to do with the cheap political propaganda which some overzealous 
admirers in nineteenth century Russia have tried to squeeze out of, or rather into it, and which, in my opinion does 
violence to the story and to the very notion of art. / By the same token, though you may be right that Gogol did not 
object to serfdom, the interior moral standards of the book bristle against it. And the reader is more impressed by 
the bodily serfdom of the peasants and the inevitably following spiritual serfdom of the owners than by the petty 
roguery of Chichikov. / In my opinion, the fact that The Kreutzer Sonata and The Power of Darkness were written 
with a deliberate moral purpose largely defeats their purpose, killing the inherent morality of uninhibited art.” A 
levelet egy nemrégiben megjelent tanulmány is idézi, mely szerint Nabokov elsősorban azért bírálta az irodalom 
nyíltan moralizáló megközelítését, mert emlékeztette arra a kritikai hagyományra, amelynek az alapjait Visszarion 
Grigorjevics Belinszkij fektette le, és amely az ő nyomában egyre radikálisabban követelte az írók társadalmi 
elköteleződését. Arthur Langeveld, “Gogol Seen Through the Eyes of Nabokov” in Vladimir Nabokov’s Lectures on
Literature: Portraits of the Artist as Reader and Teacher, ed. Ben Dhooge and Jürgen Pieters (Leiden and Boston: 
Brill Rodopi, 2018), 124.

52 Tom Whalen, “‘And So the Password Is—?’: Nabokov and the Ethics of Rereading,” in Nabokov and the Question 
of Morality: Aesthetics, Metaphysics, and the Ethics of Fiction, ed. Michael Rodgers and Susan Elizabeth Sweeney 
(New York: Palgrave Macmillan, 2016), 23. 

53 Ibid, 24.
54 Ibid, 28–29.
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azért fontos, mert ebben a regényben a világ antropomorf, játékos leírása ellenpontozza Paduk 

diktatúrájának kegyetlenségét.55 

Úgy gondolom, a newtoni modell jobban megvilágítja a „szándékos moralizálás” és a „belső 

morális standardek” különbségét, mint Whalen gondolatmenete. Az ellentétpár először is arra hívja 

fel a figyelmet, ami az etikai kritika egyik alaptézise: egy mű etikai hatása a szöveg 

megformáltságából fakad, nem pedig valamilyen kívülről ráerőltetett ideológiai konstrukcióból. Ha 

az etika alatt a helyes cselekedetek, a jó iránti elköteleződés („éthosz”) filozófiáját értjük, akkor az 

etika nem lehet meg narratíva nélkül; cselekvéseket elemez, melyek pozitív vagy negatív előjelű 

változáshoz vezet(het)nek. Az, hogy mi értelmeződik jónak, a történet elmesélésének módjától 

függ. Emiatt tehát az etikai kritika nem egy külső, már a szöveg ismerete előtt is birtokolt 

értékrendszer meglétét konstatálja vagy éppen kéri számon a szövegen (nem „olcsó politikai 

propaganda”, amit belepréselnek a történetbe, mint Nabokov mondja a levelében), hanem azt 

vizsgálja, milyen etikai koncepciókat dolgoz ki a szöveg, hogyan mutatja be őket, és az olvasót 

hogyan igyekszik azok elfogadására vagy elutasítására ösztönözni (ezek a koncepciók a mű „belső 

morális standardjei”).

Newton a fenti elképzelést még radikálisabban fogalmazza meg: egy szövegben a morális 

tanulság és a Mondás etikussága egymástól függetlenül is létezhetnek. Így fordulhat elő az, hogy a 

Lolita egymással ellentétes aforizmákat is tartalmazhat saját moralitásáról: egyrészt John Ray 

szerint a regény „[…] arra int, hogy még fokozottabb éberséggel és előrelátással szenteljük 

magunkat a feladatnak: jobb nemzedéket kell felnevelnünk egy biztonságosabb világban” (L, 8),56 

másrészt Nabokov kijelenti, hogy „[…] a Lolitá-ból nem következik tanulság” (L, 331). A mű 

etikussága a newtoni modell szerint nem ezekben a kijelentésekben van, még akkor sem, ha a 

másodikat egy szerzői figura57 mondja ki. Egyébként Nabokov megnyilatkozása csak látszólagosan 

etikaellenes: az eredeti megfogalmazás („Lolita has no moral in tow”) szó szerinti fordításban 

annyit tesz, hogy „a Lolita nem vontat maga után tanulságot”. Leland de la Durantaye kiemeli, hogy

a vontatás képe valami kívülről a könyvre erőltetett tanulságot sugall, és emiatt nem tagadja, hogy a

műnek lenne etikus hatása; „csak az elhibázott regények »moralizálnak«, azok a regények, 

amelyekben a tartalom és a módszer nem forr össze – csak ezek vontatnak maguk mögött 

tanulságot, mert nem tudták azt a fedélzetre vinni.”58 Úgy gondolom, de la Durantaye pontosan 

55 Ibid, 27–28.
56 “‘Lolita’ should make all of us […] apply ourselves with greater vigilance and vision to the task of bringing up a 

better generation in a safer world” (AL, 6). 
57 Szándékosan neveztem az utószót először személyesen Nabokov, aztán csak egy szerzői figura szövegének. A 

disszertációm negyedik fejezetében fogok kitérni rá, miért bizonytalan, hogy az utószó a szerzői szándék 
kinyilatkoztatásának értelmezhető, vagy éppen hogy a szerzőiség koncepciójának felborulásaként.

58 Leland de la Durantaye, Style Is Matter: The Moral Art of Vladimir Nabokov. Ithaca, NY: Cornell University Press, 
2007, 190–191.
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értelmezi Nabokov megfogalmazásának implikációit, de Newton modelljével akár tovább is 

gondolhatjuk azt. Newton szerint nem csak az elhibázott regényekben figyelhető meg valamiféle 

törés, hanem a Mondás szükségszerűen túlmegy a Mondotton, sőt, akár feszültségbe is kerülhet 

vele, ellentmondhat neki. Newton megközelítése szerint nem az a lényeges, hogy a szerző 

aforisztikus kijelentése a Lolita nem-didaktikus voltáról kibékíthető-e azzal az elképzeléssel, hogy a

könyvnek van valamiféle etikai hatása. Még ha ki is lehet békíteni, a könyv etikussága, Mondása 

másban nyilvánul meg.

Newton három szintet azonosít, amelyben az etikusság megtörténik: az első „a történetmondó, 

a történet és az elbeszélt személyek viszonyainak leosztása (a történetmondás etikája)”; a második a

személyek ábrázolásából fakadó kérdések (a reprezentáció etikája); a harmadik pedig a szöveg 

olvasásának az ára, vagyis az olvasóval való kapcsolat mibenléte (a hermeneutika etikája).59 A 

hermeneutika etikája az imént említett „Rege a vén tengerészről” esetében fertőződésként valósul 

meg: a mű a zaklatott megformáltsága révén átadja az olvasónak a Tengerész traumáját. Ez történik 

a Lolitában is. Rengeteg interpretáció indul ki abból az élményből, hogy Humbert valamit átadott az

olvasónak. Ha nem is azonosulunk vele egy az egyben, de nyugtalanságot okoz, hogy az elbeszélő 

bizonyos mértékig az oldalára tud állítani minket; retorikai eljárásai elbizonytalanítanak minket, 

mielőtt fölényes, magától értetődő ítéletet hozhatnánk őróla. A Mondás ebben az 

elbizonytalanodásban fogható meg; abban, ahogy a szöveg elbizonytalanít a Humbert tetteire adható

ítélet felől. Newton szerint ez a fajta hermeneutikai etika egy időben történik meg a történetmondás 

és a reprezentáció etikájának a mozzanatával. A Lolitában a három szint szoros kapcsolata szintén 

jól demonstrálható: az olvasói nyugtalanság vagy megfertőződöttség annak a bizonytalanságából 

fakad, hogy milyen a státusza annak, ahogy Humbert a kislányt ábrázolta; kiszorítja a kislány valódi

személyiségét azzal, hogy nimfácskaként ábrázolja? Disszertációmban ezeket a kérdéseket én is 

egymással összefüggő problémákként fogom kezelni.

A másik Lévinasra építő szerző, akit említeni szeretnék, Andrew Gibson. Az ő számára az a 

legfontosabb Lévinas filozófiájában, hogy a radikális nyitottságot hirdeti. Gibson szerint a 

posztmodern etika nem előírásszerű, nem a helyes értékek, helyes választások dogmatikus 

leszögezésében érdekelt, hanem az értékek pluralitásának, együtt létezésének megmutatására 

törekszik.60

Gibson felidézi a „közös szféra” [„sphere of common”] lévinasi fogalmát. Ez a szféra nem más,

mint azoknak a fogalmaknak és valóságtapasztalatoknak az összessége, melyen másokkal 

osztozunk. Ez a látszat ellenére nem közös kiindulási pontot képez az én és a Másik között. 

59 Newton, 606.
60 Andrew Gibson, Postmodernity, Ethics, and the Novel: From Leavis to Lévinas (London: Routledge, 1999), 85–86.
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Ellenkezőleg, mivel saját meggyőződéseimet általánosan elfogadottként konstruálom meg, a közös 

szféra feltételezésével a Másikat totalizálom. Mivel ezzel szemben a posztmodern etika az értékek 

sokféleségében, egymás mellett létezésében hisz, Gibson számára egy regény etikai jelentősége 

abban áll, hogy mennyire vonja kérdőre a „közös” szféráját. A Lolita ezt látványosan teszi meg, 

hiszen egy pedofil értékrendszerével szembesíti az olvasót, és nem hagyja neki, hogy kritikátlanul, 

valamilyen társadalmi norma alapján ítélkezzen felette. Nabokov számára a „közös szféra” az 

általánosítások és klisék tere, vagyis nem más, mint a világ lusta és ostoba leegyszerűsítése.

Gibson etikáját azonban azért idézem, hogy rámutassak arra, miben tér el Nabokov a lévinasi-

posztmodern etikától. Nabokov ugyan sokfajta értéket ábrázol, de én úgy gondolom, nem 

egyszerűen egymás mellé rendeli őket. Eric Rothstein rámutatott, hogy Nabokov úgy „[…] 

bizonytalanít el minket az értékekkel kapcsolatban, hogy elárasztja velük a megírt szöveget.”61 

Rothstein példája arra, ahogy az értékek túláradnak a szövegben az, amikor Humbert más kultúrák 

és korábbi történeti idők pedofília iránti engedékenységét mutatja be. Ez persze megkérdőjelezi az 

általános konszenzust, miszerint a pedofília elítélendő, de nem gondolom, hogy ezek az értékek 

ugyanolyan státuszúak lennének a regényben, mint például a Másik szenvedésének elkerülésére 

irányuló imperatívusz. Nabokov gesztusa inkább kihívás az olvasó számára, hogy a pedofíliától 

való undorodását átgondolja, és megalapozottabbá tegye az elítélő véleményét, mintha klisészerűen,

automatikusan elfogadná a konszenzust.

Ezzel szemben Gibson megközelítése az ítélkezést kerülendőnek tekinti. Az ítélet ugyanis a 

pluralitás szabályozása lenne: „Így mivel az ítélet jóslatszerű és előre tudja, mit fog találni – mivel 

az ítélet egyetlen támpontról működik és feltételez egy »közös szférát« –, ezért az ítéleteket fel kell 

függeszteni.” Amikor Gibson Elizabeth Bowen To the North című regényét értelmezi, arra jut, hogy 

az etikai viszony „olyan találkozás, amelyről semmilyen szabály nem fogalmazható meg 

előlegesen, és amelyet nem lehet előzetesen kiszámítani.”62 Az olvasónak ugyanolyan feltétlenül 

meg kell nyitnia és alárendelnie magát az olvasott könyvnek, mint ahogy a szemtől-szembeni 

viszonyban át kell adnom magam a Másik Arcának.

Természetesen Nabokov is gúnyolta azt az olvasási stratégiát, amelyik általánosításokat visz az 

olvasás élményébe, mielőtt megismerte volna a könyvet: „Semmi rossz nincs az általánosítás 

holdvilágával, ha azután jön, hogy összegyűjtöttük a könyv napfényes apróságait. Ha az ember 

készen kapott általánosítással kezd, akkor a rossz végéről indul, és elmegy a könyvtől, mielőtt 

elkezdte volna megérteni azt” (LL, 1).63 Nabokov ott viszont ellentmond a gibsoni pluralitásnak, 
61 Rothstein, “‘Lolita’: Nymphet at Normal School.” Contemporary Literature 41, no. 1 (Spring 2000): 30.
62 Gibson, 106.
63 “There is nothing wrong about the moonshine of generalization when it comes after the sunny trifles of the book 

have been lovingly collected. If one begins with a readymade generalization, one begins at the wrong end and 
travels away from the book before one has started to understand it.”
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amikor az interjúiban egyértelműen, kategorikusan elítéli Humbertet, és kijelenti, hogy megveti őt: 

„[…] Humbert Humbert egy hiú és kegyetlen nyomorult, aki el tudja érni, hogy »meghatónak« 

lássuk. Ez a jelző az igazi, könnyektől áztatott szivárványos értelmében csak az én szegény kicsi 

leányzómra alkalmazható.”64 Mindez nem azért lényeges, mert a regény értelmezését igazítanunk 

kellene Nabokov nyilatkozataihoz (a newtoni modell esetében is igyekeztem nem csak 

megvilágítani, hanem át is gondolni Nabokov levelét és utószavát). Az interjú inkább azért 

sokatmondó, mert rámutat, hogy ha a Lolitát gibsoni módon olvasnánk, paradoxonba futnánk: 

hogyan tegyünk eleget annak a lévinasi elvárásnak, hogy egymás mellé helyezzük az értékeket, ha 

az egyik felkínált érték éppen a lévinasi szemtől-szemben viszony tagadása, a Másik totalizálásának

legitimálása és szenvedésének ignorálása?

Figyelembe véve Lévinas alkalmazásának fenti korlátait, érdemes Stanley Cavellt is bevonni a 

vizsgálódásainkba, ő ugyanis hasonló kérdésekkel foglalkozott, mint Lévinas, és az ő megközelítése

legalább olyan érdekes lehet Nabokov olvasásának szempontjából.

1.1.5. Stanley Cavell

A Harvard Egyetem nemrégiben elhunyt filozófusának munkássága az angolszász 

irodalomértésben sokkal szélesebb körben ismert, mint Magyarországon. Ez már csak azért is 

sajnálatos, mert a Cavell és Lévinas közti hasonlóságok mellett az egyik döntő eltérést éppen az 

irodalomhoz való viszonyuk jelenti. Lévinas a pályafutása során egyre kevesebb irodalmi utalást 

tett a szövegeiben, és egyik esszéjében egyenesen azzal gyanúsította meg a művészetet, hogy nem 

más, mint a valós világ előli kitérés, a felelősség elhárítása.65 Cavell ezzel szemben kitüntetett 

figyelmet szentelt az irodalomnak, mert azt gondolta, hogy a filozófia és az irodalom ugyanazokra a

jelenségekre eltérő módszerekkel, máshogyan reagál, de épp ezáltal párbeszédet folytat egymással. 

Cavell több helyen hangot adott annak, mennyire károsnak tartja, hogy a filozófiai hagyomány 

hajlamos ezt a párbeszédet figyelmen kívül hagyni; ő maga a filozófiai problémákat irodalmi 

művek, sőt filmek elemzésén keresztül világított meg. Mint látni fogjuk, Cavell a lévinasi Arc 

fogalmához hasonló gondolatokat fogalmazott meg, és disszertációm második fejezetében inkább 

az ő érvelését fogom követni, nem Lévinasét. Ám ezt nem elsősorban azért teszem, mert Cavell 

relevanciája az irodalomértéshez kézenfekvőbb (elvégre Lévinast számtalan irodalomkritikus 

alkalmazza, és külön monográfiák járják körül Lévinas és az irodalom viszonyát), hanem azért, 

mert Cavell a Másik kérdését hangsúlyosabban köti össze a hétköznapiság kérdésével. Mint látni 

64 „A The Paris Review interjúja Vladimir Nabokovval”, fordította M. Nagy Miklós, Tiszatáj LXX, no. 5 (2016): 14.
65 Erről lásd: Kállay,  „»Szövegedre mástól kell kommentár«?”, 164–168.
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fogjuk, a hétköznapi és annak meghaladása Nabokovnál is kulcskérdés, így Cavell különösen 

releváns a Lolita olvasásához.

Cavell a hétköznapiság66 problémájához J. L. Austin és Wittgenstein mindennapi 

nyelvfilozófiáján („ordinary language philosophy”) keresztül jutott el. Cavell a kései Wittgensteint 

értelmezve fogalmazza meg, hogy a mindennapos beszéd vizsgálatának az a célja, hogy a filozófiai 

gondolkodás előfeltételeit tárja fel. A mindennapi nyelvben onnan tudom, hogy nyelvtanilag 

helyesen használok-e egy adott szót, hogy megvizsgálom, azt a szót milyen kontextusban, milyen 

körülmények között szokás használni. A filozófiai nyelv ugyanilyen módon kutatja egy-egy 

kijelentés kritériumait: milyen kontextust, milyen körülményeket feltételezek, ha például a 

„fájdalom” szót használom abban az állításban, hogy valaki „fájdalmat” érez – ez alapján érthetem 

meg a fájdalom fogalmát, és ez alapján ítélhetem meg, tévesen használtam-e. Következésképp, mint

Kállay Géza írja, „[…] a kritériumok, a nyelvi eszközök használatát előíró szabályok nem csak 

nyelvünk, hanem tudásunk alapjai is, nyelvünk határai azonosak tudásunk határaival […]”.67

A nyelv azonban rugalmasabb, mint a fentiek sugallhatják: egy másik beszélő használhat egy 

kifejezést a nyelvhasználati konszenzustól eltérően, akár annyira különböző módon is, hogy nem 

fogom megérteni őt. Ez azt jelenti, hogy a filozófia nem adhat végső bizonyságot arra, hogy meg 

tudom ismerni a Másik fejében lévő gondolatot. De nem is feladata: Cavell a kurziválás eltolásával 

érzékelteti, hogy a kritériumok vizsgálata nem azt mutatja meg, hogy „valami így vagy úgy van,” 

hanem hogy „valami így vagy úgy van.”68 Ez összecseng azzal, ahogy Lévinas bírálta azt a 

megközelítést, mely szerint az első filozófia a lét megismerése.

Mivel nem tudom felfeszíteni a Másik fejét, hogy belelássak, a kritériumok vizsgálatán nem 

mehetek túl. A Másik gondolatairól való biztos tudás kergetése kielégíthetetlen, és abszurdumba fut.

Cavell egy gondolatkísérlettel illusztrálja ezt az abszurditást: képzeljük el, hogy valakinek 

megduzzadt az arca az egyik oldalon a szájánál, és elhomályosodik a tekintete. A legtöbben arra a 

következtetésre fognak jutni, hogy ennek az embernek fáj a foga; de feltételezhetjük azt is, hogy 

csak színészkedik, és különösen meggyőzően játssza el a fogfájás tüneteit. Ezt a szkepszist nem 

lehet kioltani: a másik nyöszöröghet, toporoghat, vagyis a fájdalom új jeleit, kritériumait mutathatja,

de a végtelenségig értelmezhetjük úgy a jeleket, hogy csak ügyesen mímeli a fájdalmat.69 Cavell 

szerint Shakespeare pontosan ezt a gyanakodást ábrázolja az Othellóban: attól fogva, hogy 

66 Disszertációmban a „hétköznapiság” és „mindennapiság” szavakat egymással felcserélhetően, az angol „ordinary” 
két magyar megfelelőjeként fogom használni.

67 Kállay Géza, „Stanley Cavell: filozófia és irodalom mint kétely és bizalom szövegei,” Helikon Irodalomtudományi 
Szemle 44, no. 4 (1998): 526.

68 Stanley Cavell, The Claim of Reason: Wittgenstein, Skepticism, Morality, and Tragedy (Oxford: Oxford University 
Press, 1979),

69 Ibid, 69–85.

26



Othellónak megrendül a feleségébe vetett bizalma, Desdemona bármit tehet, minden cselekedete a 

hűtlensége jeleként értelmeződik Othello számára.70

Cavell szerint ha a fogfájás újabb és újabb kritériumát kutatom annak érdekében, hogy 

cáfolhatatlanul meggyőződhessek róla, akkor csak látszólag a biztos tudást kergetem. Valójában ez 

az igényem inkább saját végességem, tökéletlenségem el nem fogadásából fakad. Lévinas úgy 

mondaná, hogy rossz lelkiismeretem keletkezik, mert túljáratom az ismeretre való törekvésem. Ami 

tudható, annak ugyanis már birtokában vagyok: „[…] a kritériumok hatóköreinek korlátai között 

igenis teljes bizonyossággal tudtam, hogy az illetőnek fáj a foga.”71 Ha a Másik mégis 

megtévesztett, az nem a jelértelmezői képességem hibája; hiába próbálom új kritériumok 

keresésével kivédeni a tévedés lehetőségét, a problémám nem ismeretelméleti, hanem ontológiai 

jellegű: az ellen lázadok, hogy el vagyok szakítva a Másiktól, hogy csak a nyelven keresztül 

ismerhetem meg őt, miközben a nyelv önkényes.

A szkeptikus gondolkozás, a megismerésemmel szembeni gyanú vonzásának csak akkor tudok 

ellenállni, ha hajlandó vagyok elismerni („acknowledging”) a Másikat, nem pedig megismerni vagy

kiismerni próbálom („knowing”). Lévinashoz hasonlóan Cavell azt gondolja, hogy a Másik 

megismerésével, a gondolatainak obszesszív kutatásával totalizálni, birtokolni próbálom őt, 

méghozzá oly módon, ami kudarcra van ítéltetve. Ennek a kudarcnak az irodalmi ábrázolása a Lear 

király. Lear birodalmának felosztása előtt azt kéri a lányaitól, hogy mondják el neki, mennyire 

szeretik őt. Cordelia azt feleli, az érzelmeit nem tudja szavakba önteni, ezt pedig Lear a szeretet 

hiányaként érti, és kitagadja legkisebb lányát. A darab iróniája természetesen az, hogy éppen 

Cordelia szerette őt, másik két lánya, akik ékesszólóan bizonygatják a szeretetüket, cserbenhagyják.

Lear tehát épp azáltal ismerte félre a lányait, hogy a fejükbe akart látni, a gondolataik nyilvánossá 

tételét követelte tőlük, érzelmeik cáfolhatatlan zálogát kereste. Megismerni akarta a szeretetüket, 

nem volt hajlandó elismerni őket.72

Cavell szerint a szkepticizmusra alapuló filozófia Learhez hasonlóan meghamisítja a 

megismerni kívánt tárgyát. Egy Wittgenstein-idézet kapcsán megjegyzi, hogy amikor azt mondjuk, 

nem láthatunk bele a másik fejébe, és „csak” a viselkedéséből ismerhetjük meg, akkor:

[ …] a filozofikus használata a „csak”-nak – ennek a majdhogynem észrevehetetlen szónak – […] 
nem egyszerűen azt jelzi, hogy, teszem azt, alábecsüljük a testet és annak a működését, hanem hogy
meghamisítjuk azt, akár azt is mondhatom, meghamisítjuk a testet: a filozofálással a testet mintegy 
áthatolhatatlan kültakaróvá változtatjuk. Olyan, mintha a filozofálás közben akarnám ezt a 
70 Ibid, 483–496.
71 Kállay, „Stanley Cavell”, 530.
72 Stanley Cavell, „Kitérés a szeretet elől: A Lear király egy olvasata,” ford. Smid Róbert és Tóth-Czifra Júlia, in 

Shakespeare-olvasatok a strukturalizmus után, szerk. Gárdos Bálint, Kállay Géza, Vince Máté (Eötvös Kiadó: 
Budapest, 2013), 64–154.
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metamorfózist, mintha elérhetetlenné akarnám tenni a testet, mintha akarnám, hogy kifejezéstelen 
legyen a test, és ugyanakkor rájönnék, hogy mégsem igazán akarom ezt, nem akarom feltétel 
nélkül.73

Ez a fajta szkeptikus gondolkozás azt fogja eredményezni, hogy nem fogom kiismerni magam a

világban, nem leszek otthon a világban. Még az is, amit intuitíven értettem – a szkeptikus filozófus 

számára a test, Lear számára Cordelia szeretete – idegennek fog tűnni számomra. A filozófia tehát 

nem csak a mindennapi nyelven próbál túlmenni, hanem mindenen, ami hétköznapi, akár nyelvi, 

akár nem: „[…] a hétköznapiság az, amivel a filozófia inherens módon elégedetlen.”74 A filozófia 

ezáltal „[…] (hamis) hiányt intézményesít, amelyre hamis kompenzációkat kínál.”75 Cavell szerint a

dolgok, fogalmak eredeti közelségét az adhatja vissza, ha kritikusan megvizsgáljuk a szkeptikus 

gondolatmenetet: ha észrevesszük „a szkepticizmus saját kísérteties otthonosságát”, azt, milyen 

„makacsul pihen a saját kérlelhetetlen felszínességében […]”. Ez taníthat meg minket arra, hogy ne 

ismeretelméleti viszonyt alakítsunk ki a világgal és a Másikkal, hanem képesek legyünk megtenni 

azt a logikai ugrást, ami az elismeréshez („acknowledgment”) szükséges.

Nabokov Cavellhez hasonlóan maga is a valóság végső megismerhetetlenségét vallotta:

Hogy úgy mondjam, lehetséges egyre közelebb kerülni a valósághoz; de sohasem fogsz elég közel 
kerülni hozzá, mert a valóság lépcsők, érzékelési szintek, és hamis alapzatok végtelen sorozata, 
tehát kielégíthetetlen [unquenchable], elérhetetlen. Tudhatsz egyre többet és többet egy adott 
dologról, de nem tudhatsz mindent egy dologról: reménytelen. (SO, 10)76

Noha Nabokov számára kívánatos minél többet megtudni a világról, mert azzal a 

valószerűségét, a jelenvalóságát erősítjük (azt írja, „egy liliom valóságosabb egy természettudós 

számára, mint egy átlagember számára”), a tudás keresése megállíthatatlan folyamat.

Ebből az következik, hogy az egyén felel azért, hogy milyen módon konstruálódik meg a 

mindennapi élete – vagyis hogy mit emel ki, mit tesz saját maga számára valóságossá. Amikor egy 

interjúban (mely a Strong Opinionsben is szerepel) a kérdező idézte egy kritikus véleményét, mely 

szerint Nabokov világai statikusak, és „nem esnek szét úgy, mint a mindennapi valóság világai”, 

akkor Nabokov ezt válaszolta: „Kinek a »valósága«? Hol »mindennapi«? Hadd vessem fel, hogy 

maga a »mindennapi valóság« kifejezés tökéletesen statikus, mert feltételez egy olyan helyzetet, 

73 Cavell, “The Uncanniness of the Ordinary,” in In Quest of the Ordinary: Lines of Skepticism and Romanticism 
(Chicago: University of Chicago Press, 1988), 163.

74 Ibid, 171.
75 Ibid, 174.
76 “You can get nearer and nearer, so to speak, to reality; but you never get near enough because reality is an infinite 

succession of steps, levels of perception, false bottoms, and hence unquenchable, unattainable. You can know more 
and more about one thing but you can never know everything about one thing: it’s hopeless.”
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amely állandóan megfigyelhető, lényegileg objektív és univerzálisan ismert.”77 Nabokov itt a 

mindennapiság fogalmának konstruált voltára hívja fel a figyelmet. Nem fogadja el azt az 

értelmezést, mely szerint a mindennapi életet az elfolyó idő és a jelentésnélküliség határozza meg 

(nem „esik szét”), hanem mindig valahogyan, valamilyen módon tűnik fel. Egy másik interjúban is 

azt állítja, hogy az egyén felel azért, amilyen a mindennapi valósága:

Ön az „élet” fogalmát olyan értelemben használja, melyet egy változatos csillámlásra nem tudok 
alkalmazni. Kinek az élete? Milyen élete? Az élet nem létezik birtokos jelző nélkül. Lenin élete 
annyira különbözik, teszem azt, Joyce-étól, mint amennyire egy marok sóder különbözik egy kék 
gyémánttól, noha mindkét férfi Svájcban élő menekült volt, és mindketten rengeteg szót írtak” (SO, 
118).78 

Disszertációm második fejezetében részletesen elemezni fogom, a regény hogyan dramatizálja, 

hogy Humbert és Lolita hétköznapjai úgy különböznek egymásétól, mint egy marok sóder és egy 

kék gyémánt. Előtte azonban át szeretném tekinteni a Nabokov-recepció etikai szempontból 

legjelentősebb publikációit. Ahogy az elméleti áttekintésemben, a befogadástörténet 

feldolgozásában sem a Nabokov-olvasás teljességre törekvő bemutatása a célom. Csak a Lolita 

etikai olvashatóságának, és azon belül is a Másik ábrázolásának szempontjából legrelevánsabb 

kritikai művekről fogok beszélni. Áttekintésemből kihagyom például a másvilágok („other worlds”)

jelenlétét vizsgáló kritikai csapásvonalat, mert ez a kérdés a novellák és a Gyér világ utáni regények

elemzésében teremtett befogadói hagyományt. A Lolita esetében történt ugyan kísérlet a másvilági 

szellemek jelenlétének kimutatására, de közel sem vált olyan elfogadott és széles körben tárgyalt 

problémává, mint például az, hogy a Gyér világban az öngyilkosságban meghalt Hazel Shade segíti-

e Kibote-ot a szöveg megírásában.

1.2. A Nabokov-recepció etikai vonulata

Mint Christine Clegg kézikönyve rámutat, a Lolita körüli diskurzusban már a regény 

megjelenésekor feltűnnek az etikai kérdések. Howard Nemerov recenziója úgy fogalmaz:

A Lolita mégis erkölcsös mű, ha az irodalom erkölcsössége alatt azt értjük, hogy illusztrálja, a rossz
vágyainkért az erényes fájdalmaink uzsorakamattal fizetnek; hogy illusztrálja azt a folyamatot, 
amelyben az örömök büntetésekké válnak, illetve hirtelen felismerhetővé válik, hogy a bűneink a 

77 „A The Paris Review interjúja Vladimir Nabokovval”, ford. M. Nagy Miklós, Tiszatáj LXX, no. 5 (2016), 13.
78 “Your term ‘life’ is used in a sense which I cannot apply to a manifold shimmer. Whose life? What life? Life does 

not exist without a possessive epithet. Lenin’s life differs from, say, Joyce’s as much as a handful of gravel does 
from a blue diamond, although both men were exiles in Switzerland and both wrote a vast number of words.”
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szenvedésünkkel azonosak.79

Nemerov ezután utalást tesz a korabeli hollywoodi filmiparra vonatkozó Hays-szabályzatra, 

mely kimondta, hogy bűnt csak akkor lehet ábrázolni a vásznon, ha a bűnt elkövető szereplő a 

történet során elnyeri méltó büntetését. „Egy álombéli Amerikában a Lolitából a Produceri 

Szabályzat kiváló próbája válhatna, mert ha Humbert Humbert rossz ember, mint ahogy az is, 

megbűnhődik érte a végén. És a közepén. És az elején.”80 Stanley Kubricknak valóban sikerült 

olyan filmadaptációt készítenie a regényből, amely átment a Hays-szabályzat próbáján, bár ehhez 

nem volt elég az, hogy Humbert megbűnhődik: a rendező nem ábrázolhatta Humbert és Lolita 

viszonyának szexuális jellegét. Kubrick utólag azt nyilatkozta, hogy ha előre tudta volna, milyen 

komoly korlátozásokkal fog járni a cenzúra elkerülése, valószínűleg nem készítette volna el a 

filmet.81

Nemerov kritikája nem a Másikra, hanem Humbertre koncentrál. Az olvasatában Humbert igazi

büntetését nem a börtönbe kerülése jelenti, nem is Lolita megszökése, vagy más külső esemény, 

hanem a saját, „belső” bűntudata, illetve a vonzalmából fakadó nehézségei.

Ha az etikai kérdések meg is jelennek már a befogadástörténet első éveiben, ez a vonal 

hajlamos alárendelődni más problémáknak. A Lolita korai recepcióját a befolyásos kritikus, Lionel 

Trilling olvasata a műfaji hagyományok vizsgálata felé terelte, és arra bátorította fel a kritikusokat, 

hogy Humbertben ne a bűnöst keressék, hanem azt, ami azonosulásra késztet vele. Trilling szerint 

„A Lolita is a szerelemről szól.” Trilling abból indul ki, hogy a szerelem történetileg egy olyan 

érzést jelentett, amely alapjaiban felforgatta az ember létét, de a modern korban a szerelem 

betagozódik a társadalomba. Ennélfogva az a művész, aki a szerelem eredeti szenvedélyességét és 

botrányos voltát akarja megragadni, tabuhoz kényszerül nyúlni. Eszerint pedig Nabokov a perverz, 

romlott Humberten keresztül az igazi szerelmet ábrázolja.

Trilling olvasata háttérbe szorítja a Másik szenvedését és meglehetősen problémátlanul 

elfogadja Humbert állításait az érzelmeinek őszinteségéről. A recepció fő csapásvonala jó ideig 

ugyanígy háttérbe szorította a regény etikai dilemmáit, és főleg formai szempontból elemezte a 

szöveget. A hatvanas évektől a Nabokov-művek intertextualitása állt a figyelem középpontjában: a 

kritikusok igyekeztek felfejteni és részletes listákba gyűjteni Nabokov más írókra tett allúzióit, 

továbbá kommentálták, Nabokov hogyan parodizált konkrét műfajokat, trópusokat, vagy akár 

konkrét szövegeket. Ennek a vállalkozásnak az eredménye Carl Proffer Keys to Lolitája és Alfred 

79 Christine Clegg, ed. Vladimir Nabokov, Lolita: A Reader’s Guide to Essential Criticism (Cambridge: Icon Books, 
2000), 31.

80 Ibid, 31.
81 Richard Corliss, Lolita (London: BFI Publishing, 1994), 12.
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Appel bőséges jegyzetei a Lolita annotált kiadásához.

A Nabokov-kritika a nyolcvanas évek elején vett etikai jellegű fordulatot. Nabokov 1977-ben 

hunyt el, ami felbátorította a kritikusokat, hogy olyan irányú elemzéseket valósítsanak meg, 

amelyek szembementek a Strong Opinionsből kirajzolódó elveknek. Először Ellen Pifer publikált 

olyan monográfiát, amely expliciten szembeszállt azzal a képpel, mely szerint Nabokov hideg, 

etikai kérdésekben nem érdekelt prózát írt. Pifer célja éppen az volt, hogy Nabokov formai 

megoldásait etikai kérdések ábrázolásának eszközeként láttassa. Hogyan éri ezt el a Lolita 

esetében?

Pifer a Másikra irányítja a figyelmet. Mint Clegg megjegyzi Pifer értelmezéséről: „Olvasókként

azt a felhívást kapjuk, hogy »lássunk keresztül« Humbert narratíváján és a Lolitáról mondott 

történetén.” Pifer szerint erre az ad lehetőséget, hogy Humbert a történet végén maga is belátja a 

bűnösségét.82 Ez a bűnösség abban áll, hogy privát fantáziáit ráerőlteti Lolitára, és ezáltal korlátozza

a lány függetlenségét. Ezért állítottam, hogy Pifer a Másikra irányítja a figyelmet: Pifer 

megjegyzése összeegyeztethető Lévinas gondolataival, melyek szerint a Másik másságának 

eltörlésével jár, ha totalizáló értelmezésére törekszünk.

Pifer szerint Humbert elnyomja ugyan Lolitát, de prózájában mégis képes megragadni a 

személyét, kiváltképpen a teniszjátékának leírásakor. Lolita nem hatékonyan, a győzelemre vezető 

legmegfelelőbb módon játszik, hanem szépen. Pifer ezt összeköti Nabokov művészetről való 

képével: az irodalomnak éppúgy el kell kerülnie a haszonelvűséget, a küldetéstudatot, mint ahogy a 

teniszező Lolita teszi.83 Ezzel Nabokov nem az üres, pusztán az önnön szépségét hirdető irodalmat 

dicsőíti, hiszen Humbert tetteinek következményeit is demonstrálja. „[…] Nabokov megvetette az 

esztéta ama állítását, hogy a művészet értékei helyettesítik vagy megsemmisítik az emberi létezés 

morális imperatívuszát.”84 Ezt az értelmezést a regény idézethálója is megerősíti: Pellérdi Márta 

szerint Humbert éppen az esztétákra, pontosabban a szimbolizmus francia és angol szerzőire 

hivatkozik a leggyakrabban.85 Ez azért van, mert Humbert azt a hibát követi el, melyet a dekadensek

is: összetéveszti a fikciót a valósággal, vagyis azt feltételezi, hogy a saját életében ugyanolyan 

szabadon megtehet bármit, mint a papíron.86

Pifer a szintén Másikként megképződő Quiltyt is lényegesnek tartja a mű etikai hatásának 

szempontjából. Quilty kivégzése komikus hangvételben van megírva, és ennek Pifer szerint egészen

82 Ellen Pifer, Nabokov and the Novel (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1980), 165. A disszertációm 
negyedik fejezetében részletesen kitérek arra, milyen értelmezői utakat nyit meg és zár le, ha a mű etikusságának 
kulcsát az elbeszélő bűntudatában látjuk.

83 Ibid, 166–168.
84 Ibid, 169.
85 Márta Pellérdi, Nabokov’s Palace: The American Novels. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 

2010, 54.
86 Ibid, 56–58.
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szükségszerű oka van: Nabokov világában ugyanis a gyilkosság mindig banális – az értelmetlenség 

végzetes megnyilvánulásaként tekinthetünk rá.87 Emiatt lesz mentes a jelenet bármiféle 

emelkedettségtől, és uralkodik el rajta az irónia. Pifer a Lolitával kapcsolatos leírásokban a 

gyönyörködtető nyelvről a leírt tettek visszataszítóságára helyezte át a hangsúlyt, s Quiltyvel 

kapcsolatban is így tesz. A gyilkosság parodisztikus bemutatása nem szabad, hogy elterelje arról a 

figyelmet, hogy Humbert bűnt követ el.

 Pifer innen azonban egy nehezen igazolható következtetésre jut: megkérdőjelezi Quilty 

alteregó-létét. Először Nabokov korábbi regényét, a Kétségbeesést elemzi, amelyben a narrátor, 

Hermann és áldozata, Felix között csak azért képződik hasonmásviszony, mert Hermann az 

azonosság gondolatának megszállottja. Doppelgängerét ő maga alkotja meg, egy szuverén embert 

saját alteregójaként értelmezve.88 A Kétségbeesés azonban sokkal kevésbé hagyja eldöntetlenül, 

hogy „valós” vagy „hamis” a hasonmás, ugyanis a történet végén megtudjuk, hogy a rendőrség nem

lát hasonlóságot a gyilkos és áldozata között. A Lolitában ezzel szemben nincs információnk az 

alteregóról valamiféle narrátoron kívüli forrásból. Ennek ellenére Pifer azt állítja, hogy Humbert 

gyilkossága valójában az önutálatának kifejezése, és nem csak azt kell észrevennünk, hogy Quilty 

Humbert rosszabbik énjeként tűnik föl, a gyilkosság pedig ettől az éntől való megszabadulásként, 

hanem hogy Humbert önkényesen vetíti rá a saját rossz énjét a Clarence Quilty nevű férfire. Ebben 

az értelmezésben elfogadni a humberti sugalmazást, mely hasonmásként láttatja Quiltyt, azt jelenti, 

hogy magába szippantott minket egy Hermann-féle gyanús logika.89 

Pifer Lolita elnyomásáról azt állította, hogy attól lesz igazán szívszorító és mély az ábrázolása, 

hogy Humbert végül belátja tetteinek súlyosságát. Quiltyvel kapcsolatban is hasonló irányt vesz 

Pifer értelmezése: szerinte a narrátor az egész regényt a gyilkosság tudatának terhével beszéli el.90 

Ezt az álláspontot két szöveghellyel igyekszik alátámasztani, de nem elég meggyőzően. Az egyik 

Quilty halálának beálltakor hangzik el: „Quilty elcsendesedett végre. Távolról sem éreztem 

megkönnyebbülést; annál a tehernél, melytől olyannyira reméltem megszabadulni, sokkalta 

súlyosabb nehezkedett rám, fölém, bennem. Képtelen voltam megérinteni, hogy meggyőződjek 

róla: valóban halott” (L, 320).91 Brian Boyd a kilencvenes években ugyanezt a szöveghelyet az 

ellenkező célból idézi: ő úgy magyarázza, hogy Humbert itt nem a gyilkosságot bánja meg, hanem 

saját kudarcát ismeri be; azt, hogy még a bosszújának sem volt képes irányítójává lenni. A Boyd 

87 Pifer, 103.
88 Ibid, 104-105.
89 Ibid, 106-107.
90 Ibid, 108-109.
91 “He was quiet at last. Far from feeling any relief, a burden even weightier than the one I had hoped to get rid of was

with me, upon me, over me. I could not bring myself to touch him in order to make sure he was really dead” (AL, 
304).
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által felhozott érvek mellett az is ezt támasztja alá, hogy ebben a fejezetben Humbert – ironikusan, 

de szó szerintivé váló értelemben – egészen addig „a mester” megnevezéssel utal Quiltyre, míg el 

nem kezdődik kettejük párbeszéde.

A Pifer által használt idézet még problematikusabb: „Quilty töltött be tetőtől talpig” (L, 322).92 

Ez, a Quilty neve és a „guilty”, vagyis „bűnös” szó közötti hasonlósággal kiegészülve akár valóban 

jelezhetné Humbert megbánását. Pifer azonban nem idézi a mondat szövegkörnyezetét, amely 

átértelmezi ezt a mondatot:

Lusta kíváncsiság öntött el: vajon lehetséges-e, hogy valami zseniális sebész, új irányt szabván saját
pályafutásának s talán az emberiség sorsának is, feltámasztja a kilőtt Quiltyt, Sanda Clare-t? Nem
mintha érdekelne; egészében véve inkább jólesett volna elfelejteni az egész zűrös ügyet – s amikor
megtudtam, hogy meghalt, mindössze megkönnyebbülés töltött el: legalább nem kell gondolatban
végigkísérnem  egy  hónapokig  tartó,  mindenféle  elmondhatatlan  műtétekkel  és  visszaesésekkel
tarkított,  fájdalmas,  gusztustalan  lábadozást,  netán  elviselnem  látogatását,  amikor  is  tetemes
erőfeszítésembe kerülne tudatosítani magamban, hogy nem szellem. Tamásnak igaza volt. Különös,
hogy a tapintás, mely összehasonlíthatatlanul kisebb jelentőségű az ember számára a látásnál, a
kritikus pillanatokban a legfőbb, ha ugyan nem kizárólagos kapaszkodónkká válik. Quilty töltött be
tetőtől talpig – az elvérzés előtti bukdácsolás érzete” (L, 322).93

Nehéz lenne ebből a szövegrészletből azt bizonyítani, hogy Humbert megbánta a gyilkosságot. 

Az események visszafordítására irányuló vágyát „lusta kíváncsiság”-nak nevezi, ami csak az 

erkölcsi jellegű visszarettenés paródiája lehet. Humbert a ház elhagyása előtt nem érintette meg a 

holttestet, és a halálhír megérkezte után úgy próbálja tudatosítani, hogy valóban megölte riválisát, 

hogy felidézi a megsebesített Quilty „ugrálásait”: a „tumble”-t Békés Pál bukdácsolásnak fordítja, 

de emellett akrobatikus mutatványokat is jelenthet, márpedig Quilty két lövés között a híres balett-

táncos Nizsinszkijhez hasonul,94 sőt, maga Humbert is „balettos, merev szökkenéssel” állja el a 

menekülő Quilty útját (L, 319). Ezt az ugrálást olyan élesen látja maga előtt, mintha a tapintásával 

ellenőrizte volna: a „bukdácsolás érzet”-éről beszél, és az angolban szereplő „feel” tapintási érzéket 

is jelenthet.

Védhető álláspont azt feltételezni, hogy Humbertet jobban nyomasztja a gyilkosság, mint 

amennyire bevallja, elvégre nem érintette meg az áldozat testét, és később a közlekedési szabályok 

92 “I was all covered with Quilty” (AL, 306).
93 “I wondered idly if some surgeon of genius might not alter his own career, and perhaps the whole destiny of 

mankind, by reviving quilted Quilty, Clare Obscure. Not that I cared; on the whole  I wished to forget the whole 
mess—and when I did learn he was dead, the only satisfaction it gave me, was the relief of knowing I need not 
mentally accompany for months a painful and disgusting convalescence interrupted by all kinds of unmentionable 
operations and relapses, and perhaps an actual visit from him, with trouble on my part to rationalize him as not 
being a ghost. Thomas had something. It is strange that the tactile sense, which is so infinitely less precious to men 
than sight, becomes at critical moments our main, if not only, handle to reality. I was all covered in Quilty—with 
the feel of that tumble before the bleeding” (AL, 306)

94 A regény Nizsinszkij-utalásairól lásd: Pellérdi, 50–52.
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megsértését „[z]avaros tapintási élményekkel vegyes” (L, 322)95 érzetként jellemzi; ez mintha arra 

utalna, hogy nem tud szabadulni Quilty gondolatától. Pifer azonban túl egyértelműen jelenti ki, 

hogy Humbertre hasonló súllyal nehezedik a gyilkosság és Lolita elnyomása: „A Lolita során 

Humbert nem tud megfeledkezni arról, hogy valóban gyilkos, és hogy Quilty halála Lolita elveszett 

gyermekkorával együtt az ő lelkén szárad.”96 Pifer azt is túl könnyen fogadja el, hogy Quilty valós 

személy: a jelenetet, melyben Humbert bejelentésére, miszerint „Épp most öltem meg Clarence 

Quiltyt”, csak annyi a vendégek reakciója, hogy „előbb-utóbb mindnyájunknak ezt kéne tenni vele” 

(L, 321), egyszerre olvashatjuk allegóriaként az én gonosz oldalának legyőzéséről (eszerint Quilty 

csak az én gonosz oldala, nem pedig valós személy), és a doppelgänger-történetek paródiájaként, 

melyben Quilty létező személy, a vendég imént idézett reakciója pedig a freudista hasonmás-

elméletek banális összefoglalása. A két olvasat egyidejű fenntartása azt jelenti, hogy nem 

feledkezhetünk meg azokról az eltávolító eljárásokról, melyek megkérdőjelezik a jelenet 

valószerűségét, s ugyanakkor az olvasó manipulációjának alapvető mozzanataként kell látnunk, 

hogy az elbeszélő az egyik bűnét még csak el sem ismeri.

A nyolcvanas évek végén egy befolyásos filozófus, Richard Rorty szintén amellett érvelt, hogy 

Nabokov esztétikai kérdései egyben morális kérdések is. Rorty filozófiájának kiindulópontja az 

értékek pluralitása: tagadja, hogy lenne egyetlen, végső igazság. Helyette párhuzamosan létező 

„leírások” sokasága van, azaz a világ különböző megközelítései. Rorty szerint az ideális társadalmat

a liberális irónia határozza meg: az ironikus ember kételkedik a saját fogalmaiban és 

elképzeléseiben (Rorty szavával: szótárában), nem ragaszkodik egyetlen metafizikus 

magyarázathoz, és ezért képes mások különféle leírásaival párbeszédet folytatni.

Mint korábban említettem, Andrew Gibson szintén az értékek pluralitására alapozta az 

irodalomelemzői gyakorlatát, de Rortynál radikálisabban. Gibson azzal bírálta Rorty-t, hogy 

előíróbb jellegű a filozófiája, mint amilyennek hirdeti magát.97 Rorty irodalomelméleti szempontból

talán korszerűtlenebb Gibsonnál, de liberális-humanista filozófiája jól illik Nabokov poétikájához, 

aki egyébként liberálisnak vallotta magát (SO, 95). A Lolita által felvetett kérdések más útra 

csábítanak, mint amelyet Gibson modellje felkínál; ahogy fentebb írtam, modelljében belső 

ellentmondás keletkezne, ha a Lolitára próbálnánk alkalmazni.

Rorty értelmezésében Nabokov a legjobb műveiben olyan embereket ábrázolt, akik nem 

kívánnak a saját szótáruktól eltérni, rögeszmésen ragaszkodnak a saját értékeikhez, és másoké nem 

érdekli őket: „Ezek a jellemek [Humbert és Kinbote] minden továbbinál jobban dramatizálják a 
95 “[…]  diffused tactility […] ” (AL, 306). A “diffused” ebben a kontextusban talán nem zavarost, hanem szétoszlót, 

szétterülőt jelent, hiszen Humbert arról beszél, hogy kocsijával átment a rossz sávba, vagyis a tapogatózását a 
másik sávra kiterjesztette.

96 Pifer, 109–110.
97 Gibson, 11.

34



kegyetlenségnek azt a formáját, ami Nabokovot a legjobban nyugtalanította: a közönyt.”98 A 

dramatizálás azért sikeresebb, mint a korábbi Nabokov-könyvekben, mert a rögeszmés, nem-

ironikus szereplő egyben kiváló művész is:

E könyvek arra a lehetőségre reflektálnak, hogy létezhetnek érzékeny gyilkosok, kegyetlen esztéták 
és szánalmat nem ismerő költők – a képek mesterei, akik kedvvel változtatják más emberek életét 
képekké egy képernyőn, miközben egyszerűen nem veszik észre, hogy ezek az emberek 
szenvednek.99

Ennek a szenvedő Másiknak a példája a Lolitában a kasbeami borbély. Mint Humbert elmeséli, 

ez a mellékszereplő hajvágás közben „[…] baseballjátékos fiáról motyogott, minden zárhangnál a 

nyakamba köpött […]”; a frusztrált Humbert nem figyel rá, így mikor „[…] az ősrégi, megszürkült 

hajvizek közt álló, kinagyított fényképre mutatott, szinte dermedten döbbentem rá: a bajuszos, fiatal

labdajátékos harminc éve halott” (L, 223).100 Humbert annyira nem kíváncsi a Másikra, hogy jó 

ideig még csak nem is tudatosul benne, hogy a borbély a veszteségéről beszél.

Rorty elismeri, hogy Nabokov a Lolitához csatolt utószóban a morális és az esztétikai célból írt 

könyveket állítja szembe, azonban rámutat, hogy Nabokov megfogalmazásában éppen a két 

kategória szétválaszthatatlansága érzékelhető. Nabokov kijelentése így szól: „Számomra egy regény

csak annyiban létezik, amennyiben – hogy nevén nevezzem – esztétikai gyönyörűséget nyújt 

számomra, vagyis olyan létérzetet, mely valahogy, valahol kapcsolatban áll más létállapotokkal, 

melyekben a művészet (kíváncsiság, gyöngédség, kedvesség, mámor) a norma” (L, 331).101 Rorty 

rámutat, hogy a művészetet Nabokov a zárójelben olyan fogalmakkal azonosítja, foglalja össze, 

amelyek nem mind esztétikai jellegűek, hanem a másikhoz való viszonyulás helyes voltát írják le. A

felsorolás első eleme a kíváncsiság, ami arra utal, hogy számára kulcskérdés volt, hogy a művészet 

létrehozása a világra és a Másikra való nyíltsággal is együtt járjon. A Lolita és a Gyér világ 

értelmezhető annak a rémképeként, amikor a kíváncsiság csak a művészt érdeklő dolgok iránt 

valósul meg, a Másik iránt nem.

A kilencvenes években Michael Wood a Lolita nyelvezetéből kiindulva tett fel kérdéseket a 

regény etikai hatásáról, a szereplők ábrázolásáról és a megbízhatatlan narráció lehetséges 

98 Richard Rorty, Esetlegesség, irónia és szolidaritás, ford. Boros János és Csordás Gábor (Pécs: Jelenkor Kiadó, 
1994), 177.

99 Ibid, 176.
100 “[…] he babbled of a baseball-playing son of his, and, at every explodent, spat into my neck […], it came as a 

shock to realize as he pointed to an easeled photograph among the ancient gray lotions, that the mustached young 
ball player had been dead for the last thirty years” (AL, 213).

101 “For me a work of fiction exists only insofar as it affords me what I shall bluntly call aesthetic bliss, that is a sense 
of being somehow, somewhere, connected with other states of being where art (curiosity, tenderness, kindness, 
ecstasy) is the norm” (AL, 314-315). A Békés Pálnál mámorként szereplő eksztázisnak transzcendens konnotációi is
vannak.
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megközelítésmódjairól. Wood szerint a könyv egyik tétje, hogy kialakítunk-e valamiféle képet 

Lolita személyiségéről. A kislányt persze csak Humbert szavaival, az ő nézőpontján keresztül látjuk,

és ez kételyt támaszt minden kijelentésével kapcsolatban, amit Lolitáról hallunk. De Wood szerint 

túl kényelmes megoldás azt gondolni, hogy ha Humbert megbízhatatlan elbeszélő, akkor 

mentesülünk az alól, hogy igyekezzünk hitelesebb képet alkotni a lányról, mint amilyet az elbeszélő

felkínál. Ellenkezőleg, a megbízhatatlan narrátor jelenléte arra kell hogy ösztönözzön minket, hogy 

körültekintően mérlegeljük a kapott információk értékét, és eldöntsük, mi az, aminek hiszünk, és mi

az, aminek nem. Wood az Annabel-részletet hozza például arra, amit – az információk kritikus 

megvizsgálása után, de – elhihetünk Humbertnek. „Egész megbízhatónak tűnik a gyerekkorával és 

első házasságával kapcsolatban például; ekkor oly mértékben az ő kárára nevethetünk [the joke is so

thoroughly on him], hogy nehéz elképzelni, miért mesélné el, ha nem lenne meglehetősen közel a 

(fiktív) igazsághoz […].” Megbízhatónak tűnik az Amerikáról való körképe, például a gyönyörű táj 

vagy a szélhámoskodó igazgatónők leírása.

Az ilyen dolgokat részben azért tartjuk „igaznak”, mert felismerjük, hogy mit idéznek meg vagy mit
parodizálnak, de még inkább azért, mert egyáltalán nincs rá okunk, hogy ne tartsuk igaznak őket. 
Kételkedhetünk bennük – bármiben kételkedhetünk –, de nincs az olvasói érdekükben, hogy ezt 
tegyük. Vagy másképpen szólva: nem kérdőjelezhetnénk meg Humbert interpretációit – márpedig 
gyakran meg kell tennünk –, ha nem biztosítanánk valamiféle stabilitást az anyagnak, amit 
interpretál, és valamiféle jelentést annak, amit tagad, annak, ami átszivárog a megszállottan 
leszigetelt prózáján.102 

Az Annabellel való gyerekkori szerelem kapcsán az szivárog át a szövegen, Humbert 

legnagyobb erőfeszítései ellenére is, hogy Humbert valóban úgy hiszi, hogy Annabel halála a 

perverziójának az eredete. Noha az elbeszélő gúnyolódik a pszichiátereken és azokon, akik a 

pedofíliáját erre a traumára vezetik vissza, Humbert saját gondolkodását valóban ez irányítja:

Amire jutunk, nem az, hogy az Annabellel való affér formálta Humbert későbbi életét, hanem hogy 
Humbert az orvosokkal játszott tréfái ellenére úgy hiszi, hogy az formálta – és ilyen értelemben 
valóban az is formálta. Humbert tüntető pózolása úgy gondolom, a szkepticizmusnál kevesebbet 
eredményez: tényleg azt mondja, amiről úgy csinál, mintha csak úgy csinálna, hogy mondja.103

A szkepticizmus szó megjelenése mutatja, hogy Wood hasonló elképzelésekkel van az indokolt 

kétely mértékéről, mint Cavell. Ahogy Cavell illusztrálja (a fogfájás vagy Othello példájával), hogy 

a másik emberrel szembeni kételkedésem öngeneráló, lezárhatatlan folyamat, úgy Wood is azt 

mondja: „bármiben kételkedhetünk”, de egy ponton túl nincs értelme. Wood az olvasó és a könyv 

102 Wood, 117.
103 Ibid, 121.
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viszonyára olyan modellt alkalmaz, mint Cavell az én és a Másik viszonyára: ha a megfelelő számú 

kritériumot ellenőriztem, akkor azon a ponton le kell zárnom a szkeptikus kételkedést, különben 

megtagadom a Másik valóságát. A túljáratott szkepszis Cavellnél a másik ember emberi voltát oldja 

szét, Woodnál pedig a műalkotás értelmezhetőségét.

Wood értelmezésében Lolita nem nimfácska, hanem egy hétköznapi kislány. A teljes 

személyiségét nem tudjuk rekonstruálni, de amit igen, azt lényeges észrevennünk. Wood kitér rá, 

hogy Humbert azt sugallja Lolitáról, hogy nem túl intelligens, de amikor idézi a kislány szavait, a 

nyelvezete éppen hogy szellemességről és intelligenciáról árulkodik. Humbert mintha azért vonná 

kétségbe Lolita éleselméjűségét, mert azt Humbert ellen használja fel – például amikor Humbert 

majdnem rájön, ki Clare Quilty, de Lolita félrevezeti azzal, hogy elhiteti, a Clare név egy nőt takar 

(L, 232; AL, 221). Ehhez a vonalhoz a disszertációm második fejezetében annyit szeretnék 

hozzátenni, hogy megvizsgálom, a hétköznapi fogalma miért fontos Lolitának, és hogyan tér el 

Humbert és Lolita elképzelése a hétköznapiságról.
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2. „Phony” és „posloszty”: A hétköznapiság mint etikai
kategória a Lolitában és J. D. Salinger The Catcher in

the Rye című regényében

A hétköznapiság fogalma Salinger 1951-ben publikált regényében és Nabokov 1955-ben 

megjelent Lolitájában is fontos szerepet játszik. Mindkét szöveg azt demonstrálja, hogy nem 

magától értetődő, mit értünk hétköznapiságon, és hogy etikai következményei vannak annak, 

hogyan konstruáljuk meg a hétköznapiságot. A két regény felveti azt a gondolatot, hogy a 

mindennapiság szférája nem más, mint a jelentéktelenség és az alantas szférája. Ezt az elképzelést 

Nabokov esetében a posloszty kifejezéshez, Salinger esetében a phony szóhoz lehet kötni. A két 

kifejezés eltérő nevük ellenére nagyon hasonló jelenséget takar.

Az összevetést az is indokolja, hogy Salinger értelmezhető az emersoni non-konformizmus 

hagyományának továbbvivőjeként: a képmutatás, a phony emberek elítélése emlékeztet Ralph 

Waldo Emerson „Self-Reliance” című esszéjének főbb gondolataira. Emerson igen markánsan 

képviselte a non-konformitás értékét és hirdette az egyén szellemi és egyéb szabadságát. Salinger 

tehát mint a non-konformitás egy Nabokovval kortárs, amerikai szószólója is fontos, mert felhívja 

rá a figyelmet, hogy Humbert társadalomkritikus megjegyzései az amerikai irodalmi hagyományba 

is beleilleszkednek. Ha a Lolita Amerika-kommentárként is olvasható, akkor annak a 

kommentárnak mindenképpen része a non-konformizmus amerikai társadalomba való 

beágyazottsága.

Nabokov és Salinger további párhuzama, hogy mindketten azt mutatják be, milyen 

veszélyekkel jár, ha a hétköznapiságot ennyire negatív kategóriaként gondoljuk el. A regények közti

utolsó párhuzam pedig az, hogy a történet végén mindkét főszereplő megkísérli elismerni a Másik 

másságát. Salinger főszereplőjének, Holden Caulfieldnek ez irányú törekvése sikeresnek mondható,

Humbert azonban kudarcot vall. Ez részben azzal magyarázható, hogy képtelen megérteni a 

különbséget saját és Lolita hétköznapiság-tapasztalata között.

Aki erről a kérdésről magyarul értekezik, már akkor módszertani problémába ütközik, amikor 

Salinger regényét nevén akarja nevezni. A mű Gyepes Judit 1964-ben publikált fordításában, 

Zabhegyező címmel kanonizálódott Magyarországon, majd 2015-ben Barna Imre Rozsban a fogó 

címmel fordította újra a szöveget. Az újrafordítás körül olyan vita alakult ki, amelyet nem csak egy 

szűk szakmai kör követett: az új fordítás mellett és ellen szóló álláspontokat talán éppen két online 

hírportálon megjelent kritika egymás mellett olvasásával lehet megérteni.104 A vita ismertetése 

104 A bíráló kritika: https://www.origo.hu/kultura/20150506-megmondjuk-miert-hulyeseg-a-zabhegyezo.html. Az 
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túlmutatna egy Nabokovra fókuszáló disszertáció keretein, így csak két dolgot emelek ki. Először is

a Zabhegyező egyik legelavultabb fordítói megoldása az, hogy a „phony” szót „gennyes”-ként 

fordítja, ami kevéssé érzékelteti, milyen jelentési tartománya van az angol kifejezésnek. A „phony” 

nagyjából olyan szavakkal írható körbe, mint a „mű”, a „képmutató”, az „álságos”. Ezek közül 

egyik sem igazán illett volna a kamasz narrátor nyelvébe, így Barna Imre a „kamu”-t és 

szóváltozatait használja. Ez tisztábban érthetővé teszi a kérdéses szöveghelyeket, s emiatt a 

disszertációmban Barna Imre fordítását fogom használni a Salinger-idézetek magyarításaként. A 

másik dolog, amit említenem kell, a cím kérdése. Barna Imre a regény új kiadásához mellékelt 

füzetben elmagyarázza, miért választott új címet: a címben szereplő, angolul is furcsán ható 

„rozsban a fogó” kifejezés a könyv vége felé hangzik el, és az elbeszélés két korábbi motívumát 

ötvözi: a baseballban használatos „fogókesztyűt” és egy Robert Burns-vers címét. Akik a regényt 

más nyelvekre fordították, általában Barna Imréhez hasonlóan szó szerint fordítják a címet. Barna 

Imre utal rá, hogy a Zabhegyező cím félrevezető: azt sugallja, hogy Holden semmittevő alak (hiszen

ezt jelenti a „Kukutyinban zabot hegyez” mondás). Ellenvetésként felmerülhet, hogy a Rozsban a 

fogó cím más miatt, de szintén félrevezető. Noha a magyar nyelvben is használják a „fogó” szót arra

a baseball-pozícióra, amelyet angolul „catcher”-nek hívnak, a baseball Magyarországon közel sem 

olyan népszerű, mint Amerikában. Mivel a játék kifejezései itthon nem közismertek, a magyar 

olvasók nagy része inkább a barkácsszerszámra asszociálhat a címből, mintha az arra utalna, hogy 

egy (harapó)fogó hever a rozsban. Magyarul rendkívül nehéz, szinte lehetetlen hűen újrateremteni a

mű címét, így disszertációmban egyszerűen Catcherként hivatkozom a szövegre.

Mielőtt a Lolita és a Catcher párhuzamait elkezdeném elemezni, ki kell térnem két filológiai 

jellegű kérdésre, amelyek az összehasonlító elemzés kontextusát illetik. Először is tisztáznom kell, 

hogy Salinger kimutatható hatását feltételezem-e a Lolitában, vagy efféle hatás feltételezése nélkül 

olvasom össze a két regényt azon az alapon, hogy a hétköznapiság koncepcióját hasonlóan 

dolgozzák ki; másodszor pedig a Nabokov és Salinger kapcsolatára adott kritikai visszhangot kell 

bemutatnom.

2.1. Mely Salinger-szövegeket ismerte Nabokov?

Arra vonatkozóan nincsenek adataink, Salinger hogyan értékelte, vagy egyáltalán ismerte-e 

Nabokov írásait. A fordítottjáról viszont vannak: Nabokov többször is hangot adott Salinger iránti 

elismerésének, méghozzá egészen különböző fórumokon. A Strong Opinionsban őt és John Updike-

ot nyilvánítja az 1945 utáni korszak legjobb amerikai íróinak (SO, 57, 125), és az ihletről írt 

elismerő kritika: https://vs.hu/magazin/osszes/tuleli-e-holden-caulfield-az-uj-zabhegyezot-0418.
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esszéjében az Ilyenkor harap a banánhal című Salinger-elbeszélést ama novellák között sorolja fel, 

amelyeket nemcsak elsőrangú művekként, hanem személyes kedvenceiként tart számon (SO 313). 

Ezt a Salinger-novellát más módon is dicsérte: a The New Yorker folyóirat egyik antológiájának 

általa birtokolt példányában a tartalomjegyzékben mindegyik szöveg mellé egy-egy osztályzatot írt 

ceruzával, és A+ (azaz kiemelkedő) minősítést egyedül az Ilyenkor harap a banánhalra és a saját 

Colette című novellájára adott (amely később a Szólj, emlékezet! egyik fejezeteként is megjelent).105 

Salingert a kedvenc amerikai írói között említi (Edmund White, Updike és Truman Capote mellett) 

egy olyan interjújában is, mely a Strong Opinions lezárása után jelent meg.106 Nabokov 

levelezésében szintén találkozhatunk Salinger nevével: John Leonardnak, a New York Times Book 

Review szerkesztőjének írt soraiban ugyan más feladataira hivatkozva lemondja a felkérést, hogy 

írjon Salingerről, de kijelenti: „valóban nagyon csodálom” (SL, 492).107 Ezen felül Stacy Schiff 

beszámol róla, hogy Nabokov és felesége egy időben a Magasabbra a tetőt, ácsok című Salinger-

mű „bűvöletében” volt.108

Nabokov tehát elismerően nyilatkozott általában Salingerről és kifejezetten az Ilyenkor harap a

banánhal kapcsán is, illetve ismeretes a Magasabbra a tetőt iránti megbecsülése. Ugyanakkor a 

Catchert nem említi expliciten a szövegeiben, így fel kell tennünk a kérdést, van-e rá bármilyen 

adatunk, hogy olvasta-e ezt a regény. Két lehetséges forrás sugall igenlő választ.

Ezek közül a kevésbé meggyőző a nemrég megjelent biográfia Nabokov Amerikában töltött 

éveiről. Szerzője, Robert Roper megjegyzi, hogy Nabokov és Salinger is a New Yorker kötelékébe 

tartozott, és hogy egymással párhuzamosan jutottak el a nagyközönséghez.109 Roper úgy tartja, 

Nabokov nemcsak tudott Salinger regényének sikeréről, hanem a Lolitában egyenesen parodizálta a

Catcher narrátorának hangját. Véleménye szerint az alvó Lolitáról adott leírás torzképe annak a 

leírásnak, amelyet Holden ad alvó húgáról110: „Úgy aludt, hogy az arca így a párnába nyomódott. 

Tátott szájjal. De fura! Ha mondjuk egy felnőtt alszik tátott szájjal, az iszonyú ciki, de ha gyerek, az

nem. Egy gyerek úgy is tök jól néz ki [Kids look all right]. Ha összevissza nyálazza a párnáját, 

akkor is” (RF, 232).111 Ennek a megfelelője Nabokovnál: „Lolitám egyik régi hálóingében hevert az 

ágy közepén, oldalt fordulva, háttal nekem. Alig fedett teste és meztelen lába Z-t formázott. 

105 Ian Frazier, “Marginal,” New Yorker, June 21, 2010, 
https://www.newyorker.com/magazine/2010/06/28/marginal#ixzz19JqVn4Gd. 

106 Gerald Clarke, “Checking In with Vladimir Nabokov,” Esquire 84, no. 1 (July, 1975), 133.
107 “I do admire him very much.”
108 Stacy Schiff, Véra (Mrs. Nabokov) (New York, NY: Random House, 1999), 275.
109 Robert Roper, Nabokov in America: On the Road to Lolita, (New York: Bloomsbury, 2015), 171-172.
110 Ibid, 173.
111 “She was laying there asleep, with her face sort of on the side of the pillow. She had her mouth way open. It’s 

funny. You take adults, they look lousy when they’re asleep and they have their mouths way open, but kids don’t. 
Kids look all right. They can even have spit all over the pillow and they still look all right” (CR, 144).

40

https://www.newyorker.com/magazine/2010/06/28/marginal#ixzz19JqVn4Gd


Mindkét párnát sötét, kócos feje alá gyűrte, sápadt fénycsóva metszett felső csigolyájába” (L, 

135).112

Úgy tűnik, az összehasonlítás alapja pusztán az, hogy mindkét kislány alszik, és hogy a narrátor

az alvó gyerek bájosságát elválasztja a felnőttek világától. Noha kétségtelenül tanulságos 

szembeállítani a Catcher és a Lolita narrátorát abból a szempontból, hogyan kezelik a gyerekeket, a 

két idézet egyezései felületesebbek annál, mint hogy direkt paródiáról beszélhessünk. Nem véletlen,

hogy mikor Stacy Schiff azt bírálta Roper biográfiájában, hogy erőltetett módon von párhuzamot 

Nabokov és a legkülönfélébb amerikai írók között, akkor többek között éppen a Catcherrel való 

összehasonlítást hozta fel példaként.113

A másik forrás Nabokov egy 1959-ből származó, ritkán hivatkozott nyilatkozata,114 amelyben 

nem nyíltan, de bizonyos formában mintha mégis a Catcherre utalna. Ez az interjú nem került be a 

Strong Opinions interjúi közé, ami azonnal felveti a kérdést, úgy kell-e ezt a gesztust érteni, hogy 

Nabokov megtagadta ezt a nyilatkozatát. A válaszadáshoz először a szöveg műfaját kell számításba 

venni, ugyanis nem hagyományos formájú interjúval, hanem ún. profile interview-val van dolgunk 

(magyarra portrérajznak vagy portréinterjúnak fordíthatjuk). Ezek a nyilatkozatok nem kérdés-

felelet formájúak, a szöveget teljes egészében az újságíró fogalmazza meg, és az interjúalanytól 

csak idézeteket szúr be. Mint Dieter E. Zimmer rámutat, a portré egyrészt az interjúalany életútját 

vázolja fel, másrészt a személyiségét is igyekszik bemutatni az újságíró személyes benyomásai 

alapján, amelyek az interjúalannyal folytatott beszélgetés alatt érték (bár sokszor a beszélgetés 

elmarad, és a jellemzéseket korábbi portréinterjúkból veszi át az újságíró).115 Nabokov 

szövegtípustól függetlenül minden szövegét művészi gonddal formálta meg, az interjúkban adott 

válaszait is (pontosan emiatt többször is korábbi szövegeiből emelt át egy részletet válaszként, ha 

olyan interjúkérdést kapott, amelyre más alkalommal már megkomponált egy választ). Ezek alapján

egyértelmű, hogy a saját mondatait csak elszórva tartalmazó portréinterjúkat nem tartotta saját 

szövegeinek, és ezért hagyta ki őket a Strong Opinions kötettervéből, nem pedig megtagadta őket. 

(Olyan interjú esetében, amelyben sok tőle származó idézet található, de eredetileg portrészerű 

formába öntve jelent meg, Nabokov átírta a szöveget hagyományos kérdés-felelet jellegűre, amikor 

beemelte a kötetbe – így tett Alden Whitman 1971-es interjújával). Ugyanakkor Nabokov ügyelt rá, 

hogy azokban a portréinterjúkban is könnyen elkülöníthetőek maradjanak a saját szavai a 

112 “Clothed in one of her nightgowns, my Lolita lay on her side with her back to me, in the middle of the bed. Her 
lightly veiled body and bare limbs formed a Z. She had put both pillows under her dark tousled head; a band of pale
light crossed her top vertebrae” (AL, 128).

113 Stacy Schiff, “ʻHis Joy, His Lifeʼ,” The New York Review of Books, Nov 29, 2015. 
https://www.nybooks.com/articles/2015/11/19/nabokov-his-joy-his-life/.

114 Alan Nordstom, “My Child Lolita,” Ivy, Feb 1959, 28.
115 Dieter E. Zimmer, Vladimir Nabokov: The Interviews, http://www.d-e-zimmer.de/HTML/NABinterviews.htm
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főszövegtől, amelyekben kevesebb általa írt mondat szerepel. Idézőjelbe téve ugyanis csak a szó 

szerint idézett mondatai jelenhettek meg, a függő módban idézettek nem (ezt például egy másik 

interjú készítőjétől, George Feifertől lehet tudni, aki nem minden él nélkül sorolja fel ezt és 

Nabokov további kikötéseit116).

A kötetből való kihagyás másik oka az lehet, hogy az 1959-es portréinterjúban viszonylag 

kevés újat olvashatunk a Strong Opinions egyéb szövegeihez képest, és Nabokovot aligha 

sarkallhatta volna éppen a Salingerről való megjegyzése arra, hogy beemelje azt a kötetbe. Nabokov

az élő írókról való „csevegést” egy helyen „felesleges díszítés”-nek nevezte (SO 153), másutt pedig 

az erre irányuló kérdéseket úgy ütötte el, hogy Mr. A, B, C és hasonló nevekkel példálózott (SO, 

41), vagy kijelentette, hogy több kortárs szerző is van, akit nagy örömmel követ, „de nem fogom 

megnevezni őket. A névtelen öröm senkit sem sért” (SO, 87).

Az 1959-es portréinterjú Salingerre vonatkozó megjegyzése éppen egy idézőjeles, tehát 

magától Nabokovtól származó mondat: Salinger „[…] nagy, csodálatos író – a legjobb amerikai 

regényíró”.117 Nem érdektelen, hogy az eddig említett interjúkkal szemben Nabokov itt nem 

ellensúlyozza vagy finomítja Salinger iránti nagyrabecsülését se azzal, hogy a legjobb kortárs 

amerikai írónak nyilvánítaná, se azzal, hogy Updike és mások mellett sorolná fel a nevét. Még 

fontosabb, hogy regényírónak titulálja őt: ezzel mintha a Catcherre célozna, hiszen az interjú 

megjelenésekor Salingernek az volt az egyetlen könyv formátumban megjelent regénye. 

Ellenvetésként fölmerülhet, hogy 1959 februárjáig a New Yorker már leközölte a Franny és a Zooey 

című elbeszéléseket, amelyek később Franny és Zooey címen önálló kiadványként jelentek meg, 

illetve a Magasabbra a tetőt, ácsok-at, Salinger 1963-as könyvének első felét. Nabokov valamivel 

több mint egy évtized múlva maga is publikálta folyóiratban az egyik rövidebb regényének teljes 

szövegét (az Áttetsző testeket az Esquire 1972. decemberi számában), tehát a Zooey vagy akár a 

Magasabbra a tetőt periodikában való megjelenése nem feltétlenül zárja ki a lehetőséget, hogy 

Nabokov regényekként tekintett ezekre a szövegekre. Tudjuk továbbá, hogy saját műveit sem 

terjedelem alapján sorolta be a regény kategóriájába, hiszen A szem című elbeszélése oldalszámok 

alapján semmiképp sem minősülne regénynek, Nabokov mégis akként utal rá mind a Tündöklés, 

mind A szem angol fordításához írt előszavaiban. Ezek alapján ugyan elképzelhető, hogy Nabokov 

nem a Catcherre vagy nem csak arra utalt, amikor regényíróként hivatkozott Salingerre, de ez a 

kevésbé valószínű lehetőség, mivel a szóban forgó Salinger-művek közelebb állnak a hosszú 

elbeszélés („long short story”) műfajához (például a szereplők és helyszínek alacsony száma miatt), 

és az értelmezők általában hosszú elbeszélésként kezelték őket még kötetbeli megjelenésük után is.

116 George Feifer, “Vladimir Nabokov: An Interview,” Saturday Review, 4 (Nov 27, 1976.), 21.
117 “[ …] a great, wonderful writer–the best American novelist.” Nordstrom, 28.
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Természetesen két mű összehasonlításának nem az a feltétele, hogy ismerjék egymást a 

szerzőik, hanem hogy a szövegek hasonló kérdéseket tegyenek föl, és összeolvasásuk képes legyen 

párbeszédet kialakítani közöttük. Ennek megfelelően a kritikusok Nabokov műveit nem kizárólag 

az általa dokumentálhatóan olvasott Salinger-írásokkal állították párhuzamba a recepciótörténet 

során, így saját elemzésemben én sem azokra szorítkozom.

2.2. Nabokov és Salinger: befogadástörténet 

Nabokov és Salinger műveinek párhuzamaira kevesen figyeltek föl, és a legtöbben csak futólag

említik azokat. Egyetlen könyv terjedelmű elemzés látott eddig napvilágot a témáról, németül. K. 

Rose-Werle monográfiája korántsem meríti ki a témát; a bohóc motívumát követi végig Salinger 

novellisztákájában és Glass-történeteiben, illetve Nabokov egyetlen művében, a Nézd a harlekint!-

ben.118

Vegyük számba a futó említéseket. A NABOKOV-L levelezőlistán Galya Diment rámutatott, 

hogy mindkét szerző vehemensen gúnyolja Freud tanait, és megkockáztatja, hogy a „saját korában 

meglehetősen merésznek számító” Catcher sikere azt sugallhatta Nabokovnak, hogy „az amerikai 

közönség talán kezd kész lenni valami olyasmire, mint a Lolita”, hiszen a Catcher témája „egy 

érzelmileg komplex tinédzser lázadása a második világháború utáni Amerika társadalmának könnyű

és kényelmes ritmusai és feltevései [assumptions] ellen.”119 Diment megjegyzéséből számomra 

főleg az a releváns, hogy a két regény főszereplője az őket körülvevő társadalmat kritizálja; ezt a 

kérdést a „phony” és a „posloszty” kulcsszavak mentén fogom kifejteni.

Camille Scaysbrook elfogadja Diment elképzelését, miszerint a Catcher „utat nyithatott a 

Lolitához hasonló regényeknek”, de amellett érvel, hogy Nabokov is hatással lehetett Salingerre, 

nem csak fordítva. Erre utal, hogy Salinger kései művei egyre erősebben metatextuális jellegűek 

lettek, és szerkezetük hasonlóképpen különféle történetekre hullik, mint a Gyér világé.120

Brian Boyd ismét Salinger Nabokovra tett hatása felől közelít. Szerinte a Gyér világ 

kétféleképpen is utal Salinger Glass-történeteire. Egyrészt Mrs. Goldsworth Zen iránti 

érdeklődésében (mivel Salinger életművében fokozatosan egyre hangsúlyosabb lett a különféle 

vallások jelenléte, és értelmezői ezek közül főleg a zen-buddhizmus tanai felől olvasták a 

szövegeket), másrészt abban, hogy a zemblai forradalom az Üveggyárban „pislákolt föl először” 

(mivel az Üveggyár neve a Glass családnevet idézi föl).121

118 K. Rose-Werle, Harlekinade: Genealogie und Metamorphose: Struktur und Deutung des Motivs bei J. D. Salinger 
und V. Nabokov (Trier: Trierer Studien zur Literatur, 1979).

119 https://thenabokovian.org/node/30975 
120 https://thenabokovian.org/node/30978 
121 Brian Boyd, Nabokov’s Pale Fire: The Magic of Artistic Discovery (Princeton: Princeton UP, 1999), 98.
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Hetényi Zsuzsa megfigyelése szerint Salinger Glass-családról szóló történetei „módszer-

mintá”-kként szolgálhattak Nabokovnak az Ada megírása során a központi testvérpár kapcsolatának

ábrázolásában: „Mindkét írónál mitologikus archetípusok, transzcendens törekvések és misztikus 

élmények segítségével történik az elit műveltség légkörében élő testvérek különösen bensőséges és 

hermetikus kapcsolatának ábrázolása.”122

Ezen felül létezik még egy tanulmány méretű összehasonlító elemzés.123 Ez mára lényegében 

feledésbe merült, bár a Wisconsin Studies in Contemporary Literature Alfred Appel által 

szerkesztett Nabokov-számában még szerepelt a bibliográfiában. Érvelése valóban több ponton 

megkérdőjelezhető, de értékes észrevételekkel is találkozhatunk benne. Martin Green szerint a két 

írónak közös stílusa van, amelyet „rokokó realizmus”-nak vagy „amerikai rokokó”-nak nevez. A 

szóösszetételben az „amerikai” illetve a „realizmus” arra utal, hogy mindkét író a kortárs amerikai 

élet „katalógusát” adja; részletesen írják le az olyan jelenségeket, mint például a mozi vagy a 

zenegépek.124 A „rokokó” pedig azt jelzi, hogy ezeknek a leírásoknak „a hangneme szatirikus, de 

költői.”125 Green jó érzékkel mutat rá arra a bonyolult iróniára, amellyel Nabokov és (a kései) 

Salinger kezeli a mindennapi világ jelenségeit. Problematikus viszont az a kijelentése, hogy a 

leírásokban „megnevezett dolgok valóságosabbá válnak.”126 Mint láttuk, Nabokov kritizálta azokat, 

akik a valóság koncepcióját magától értetődőnek veszik; művei ennek megfelelően számos 

elidegenítő, nem-realista gesztussal élnek. Még problematikusabb, hogy Green az alapján alkot 

értékítéleteket, hogy a katalogizáló leírások éltetik-e Amerikát. Szerinte Salinger és Nabokov 

átmeneti írók, akik kezdenek eltávolodni koruk uralkodó, de változás felé közeledő szellemi 

tendenciától.127 Ezt a tendenciát Green „az Elidegenedés Kora” és „a Szorongás Kora” címkékkel 

jelöli, mivel véleménye szerint a kortárs értelmiség bizalmatlanul tekint általában a létezésre és 

különösen az amerikai környezetben való életre.128 Green szerint azok a passzusok a legjobbak 

Salinger és Nabokov műveiben, amelyek nem ilyesfajta bizalmatlansággal, hanem ironikus 

elfogadással mutatják be az amerikai életet. Ennek jegyében Salinger Seymour Glass-szel 

foglalkozó történeteit és a Lolita utolsó harmadát „művészileg kevésbé sikeres”-nek tartja, mert „azt

várják el tőlünk, hogy tragikusnak és groteszknek lássuk, amit addig komikusnak és fantasztikusnak

láttunk.”129 Itt Green nehezen igazolható elvárásrendszert próbál a szövegekre alkalmazni; az 

122 Hetényi, Nabokov regényösvényein, 747-748.
123 Martin Green, “American Rococo: Salinger and Nabokov,” in Re-Appraisals: Some Commonsense Readings in 

American Literature (New York: W. W. Norton, 1963), 211-229.
124 Ibid, 214-215.
125 Ibid, 212.
126 Ibid, 215.
127 Ibid, 219.
128 Ibid, 216-218.
129 Ibid, 219.
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igyekezet erőltetettségét jól mutatja, hogy vitathatóan használja a groteszk fogalmát. A groteszk 

eleve az olyan esztétikai minőségek keveredésére alapul, mint a komikus, a tragikus és a 

fantasztikus, így „tragikus és groteszk”-ről beszélni a „komikus és fantasztikus”-sal szembeállítva 

legjobb esetben is pontatlan.

Ha nem is fogadjuk el Green értékítéleteit, figyelemre méltó a következő észrevétele: „Az 

eseményekben és magukban a karakterekben a fantasztikusnak és a mindennaposnak ugyanaz a 

vegyítése van meg, mint a prózában”.130 Greenhez hasonlóan én is úgy vélem, hogy a két író 

hasonlóképpen kezeli a különleges és a hétköznapi kategóriáit; elemzésemben ezt a kérdést fogom 

körüljárni, noha Greennel ellentétben én nem korlátoznám a hétköznapi fogalmát a kifejezetten 

amerikai életre jellemző jelenségekre.

2.3. „Phony” és „posloszty”

A Lolitában már a címszereplő ábrázolásában is „a fantasztikusnak és a mindennaposnak” a 

kettőssége dominál. Mint Hetényi Zsuzsa rámutat, a kislány leírásai a szent prostituált archetípusát 

idézik fel: Humbert hol közönséges, alantas személynek láttatja őt, hol démoninak, 

nimfaszerűnek.131 A regény megértéséhez meg kell vizsgálnunk, pontosan miről és miért állítja 

Humbert, hogy közönséges; miről és miért állítja, hogy nem mindennapi; és milyen etikai 

következményei vannak a bináris gondolkodásának.

A Catcher narrátora, Holden Caulfield Humberthez hasonlóan alantasnak tartja a 

hétköznapiságot. Mindketten szembeállítják saját érzékenységüket és költői látásmódjukat a 

külvilág közönségességével. Különösen nagy kedvvel gúnyolják a giccs mindenfajta 

megnyilvánulását. A giccset azért azonosítják a hétköznapisággal, mert újra és újra, lépten-nyomon 

találkoznak vele, mintha mindenütt jelen lenne körülöttük. Az ismétlődés elfogadtatja a giccset, 

olyannyira, hogy Holden és Humbert környezete még csak fel sem ismeri, amikor valami giccses. A

két narrátor számára a közönséges dolgok ilyetén láthatatlanná válása káros, etikailag rossz 

jelenség.

Nabokov Gogolról írt monográfiájában egy orosz szóval mutatja be azt, amit én a giccses, a 

hétköznapi és a közönséges szavakkal igyekeztem körülírni. Magyarázata szerint a posloszty nem 

annyira az egyszerű közönségességet takarja, hanem inkább a következőt:

[…] amikor az ámítás nem magától értetődő, és amikor az utánzott értékekre úgy tekintenek, akár 

130 Ibid, 213.
131 Hetényi, Nabokov regényösvényein, 628.
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helyesen, akár helytelenül, hogy a legmagasabb szintű művészethez, gondolathoz vagy érzelemhez 

tartoznak […]. A posloszty nemcsak a nyilvánvalóan hitvány, hanem a hamis fontosságú, a hamis 

okosságú, a hamisan vonzó is.(NG, 68)132

Holden erre a jelenségre egyszerűen a „phony”, vagyis a „kamu” szóval utal. Különösen akkor 

fogalmaz Nabokovhoz hasonlóan, amikor Ernie-t, a hotelben látott zongoristát írja le: „Úgy ült az le

mindig a zongorához, mint egy isten. Hogy senki se tud úgy, mint ő […].133 A magas hangoknál 

nagyokat trillázott, agyoncsicsázta az egészet, nekem a hátam borsózik [sic!] az ilyentől. […] 

Szerintem azt se tudja már, hogy jól játszik-e vagy sem” (RF, 125–126).134 Ernie közönsége annyira 

szereti az elcsépelt díszítéseket, hogy a jó és a rossz művészet közti határvonalak elmosódnak, s 

csak az elvileg csalhatatlan ítéletű Holden lát keresztül a nézők elhibázott ítéletén. Nabokov szintén 

a közönségesség normává válását azonosította poslosztyként.

Az sem sem elhanyagolható mozzanat, hogy Ernie népszerű. Nabokov is utal rá, hogy a poslij 

emberek gyakran sikeresek (a poslij a posloszty melléknévi alakja), mivel a nyárspolgárok rossz 

ízlése legitimálja a viselkedésüket. Nabokov szerint a posloszty legvilágosabb illusztrációja egy 

Gogol által elmesélt anekdota. Az anekdota szerint egy német férfi sokáig hiába udvarolt egy nőnek,

de aztán kitalálta, hogy úszni fog a nő erkélyéről látható tóban, méghozzá néhány általa odakészített

hattyút átölelve. A hattyúk konvencionális képe annyira megejtette a nőt, hogy össze is házasodott 

az udvarlóval (NG, 68–69). Benjamin De Mesel ezt a szövegrészt így magyarázza: „Nemcsak a 

cselekvés az irritáló, hanem a sikere is. A nyárspolgárok gyakran győztesek.”135 Még egy példa erre 

a Catcherből: a Holden által kamusnak tartott Stradlater szintén sikeres. Még azt is eléri, hogy a 

szabályok ellenére a sporttanárától kölcsönkapjon egy autót a randijára Jane-nel, és ezt Holden így 

kommentálja: „Eddig minden iskolámban összetartottak a sportbuzik” (RF, 66).136 A Holdennek oly 

fontos Jane ráadásul Stradlater előtt is olyan fiúkkal járt, akiket Holden kamusnak ítél. Holden 

szerint tehát az efféle megjátszott viselkedés sikerre vezet az udvarlásban.

132 “[…] when the sham is not obvious and when the values it mimics are considered, rightly or wrongly, to belong to 
the highest level of art, thought or emotion. [ . .] poshlust is not only the obviously trashy but also the falsely 
important, the falsely beautiful, the falsely clever, the falsely attractive.”

133 Az eredetiben “Nobody’s that good”, vagyis „Ennyire senki sem jó.” A „hogy” kötőszó mondat eleji használata 
tudatos poétikai döntés Barna Imre részéről, másutt is él vele, de ezen a helyen értelemzavarónak tartom. Ebben a 
verzióban úgy tűnik, mintha Holden azt mondaná, Ernie azzal a mentalitással, úgy ül a zongorához, hogy senki se 
tud úgy, mint ő. Az eredetiben Holden inkább azt mondja, senki sem olyan jó zongorista, hogy olyan teátrálisan 
üljön le játszani, mint Ernie.

134 “[…] Ernie was playing the piano. It was supposed to be something holy, for God's sake, when he sat down at the 
piano. Nobody's that good […]. He was putting all these dumb, show-offy ripples in the high notes, and a lot of 
other tricky stuff that gives me a pain in the ass […]. It was very phony […]. I don't even think he knows any more 
when he's playing right or not” (CR, 109-110).

135 Benjamin De Mesel, “Speaking for Oneself: Wittgenstein, Nabokov and Sartre on How (Not) to Be a Philistine,” 
Philosophy 90, no. 4 (October 2015): 558.

136 “In every school I’ve gone to, all the athletic bastards stick together” (CR, 56).
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A posloszty verbális kifejezésekben is megnyilvánul. A kliséket és üres szavakat Nabokov 

kíméletlenül gúnyolja: „A posloszty virágai virítanak az olyan kifejezésekben, mint »az igazság 

pillanata«, »karizma«, »egzisztenciális« (már ha komoly értelemben használják), »dialógus« (a 

nemzetek közötti politikai tárgyalások értelmében), és »szótár« (ha épp egy idiótáról137 van szó).”138 

Holden kevésbé gyakran hívja fel az olvasó figyelmét különféle kifejezések poslij voltára, de ő is 

megjegyzi például, hogy álságos azt mondani, hogy „örvendtem, hogy megismertem”, amikor 

valaki nem örül a találkozásnak (RF,130; CR, 114). Szintén kijelenti: „Én sohase kiabálnám utána 

senkinek azt, hogy sok szerencsét. Milyen borzalmasan hangzik az már, gondolj csak bele” (RF, 

27).139 Ezek a nyelvi panelek pontosan azért megvetendők, mert a beszélő nem gondol bele a 

jelentésükbe, csak automatikusan használja őket. Ahogy De Mesel megjegyzi Nabokov kapcsán, a 

közhelyes, mechanikus kifejezéseket nem lehet kiirtani a beszédünkből, de túlzott használatuk 

mechanikus gondolkodásmódot eredményez. A poslij ember elveszti az individualitását.140 

Ez a fajta befolyásolhatóság radikális esetben erőszakhoz vezethet. De Mesel szerint a fiktív 

diktatúrában játszódó Baljós kanyarban Nabokov azt mutatja be, hogy „[…] azok, akik elvesztették 

minden individualitásukat, akik kemények és dologszerűek lettek, akik úgy megkövesedtek, mintha 

kőzetek lennének, azok másokat is úgy fognak látni és kezelni, mintha tárgyak lennének.”141 Mivel a

gondolkodásmód automatizálódása elősegíti az etikátlan tettek elkövetését, Nabokov a poslosztyra 

etikai kategóriaként tekint: „Ha ezt a halálos jelzőt alkalmazzuk valamire, ha valamit poslijnak 

mondunk, az nemcsak esztétikai, hanem erkölcsi ítélet is.”142

A poslosztynak politikai vetületei is lehetnek. Ez a jelentéssíkja Nabokov regényei közül 

leginkább a Meghívás kivégzésre és a fent említett Baljós kanyar esetében kerül előtérbe. Hetényi 

Zsuzsa részletesen szól arról, hogy a diktatúra miért a posloszty melegágya. A hatalom gyakorlói 

erőltetett vidámsággal, mézes-mázos viselkedéssel fedik el a háttérben zajló erőszakot, miközben 

maga az erőszak a zsarnokok erőtlenségét, balek voltukat fedi el: a rendszer, melyet felépítettek, 

137 Az eredetiben a „dauber” szó áll, ami szó szerint inkább kontár festőt jelent, de nem könnyű fordítani, mert nem 
magától értetődő, mire gondolt Nabokov. Az író bizonyos példái a posloszty jelenségéről vitathatóak; számomra 
helyenként úgy tűnik, hogy pusztán azért sorol ide dolgokat vagy könyveket, mert nem kedveli őket, holott a 
kategóriának ennél specifikusabbnak kéne lennie. Hetényi Zsuzsa rámutat Nabokov poslosztyról szóló listáinak egy 
másik ellentmondására: „Ahogy szaporodtak a pósloszty fogalmát illető nyilatkozatok Nabokov életművében, úgy 
kompromittálódott is, hiszen mindenféle didaktikus tartalmú deklarálás eleve pósloszty, és ettől a nézet-diktátor 
írónak sarkos, egyszemélyes esztétikája fokozatosan elveszti hitelességét.” Hetényi, Nabokov regényösvényein, 398.

138 „A The Paris Review interjúja Vladimir Nabokovval”, fordította M. Nagy Miklós, Tiszatáj LXX, no. 5 (2016): 17.
139 “I’d never yell ‘Good luck!’ at anyone. It sounds terrible, when you think about it” (CR, 21).
140 De Mesel, 558. De Mesel Cavell elemzését követve azt állítja, hogy Wittgenstein ugyanezen az alapon ítélte el 

azokat a kifejezéseket, amelyekben a gondolat mechanikusságát érezte: Cavell, The Claim of Reason, 175; De 
Mesel, “Speaking for Oneself”, 571.

141 De Mesel, 561.
142 “To apply the deadly label of poshlism to something is not only an esthetic judgment but also a moral indictment” 

(LRL, 313).
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óhatatlanul is üres teatralitásra, kiürült formákra és felcserélhető bábemberekre alapul.143 A 

Lolitában a poslosztynak nem ez a fajtája kerül előtérbe, noha időnként itt is van politikai éle a 

poslij jelenségeknek – például a rasszizmusnak, amelyet Nabokov egyértelműen a posloszty egyik 

megnyilvánulási formájának tart. De a Lolitában a rasszizmus motívuma csak finom utalásokban 

van jelen, nem olyan expliciten, mint a diktatúrákban játszódó Meghívás kivégzésre vagy Baljós 

kanyar történeteiben. A Salingerrel való összehasonlítást többek között az is indokolja, hogy a 

phony tükrében a poslosztynak azokat a megnyilvánulási formáit tudom kiemelni, amelyek a 

hétköznapiság szempontjából a legfontosabbak. Ezek közül az első a film és a színház.

A moziba járás mindkét regényben mindennapos rutinprogram, pótcselekvés: az unatkozó 

Holden újra és újra a moziban vagy a színházban találja magát, noha nem kíváncsi se a filmekre, se 

a darabokra; a Humbert és a filmrajongó Lolita által látott filmek száma százötven és kétszáz között

van a hotelből hotelbe való vándorlásuk első évében (AL, 170). Holden és Humbert eközben 

fáradhatatlanul gúnyolja a film és a színház világát. Ráadásul a filmek, különösen az alacsony 

minőségű zsánerfilmek, nemcsak a rájuk tett utalások magas száma miatt relevánsak, hanem azért 

is, mert a két narrátor időnként a tucatfilmek tipikus karaktertípusainak a szerepébe bújik. Holden 

például azután, hogy Maurice gyomorba vágta, úgy vigasztalja magát, hogy képzeletben áll bosszút.

A vizionált jelenet a film noir-ok és a gengszterfilmek eszköztárát hasznosítja:

De nem vagyok én normális. Nem én, esküszöm. Félúton egyszer csak azt kezdtem játszani, hogy 
haslövést kaptam. Hogy belém lőtt ez a Maurice. […] Elképzeltem, ahogy jövök majd ki a fürdőből,
már felöltözve, minden, a zsebemben az automata pisztolyom, még tántorgok egy kicsit. […] És 
ahogy nyitja a Maurice a liftajtót, meglát engem a pisztollyal, és felvisít, és ilyen beszari fejhangon 
rimánkodik, hogy jaj, ne bántsam. De én már lövök is. Hatot eresztek a szőrös, kövér hasába. […] 
Aztán visszavánszorgok a szobámba, és felhívom Jane-t, és ő jön, és bekötöz. Elképzeltem, ahogy a
számba teszi a cigit, miközben én csupa vér vagyok, minden.
Kurva filmek. Hülyét csinálnak az emberből. Frankón. (RF, 154–155)144

Holden megfordítja az erőviszonyokat: valójában ő volt az, akinek „reszketett a hang”-ja, 

amikor azt mondta Maurice-nak, „Hagyjál békén” (RF, 152)145, a fejében viszont Maurice-ra osztja 

143 Hetényi, Nabokov regényösvényein, 396-404.
144 “But I’m crazy. I swear to God I am. About halfway to the bathroom, I sort of started pretending I had a bullet in 

my guts. Old Maurice had plugged me […]. I pictured myself coming out of the goddam bathroom, dressed and all, 
with my automatic in my pocket, and staggering around a little bit […]. As soon as old Maurice opened the door, 
he’d see me with the automatic in my hand and he’d start screaming at me, in this very high-pitched, yellow-belly 
voice, to leave him alone. But I’d plug him anyway. Six shots right through his fat hairy belly […]. Then I’d crawl 
back to my room and call up Jane and have her come over and bandage up my guts. I pictured her holding a 
cigarette for me to smoke while I was bleeding and all. / The goddam movies. They can ruin you. I’m not even 
kidding” (CR, 135–136).

145  Az eredetiben Holden és az elképzelt Maurice is a „leave me” kifejezést használják, ami aláhúzza a két szöveghely 
közti kapcsolatot. Barna Imre fordításában Maurice nem a „hagyjál békén”, hanem a „ne bánts” kifejezést 
használja.
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ezt a szerepet. Ámde a jelenet konvencionális volta hamar elrontja bosszúfantáziáját. Holden addig 

halmozza a férfias viselkedésjegyeket, míg át nem fordulnak a nevetségességbe: teljesen 

valószerűtlen az a túlzó kép, amelyben Jane a vérző Holdennek cigarettát nyújt. Ezen a ponton a 

narrátor megszakítja az ábrándozást, és arra panaszkodik, hogy a filmek tönkreteszik a 

képzelőerejét („hülyét csinálnak az emberből”).

Azt, hogy Holden gondolataiba betolakodnak a filmek, nemcsak az demonstrálja, hogy ilyen 

bosszújelenetet vizionál, hanem az is, ahogy szóismétléseket követ el. Holden úgy ismételgeti a 

zsánerfilmek kedvelt szavait, ahogy az olcsó filmek más filmek elcsépelt jeleneteit ismételgetik: a 

lelövésre kétszer is a „being plugged” kifejezéssel utal (a magyar fordításban ez nem érezhető, ott 

„belém lőtt” és „én már lövök is” áll, ami nem idézi fel a krimik nyelvezetét), és Maurice hasára a 

„belly” szót használja, miután a „yellow-belly”-ként írta le a hangját. Természetesen Holden 

hajlama a szóismétlésre tudatos írói fogás Salinger részéről. A recepció szerint Salinger a „ha 

tényleg érdekel” („if you really want to know”) elcsépelt kifejezés fel-felbukkanásával Holden 

igazságigényét jelzi.146 A szlengszavak emellett igen változatos kontextusban térnek vissza a 

szövegben, ami nem teszi lehetővé a befogadónak a mechanikus olvasást, hanem arra kényszeríti, 

hogy értelmezze, az adott kontextusban mit jelent a szó (a „crap” mást jelent a „shoot the crap” 

kifejezésben, mint abban, hogy „David Copperfield kind of crap”).147 Továbbá a szóismétlésekkel 

Salinger mesterien irányítja a próza ritmusát.148 De ez nem a diegetikus szintre vonatkozik: Holden 

nincs tisztában azzal, hogy ilyen jelentésekkel rendelkeznének a szóismétlései; ő pusztán a „kamu” 

filmeket okolja a képzelőereje és kifejezésmódja elszegényedéséért.

Humbert gondolkodásmódját ugyanilyen mértékben átjárja a film. Ahogy Susan Amper 

megjegyzi, Humbert a regény elején leereszkedően utal a mozikultúrára, de a regény végére beleéli 

magát a filmes klisék használatába.149 Ebben az értelemben őt is „elrontják” a filmek, és ezt 

Holdennel ellentétben nem ismeri fel.

Bosszúfantáziája Quilty kivégzéséről szintén merít a mozihagyományokból. A jelenet Humbert 

számára antiklimaktikusnak bizonyul, mert a gyilkosság végig színpadias marad. Amikor Humbert 

kérdőre vonja Quiltyt, az a cigarettáját kezdi el keresni – Holden képzeletében ugyanez a 

konvencionális gesztus jelezte az életveszéllyel dacoló higgadtságot –, és rámutat Humbert 

viselkedésének elcsépeltségére:

146 Alan Nadel,  “Rhetoric, Sanity, and the Cold War: The Significance of Holden Caulfield’s Testimony” in J. D. 
Salinger: Bloom’s Modern Critical Views, ed. Harold Bloom (New York, NY: Infobase Publishing, 2008), 56.

147 Rot Sándor, „Salinger művei a modern stilisztika fényében”, Filológiai Közlöny, XXIV., 1. sz. (1978): 46–48.
148 Ibid, 49–54.
149 Susan Amper, “Lolita and Her Movies: The Unmaking of Humbert Humbert,” West Virginia University 

Philological Papers 41 (1995): 87.
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– Nem kell ordítozni – panaszkodott furcsa, feminin modorában –, csak rá akartam gyújtani. Majd 
meghalok egy szippantásért.
– Meghal így is, úgy is.
– Jesszuskám – mondta. – Kezd untatni. (L, 312)150

Mikor Humbert pisztolyt szegez rá, Quilty „[…] a gengszterfilmek ütődött blabláját utánozta 

[ …]” (L, 312),151 és úgy tűnik, mintha a cigarettája legalább annyira foglalkoztatná, mint Humbert 

fenyegetőzése: gyufa híján „[s]zétszedegette a Drome szivarkát, és rágcsálta a darabkáit” (L, 

313).152 Még akkor is teátrálisan reagál, amikor Humbert tüzet nyit rá:

[…] amikor lassú, suta, vak golyóim elérték, visszafojtott lélegzettel, mesterkélt [phoney], brit 
kiejtéssel azt mondta – miközben végig rettentően rángott, reszketett és mórikált, ám egyúttal 
furcsamód szenvtelen, sőt nyájas modorban beszélt: – Ah, hiszen ez fáj, uram, elég! Ah, édes úr, ez 
fáj kegyetlenül. Könyörgök, hagyjon fel vele! Ah, igen gyötrelmes, igen gyötrelmes valóban… 
Istenem! Hah! Hiszen ez tűrhetetlen, nem volna szabad… (L, 319)153 

Quilty oda nem illő manírjai hasonló módon húzzák ki a szőnyeget Humbert bosszúfantáziája 

alól, mint ahogy a filmes klisék túláradása végül elrontja a Holden által elképzelt kivégzést. 

Humbert ráadásul a „phoney” szót is használja, ami alátámasztja a posloszty és a salingeri kifejezés 

hasonlóságát.

Még egy jelenséget említek, amelyet mind Holden, mind Humbert kigúnyol: a reklámokat. A 

Catcherben igen hamar elhangzik az első szarkasztikus megjegyzés a reklámokra. Holden a regény 

második bekezdésében így mutatja be az iskoláját:

Millió lapban ott a hirdetésük, egy menő lovas csávó van rajta, ahogy átugrat egy sövényen. Ja, 
mintha éjjel-nappal csak pólózna ott mindenki. Én speciel egyetlen árva lovat se láttam a 
környéken, soha. És a lovas csávó képe alatt mindig ugyanaz a szöveg: „1888 óta faragunk embert a
fiúkból – tiszta fejű, derék ifjakat.” Mese habbal. Miért pont a Pencey-ben? Faragás, az máshol is 
van. És ilyen tiszta meg milyen fejű meg derék ifjakkal se találkoztam én ott. Max kettővel. Talán. 
De azok biztos, hogy már oda is úgy kerültek. (RF, 8)154

150 “You need not roar at me,” he [Quilty] complained in his strange feminine manner. “I just wanted a smoke. I’m 
dying for a smoke.” / “You’re dying anyway.” / “Oh, chucks,” he said. “You begin to bore me” (AL, 296).

151 “[…] imitating the underworld numbskull of movies […] ” (AL, 297). 
152 “He kept taking the Drome cigarette apart and munching bits of it” (AL, 297). 
153 “[. . .] every time I got him with those slow, clumsy, blind bullets of mine, he would say under his breath, with a 

phoney British accent—all the while dreadfully twitching, shivering, smirking, but withal talking in a curiously 
detached and even amiable manner: “Ah, that hurts, sir, enough! Ah, that hurts atrociously, my dear fellow. I pray 
you, desist. Ah—very painful, very painful, indeed… God! Hah! This is abominable, you should really not—” (AL, 
303).

154 “They advertise in about a thousand magazines, always showing some hotshot guy on a horse jumping over a fence.
Like as if all you ever did at Pencey was play polo all the time. I never even once saw a horse anywhere near the 
place. And underneath the guy on the horse’s picture, it always says: ‘Since 1888 we have been molding boys into 
splendid, clear-thinking young men.’ Strictly for the birds. They don’t do any damn more molding at Pencey than 
they do at any other school. And I didn’t know anybody there that was splendid and clear-thinking and all. Maybe 
two guys. If that many. And they probably came to Pencey that way”(CR, 4).
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Humbert pontosan azért rója meg Lolitát, mert ellenállhatatlannak tartja azokat a reklámokat, 

amelyekre Holden azt mondaná, csak „mese habbal”: „Ha valami kávéház cégtábláján az állt: 

jéghideg italok, automatikusan izgalomba jött, bár minden ital mindenütt jéghideg volt. Ő volt az, 

akinek a hirdetéseket címezték: az ideális fogyasztó, minden piszkos [foul] plakát tárgya és alanya” 

(L, 154).155

A reklámokhoz való hozzáállásukban a két narrátor annyiban tér el, hogy Holden nagyobb 

hangsúlyt fektet a hiteltelenségükre és a hazug voltukra. Humbert nemcsak azért gúnyolja a 

hirdetéskultúrát, mert az egyszerű italokat úgy prezentálják, mintha különleges termékek lennének, 

hanem azért is, mert fogyasztót csinálnak Lolitából. Ebből a szempontból Humbert Nabokov 

„Nyárspolgárok és a nyárspolgáriság” című esszéjének téziseit visszhangozza. Abban ugyanis 

Nabokov azt állítja, hogy a reklámokkal elsősorban nem az a baj, hogy eltúlozzák a termék 

tulajdonságait, hanem hogy fogyasztói viselkedésre buzdítanak:

A reklámokból áradó gazdag nyárspolgáriság nem abból fakad, hogy eltúlozzák (vagy kiagyalják) 
ennek vagy annak a hasznos árucikknek az üdvös voltát, hanem hogy azt sugallják, az emberi 
boldogság csimborasszója megvásárolható, és hogy a megvásárlása valamiképpen megnemesíti a 
vásárlót. Természetesen a világ, amelyet létrehoznak, meglehetősen ártalmatlan önmagában, mert 
mindenki tudja, hogy az eladó, miközben létrehozza, tisztában van vele, hogy a vevő is részt fog 
venni a színjátékban. Az egészben nem az a mulatságos, hogy ez egy olyan világ, amelyben semmi 
szellemi [spiritual] nem marad, a mennyei zabpelyheket felszolgáló vagy elfogyasztó emberek 
örömittas mosolyát leszámítva, vagy egy olyan világ, amelyben burzsoá szabályok szerint játsszák 
az érzékek játékát, hanem az, hogy ez egyfajta kísérő árnyékvilág, amelynek létezésében sem az 
eladók, sem a vevők nem hisznek a lelkük mélyén […].156

Holden látványosabban tagozódik be a fogyasztói társadalomba, mint Humbert. Ezt illusztrálja,

ahogy a bőröndjeinek márkájáról beszél:  „Tudom, hogy nem nagy ügy, de utálom, ha valakinek 

gagyi a bőröndje. Rémesen hangzik, de ránézésre képes vagyok megutálni valakit, ha gagyi 

bőröndje van” (RF, 160).157 Ettől függetlenül képes nabokovi szellemben megörökíteni, hogyan 

155 “If some café sign proclaimed Icecold Drinks, she was automatically stirred, although all drinks everywhere were 
ice-cold. She it was to whom ads were dedicated: the ideal consumer, the subject and object of every foul poster” 
(AL, 148).

156 Nabokov, „Nyárspolgárok és nyárspolgáriság”, ford. M. Nagy Miklós, Ex Symposion, 51. sz. (2005), 60. “The rich 
philistinism emanating from advertisements is due not to their exaggerating (or inventing) the glory of this or that 
serviceable article but to suggesting that the acme of human happiness is purchasable and that its purchase 
somehow ennobles the purchaser. Of course, the world they create is pretty harmless in itself because everybody 
knows that it is made up by the seller with the understanding that the buyer will join in the make-believe. The 
amusing part is not that it is a world where nothing spiritual remains except the ecstatic smiles of people serving or 
eating celestial cereals, or a world where the game of senses is played according to bourgeois rules, but that it is a 
kind of satellite shadow world in the actual existence of which neither sellers nor buyers really believe in their heart
of hearts [. . .]” (LRL, 313).

157 “It isn’t important, I know, but I hate it when somebody has cheap suitcases. It sounds terrible to say it, but I can 
even get to hate somebody, just looking at them, if they have cheap suitcases with them” (CR, 141).
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teremtenek a reklámok olyan világot, amelyben senki sem hisz, de mégis mindenkinek az életét 

befolyásolja. Holden felidézi volt szobatársát, Dick Slagle-t, akinek olcsóbbak voltak a bőröndjei, 

mint neki, „[é]s nem az állványon tartotta, hanem betolta az ágy alá, nehogy az enyém mellett lássa 

valaki őket” (RF, 160).158

Végül, ugye, leszedtem a bőröndjeimet a tartóról, és én is az ágy alá toltam őket, nehogy már 
kisebbségi komplexusa legyen ettől ennek a Slagle gyereknek. És na, mit csinált ő erre? Már 
másnap kiszedte onnan, és szépen visszatette őket az állványra. Mégpedig azért – de erre csak 
később jöttem rá –, hogy azt lehessen hinni, hogy az ő bőröndjei azok. Összvissz két hónapig 
laktunk csak együtt. Aztán mindketten szóltunk, hogy szétköltöznénk. És az a vicc, hogy miután 
szétköltöztünk, szinte hiányozni kezdett, mert baromi jó humorérzéke volt neki, és tök jól elvoltunk 
néha. Nem csodálkoznék, ha kiderülne, hogy én is hiányoztam őneki. […] Szóval, szar az, ha 
sokkal jobb bőröndöd van, mint a szobatársadnak. Mármint hogy olyan, ami tényleg jó, neki meg 
ócska. Azt hinnéd, hogy ha van az illetőnek egy csöpp esze meg minden, és humora is van, akkor 
nem érdekli, hogy kinek jobb a bőröndje, pedig de. Frankón. (RF, 160–161)159

Holden és Slagle mindketten tudják, hogy az anyagi javaknak nem kellene számítaniuk kettejük

viszonyában, mégsem tudják, hogyan előzzék meg, hogy a vagyoni különbség tönkretegye 

szobatársi kapcsolatukat. A bőröndök olyan „kísérő árnyékvilág”-ot teremtenek, amely hiába 

banális, mégis meghatározza két olyan ember viszonyát, akik elég intelligensek, hogy felismerjék 

ennek a világnak a hamisságát.

Ha úgy véljük, hogy Holden leírása a bőröndökről sokban hasonlít Nabokov esszéjének 

érvelésmódjára, akkor Humbert gúnyos megjegyzései akár úgy is tűnhetnek, mintha egy az egyben 

Nabokov saját véleményei lennének. Van azonban két különbség író és elbeszélő között. Először is 

Nabokov leszögezi, hogy a reklámokban senki sem hisz igazán, Humbert viszont azt állítja 

Lolitáról, hogy határtalanul hisz bennük: „Valamiféle mennyei bizodalommal hitt minden 

hirdetésnek vagy tanácsnak, mely a Mozimámor vagy a Mozivilág lapjain látott napvilágot […]” (L, 

154).160 Humbert naivabbnak mutatja be Lolitát, mint a legrosszabb nyárspolgár, akit Nabokov 

fikción kívül el tud képzelni. Ez pedig azt jelenti, hogy Humbert erősen eltúlozza Lolita 

158 “He used to keep them under the rack, instead of on the rack, so that nobody’d see them standing next to mine” 
(CR, 141).

159 “What I did, I finally put my suitcases under my bed, instead of on the rack, so that old Slagle wouldn’t get a 
goddam inferiority complex about it. But here’s what he did. The day after I put mine under the bed, he took them 
out and put them back on the rack. The reason he did it, it took me a while to find out, was because he wanted 
people to think my bags were his. [. . .] We only roomed together about two months. Then we both asked to be 
moved. And the funny thing was, I sort of missed him after we moved, because he had a helluva good sense of 
humor and we had a lot of fun sometimes. I wouldn’t be surprised if he missed me, too. [. . .] The thing is, it’s really
hard to be roommates with people if your suitcases are much better than theirs—if yours are really good ones and 
theirs aren’t. You think if they’re intelligent and all,, the other person, and have a good sense of humor, that they 
don’t give a damn whose suitcases are better, but they do. They really do” (CR, 142–142).

160 “She believed, with a kind of celestial trust, any advertisements or advice that appeared in Movie Love or Screen 
Land [. . .]” (AL, 148).
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nyárspolgári, poslij természetét.

Nabokov és Humbert poslosztyról alkotott nézetei még egy ponton eltérnek egymástól: 

Humbert egy kiskamaszra ragasztja rá a nyárspolgáriság címkéjét. Ez logikai hiba vagy csúsztatás. 

Boyd felhívta rá a figyelmet, hogy Nabokov esszéje kiveszi Lolita korcsoportját a nyárspolgáriság 

definíciójából:161

A nyárspolgár olyan felnőtt ember, akinek az érdeklődése anyagi és közönséges, és akinek a 
mentalitását saját közegének és korának szokványos eszméi és konvencionális eszményei 
formálják. Azt mondtam, „felnőtt ember” mert a gyermek vagy serdülő, jóllehet kis nyárspolgárnak 
tűnhet talán, kicsiny papagáj csupán, midőn utánozza a megcsontosodott, közönséges 
nyárspolgárokat, hisz papagájnak lenni könnyebb, mint fehér gémnek.162

Nabokov rousseau-i elképzelése szerint a gyerekek ugyanazért mentesülnek a posloszty vádja 

alól, amiért a természeti állapotban élő ember is: mert őszinték.

Ha ezt a halálos jelzőt alkalmazzuk valamire, ha valamit poslijnak mondunk, az nemcsak esztétikai,
hanem erkölcsi ítélet is. A valódi, az őszinte, a jó sohasem posloszty. Azt is mondhatjuk, hogy az 
egyszerű, civilizálatlan ember ritkán vagy talán soha nem poslij, mivel a posloszty feltételezi a 
civilizáció mázát. A parasztnak városlakóvá kell válnia, hogy közönséges lehessen. Tarka 
nyakkendőnek kell eltakarnia a becsületes ádámcsutkát ahhoz, hogy létrejöjjön a posloszty.163

Ebből a szempontból nem Humbert, hanem Holden értékrendszere áll közelebb Nabokovéhoz. 

Holden nagyon éles határvonalat húz a gyerekek és az álságos felnőttek világa közé. Noha 

alacsonyabb korhatárt tart érvényesnek a nyárspolgáriságra, mint Nabokov (számos kamasz 

kortársát már teljes értékű „kamus”-nak nevezi), szintén az alapján menti föl a gyerekeket, hogy 

egyenesek. Emiatt fordulhat elő az, hogy Holden még azt is szerethetőnek tartja, amikor a tízéves 

húga, Phoebe a tucatregények kliséit imitálja:

Ja, és folyton könyveket ír. Csak egyiket sem fejezi be. Mind ugyanarról a kiscsajról szól, Hazel 
Weatherfieldnek hívják, de ő Hazle-nek írja a nevét. És ez egy kis nyomozócsaj, ez a Hazle 
Weatherfield. Úgy van, hogy árva, mégis folyton előkerül az apja. Aki mindig egy ilyen „szép szál, 

161 Boyd, American Years, 236.
162 Nabokov, „Nyárspolgárok és nyárspolgáriság”, 58. „A philistine is a full-grown person whose interests are of a 

material and commonplace nature, and whose mentality is formed of the stock ideas and conventional ideals of his 
or her group and time. I have said “full-grown person” because the child or the adolescent who may look like a 
small philistine is only a small parrot mimicking the ways of confirmed vulgarians, and it is easier to be a parrot 
than to be a white heron” (LRL, 309).

163 Ibid, 60. “To apply the deadly label of poshlism to something is not only an esthetic judgment but also a moral 
indictment. The genuine, the guileless, the good is never poshlust. It is possible to maintain that a simple, 
uncivilized man is seldom if ever a poshlust since poshlism presupposes the veneer of civilization. A peasant has to 
become a townsman in order to become vulgar. A painted necktie has to hide the honest Adam’s apple in order to 
produce poshlism” (LRL, 313).
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jóképű, húsz év körüli úriember” (RF, 103).164

Phoebe olyan történetpaneleket használ fel a könyveiben, melyeket Holden másutt 

elcsépeltnek, „kamu”-nak tartana (az árva főszereplő, a detektív főszereplő); a „szép, szál, jóképű, 

húsz év körüli úriember” leírása pedig fontoskodó nyelvezetű. Mivel Phoebe még gyerek, Holden 

nem vádolja alakoskodással. A populáris kultúra Phoebe-re tett hatása inkább a lány érzelmi 

világába enged betekintést nyújtani: abból, hogy a könyveiben a húszéves apafigura szüntelen fel-

feltűnik, sejteni lehet, hogy Phoebe tapogatózni kezd a másik nem irányába, és hogy igényli a 

gyakran távollévő apjának figyelmét.

Humbert ezzel szemben nem kísérli meg, hogy Lolita populáris kultúra iránti érdeklődését arra 

használja, hogy megismerje a lányt. Fogyasztói viselkedését csak akkor ábrázolja kedvező fényben, 

amikor a vásárolt cikk segít szexualizálni a lányt – ez történik akkor, amikor Lolita megtalálja a 

ruhákat, melyeket Humbert vett neki: „Azután (míg én várakozva ácsorogtam) kihúzta a ragyogó öv

lassú kígyóját, s fölövezte magát” (L, 127).165

Noha Humbert és Holden különböznek a fentiekben, más szempontból hasonlóképpen 

viselkednek: nem pusztán azzal határolódnak el a környezetüktől, hogy kritizálják azt, hanem azzal 

is, hogy magukat magasabb rendűnek állítják be annál. A környezetük azáltal látszódik igazán 

hétköznapinak és posványosnak (ezt a két tulajdonságot a magyar nyelvben az „ordenáré” kifejezés 

szépen egyesíti magában), hogy az elbeszélők úgy ábrázolják saját viszonyukat a világhoz, mint 

ami költőibb s ezáltal értékesebb a többiekénél. Ezt pedig úgy érik el, hogy őrültnek nevezik 

magukat – de természetesen itt az őrültségnek egy specifikus értelmére gondolnak.

Az őrültség felértékelésének irodalmi mintái is vannak. Az egyik előzmény a romantika. Byron,

Blake, Wordsworth vagy Coleridge a költői teremtés analógiájaként tekintettek az őrültségre. 

Humbert esetében a különc viselkedés az angol dekadens mozgalom modelljéből is merít, ahogy 

erre Pellérdi Márta felhívta a figyelmet. A dekadencia egyik kiinduló szövege Walter Pater Marius 

the Epicurean című regénye, mely a hellén impresszionista életszemlélethez és életigenléshez 

kívánt visszatérni; ezt az olyan írók, mint például Oscar Wilde, érzékiséggé fejlesztették. A 

hedonista életstílushoz a l’art pour l’art krédója társult: a dekadensek küldetésüknek tekintették, 

hogy harcoljanak a középszerűség és konvencionalitás ellen.166 Humbert pontosan ugyanígy védi a 

saját perverzióját: az ő szerelme szokatlan volta ellenére erősebb, mint a középszerű embereké. 

164 “Something else she does, she writes books all the time. Only, she doesn’t finish them. They’re all about some kid 
named Hazel Weatherfield–only old Phoebe spells it ‘Hazle.’ Old Hazle Weatherfield is a girl detective. She’s 
supposed to be an orphan, but her old man keeps showing up. Her old man’s always a ‘tall attractive gentleman 
about 20 years of age’” (CR, 89). 

165 “Then (while I stood waiting for her) she pulled out the slow snake of a brilliant belt and tried it on” (AL, 120).
166 Márta Pellérdi, Nabokov’s Palace: The American Novels (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 

2010), 56.
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(Mint az első fejezetben láttuk, Trilling nagy hatású, Humbert személyével szimpatizáló elemzése 

hasonló gondolatatmenetet követ.)

Holden és Humbert kapcsán egyaránt felmerül, hogy nem csak ebben az irodalmi, hanem 

pszichiátriai értelemben is őrültek. Holden az utolsó fejezetben megemlíti, hogy jár hozzá egy 

pszichoanalitikus, a regény első bekezdésében pedig ezt olvashatjuk: „Csak azt mondom el, hogyan 

szállt el az agyam múlt karácsony táján, hogy úgy kibuktam, és idehoztak, hogy lenyugodjak” (RF, 

7).167 A magyar fordítás itt kicsit afelé billenti a szöveget, hogy úgy tűnjön, Holden mentális 

zavarokkal küzd. Az eredeti szövegben az „elszállt az agyam” helyén a „run-down” kifejezés áll, 

ami annyit tesz: megviselt, kimerült, rossz egészségben lévő. Az eredetiben szerepel még a 

„madman stuff” kifejezés is (Barna Imre nyilván emiatt választotta az „elszállt az agyam” 

megoldást), de Holden csak azt mondja, hogy őrült dolgok történtek vele, nem azt, hogy megőrült, 

vagyis „elszállt az agya”. A Salinger-recepcióban nincsen konszenzus arra nézve, hogy Holdennek a

fizikai vagy a mentális egészségével támadtak gondjai. Mivel a regény során megtudjuk, hogy 

tuberkulózist kapott, és ezért került kórházba, az értelmezők egy része szerint nem 

elmegyógyintézetből beszéli el a történetet, pusztán csak jár hozzá egy pszichoanalitikus. Más 

értelmezők inkább abba az irányba mennek, amelyet Barna Imre fordítása képvisel, és azt 

feltételezik, hogy Holdennek „elszállt az agya”.

Amit Salinger homályban hagy, az a Lolitában egyértelműbbnek tűnik: Humbert saját bevallása

szerint is többször szanatóriumi kezelésre szorult. De Nabokovnál sem egyértelmű, Humbert 

mentális problémái mennyire súlyosak, hiszen az elbeszélő egyből azután, hogy beismeri az 

őrülettel való harcát, relativizálja ezt az információt: „Az olvasó sajnálattal fog értesülni róla, hogy 

röviddel a civilizációba való visszatérésem után újabb csörtét vívtam a tébollyal (ha ezt a kegyetlen 

terminust kell alkalmaznunk a melankóliára és a leküzdhetetlen szorongásérzetre)” (L, 37).168 

A kérdés inkább az, pontosan hogyan használja Humbert az őrületet a perverziójának 

védelmére. A pedofília és a művészi lét szétválaszthatatlanságát expliciten kimondja: „Ha egy 

átlagférfi kezébe nyomják egy leányosztály vagy cserkészcsapat csoportképét, és megkérik, hogy 

mutassa meg a legbájosabbat, nem feltétlenül a nimfácskát választja. Művésznek és őrültnek, 

végtelenül búskomor teremtménynek kell lenned […], hogy azonnal felismerd […] őt, a halálos kis 

démont az egészséges gyermekek között […]” (L, 18).169 Humbert azt állítja, hogy a nimfácskák 

167 “I’ll just tell you about this madman stuff that happened to me around last Christmas just before I got pretty run-
down and had to come out here and take it easy” (CR, 3).

168 “The reader will regret to learn that soon after my return to civilization I had another bout with insanity (if to 
melancholia and a sense of insufferable oppression that cruel term must be applied)” (AL, 35).

169 “A normal man given a group photograph of school girls or Girl Scouts and asked to point out the comeliest one 
will not necessarily choose the nymphet among them. You have to be an artist and a madman, a creature of infinite 
melancholy […] in order to discern at once […] the little deadly demon among the wholesome children […]” (AL, 
17).
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felismerése önmagában is teljesítmény, vagyis őrülete valójában nem más, mint kapcsolat egy olyan

metafizikai szinttel, amelyet a hétköznapok embere soha nem ismerhet meg.

Míg az őrület a szenvedély jele, Humbert a normalitást az unalomhoz köti. Amikor Humbert a 

nyárspolgár Charlotte élettörténetét hallgatja, arra panaszkodik, hogy „[…] párom életének bonctani

jegyzőkönyve [her autobiography] éppoly tökéletesen érdektelen volt, mint amilyen a testéé [her 

autopsy] lett volna. Soha életemben nem láttam nála egészségesebb nőt, s ezen még a fogyókúrák 

sem változtattak (L, 85).170 Humbert megfogalmazása azt sugallja, hogy az egészség és az unalom 

közé ugyanúgy egyenlőségjel tehető, mint a perverzió és az izgalmasság közé. Amikor Charlotte 

halála után Humbert a Farlow-házaspárral beszél, és kitalál egy hazugságot arról, hogy Lolita egy 

korábbi afférjukból született, ennek a szellemében mondja: amikor Charlotte-tal találkoztak, 

„őrülten egymásba szerettünk” (L, 106).171 Mivel Humbert szenvedélyes szerelmet talál ki, 

ösztönösen az „őrült” szóval írja le azt.

Humbert mégsem teljesen következetes a normalitás és az őrület átértékelésében. A következő 

bekezdésben azt meséli el, miért nem tudta manipulálni a szerelmes Charlotte-ot:

Ó, fogalmuk sincs (mint ahogy nekem sem volt soha), milyen is valójában az elvek asszonya! 
Charlotte, aki nem vette észre az általa követett viselkedésminták és emberek, az általa fogyasztott 
ételek és olvasott könyvek mindennapi konvencióinak és szabályainak hamisságát, azon nyomban 
kiszúrna akár csak egyetlen hamis hangsúlyt is bármiben, ami azt célozná, hogy Lót magam mellett 
tartsam. Olyan volt, mint a zenész: lehet szégyenletesen közönséges, tapintatlan és ízléstelen a 
hétköznapi életben, de a zenében ördögien biztos ítélettel hall meg akár egyetlen hamis hangot is. 
(L, 89)

Ebben a szövegrészben felborul Humbert gondosan felállított bináris oppozíciója az átlagember

és a heves szerelemre képes, „őrült” művész között. A posványos hétköznapiság szférájában lévő 

Charlotte a szerelem hatására zenészhez lesz hasonló. John Ray Humbertről állított ilyesmit: az 

előszó szerint a könyvet az teszi műalkotássá, hogy „varázsosan idézi meg, zengeti föl [Humbert] 

hegedűje a Lolita iránti gyöngédséget […]” (L, 7). A Charlotte-tal való hasonlóságot Humbert nem 

ismeri el. Pedig ha a regény végén azt hozza fel mentségül a saját bűnösségére, hogy őszintén 

szerette Lolitát („Hitvány voltam, nyers és gyalázatos és minden egyéb, mais je t’aimais, je 

t’aimais!” [L, 300]),172 akkor Charlotte-nak is felmentésben kellene részesülnie. Charlotte Humbert 

iránti érzelmei azonban csak gúnyos megjegyzéseket váltanak ki az elbeszélőből, mivel Charlotte 

170 “Her autobiography was as devoid of interests as her autopsy would have been. I never saw a healthier woman than 
she, despite thinning diets” (AL, 80).

171 “We […] had a mad love affair” (AL, 100). Noha az angol szöveg inkább szerelmi viszonyt, affért említ, nem pedig 
azt, hogy a szereplők egymásba szerettek, ezt nem tartom fordítói hibának Békés Pál részéről, mert az afférjelleg 
így is kiderül a szövegkörnyezetből.

172 “I was despicable and brutal, and turpid, and everything, mais je t’aimais, je t’aimais!” (AL, 284).
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figyelmessége gátolja Humbertet abban, hogy Lolitával flörtöljön. Ez azt mutatja, hogy Humbert a 

normalitás és az őrület kategóriáit manipulatív célból igyekszik aláásni, azért, hogy igazolja magát, 

és az olvasót az oldalára állítsa.

Holden esetében az őrültségre való apellálás mögött nincsenek ilyen hátsó szándékok, de ő is 

saját „őrült” énjével állítja szembe az ordenáré környezetét. Amikor a húgát meglátogatja, először a 

jogászok álságos, „kamu” életmódját kritizálja („csak a lóvéra hajtanak, meg golfoznak, meg 

bridzseznek, meg veszik a verdákat, meg isszák a martiniket, és arcoskodnak” [RF, 250]173), és ezzel

szembeállítja a könyv címébe is kiemelt fantáziáját arról, hogy ő lenne a rozsban a fogó, aki 

megmenti a gyerekeket. Holden a fantáziakép irrealitása ellen védekezésül azt hajtogatja, hogy 

„tudom, hogy őrült dolog” (a magyar fordításban „Hülyeség, tudom”):

Na mindegy, szóval elképzelem, ahogy így kisgyerekek játszanak egy ilyen nagy rozsföldön meg 
minden. Kicsik, sok ezer gyerek, és nincs velük senki, mármint hogy senki felnőtt, csak én. Egy 
bazi nagy szakadék szélén állok. És az a dolgom, hogy elkapjam, ha valaki a szakadék felé rohan… 
Szóval, ha nem néznek a lábuk elé, akkor én így előugrok valahonnan, és megfogom őket. Ezt 
csinálnám reggeltől estig. Én lennék ott a rozsban a fogó, na hát. Hülyeség, tudom, de igazából csak
ez akarnék én lenni. Hülyeség, jó. (RF, 251)174

Holden azért mondja, hogy „tudom, hogy őrült dolog”, mert így elé mehet annak az 

ellenvetésnek, hogy irreális, amire vágyakozik. Ezzel kézben tarthatja a húgával való vitát (a 

fantáziaképet a húgának említi), és elkerüli, hogy úgy látszódjék, reflektálatlanul helyezi magát a 

rozsban a fogó szerepébe. Az őrültségre való apellálás tehát retorikai fogás, amellyel a 

viselkedésének vagy gondolkodásának extremitásait igyekszik legitimálni.

Egy másik fantáziaképet szintén úgy véd meg, hogy azt mondja róla, „tudtam, hogy őrültség” 

(a magyar fordításban: „tudtam, hogy hülyeség”). Holden elhatározza, hogy világgá megy: addig 

stoppol, amíg olyan helyre nem jut, ahol már senki nem ismeri, és ahol kivonulhat a társadalomból:

Majd süketnémának tettetem magamat, gondoltam. És akkor senkivel se kell értelmetlen hülye 
társalgásokat folytatnom. […] építek magamnak valahol egy faházat, és abban élem le aztán az 
egész életemet. Erdőszélen. De nem erdőben, mert azt akarom, hogy kurvára süssön rám mindig a 
nap. […] Arról, mondjuk, hogy megjátszom a süketnémát, tudtam, hogy hülyeség, elképzelni akkor 
is jólesett. (RF, 286–287)175

173 “All you do is make a lot of dough and play golf and play bridge and buy cars and drink Martinis and look like a 
hot-shot” (CR, 223).

174 Anyway, I keep picturing all these little kids playing some game in this big field of rye and all. Thousands of little 
kids and nobody’s around–nobody big, I mean–except me. And I’m standing on the edge of some crazy cliff. What 
I have to do, I have to catch everybody if they start to go over the cliff–I mean if they’re running and they don’t 
look where they’re going I have to come out from somewhere and catch them. That’s all I’d do all day. I’d just be 
the catcher in the rye and all. I know it’s crazy, but that’s the only thing I’d really like to be. I know it’s crazy” (CR, 
224–225).

175 I thought what I’d do was, I’d pretend I was one of those deaf-mutes. That way I wouldn’t have to have any 
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 Holden ezt az őrült fantáziaképet szembeállítja az alantas, „kamus” környezetével. Azt 

sugallja, bármilyen őrült is legyen a terve, az elképzelt életmódja autentikusabb, mint „kamus”, 

hülye beszélgetéseket folytatni. (A magyar szövegben két helyen is a „hülye” szó szerepel, de az 

eredetiben a „crazy” és a „stupid” szavak szerepelnek; ezek között az a különbség, hogy a „crazy” 

szót Holden saját magára használja, mintegy védekezésül, a „stupid” szót viszont a „kamusokra”, 

tehát ez egy derogatív, támadó kifejezés.)

2.4. A hétköznapiság mint pozitív kategória

Holden és Humbert olyan bináris oppozíciót állít föl (az értéktelen, poslij környezet kontra a 

saját maguk által képviselt autentikusabb, költői lét), amelyek a regény végére tarthatatlannak 

bizonyulnak. Noha az elbeszélők legtöbbször jó érzékkel mutatják ki a posványosságot, ez a fajta 

bináris gondolkodás azt okozza, hogy a mindennapokra mint a banalitás és alantasság birodalmára 

tekintenek, s ezáltal olyan problémát idéznek elő, melyre Cavell szavaival élve „[…] hamis 

kompenzációkat kínál[nak].”176 Ennek etikai következménye is van. Mint a disszertáció első 

fejezetében láttuk, Nabokov egy nyilatkozatában azt állította, hogy az egyén felelősséggel tartozik 

az iránt, hogyan konstruálja meg a mindennapjait. A hétköznapiság közönségességként történő 

megkonstruálása mindkét regényben szenvedéshez vezet: a Catcher esetén maga Holden szenved 

(nem találja a helyét a világban, ugyanis a gyermekek létezésmódját nevezi ki az egyetlen 

autentikus létezésmódnak, s kamaszként a gyermekek világában már csak kívülálló lehet), a Lolita 

esetében pedig a kislány szenved (mint látni fogjuk, Humbert és Lolita felfogása a hétköznapiságról

nem kompatibilisek, s Lolita igényelné a mindennapiság azon formáit, amelyeket Humbert 

ellehetetlenít).

Mit értek azon, hogy a két narrátor viszonya a hétköznapisághoz olyan problémát teremt, 

amelyre Humbert és Holden hamis megoldást ajánlanak? Mint a disszertáció első fejezetében láttuk,

Cavell szerint a filozófia nem elégszik meg a hétköznapi szférából kinyerhető ismeretekkel, hanem 

mélyebbre és mélyebbre akar ásni a jelenségekben, s ezáltal saját magát úgy állítja be, mint 

valamilyen felsőbb tudás birtokosát. (Ugyanezt a felsőbbrendűség-érzetet figyelhetjük meg azokban

a leereszkedő, gúnyos megjegyzésekben is, melyeket Holden és Humbert a hétköznapi világra 

tesznek). Ez a tudásvágy azonban kiolthatatlan: mindig kételkedhetek abban, amit tudni vélek, és 

goddam stupid useless conversations with anybody.  […] I’d build me a little cabin somewhere with the dough I 
made and live there for the rest of my life. I’d build it right near the woods, but not right in them, because I’d want 
it to be sunny as hell all the time. […] I knew the part about pretending I was a deaf-mute was crazy, but I liked 
thinking about it anyway. (CR, 257–258)

176 Cavell, “The Uncanniness of the Ordinary,” 174.
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akarhatok még mélyebbre ásni. Ezt a gondolkodói nyugtalanságot és kielégíthetetlenséget nevezi 

Cavell szkepticizmusnak.

A szkeptikus gondolkodó az interperszonális kapcsolatokban is tagadja a hétköznapi 

viszonyulás tarthatóságát. A Másik szándékainak kifürkészhetetlensége a mindennapi életben is 

ismert tapasztalat, de ezt a szkeptikus oly mértékben radikalizálja, hogy a Másik teljesen 

olvashatatlanként tűnik föl előtte. Éppen azáltal zárja el a Másikat, hogy megrögzötten igyekszik 

megismerni: a Másik fejét fizikai akadályként képzeli el, amelybe nem lehet belelátni. Ebből látszik

a szkeptikus gondolkodás önellentmondása: mint Cavell írja, amikor azt mondom, hogy a Másik 

„csak” a viselkedése alapján ismerhető meg, de a gondolatai rejtélyesek maradnak, akkor „[…] 

mintha elérhetetlenné akarnám tenni a testet, mintha akarnám, hogy kifejezéstelen legyen a test, és 

ugyanakkor rájönnék, hogy mégsem igazán akarom ezt, nem akarom feltétel nélkül.”177 Ez az 

elégedetlenségérzés vagy szorongás – amikor rájövök, hogy mégsem akarhatom, hogy a Másik egy 

áthatolhatatlan falat jelentsen számomra – azt jelzi, hogy a filozófia által elutasított hétköznapiság 

visszatér a gondolkodásomba. Cavell ezt a jelenséget a hétköznapi kísértetiességének nevezi, az 

alapján, hogy Freud a kísértetiest az elnyomott tudati tartalmak más formában való visszatéréseként 

definiálta.178

Cavell szerint kétféleképpen lehet viszonyulni a világhoz és a Másikhoz: vagy a megismerésére

törekszünk („knowing”), vagy az elismerésére („acknowledging”). A szkeptikus gondolkodásnak a 

megismerés a sajátossága: a biztos tudás hajszolásával valójában ki akarja sajátítani, birtokolni 

akarja a világot, és kontrollt szerezni a Másik felett. Cavell ezzel szemben az elismerést tartja az 

etikus viszonyulásnak. Ha nem próbálunk szakadatlanul valamiféle olyan tudást megszerezni, 

amely csak a tisztán látó filozófusok számára hozzáférhető, hanem elismerjük, elfogadjuk a 

szakadékot, amely elválaszt minket a Másiktól, akkor visszanyerhetjük a hétköznapiság 

otthonosságérzetét, és megóvhatjuk a Másik másságát.

Mindkét regény elbeszélője megkísérli megvalósítani a cavelli elismerést a történetük végén. 

Véleményem szerint az a legnagyobb eltérés a két mű között, hogy a Catcher az elismerés 

sikerességét mutatja be, míg a Lolita ennek a törekvésnek a meghiúsulását vagy legalábbis részleges

meghiúsulását ábrázolja. Először nézzük, hogyan illik Cavell modellje Salinger könyvére.

Mint fentebb említettem, Holden elhatározza, hogy a világ közönségessége elől teljes 

magányba fog menekülni, és süketnémának tetteti magát, hogy ne kelljen a „kamus” emberekkel 

beszélnie. Ezzel a fantáziaképpel pár oldallal később megváltozott formában találkozik (vagyis 

cavelli értelemben kísértetiessé válik számára a hétköznapiság). Amikor Phoebe-t várja a 

177 Ibid, 163.
178 Ibid, 166.
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Metropolitan Museum of Art előtt, két kisfiú odamegy Holdenhez, hogy megkérdezzék, merre 

vannak kiállítva a múmiák. Az egyikőjük nem akar megszólalni, és Holden magához képest 

szokatlanul nyersen beszél a fiúkkal:

– A barátod nem tud beszélni?
– Nem a barátom. A tesóm.
– És nem tud beszélni? – nézek rá a hallgatag kiskrapekra. – Tudsz beszélni? – kérdeztem tőle.
– Tudok – azt mondja. – Csak nincs kedvem. (RF, 292)179

Holden kívülről látja, milyen az, amikor valaki nem szólal meg, hogy ne kelljen „értelmetlen 

hülye társalgásokat” folytatnia (RF, 286). Holdent nyugtalanítja ez a kísérteties, nem túl hízelgő 

kép, és ezért addig kérdezősködik, míg szóra nem bírja a kisfiút.

Mikor Phoebe megjön, ő is tükröt tart Holden elé. Phoebe Holden bőröndjeit maga után húzva 

érkezik meg, és azt kéri a testvérétől, hadd tartson vele (Holden levélben értesítette húgát, hogy 

világgá megy). Holden ismét kényelmetlenül érzi magát attól, hogy kívülről pillantja meg a 

remetelétről alkotott fantáziaképét. Letorkolja az esdeklő Phoebe-t (azt mondja neki, „pofa be”), és 

hazaparancsolja. Phoebe ekkor elkezdi Holden viselkedését utánozni, még kísértetiesebbé téve 

Holden számára a fantáziaképeinek kivetülését: azt válaszolja, „[n]em megyek vissza az iskolába” 

(RF, 298), majd azt, hogy „pofa be” (RF, 299).180 Sőt, tüntetőleg némaságot fogad: nem szól 

Holdenhez, még akkor sem, amikor az bocsánatot kér tőle, és közösen elmennek a Central Parkba: 

„Szólni a Phoebe még mindig nem szólt hozzám vagy valami […]” (RF, 301).181

Ami ezután következik, azt jelzi, hogy Holden világhoz való viszonyulásában gyökeres 

változás áll be. Phoebe felül a parkbéli körhinta egyik lovára, és igyekszik elkapni az aranykarikát. 

Mint Peter G. Beidler magyarázza, az ötvenes években bizonyos körhintákon volt egy csúszka, 

amin ezüstkarikák mozogtak fel-alá. Volt közöttük egy-egy aranyszínű karika is, és a gyerekek 

megkapaszkodhattak a körhinta rúdjaiban, és megpróbálhatták elkapni az aranykarikát; ha sikerrel 

jártak, általában nyertek egy ingyen menetet.182 Holden aggódik, hogy Phoebe le fog esni a lóról, de 

nem avatkozik közbe: „Mert ha aranykarika után kapdos egy gyerek, nem szabad rászólni, 

kapdosson csak. Ha leesik, hát leesik, de rászólni isten ments” (RF, 303)183 – illetve pontosabb 

fordításban: „rossz, ha rászólsz”. Mint a regény számos értelmezője rámutat, ez a jelenet visszautal 

179 “‘Can’t your friend talk?’ I said. / ‘He ain’t my friend. He’s my brudda.’ / ‘Can’t he talk?’ I looked at the one that 
wasn’t doing any talking. ‘Can’t you talk at all?’ I asked him. / ‘Yeah,’ he said. ‘I don’t feel like it’ (CR, 263).

180 “I’m not going back to school”; “So shut up” (CR, 269). Sarah Graham szintén megemlíti a Holden és Phoebe közti
párhuzamokat: Sarah Graham, J. D. Salinger’s The Catcher in the Rye (London: Routledge, 2007), 33. 

181 “Old Phoebe still wouldn’t talk to me or anything […]” (CR, 271).
182 Peter G. Beidler, A Reader’s Companion to J. D. Salinger’s The Catcher in the Rye, 2nd ed. (Seattle: Coffeetown 

Press, 2011), 209–210.
183 “The thing with kids is, if they want to grab for the gold ring, you have to let them do it, and not say anything. If 

they fall off, they fall off, but it’s bad if you say anything to them” (CR, 273–274).
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Holden korábbi fantáziaképére: míg eddig a lezuhanó gyerekeket elkapó embernek képzelte magát 

(ő lett volna a „rozsban a fogó”), itt lemond erről a szerepről, és szimbolikusan elfogadja, hogy 

Phoebe fel fog nőni.184 Holden itt elismeri Phoebe alteritását: innentől nem a gyerekek 

ártatlanságával kapcsolatos vízióját erőlteti a húgára, hanem elfogadja a – lévinasi kifejezéssel élve 

– totalizálhatatlanságát, másságát. Mint látni fogjuk, ez az a fajta elismerés, amely Humbertnek nem

sikerül maradéktalanul; a Lolita narrátora nem képes teljesen lemondani arról, hogy saját vízióját 

ráerőltesse Lolitára.

Mi utal arra Nabokov regényében, hogy Humbert bináris oppozíciója poslij környezete és saját 

költői látásmódja között éppolyan tarthatatlan, mint Holden bináris oppozíciója a „kamus” világ és 

a gyermeki ártatlanságot észrevevő látásmódja között?

Disszertációm első fejezetében utaltam arra, hogy több dolog is aláássa azt a gondolatot, hogy 

Humbert a közönségesnek láttatott reklámok fölött állna. Rachel Bowlby értelmezéséből korábban 

azt emeltem ki, hogy a reklámok jobban hatnak Humbertre, mint az elbeszélő gondolja; most 

Bowlby azon érvét is idézem, mely szerint nem Humbert, hanem Lolita viszonyul költői módon a 

környezetéhez. Bowlby erre a részletre irányítja a figyelmet:

Míg nem épp finnyás Lolámat, az út melléki helyiségek nagy hívét lekötötték az árnyékszékjelzések
– Hapsik-Csajok, Jancsi-Juliska, Anton-Antenna, sőt: Csődör-Kanca –, addig én művészi 
álmodozásba merülten bámultam a benzinkúti felszerelések tiszta ragyogását a felségesen zöld 
tölgyek előterében, vagy egy távoli hegyet, amint riadtan, de még szelídítetlenül előkászálódik a 
megművelt pusztaságból, mely megpróbálta elnyelni. (L, 159)185

Miközben Humbert a természet felé fordul, és romantikus klisék mentén írja le a tájat, addig 

Lolitát a kiírt szavak – a „férfi” és „női” mosdó alliteráló, játékos szinonimái – bűvölik el.186 A 

szavakra fordított figyelme vehető észre abban a bekezdésben is, amelyben Humbert a fogyasztói 

viselkedés bélyegét süti rá a lányra: „Az »újdonság és ajándék« szavak jambikus lejtése egyszerűen 

transzba ejtette őt” (L, 154).187 Bowlby rámutat, hogy Lolita olvassa költő módjára a hirdetéseket: 

magukra a szavakra koncentrál, elsősorban a hangalakjukra, nem pedig a (máskülönben kommersz) 

jelentésükre.188 Ez azt jelenti, hogy Lolita másként tekint a környezetére, mint Humbert, és jelen van

a szövegben egy olyan perspektíva is, amely nem csak közönségességet érzékel a hétköznapi 

184 Például: Graham, J. D. Salinger’s, 33.
185 “A great user of roadside facilities, my unfastidious Lo would be charmed by toilet signs–Guys-Gals, John-Jane, 

Jack-Jill and Even Buck’s-Doe’s; while lost in an artist’s dream, I would stare at the honest brightness of the 
gasoline paraphernalia against the splendid green of oaks, or at a distant hill scrambling out–scarred but still 
untamed–from the wilderness of the agriculture that was trying to swallow it” (AL, 153).

186 Bowlby, 67.
187 “She believed, with a kind of celestial trust, any advertisements or advice that appeared in Movie Love or Screen 

Land [. . .]” (AL, 148).
188 Bowlby, 67.
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tárgyakban és jelenségekben.

Egy másik szöveghely arról árulkodik, hogy Lolita nemcsak a hirdetésekre és egyéb tárgyakra 

néz másképp, mint Humbert, hanem a rutinokra, vagyis a hétköznapiság absztrakt tapasztalatára is:

Egész éves utazásunk idején minden reggel ki kellett agyalnom valamit, amire érdemes várakozni, 
valami különleges pontot térben és időben, melynek elérkezte örömmel tölti el, és segít kihúzni 
estig. Máskülönben, a tápláló és éltető cél nélkül, napjának csontváza megereszkedett és 
összeomlott. A kitűzött cél lehetett bármi – egy virginiai világítótorony, egy kávéházzá alakított 
természetes barlang Arkansasban […] mindegy, micsoda […]. (L, 158)189

Ez a részlet megvilágítja, hogy Lolitának szüksége van egy konvencionális, hétköznapi életmód

„tápláló és éltető” erejére, függetlenül attól, hogy Humbert nem igényel ilyesféle rutint ahhoz, hogy 

épségben maradjon „napjának csontváza”. Ez összecseng azokkal a megfigyelésekkel, amelyeket 

Jennifer Gosetti tett abban a monográfiájában, amely a hétköznapiság és a rendkívüli ellentétét 

vizsgálja a filozófiában és különböző művészeti ágakban. Gosetti szerint a gyerekeknek a 

strukturált, kiszámítható viszonyok az egészségesek, és a gyermeki képzelőerő akkor tud (a 

felnőttek számára meglepően, radikálisan) nyitott lenni az új tapasztalatokra, ha a gyerek 

megbízható háttérre támaszkodhat.190 Ez Lolitára is igaz: számára biztonságot adnak a rutinok és az 

ismétlődések, és Humbert éppen ettől fosztja meg őt. Humbert maga is bevallja, hogy manipulatív 

célból igyekezett a lány figyelmét újabb és újabb turisztikai látnivalóval lekötni – többek között 

ezzel igyekezte Lolitát „[…] alázatra és tűrhető vérmérsékletre szorít[ani]” (L, 155).191 Ez a 

behódolásra való kényszerítés már önmagában is elveszi Lolita biztonságérzetét, de Humbert még 

tovább rontja a helyzetet: úgy próbálja Lolitát manipulálni, hogy egyik rendkívüli turisztikai 

élményt a másik után ígéri neki, és nem veszi észre, hogy Lolitának nemcsak rendkívüliségre, 

hanem rendszerre is szüksége lenne. Abban az évben, amely során motelból motelba költöznek, 

Humbert minden egyes nap új időbeosztást talál ki maguknak, s ez csökkenti a kiszámíthatóságot 

Lolita életében, s megnehezíti, hogy rutinokat tudjon kialakítani.

Humbert tehát negatív értékkategóriaként konstruálja meg a hétköznapiságot, de Lolita még 

utolsó regénybeli megjelenésekor is ellenkező módon fogja fel azt. Amikor Humbert meglátogatja a

tizenhét éves, terhes Lolitát, a lány a normalitás látszatát igyekszik fenntartani. Nassim Balestrini a 

Lolita forgatókönyves változata kapcsán tesz egy olyan megjegyzést, mely a regényre is érvényes. 

189 “Every morning during our yearlong travels I had to devise some expectation, some special point in time and space 
for her to look forward to, for her to survive till bedtime. Otherwise, deprived of a shaping and sustaining purpose, 
the skeleton of her day sagged and collapsed. The object in view could be anything–a lighthouse in Virginia, a 
natural cave converted to a café [ …] anything whatsoever [ …]” (AL, 151–152).

190 Jennifer Anna Gosetti-Ferencei, The Ecstatic Quotidian: Phenomenological Sightings in Modern Art and Literature
(Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 2007), 54.

191 “[…] to keep my pubescent concubine in submission and passable temper” (AL, 148).
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Lolita könnyed csevegő stílust („small talk”) vesz fel: „drágám”-nak („honey”) szólítja Humbertet 

(L, 294; AL, 279).192 Balestrini több olyan példát is felsorol, amelyek hiányoznak a regényből, s ez 

azt mutatja, hogy Nabokov a forgatókönyvben hangsúlyosabbá tette Lolita hétköznapiság iránti 

vágyát. Mint disszertációm negyedik fejezetében látni fogjuk, Nabokov a forgatókönyves adaptáció 

során kiemelte Lolita perspektíváját, és egyértelműbbé tette a szenvedését. Ettől függetlenül a 

regényből is kiolvasható az, amit Balestrini mond: Lolita valószínűleg azért tesz úgy, mintha 

Humberttel való kapcsolata kevésbé lett volna káros, mert igyekszik működőképes családot 

alapítani, és el kell titkolnia a traumatikus múltját a férje és mások elől.193

Érdemes azt is megfigyelni, hogy Humbert melodramatikus módon viselkedik, amikor Lolita 

visszautasítja a közeledését („Meghalok, ha megérintesz – nyögtem” [L, 294]194), Lolita viszont 

csak lemondó nosztalgiával beszél az ő szerelméről, Quiltyről. Ez még akkor is így van, ha elismeri,

hogy Quilty „[…] volt az egyetlen, akiért valaha is rajongott” (L, 286).195 A férje ehhez képest 

inkább azt a fajta emocionális stabilitást nyújtja, amelyet se Humbert, se Quilty nem tudott nyújtani.

Békés Pál fordításában Lolita ezt mondja, mikor Humbert a férjéről kérdezi: „Ó, Dick 

birkatermészet, eléggé boldogan élnek, de most másról van szó” (L, 286). Itt pontatlannak érzem a 

magyar szöveget; az eredeti így szól: „Oh, Dick was a lamb, they were quite happy together, but she

meant something different” (AL, 272), vagyis „Ó, Dick egy tündér, egész boldogok együtt, de nem 

erre gondolt.” A „lamb” elsődleges jelentése valóban „bárány”, de a Békés Pál által használt 

„birkatermészet” szón inkább türelmességet szoktunk érteni, és az eredeti szöveg kontextusa kicsit 

más. A „lamb” több jelentése is releváns: Dick jó ember, jóindulatú személy (ezt próbáltam a 

„tündér” szóval érzékeltetni), és emellett hiszékeny, becsapható is (mivel sejtelme sincs Humbert és

Lolita kapcsolatának valódi jellegéről). Lolita a Quilty iránti érzéseit ezzel szemben a „crazy”, tehát

„őrült” szóval jellemzi (Békés Pál fordításában: „akiért valaha is rajongott”) – ez pofon 

Humbertnek, hiszen ő, mint láttuk, éppen az őrültséggel legitimálta a saját szerelmét. A „crazy” és a

„lamb” szembeállításából kiolvasható, hogy Lolita nem olyan szenvedélyes érzésekkel viseltetik 

Dick iránt, mint Quilty iránt tette, és hogy ezt hajlandó elfogadni. Míg a lány nem a rendkívüli, 

szenvedélyes szerelmet kergeti, hanem a Humbert által közönségesnek látott körülményeket 

igyekszik otthonossá tenni saját maga számára, addig Humbert nem hajlandó visszatérni a 

hétköznapiságba, a normalitásba: szenvedélyes szerelmének végső gesztusaként elhatározza, hogy 

192 Nassim Balestrini, “Nabokov’s Screenplay: Epic, Dramatic, Cinematic,” in Lolita: From Nabokov to Kubrick and 
Lyne, ed. Erik Martiny, (Paris: Armand Colin/Sedes, 2009), 156.

193 Balestrini, “Nabokov’s Screenplay,” 156.
194 “‘Iʼll die if you touch me,’ I said” (AL, 279). Azért is ironikus, hogy Humbert ilyen melodramatikusan fejezi ki 

magát, mert korábban Charlotte-ot egy nagyon hasonló mondat elrebegéséért gúnyolta ki: „Azt mondta, meg kell 
bocsátanom neki, vagy belehal” (L, 97). „She said I must forgive her or she would die (AL, 91).

195 “He was the only man she had ever been crazy about” (AL, 272).
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megöli Quiltyt. Utána pedig szándékosan megsérti a közlekedési szabályokat, és hagyja, hogy 

letartóztassák, mintha a hétköznapi világban való életnek nem lenne többé értelme.

Humbert tehát nem vizsgálja fölül a hétköznapisághoz való viszonyulását. Ezzel függ össze, 

hogy Lolita alteritását sem tudja olyan sikeresen elismerni, mint Holden ismerte el Phoebe-ét. 

Nézzük, hogyan kísérli ezt meg Humbert, és mi jelzi a sikertelenségét.

A narrátor nem sokkal a terhes Lolitával való találkozásának elbeszélése után felidéz egy 

alkalmat, amikor Lolitát és egy barátnőjét koncertre kísérte Beardsley-ben. Humbert fültanúja lesz 

annak, hogy Lolita a következőt mondja a barátnőjének:

– Tudod, a halálban az a legrettenetesebb, hogy az ember olyan tökéletesen magára marad –; és 
engem, míg gépiesen lépkedtem, mellbe vágott, hogy egyszerűen semmit sem tudok kedvesem 
gondolkodásáról, pedig a rémes kamaszközhelyek mögött valószínűleg alkonyi kert nyílik benne, és
palotakapu – homályos és imádatos terek, melyek egyértelműen és százszázalékosan tiltottak 
mocskos rongyokba burkolt, siralmasan rángatózó személyem számára […]. (L, 299)196

Humbert itt látszólag lemond a lány feletti kontrollról, és elismeri Lolita autonómiáját azzal, 

hogy személyiségének olyan aspektusaira utal, amelyek nem voltak hozzáférhetőek számára197. 

Azonban Humbert túlzásokra épülő nyelvezete kétértelművé teszi a megnyilatkozását. Először is a 

kép, mely szerint a lány lelke egy kert, épp az a fajta klisé, amelyeket Nabokov oly gyakran 

gúnyolt. Másodszor pedig a kert és a „mocskos rongyokba burkolt, siralmasan rángatózó” Humbert 

közötti kontraszt annyira éles, hogy nevetségessé válik. Az elbeszélő annyira szánalmasnak mutatja 

be magát, hogy épp azt hitelteleníti el, amit látszólag bevall. A bekezdés belső ellentmondásai nem 

feltétlenül szándékosak Humbert részéről: nem feltétlenül annak a bizonyítékai, hogy az itt 

kifejezett bűntudata őszintétlen. Mint a disszertáció negyedik fejezetében kifejtem, ez a probléma 

eldönthetetlen. Itt csak arra szerettem volna rámutatni, mi jelzi Humbert nyelvezetében, hogy 

meghiúsul a cavelli értelemben vett elismerés.

Humbert elbeszélésében annak ellenére is jelen vannak a „gondolatolvasásra” való törekvés 

jelei, hogy bevallja, hozzáférhetetlen volt számára Lolita gondolkodása. Amikor Humbert 

meglátogatja az „öreg”, terhes Lolitát, elfogadja a jelenleg állapotában, noha ez az állapot erősen 

különbözik attól az idealizált képtől, amelyet az emlékezetében őriz róla: „Az sem számít, ha […] 

gyönyörű, fiatal, bársonyos, finom háromszöge megfertőződik és felszakad – még akkor is őrülten 

196 “‘You know, whatʼs so dreadful about dying is that you're completely on your own’; and it struck me, as my 
automaton knees went up and down, that I simply did not know a thing about my darling's mind and that quite 
possibly, behind the awful juvenile clichés, there was in her a garden and a twilight, a palace gate–dim and adorable
regions which happened to be lucidly and absolutely forbidden to me, in my polluted rags and miserable 
convulsions […] ” (AL, 284).

197 Több kritikus is így értelmezi a bekezdést. Csak egyetlen példát említve: James Phelan, Living to Tell about It. A 
Rhetoric and Ethics of Character Narration (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2005), 109, 119, 129.
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olvadoznék drága, hamuszín arcod puszta láttán, érdes, fiatal hangod puszta hallatán, Lolitám.” (L, 

293)198 Ez cavelli értelemben vett elismerésnek tűnik. Azonban Humbert azt állítja, hogy tudja, mire

gondol Lolita, és hogy képes a ki nem mondott szavait megfogalmazni helyette. Amikor Quiltyről 

kérdezi a lányt, képzeletben megírja a ki nem mondott válaszát: „Keresgélte a szavakat. 

Gondolatban kisegítettem (»Ő törte össze a szívemet. Te csak az életemet törted össze«)” (L, 

294).199 Ez azt jelenti, hogy mentális síkon továbbra is az uralma alá hajtja (lévinasi kifejezéssel 

élve: totalizálja) a lányt azáltal, hogy saját gondolatait a lány gondolataiként tünteti fel. Erre utal az 

is, hogy a Humbert által Lolita szájába adott szavak inkább Humbert, mint Lolita érzelmi állapotát 

tükrözik: a két mondat azt sugallja, hogy a Quilty miatti szerelmi bánat nagyobb kárt okozott a 

lányban, mint Humbert erőszaktevése (Humbert „csak” Lolita életét törte össze). Igen kétséges, 

hogy a lány megfogalmazna-e ilyesmit.

A fentiek alapján azt mondhatjuk, hogy a Catcher in the Rye és a Lolita olvashatók a Másik 

elfogadásának kísérleteiként: a Catcher esetében sikeres, a Lolita esetében meghiúsult vagy részben

meghiúsult kísérletről beszélhetünk. Mind Holden, mind Humbert etikailag elítélendőnek 

konstruálja meg a hétköznapiságot, és mindketten egy sor olyan jelenséget gúnyolnak, amelyek a 

hétköznapisághoz köthetőek (például a filmek és a reklámok). A Nabokov által használt „posloszty”

kifejezés és a Catcherben hangsúlyosan szereplő „phony” szó összehasonlításával amellett 

érveltem, hogy Humbert és Holden hasonló okokból kritizálják a környezetüket. Salinger és 

Nabokov azt mutatják be, hogyan okoz szenvedést a hétköznapiság ilyetén felfogása.

198 “No matter, even if […] her lovely young velvety delicate delta be tainted and torn–even then I would go mad with 
tenderness at the mere sight of your dear wan face, at the mere sound of your racuous young voice, my Lolita” (AL, 
278).

199 “She groped for words. I supplied them mentally (‘He broke my heart. You merely broke my life’)” (AL, 279).
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3. A filmszerű jelenetek etikája a Lolitában

Az előző fejezetben láttuk, hogy Humbert a filmeket a posloszty részének tekinti, és ezáltal 

morálisan elítéli őket. A filmek azonban nem csak emiatt relevánsak a Lolita etikai dilemmáinak 

megértéséhez. A regény éppen a filmszerű írásmódot hívja segítségül Humbert bűneinek 

ábrázolására. Mint látni fogjuk, Humbert intermediális narratív technikákat, például a montázst 

próbálja arra használni, hogy elterelje az olvasó figyelmét a cselekedetei helytelenségéről. Másutt 

viszont az implikált szerző éppen a filmes eszközöket imitáló bekezdésekben rejt el arra utaló 

nyomokat, hogy Humbert tettei miért elítélendőek. Tehát a filmszerűen szervezett jelenetek olyan 

kiemelt szöveghelyek, amelyekben az elbeszélő és az implikált szerző nézőpontja találkozik, 

értékítéleteik pedig egymásnak feszülnek.

A kérdést tovább bonyolítja, hogy ezekben a jelenetekben nemcsak Humbert tettei vannak 

kettős fénytörésben láttatva, hanem egy másfajta értékütköztetés is végbemegy bennük. Hogy lehet,

hogy a narrátor a posloszty egyik fő megnyilvánulásaként tekint a filmművészetre, de az mégis 

ekkora súllyal szerepel a regényszövegben? Ebben a kérdésben nem csak a szereplő és szerzője 

között van ellentmondás – az implikált szerző maga is ambivalensen viszonyul a filmművészet 

hatásához. A filmekből ismert eszközök átvétele szimbiotikus kapcsolatot sugallhat film és irodalom

között. Nabokov ugyanakkor az irodalom autonómiáját is hangsúlyozza, ez pedig egyfajta 

rivalizálást feltételez a két művészeti ág között.

Ez a fejezet tehát két kérdésre keresi a választ. Egyrészt: hogyan leplezik le a filmszerű 

jelenetek a különbséget a megbízhatatlan narrátor és az implikált szerző nézőpontjai között? 

Másrészt pedig: hogyan késztetik ezek a jelenetek Nabokovot az irodalmi kifejezés értékének 

megvédésére?

3.1. Nabokov a filmművészetről

Mielőtt közelebbről is megvizsgáljuk a Lolita esetét, érdemes kontextualizálni Nabokov 

viszonyát a filmhez. Arra ugyanis már rámutatott a recepció, hogy a filmművészet jelenléte az egész

életművet áthatja, és kulcsot ad a megértéséhez. Az értelmezők három szempont alapján elemezték 

a kérdést. A leginkább magától értetődő vonal az adaptációelemzés: számos kritikus hasonlította 

össze az író műveit az azokból készült filmekkel (mind a Nabokov életében, mind a halála után 

készültekkel). A filmadaptációk egyfajta tükörként szolgálnak, melyben a forrásszövegek bizonyos 
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tulajdonságai élesebben látszódnak.200 Kevesebben kutatják azt, Nabokov mely létező filmekből és 

filmes zsánerekből kölcsönöz motívumokat.201 A kommentárok harmadik csoportja – és én 

elsősorban ehhez a csoporthoz igyekszem csatlakozni – nem annyira a referenciális utalásokra 

koncentrál, mint arra, Nabokov hogyan használja a filmes kifejezőeszközöket irodalmi 

alkotásokban, és hogyan válnak intermediálissá az írásai.202

Maga Nabokov egy nem publikálásra szánt magánlevélben, melyet Alfred Appelnek, a 

Nabokov’s Dark Cinema monográfia szerzőjének küldött, elismeri, hogy a filmművészet releváns az

írásai tanulmányozásához, mégis némi távolságot tart tőle:

Az alapelképzelésed, az, hogy folyamatosan filmes témákat, filmes tudásanyagot, és mozit hordozó 
metaforákat (VN) helyezek az irodalmi kompozícióimba, természetesen vitathatatlan […] de már 
most megjegyzem, hogy egy elegáns általánosítás kedvéért itt-ott olyan filmekhez és színészekhez 
kötsz, akiket soha életemben nem láttam. […] Te, én és más Nabokovisták könnyen felismerjük, 
hogy stilisztikailag a műveimet filmes irányba viszed el a fő gondolatod követése során; de 
meglehetősen igazságtalan lenne, ha kevésbé körültekintő emberek […] arra jutnának, hogy a 
szereplőimet (mondjuk Gradust) olyan filmekből vettem volna, amelyeket te ismersz, én meg nem. 
(SL, 537–538)203

Nabokov itt azt hangsúlyozza, hogy nem a filmes motívumkészlet határozza meg az írásmódját.

Azt sugallja, ugyan nagy számban felhasználja ezeket a motívumokat, de a saját stílusához igazítja 

azokat: a szövegei nem filmes jellegűek, Appelnek némileg el kell ferdítenie őket ahhoz, hogy a 

filmszerűségüket hirdethesse. Szövegeinek autonómiáját Nabokov azzal is hangsúlyozza, hogy saját

szójátékkal nevezi meg a másik médiumból átvett anyagot: a „cinematophor” kifejezést használja 

rá. Szó szerint mozihordozót jelent – a latin „-phor” utótagot fedezhetjük fel benne –, de kiejtése 

révén a (szintén „-phor” utótagot tartalmazó) „metaphor” szót is felidézi. (A szójátékra nem találtam

elfogadható magyar megfelelőt, így „mozit hordozó metaforá[nak]” fordítottam). Nabokov azt 

sugallja, hogy a mozis motívumok irodalomba történő átvitele a metaforaképzés logikáját követi. 

Ezen a ponton talán elfogadható, ha a metafora legegyszerűbb, közkeletű definíciójából indulunk ki,

mely szerint a metafora két jelenséget azonosít, általában közös vonásaik mentén. Nabokov 

200 A filmváltozatok könyvterjedelmű elemzésére vállalkozott: Ewa Mazierska, Nabokov’s Cinematic Afterlife 
(Jefferson, NC and London: McFarland, 2011).

201 Ennek legátfogóbb feltérképezése: Alfred Appel, Jr., Nabokov’s Dark Cinema (New York: Oxford University Press, 
1974).

202 Ennek a jelenségnek könyvterjedelmű elemzése: Barbara Wyllie, Nabokov at the Movies: Film Perspectives in 
Fiction (Jefferson, NC and London: McFarland, 2003).

203 „Your basic idea, my constantly introducing cinema themes, cinema lore, and cinematophors (VN) into my literary 
compositions cannot be contested of course [. . .] but I already note that for the sake of an elegant generalization, 
you connect me, now and then, to films and actors whom I have never seen in my life. […] You and I and other 
Nabokovians will readily realize that stylistically you are slanting my works moviewards in pursuit of your main 
thought; yet it would be rather unfair if less subtle people […] were to conclude I had lifted my characters (say, 
Gradus) from films which you know and I don’t.” 
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hasonlóképpen jár el: filmes motívumokkal azonosítja a szövegeiben megírni kívánt jelenségeket. A

filmes és a filmmel azonosított képzet kölcsönhatásba kerül egymással; a „cinematophor” 

szemantikai sűrítettsége a két sík közötti feszültségből fakad.204 Pusztán ebből is látható, hogy 

Nabokov kreatív módon merít a mozi világából, de az író még azzal is kihangsúlyozza saját 

eredetiségét, hogy beszúrja a monogramját a szójáték után, mintha védjeggyel látná el. Ráadásul a 

jó olvasókat úgy konstruálja meg, mint akik nem gyanakodnak arra, hogy Nabokov szolgaian 

másolt bármit is a filmekből. Ezek azok az olvasók, akiknek megengedi, hogy a filmes kultúrára 

való kommentárként olvassák az életművét.

Nabokov nemcsak ezzel az ambivalens véleménynyilvánítással utalt prózájának vizualitására. 

Számos nyilatkozatában állította azt, hogy képekben gondolkozik. Az írás folyamatát az elméjében 

megjelenő kép lemásolásához hasonlította, az olvasóktól pedig azt követelte, hogy a leírásokat 

pontosan vizualizálják.205 Amikor viszont egy interjúban (melyet az Appelnek küldött levéllel 

ellentétben publikálásra szánt) célzottan a filmművészet és az ő írásainak rokonságáról faggatták, 

akkor tagadta, hogy a regényei vizuális képekből származnának: „Egy vizuális látványt nem tudnék 

hasonlítani az indexkártyáimon lévő firkákhoz, márpedig azok jelennek meg nekem először, ha a 

regényeimre gondolok” (SO 164–165).206 Ezt a kijelentését többféleképpen lehet értelmezni. Lehet 

úgy érteni, hogy Nabokov arra utal, miután befejez egy regényt, elveszti a kapcsolatot a megírás 

közben látott képpel, és már csak a kézírása jelenik meg neki. De ha az író képekben gondolkozik, 

és először a kézírását látja, akkor ez azt is jelentheti, hogy Nabokov fotografikus memóriával jegyzi

meg a leírt szót.207 Ha ez így van, akkor Nabokov itt a leírt szó többértelműségére utal: a kézírása 

nem egyetlen, eredeti vizuális képet hivatott felidézni, hanem a szövegben szereplő szójátékok, 

áthallások és egyéb nyelvi eszközök révén párhuzamos jelentéseket képes kialakítani, ezzel pedig 

kitágítja a verbális jelölés határait.

A fenti nyilatkozatát Nabokov azzal folytatja, hogy kijelöli, mit tart a filmes médium 

204 Hozzám hasonlóan Dánél Mónika is film és irodalom kölcsönhatásszerű jellegére helyezi a hangsúlyt, amikor 
„egymást felülíró, újraértelmező” viszonyt feltételez a két médium között. Tanulmányában egy másik Nabokov-
regény, a Kétségbeesés és az abból készült filmadaptáció (rend.: Rainer Werner Fassbinder) intermediális eljárásait 
elemzi. „A tükör és a hasonmás mint az irodalom és a film heterotópiái,” in Köztes terek: A filmelbeszélés színterei, 
szerk. Pethő Ágnes (Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2003), 249. Azért is szerencsés film és irodalom kapcsolatában a 
kreatív keveredés nyomait keresni, mert, mint arra Sárdi Rudolf disszertációja rávilágít, a Lolita a hibriditás 
regényeként is leírható, hiszen a szöveg jó néhány dichotómát felállít, melyeknek elbizonytalanítja a határait. Sárdi 
többek között olyan ellentétpárokat elemez, mint az Európa–Amerika vagy a szleng–poétikus nyelv; ebbe a sorba 
az irodalom–film is beilleszthető. “Worlds and Worlds Apart in Vladimir Nabokov’s Fiction,” doktori disszertáció 
(Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2013), 183-205.

205 SO, 14, 40, 69, 302, 309-310; LL, 289, 363; Andrej Szedih, „V. V. Szirinnél,” ford. Kalavszky Zsófia, Ex–
Symposion 51 (2005): 27; Nabokov, Interview with George Feifer, Saturday Review 4, no. 5 (27 Nov., 1976): 21; 
Nabokov, Interview with Robert Robinson, The Listener 97, no. 2501 (March 24, 1977): 367, 369; Nabokov, 
Interview with Nurit Beretzky, Nabokov Online Journal 8 (2014): 4.

206 „I can’t make the comparison between a visual impression and my scribble on index cards, which I always see first 
when I think of my novels.”

207 Ezt a meglátást Nassim Balestrininek köszönhetem.

68



határainak: „A filmek verbális részében úgy keveredik különböző közreműködők munkája már a 

forgatókönyvtől kezdve, hogy igazából nincs saját stílusa. Egy némafilm nézőjének viszont megvan

a lehetősége, hogy a saját verbális kincsestárának egy jó részét hozzátegye a film csendjéhez” (SO 

165).208 Noha Borisz Eichenbaum „belső beszéd”-ről való elmélete is a látvány nyelvre fordítását 

tartja a filmbefogadás egyik fő sajátosságának,209 a formalista teoretikussal szemben Nabokov 

mintha egyfajta munkamegosztást képzelne el a két művészeti ág között, amelyben a nyelvi 

kifejezés kizárólag az irodalom terepe. Eszerint a filmeknek nincs szüksége verbális 

komponensekre, és a némafilmek pontosan azért magasabb rendűek a hangosfilmeknél, mert 

hagyják, hogy az írói vénával megáldott néző kiegészítse őket a saját „verbális kincsestárával.” 

Noha bizonyos körökben a mai napig hallhatunk a Nabokovéhoz hasonló véleményeket film és 

irodalom különbségéről, az adaptációelmélet szakértői már kérdőre vonták ezt az elképzelést. 

Thomas M. Leich például úgy fogalmaz, a médiumról való gondolkodásban az a legkitartóbb hiba, 

hogy a hangsávot a mozi vizuális esszenciájának puszta toldalékaként kezelik. Ez a téveszme 

teljesen átsiklik afölött, hogy számos film és tévésorozat (köztük olyan kanonikus művekkel, mint 

Orson Welles Aranypolgára) ugyanolyan mértékben támaszkodik a hangsávra, mint a képsávra.210 

Az, hogy Nabokov ilyen kategorikusan kisajátítja a szóbeli kifejezést az irodalom számára, azt 

sugallja, hogy foglalkoztatta, mi legitimálja az irodalom médiumát a film egyre széleskörűbb 

térhódításának korában. Hiszen ha a regényírók, köztük ő maga is a film eszköztárát használják fel, 

az azzal fenyeget, hogy a műveik kevésbé „irodalminak” fognak tűnni.

Nabokov különböző műveiben különböző célokból alkalmazott filmes motívumokat és 

eszközöket, de a kérdéses szöveghelyekben azért megfigyelhető néhány visszatérő jellegzetesség. 

Barbara Wyllie szerint a filmes és a fényképészeti eljárások Nabokovnak a halandóság és a 

valóságérzékelés témáit segítenek „exponálni”, hiszen a képrögzítő technológiákkal győzelmet lehet

aratni az idő múlása fölött. A berendezések mesterséges volta ugyanakkor paradoxonhoz vezet: a 

film és a fénykép médiumai önálló, szubjektív, művi, időnként akár fenyegető világot hoznak létre, 

miközben az úgynevezett valóságot mégis pontosabban, objektívebben mutatják meg, mint az 

emberi érzékszervek.211 Nabokov filmszerű szöveghelyeit az is összeköti egymással, hogy nem 

208 „The verbal part of the cinema is such a hodgepodge of contributions, beginning with the script, that it really has no
style of its own. On the other hand, the viewer of a silent film has the opportunity of adding a good deal of his own 
verbal treasure to the silence of the picture.”

209 Borisz Eikhenbaum, „Problems of Cine-Stylistics,” trans. Richard Sherwood, in The Poetics of Cinema, ed. Richard
Taylor (Oxford: RPT Publications, 1982).

210 Thomas M. Leitch, “Twelve Fallacies in Contemporary Adaptation Theory,” Criticism 45, no. 2 (2003): 153.
211 Wyllie, 9-10. A fényképek és mozgóképek bizonytalan viszonya a valósághoz nem csak Nabokovnak volt kedvelt 

témája. Bengi László Bródy Sándor és Kosztolányi Dezső egy-egy novellájában vizsgálja a különféle reakciókat, 
amelyeket a magyar írók adtak az új művészeti formák valóságábrázolási képességére. Bengi egy Gárdonyi-szöveg 
bevonásával azt is bemutatja, hogy ez a kérdés nemcsak a századfordulón újnak számító művészeti ágak kapcsán 
merülhet föl, hanem a festészet kapcsán is: „Rögzítés vagy alkotás?: Képi technikák a századforduló 
novellisztikájában,” in Narratíva, kánon, fordítás: Tanulmányok Szegedy-Maszák Mihály emlékére, szerk. 
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egyszerűen a mozizás élményét igyekeznek imitálni, hanem ellensúlyozzák azt, és saját 

irodalmiságukat hangsúlyozzák. Bizonyos műveiben ez az eltávolító eljárás az erősebb, míg mások 

nagyobb mértékben alkalmazkodnak a film formátumához.

Ha írásainak filmszerűségét egy skálán képzeljük el, irodalmi végletére a Gyér világban 

találhatunk példát. A kötettel azonos című vers Második Énekében van egy montázsjelenet, amely 

két, egy időben történő eseménysor között váltogat: amíg a Shade házaspár tévét néz, addig a 

lányuk öngyilkos lesz. A jelenet filmszerűsége abból fakad, hogy a versbeszélő leírja a házaspár 

által látott filmrészleteket, melyek különböző filmzsánerek jellemző szituációit halmozzák: „Éneklő

szájban benn szorul a dal, / Barkós izomagy pisztollyal / Lelőni – de te gyorsabb vagy: remek! / 

Néger fújna a trombitába: trekk!” (GYV, 47).212

A montázsjelenet során legalább két stratégiát figyelhetünk meg a filmszerű hatás 

ellensúlyozására. Az egyik a leírások ironikus kezelése. A bűnügyi filmek szinte kötelező elemét, a 

pisztoly felemelését megfosztja a feszültségtől és banálissá teszi, hogy a feleség a távirányító 

felemelésével megismétli a mozdulatot. De mintha a játékos-gúnyos hangnem alkalmazása 

önmagában nem lenne elég erős eltávolító eljárás, az író egy másik stratégiát is működtet: a szöveg 

nyelvi megformáltságának hangsúlyozását. A „remek” szóra meglepő és feltűnő módon egy 

hangutánzó kifejezés rímel, a csatornaváltás zaját imitáló „trekk” (az angolban: „quick” és „trk”). A 

rímpár keresettsége miatt ennek komikus hatása van, itt tehát az irónia és a szöveg önreflexiójának 

stratégiái egyszerre érvényesülnek. De a montázsjelenet más pontjai kevésbé ironikus formában is 

kiemelik a nyelvi megformáltságukat. A tévé kikapcsolását például így írja le a versbeszélő: „Zárd 

már el! S lám az élet haldokolt ott, / A mély sötétből egy tűhegynyi fény / Hunyt ki” (GYV, 47).213 

Ezek a sorok nem annyira a film, mint az irodalom stilisztikai konvencióit helyezik előtérbe, 

amennyiben a megszemélyesítés retorikai alakzatára támaszkodnak – arra, hogy a fény „meghal”. 

Az angolban ugyanis az élőlényekre is használatos „die” szerepel. (A magyar fordítás nem 

megszemélyesítéssel él, ott a fény „kihuny”; ez a szó talán asszociatív úton fel tudja idézni az 

emberi halálra használatos „elhuny” kifejezést.) Noha a film is képes a megszemélyesítésre 

(kiváltképp a rajzfilmek szoktak élettelen tárgyakat, jelenségeket élő lényekként megjeleníteni), a 

vásznon csak komoly nehézségek árán lehetne ábrázolni egy tűhegy nagyságú fénysugarat 

emberszerű halált halni. Ráadásul ha ez sikerülne is, a végeredmény valószínűleg sokkal feltűnőbb, 

Dávidházi Péter et al. (Budapest: Kalligram, 2019), 110-124. Hetényi Zsuzsa is különbséget tesz a fényképek 
rögzítés vagy alkotás céljából történő felhasználása között, amikor azt írja, Nabokovnál csak a kópiának használt 
vagy rossz szándékból manipulált fotó a posloszty része, a tükörszerű, művészi kettőzést megvalósító fénykép nem: 
Hetényi, 400 (lábjegyzetben).

212 „An open mouth in midsong was struck out. / An imbecile with sideburns was about / To use his gun, but you were 
much too quick. / A jovial Negro raised his trumpet. Trk” (PF, 42).

213 „Oh, switch it off! And as life snapped we saw / a pinhead light dwindle and die in black / Infinity” (PF, 43). 
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harsányabb lenne, mint Nabokov sorai, melyek ugyan magukra irányítják a figyelmet, de nem 

tűnnek légből kapottnak vagy mesterkéltnek, ugyanis a megszemélyesítés alapja egy köznapivá 

vált, ún. halott metafora mára elhomályosult szó szerinti jelentése. Az angol nyelvben a fények 

meghalnak az olyan kifejezésekben, mint a „light died” vagy a „kill the lights” – Nabokov ezt a 

metaforát eleveníti fel. Az eredetiben még valami a nyelvi megformáltságra hívja fel a figyelmet: az

egyetlen szóból álló sor éppen az „Infinity”, vagyis a „Végtelenség” szóval ér véget, s így 

feszültség keletkezik a szó versbéli helyzete és referenciális jelentése között. Ezen felül a 

montázsjelenet egészét természetesen még tovább távolítja a film mediális közegétől, hogy Kinbote 

kommentárt ír hozzá, amely egy irodalmi műfajhoz, az értekezéshez köti ezt a szövegrészt.

A Nabokov-regények közül a filmszerűségi skála másik végletét a Nevetés a sötétben foglalja 

el; itt ellensúlyozza az író a filmes modell jelenlétét a legkevesebb eltávolító eljárással. Alfred 

Appel megállapította, hogy a szöveg „a thrillerek konvencióit utánozza”,214 és a fejezetek magas 

száma és rövidsége „meggyőzően imitálja a gyors ritmusú snitteket.”215 Sőt, Appel szerint maga 

Nabokov is azt nyilatkozta neki: „az egész könyvet úgy akartam megírni, mintha egy film lenne”.216

Nem mellékes azonban, hogy Nabokov azt is hozzáfűzte, hogy ezt tartotta a leggyengébb 

regényének, mert véleménye szerint túl sok klisét használt a szereplői megalkotásában, akik még 

akkor is közhelyesek maradtak, ha igyekezett gúnyosan használni a kliséket.217 Ez a meggyőződése 

olyan erős volt, hogy egy másik interjújában magától is megemlítette, hogy a Nevetés a sötétben a 

legrosszabb regénye, holott a kérdező csak a legjobbról kérdezte.218 Hasonló „A krumpli manó” c. 

elbeszélésének az esete: Nabokov ezt tartotta az egyik leggyengébb novellájának,219 és az angol 

fordításához írt bevezetőjében éppen azt emeli ki, hogy „bár soha nem volt szándékomban, hogy a 

történet forgatókönyvre emlékeztessen vagy hogy beindítsa a forgatókönyvírók képzeletét, a 

szerkezetének és a visszatérő képi részleteinek valóban van egyfajta filmszerű beállítottságuk” (RB, 

220).220 Brian Boyd szerint ez a filmes beütés nem annyira véletlen, mint Nabokov állítja, már csak 

azért sem, mert tudható, hogy Nabokov félbehagyott munkái között volt egy filmforgatókönyv, 

melynek a címe („Egy manó szerelme”) egyértelműen ennek a novellának a cselekményét idézi 

fel.221 Ezek a példák bizonyítják, hogy Nabokov veszélyesnek találta a filmművészet hatását: 

számára egy irodalmi műalkotás sikertelen, ha nem ellensúlyozza valamivel azokat az elemeket, 

214 Appel, Nabokov’s Dark Cinema, 261.
215 Ibid, 259.
216 „I wanted to write the entire book as if it were a film.” Ibid, 258.
217 Ibid, 262.
218 Interview with Gerald Clarke, “Checking in with Vladimir Nabokov,” Esquire 84, no. 1 (1975): 69.
219 Erről lásd: Nataliia Tolstaia and Mikhail Meilakh, “Russian Short Stories,” in The Garland Companion to Vladimir 

Nabokov, ed. Vladimir Alexandrov (New York and London: Garland Publishing, 1995), 649.
220 „Although I never intended the story to suggest a screenplay or to fire a script writer’s fancy, its structure and 

recurrent pictorial details do have a cinematic slant.”
221 Brian Boyd, Vladimir Nabokov: The Russian Years (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990), 230.
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amelyeket akár szándékosan, akár akaratlanul a mozitól vesz át (például a konvencionális 

karaktertípusokat vagy a forgatókönyvek szerkezetét – noha az utóbbinak Nabokov szerint „nincs 

saját stílusa”, mint a fentebb idézett interjúban állította).

A Lolita a filmszerűségi skálán nagyjából középen helyezkedik el: ugyan alkalmaz filmszerű 

jeleneteket, de egyúttal hangsúlyosan irodalmi jellemzőkkel is ellátja azokat. Mint a fejezet elején 

említettem, ebben a regényben a filmes és irodalmi eszközök házasításának az a célja, hogy 

Nabokov és narrátora különleges módon tudják irányítani az olvasó figyelmét. Kettejük között az a 

különbség, hogy Humbert a filmszerű írásmód segítségével a befogadó figyelmét elterelni próbálja 

a tetteiről, Nabokov pedig ráirányítani. Ezt a jelenséget talán a montázsokban lehet a legjobban 

észrevenni, a Lolita filmszerűségének tárgyalását tehát érdemes azoknak a vizsgálatával kezdeni.

3.2.1. Az intellektuális montázs

A filmek kontextusában a montázs a különféle felvételek egymás után illesztését jelenti. 

(Köznyelvi használatban a feszes tempóban szerkesztett montázst szoktuk érteni alatta, és a 

montázsnak valóban több altípusa van, egyelőre azonban maradjunk ennél a tágabb 

meghatározásnál. Nemsokára magam is utalni fogok a montázsok egy szűkebb csoportjára, az 

intellektuális montázsra; ezt ott fogom kifejteni.) Ahogy Alan Spiegel fogalmaz, montázs nélkül a 

filmek csupán egy adott idő és tér megszakítás nélküli egységét lennének képesek ábrázolni – 

egyetlen folyamatos beállításra korlátozódnának. A különböző snittek váltogatása az, ami 

megteremti a filmben annak a lehetőségét, hogy egyik időpontról a másikra és egyik helyszínről a 

másikra váltson.222 Ennek a szabad, kihagyásokra épülő idő- és térkezelésnek a gyökerei a 

filmművészet megszületését megelőző időkig nyúlnak vissza: irodalmi mintái is vannak (erről 

később még szót ejtek), azonban a filmművészetben válik nélkülözhetetlen eszközzé. A filmes 

montázs olyan lendületet, energiát kölcsönöz a történetmondásnak – ezt szintén Spiegel említi –, 

amely a film megszületése előtt nem valósult meg az irodalmi művekben, ez pedig hatással volt a 

modern írókra.223

Nabokov maga is használ montázsokat a Lolitában a feszültség növelésére. Vizsgáljuk meg azt 

a bekezdést, mely során Humbert a kocsijában ülve vár Lolitára, aki elvileg a benzinkút mosdójába 

ment, de valójában Quiltyvel telefonált titokban. A várakozó Humbert lassan növekedő 

nyugtalanságát egy részletes leírás érzékelteti, amely a benzinkút különböző tárgyait fűzi egymás 

után. A szövegben el van rejtve egy olyan utalás, amelyet csak az implikált olvasó vesz észre, a 

222 Alan Spiegel, Fiction and the Camera Eye: Visual Consciousness in Film and the Modern Novel (Charlottesville: 
University Press of Virginia, 1976), 163.

223 Spiegel, 163.
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narrátor nem. Nabokov tehát olyan információt közöl itt az elbeszélőn keresztül, amelyet az nem 

ért.

Szóval: a kocsim elkészült, és én odébb gurultam a szivattyúktól, helyet adva egy áruszállító
teherautónak – amikor [Lolita] hiányának súlya kezdett rám nehezedni a szeles szürkeségben.
Nem először és nem utoljára bámultam ilyen nyomott zavarodottsággal a tompa banalitásokra,
melyek már-már a bámész bugrisok hökkenetével bámultak vissza, nem értvén, hogy kerültek a
megfenekedett utazó látóterébe: a zöld szemeteskuka, a nagyon fekete, nagyon fehér szegélyű
eladó  autógumik,  a  fényes,  motorolajos  dobozok,  a  válogatott  italokkal  teli,  vörös
hűtőszekrény,  a  négy-öt-hét  üres  üveg,  rekeszes  faládájuk  befejezetlen  keresztrejtvényének
kockáiban, a fölfelé kapaszkodó bogár az iroda belső ablakán. Rádiózene áradt nyitott ajtaja
mögül,  és  mert  ritmusa  nem  volt  összhangban  a  szélfútta  növényzet  verdesésével,
hullámzásával  és  csapdosásával,  az  embernek az  a  benyomása  támadt,  hogy valami  önálló
életet  élő,  régi  természetfilmet  lát,  míg a zongora vagy a hegedű dallamvonala tökéletesen
független  a  remegő  virágoktól,  az  ingó  ágaktól.  Joggal  vibrált  át  rajtam  Charlotte  utolsó
zokogása, amikor Lolita ritmus ellen repeső ruhájában teljesen váratlan irányból bukkant elő.
(222.)224

A részlet filmszerűségét a természetfilmekre való utalás egyértelművé teszi, de más eszközök is

ezt a hatást teremtik meg. Mielőtt a montázslogikát követő szerkesztésmódra kitérek, érdemes 

megfigyelni, hogy itt minden a „megfenekedett utazó látóteré[ből]” kerül leírásra, mintegy a 

filmekből ismert nézőpont-beállítást („POV shot”) imitálva. A narráció először azonosítja a látvány 

keretét (az kerül leírásra, amit a kocsiban ülő lát), ezután pedig lépésről lépésre sorolja fel a 

keretben szereplő tárgyakat, ami fahrtoló vagy rázoomoló kameramozgásra emlékeztet: az italok 

száma fokozatosan lepleződik le, hiszen a narrátor először négy, majd öt, végül hét üvegről számol 

be. A rázoomoló kameramozgás általában a fokozott koncentráció érzetét kelti, ami ebben a 

bekezdésben is jelen van, sőt, tipográfiailag is alá van támasztva, hiszen a narrátor gondolatjelek 

közé (a magyar fordításban egy kettőspont és egy gondolatjel közé) szorítja az általa lényegtelennek

tartott információkat az autója elkészültéről.

A nézőpont-beállítások egy szereplő belső világát hívatottak érzékeltetni, és Humbert itteni 

megfigyelései a benzinkúti látványról egyéniek is: saját érzéseit kivetíti a tárgyakra, amelyek 

224 „Well—my car had been attended to, and I had moved it away from the pumps to let a pickup truck be serviced—
when the growing volume of her absence began to weigh upon me in the windy grayness. Not for the first time, and
not for the last, had I stared in such dull discomfort of mind at those stationary trivialities that look almost 
surprised, like staring rustics, to find themselves in the stranded traveler’s field of vision: that green garbage can, 
those very black, very whitewalled tires for sale, those bright cans of motor oil, that red icebox with assorted drinks,
the four, five, seven discarded bottles within the incompleted crossword puzzle of their wooden cells, that bug 
patiently walking up the inside of the window of the office. Radio music was coming from its open door, and 
because the rhythm was not synchronized with the heave and flutter and other gestures of wind-animated 
vegetation, one had the impression of an old scenic film living its own life while piano or fiddle followed a line of 
music quite outside the shivering flower, the swaying branch. The sound of Charlotte’s last sob incongruously 
vibrated through me as, with her dress fluttering athwart the rhythm, Lolita veered from a totally unexpected 
direction” (AL, 211–212).
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megszemélyesítődnek, és meghökkenve bámulnak vissza rá. Ezt a szubjektivitást azonban 

mérsékeli a természetfilmekre való utalás, ami távolságot teremt Humbert és a látvány között, azt 

sugallva, hogy észlelései univerzálisak. Tovább bonyolítja az észlelés tárgyilagosságának kérdését, 

hogy bár Humbert a dokumentumfilmek pontosságához hasonlítja a megfigyeléseit, felhívja a 

figyelmet a természetfilmek csináltságára is, amennyiben megjegyzi, hogy összeegyeztethetetlen a 

növényzet mozgása és az extradiegetikus zene ritmusa. Az eredmény a szubjektivitás és az 

objektivitás határának elmosódása, ami Nabokov filmszerűen megírt passzusainak általános 

jellemzője. Barbara Wylie szerint Nabokov életművében „a kamera tekintetének tudatos irányítása 

[…] felnagyítja a szubjektív és objektív kognícióval kapcsolatos kérdéseket”.225

A passzus második részében a narrátor különböző jelenségeket egyetlen képben egyesít: a 

növényzet mozgását, Lolita ruhájának lebbenését és egy emléket, amelyet Humbert oda nem illőnek

tart: Charlotte zokogását. Az eredetiben a sírás hangját inkongruensnek nevezi az elbeszélő, ami 

Békés Pál fordításából sajnos kimaradt („Joggal vibrált át rajtam Charlotte utolsó zokogása”). Az 

oda nem illőség megemlítésével Nabokov jelzi, hogy ez egy rejtvény, és az olvasónak ki kell 

találnia, miért szerepel egy esetlegesnek tűnő elem a felsorolásban. A válaszhoz fel kell idéznünk, 

Charlotte mikor zokogott utoljára: amikor megtalálta Humbert naplóját, és megtudta, hogy férje 

másvalakit szeret. Mivel Lolita Quiltyvel való megszökését tervezi, Humbertre hasonló felfedezés 

vár. A két jelenet közötti párhuzamot erősíti, hogy Charlotte-ot egy hirtelen irányt váltó autó gázolta

el, Lolita pedig „teljesen váratlan irányból kanyarodott be”, épp úgy, mint egy kocsi. Humbert 

ráadásul mind Charlotte halálát, mind Lolita megszökését a sors kezeként értelmezi. Humbert annak

ellenére sem köti össze a két jelenetet, hogy épp a montázs előtt utal a kislány eltűnésének 

sorsszerűségére: „ösztönösen éreztem, hogy […] az illemhelyek – valamint a telefonok – azok a 

pontok, ahonnan végzetem lesújt majd rám. Mindnyájunk életében vannak ilyen sorsszerű elemek 

[…]” (L, 221).226

A Lolita látványát és Charlotte zokogását egyesítő jelenet működésmódjának megvilágításához 

Szergej Mihaljevics Eisenstein montázselméletét hívom segítségemre. Eisenstein bevonását az is 

indokolja, hogy ő egy olyan filmteoretikus-rendező, akinek az esztétikai elveit Yuri Leving szerint 

maga Nabokov is nagyra értékelte – igaz, politikai elköteleződését megvetette.227

Eisenstein szerint amikor a montázsban képeket helyezünk egymás mellé, akkor olyan jelentés 

225 Wyllie, 9-10.
226 A Lolita Nabokov által írt forgatókönyv-változata még explicitebb az esemény sorsszerűségével kapcsolatban: egy 

szerzői utasítás tisztázza, hogy a kislányt a „váratlan kórházba kerülése” segíti megszökni Humbert elől („with the 
unplanned help of Lolita’s hospitalization” [LS, 169]). Humbert a történet során egyre kevésbé tudja irányítani a 
végzetet és más szereplőket; erről lásd: Boyd, American Years, 239–254.

227 Yuri Leving, “Eystein or Eisenstein? Tricking the Eye in Nabokov’s Pale Fire,” Nabokov Online Journal, 6 (2012), 
11.
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keletkezik, amelyet önmagában egyik snitt sem lett volna képes közölni. Ha a montázsok 

alkotóelemeit szegmensnek hívjuk (a köznyelvben inkább a „snitt” használatos), akkor így hangzik 

Eisenstein meghatározása: „Az én véleményem szerint a montázs az önálló felvételek 

konfliktusából jön létre – akár egymással ellentétes felvételek is alkothatják […]”.228 A montázs 

szegmensei feszültségben állnak egymással, de a néző képes megtalálni a közöttük lévő logikai 

kapcsot. Ez a kapocs, ez a szervezőelv az, aminek köszönhetően az intellektuális montázs több, 

illetve más, mint az alkotórészeinek összessége. Erre az eljárásra Eisenstein a saját filmjeiből hoz 

példákat, melyeket a szegmensek közötti kapcsolat jellege és elvontságának mértéke szerint sorol 

különböző csoportokba. Szemléletes a Sztrájkból vett példa, mely az érzelmi jellegű kompozíciók 

közé tartozik. Az ott szereplő montázs a munkásokra támadó rendőrök képsora és a mészárszéken 

megölt állatok felvételei között váltogat oda-vissza.229 A film ezzel párhuzamot von a két jelenség 

között, és azt a gondolatot kommunikálja, hogy a munkások megtámadása közönséges mészárlás. 

Ennél elvontabb az úgynevezett intellektuális montázs, melynek a legismertebb példája az 

Októberből származik. Eisenstein filmje különböző vallások jelképeit fűzi egymás után úgy, hogy 

az egyre kevésbé imponáló képek felé haladjunk. Ezzel a vallás absztrakt fogalma fokozatos 

értékvesztésen megy keresztül, míg a néző eljut odáig, hogy maga is elutasítsa a vallásokat, mert – 

mondja Eisenstein – a montázs leleplezi az Isten-fogalmunk tarthatatlanságát. „Ebben az esetben is 

arról van szó, hogy egy képsor által tisztán intellektuális eredményt kívántunk elérni azáltal, hogy 

egy prekoncepciót céltudatos lépések során fokozatosan megfosztottunk a hitelétől.”230

A Lolitából idézett bekezdés az eisensteini montázsokhoz hasonlóan működik. Három képet 

helyez egymás mellé, melyek feszültségben állnak egymással: Lolita ruhájának mozgása nem illik a

növényzethez, és Charlotte emléke is oda nem illőnek tűnik a narrátor számára. A köztük lévő 

ellentmondás Humbert megbízhatatlanságát érzékelteti – ez az az információ, amelyet önmagában 

egyik szegmens sem közöl. Mielőtt kifejteném, pontosan hogyan demonstrálja ez a három kép 

Humbert megbízhatatlanságát, meg kell említenem, hogy van egy alapvető eltérés is Eisenstein és 

Nabokov között. A filmteoretikus úgy tartja, a közönségében mindenképpen az a gondolat 

fogalmazódik meg a montázs láttára, amelyre a rendező akarja rávezetni őket. A jelentésképződés 

szinte automatikusan történik meg. Nabokov ezzel szemben felfedezésre váró nyomokként kezeli a 

montázst; a bekezdés szervezőelvét csak a figyelmes olvasó fogja megérteni.

További különbség, hogy Nabokov olyan montázst alkot, amelyet igen nehéz lenne 

filmvásznon megvalósítani. Ha egy filmadaptáció pusztán beillesztené Charlotte zokogásának 

228 Szergej Mihajlovics Eisenstein, „A filmforma dialektikus megközelítése,” in Válogatott tanulmányok, válogatta és 
szerkesztette Bárdos Judit (Budapest: Áron Kiadó, 1998), 119.

229 Ibid, 125-126.
230 Ibid, 131.
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képsorát vagy hangját, elveszne az az információ, hogy Humbert oda nem illőnek találja az eszébe 

villanó emléket. Az sem lenne kielégítő megoldás, ha Charlotte-ot látnánk vagy hallanánk sírni, 

miközben Humbert hangalámondással („voiceover”) felmondja azt a sort, hogy „Charlotte ide nem 

illő zokogása vibrált át rajtam”. Ekkor ugyanis a zokogás megjelenítése redundánsnak érződne, 

hiszen nem állna feszültségben a voiceoverben elmondott információkkal, s épp ezért a montázs 

megszűnne intellektuális montázsnak lenni. Ez akkor is így van, ha Eisenstein még a hangosfilm 

feltalálása előtt dolgozta ki az intellektuális montázs fogalmát, hiszen az új technika megjelenésekor

pontosan arra buzdította a filmkészítőket, hogy a hang és a kép ne ugyanazt kommunikálja. A 

Pudovkinnel és Alekszandrovval közösen írt „A hangosfilm jövője” című nyilatkozatban ez 

olvasható: „Csak akkor nyílnak új lehetőségek a montázs fejlődése és tökéletesedése előtt, ha a 

hangot a vizuális montázsszegmens ellenpontjaként alkalmazzák.”231 Az, hogy Nabokov úgy 

ellenpontozza a képet a hanggal, hogy az a vásznon nehezen legyen reprodukálható, azt mutatja, 

hogy nem szolgaian lemásolja a filmek elbeszélési stratégiáját, hanem kisajátítja a maga céljára.

Az a cél, amely az egymással feszültségben álló képek összefűzésére motiválja az írót, nem 

más, mint Humbert megbízhatatlanságának illusztrálása. Amikor Humbert megjegyzi, hogy a 

természetfilmekben az extradiegetikus zene összeegyeztethetetlen a rögzített jelenettel, akkor 

mintha önkéntelenül a saját prózáját is jellemezné. Míg az általa leírt környezet megszemélyesül 

azáltal, hogy kivetíti rá a nyugtalanságát, addig Lolita tárgyiasul (hiszen természetfilmekhez és egy 

autóhoz hasonul). Bármi, ami Humbert látókörébe kerül, azt eltorzítja a saját elfogultsága. Humbert 

úgy viselkedik, mint egy természetfilm rendezője: nem az egyedet, nem Lolitát, csak egy 

általánosabb tulajdonságát, az állítólagos nimfácskaságát törekszik megörökíteni; mint másutt maga

is leszögezi, az ő célja az, hogy „egyszer s mindenkorra megragadjam a nimfácskák veszélyes 

varázsát” (L, 141).232 A kislányt mesterséges körülmények között rögzíti egy rossz természetfilm 

tolakodó kamerájának irodalmi megfelelőjével; prózája éppannyira magára irányítja a filmet, mint a

természetfilmek oda nem illő zenéje. Eközben pedig nem ismeri fel a saját maga által összeállított 

montázs minden implikációját, hiszen nem érti, hogyan illik bele Charlotte zokogása. Ami azt is 

jelenti, hogy Nabokov arra használja a montázst, hogy indirekt módon, mintegy a narrátor mögött 

megbújva tudjon információt közölni – legalábbis a figyelmes olvasóval.

Egy későbbi fejezetben Humbertnek egy másik vízió jelenik meg Charlotte-ról, és itt sem jön 

rá, hogy a látomás Quilty jelenlétét jelzi. Ebben a jelenetben Lolita egy másik kislánnyal teniszezik,

és Humbert visszamegy a hotelbe, hogy üdítőt hozzon nekik. Amikor visszatér oda, ahol a lányokat 

231 Ibid, 84.
232 A fordítást módosítottam. Békés Pálnál: „Csupán egy cél lebeg a szemem előtt, mégpedig az, hogy egyszer s 

mindenkorra leszögezzem: a nimfácskák varázsa veszedelmes.” Az eredetiben: „A greater endeavor lures me on: to 
fix once for all the perilious magic of nymphets.” 
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hagyta, a következő történik:

[…] észrevettem, hogy a teniszpálya üres. Előregörnyedtem, hogy a poharakat egy padra 
helyezzem, és valami okból különös, jeges elevenséggel láttam Charlotte halott arcát, és 
körültekintve megpillantottam Lót, amint fehér sortjában, a kerti ösvény foltos árnyékán át 
távolodik egy magas, két teniszütőt cipelő férfi társaságában. Utánuk szökkentem, de míg áttörtem 
magam a bozótoson, egy másik látomásban – mintha az életfolyamat folytonosan kettéágazna – Lo 
tűnt fel nadrágban, társa pedig sortban; fel-alá cammogtak egy tenyérnyi gizgazos területen, és a 
bokrokat csapkodták ütőikkel, unottan keresve elveszett labdájukat. (L, 170–171)233

A magas férfi a regény annotált kiadásáért felelős Appel szavai szerint „Quilty délibábja”, és 

nem világos, hogy „valódi” vagy csak „autoszkopikus hallucináció” (AL, 394). De mivel Charlotte 

arcának említése összeköti ezt a jelenetet a korábban elemzett montázzsal, az olvasó Humbertnél 

magabiztosabban gondolhatja, hogy a magas férfi nem hallucináció volt. A passzust ismét az 

intellektuális montázs logikája szervezi. Humbert három, egymást hirtelen követő képet lát: a halott 

Charlotte arca, Lolita a magas férfi társaságában, majd a labdát kereső két kislány. Ezek a képek 

össze nem illőnek tűnnek Humbert számára: tanácstalanul azt mondja, „valami okból” Charlotte 

arcát látta, és annyira megdöbben azon, hogy először egy férfival, majd a másik lánnyal pillantja 

meg Lolitát, hogy úgy érzi, az élete kettéágazott. A bekezdéssel mintha azt sugallná, hogy az életét 

egy elvont, de hatalmas erő irányítja – azonban az az olvasó, aki észreveszi a Quilty jelenlétére 

utaló jeleket, kevésbé rejtélyes magyarázatot is találhat.

A teniszező Lolita bemutatását a regény egy másik pontján is filmszerű írásmód segíti:

Jobban szerette a színjátékot az úszásnál, és az úszást a tenisznél; mindazonáltal állítom, hogy ha 
nem roppantottam volna meg benne valamit – nem mintha ezt akkor észrevettem volna! –, 
csúcsformáját győzni akarással párosítva igazi serdülőbajnok vált volna belőle. Dolores két ütővel a
hóna alatt Wimbledonban. Dolores versenyszerződést ír alá. Dolores profivá válik. Dolores 
bajnoklányt alakít egy filmben. Dolores és az ő ősz, trottyos, tropa, tréner férje, a vén Humbert. (L, 
243–244)234

A „Dolores” szó első előfordulása után a bekezdés a montázstechnikára épül – noha ezúttal 

nem az intellektuális montázs tipikus esetével állunk szemben. A képek közötti kontraszt kevésbé 
233 „[...] I saw that the tennis court was deserted. I stooped to set down the glasses on a bench and for some reason, 

with a kind of icy vividness, saw Charlotte’s face in death, and I glanced around, and noticed Lo in white shorts 
receding through the speckled shadow of a garden path in the company of a tall man who carried two tennis rackets.
I sprang after them, but as I was crashing through the shrubbery, I saw, in an alternate vision, as if life’s course 
constantly branched, Lo, in slacks, and her companion, in shorts, trudging up and down a small weedy area, and 
beating bushes with their rackets in listless search for their last lost ball” (AL, 163).

234 „She preferred acting to swimming, and swimming to tennis; yet I insist that had not something within her been 
broken by me—not that I realized it then!—she would have had on the top of her perfect form the will to win, and 
would have become a real girl champion. Dolores, with two rackets under her arm, in Wimbledon. Dolores 
endorsing a Dromedary. Dolores turning professional. Dolores acting a girl champion in a movie. Dolores and her 
gray, humble, hushed husband-coach, old” (AL, 232).
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erős, a szervező elv inkább a kronológiai sorrend és a fokozás: minden mondat a kislány elképzelt 

karrierjének újabb lépcsőfoka. Ezzel magyarázható, hogy ez a részlet sokkal könnyebben 

megérthető, mint annak a rejtélye, hogy mi a kapcsolat Charlotte víziója és a Lolitával kapcsolatos 

emlékképek között.

Az itteni montázs nem véletlenül egyszerű, hiszen Humbert azt a fajta pergő montázsjelenetet 

parodizálja, amellyel a zsánerfilmekben is találkozhatunk. A rövid mondatok és a nyelvtani 

szerkezetek egyszerűsége elüt Humbert megszokott, nem filmszerű írásmódjától. (Más 

kontextusban ugyan, de a regény utószavában maga Nabokov is gúnyolta a „rövid, erős, »realista« 

mondatokban” való fogalmazást [L, 333].235) A lecsupaszított stílus a Humbert által megrajzolt nagy

ívű karrierhez sem illik. Az ebből keletkező ironikus feszültség azt hangsúlyozza, mennyire 

nevetséges volt a vágya, hogy profi teniszjátékost faragjon a kislányból az akarata ellenére. A 

komikus hangvétel emellett eltereli az olvasó figyelmét arról, hogy Humbert beismeri, hogy kiölte 

Lolitából az ambiciózusság minden formáját.

Mint az előbbi passzusok esetében, az olvasó most is többet olvashat ki a montázsból, mint 

amennyire Humbert képes. Ezt a többletinformációt egy irodalmi eszköz közvetíti, az alliteráció. A 

betűrím már önmagában is a szöveg irodalmiságát hangsúlyozza, amennyiben a szavak formájára (a

hangzásukra és az írott betűk formájára) irányítja a figyelmet, de Nabokov megerősíti ezt a hatást 

azáltal, hogy az egyik alliteráló mondatban összeköti a formát az úgynevezett tartalommal, az 

ábrázolt cselekvéssel. A montázs során Dolores szerződést ír alá a Dromedary, egy fiktív 

cigarettamárka reklámozásáról (Békés Pál fordítása itt nem pontos: „Dolores versenyszerződést ír 

alá”). Az angol szöveg a D betűt ismételi: „Dolores endorsing a Dromedary.” Mivel ez Lolita 

hivatalos nevének kezdőbetűje, az alliteráció mintha a szerződéskötést imitálná; mintha Dolores a 

monogramját vetné papírra. Ennyiben a mondat nyelvi megformáltsága felidézi az ábrázolt 

cselekvést, és oly módon járul hozzá a jelentésképződéshez, amely csak az irodalom médiumában 

megvalósítható – annak ellenére, hogy a jelenet a filmszerű montázs logikáját követi.

Mi az az információ, amit Humbert nem vesz észre, de a figyelmes olvasó dekódolhat? Az, 

hogy Lolita szerződése a Dromedaryval Quiltyre való utalás: ahogy Appel rámutatott, Humbert 

Lolita szobájában lát egy reklámposztert, amin „[e]gy neves színműíró” – azaz Quilty – „Drome 

szivart szívott ünnepélyesen” (L, 73). Ez az utalás azért fontos, mert azt sugallja, hogy a kislány 

érzelmileg Quiltyhez, nem Humberthez tartozik. Amíg Lolita valódi neve (Dolores) alliterál azzal a 

cigarettamárkával, amely Quilty attribútuma, addig Humbert neve csupán a saját magára használt 

melléknevekkel alliterál: „Dolores and her gray, humble, hushed husband-coach, old Humbert” (a 

magyar fordításban nem a H betű ismétlődik: „Dolores és az ő ősz, trottyos, tropa, tréner férje, a 

235 “[…] short, strong, ‘realistic’ sentences” (AL, 314).
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vén Humbert”). A narrátor nem veszi észre, hogy a kislány családnevét (Haze) betűrímbe tudná 

állítani a saját nevével; ehelyett a Dolores nevet használja. Az, hogy Humbert nem tudja megtalálni 

a kapcsot a nevük között, azt a törekvését is aláássa, hogy az edző-tanítvány kapcsolat 

felskiccelésével azt sugallja, érzelmileg összetartoztak. Humbert belegabalyodik az öngúnyba: az 

ironikus vízió lehetőséget ad neki, hogy legalább képzeletben kiélje azt a narcisztikus vágyát, hogy 

irányítsa Lolitát, de nem veszi észre, hogy még a saját fantáziaképében is elszigeteli magát a 

lánytól. A Quilty és Lolita titkolt összetartozására utaló jel fölött szintén átsiklik. Ezeknek a 

megértése az olvasóra van bízva.

3.2.2. A manipulatív montázs

Mostanáig olyan részletekre koncentráltam, ahol a filmszerű jelenetek arra adnak lehetőséget, 

hogy Humbert sorai között olvassunk. Ezekben a passzusokban a narrátor nem ismeri fel a 

montázsának implikációit; a filmes eszközt mintegy véletlenül alkalmazza, és akaratlanul is felfedi, 

hogy nem képes a vele történt eseményeket helyesen értelmezni. Humbert a szöveg nagy részében 

azonban sokkal tudatosabban forgatja a szavakat. Retorikai eszközök valóságos tárházát vonultatja 

fel, általában annak érdekében, hogy elnyerje az olvasó szimpátiáját. A filmszerű eszközök is ezt a 

célt szolgálják: manipulálják a közönséget, ugyanis a segítségükkel Humbert különleges módon 

tudja irányítani az olvasók figyelmét. A továbbiakban olyan szöveghelyeket fogok elemezni, 

melyben Humbert a film manipulatív potenciálját aknázza ki. Az első ilyen részlet ráadásul két 

okból is érdekes: nem csak a narrátor megtévesztési stratégiáját illusztrálja, hanem Humbert (és 

rajta keresztül maga Nabokov) arra való törekvését is, hogy bebizonyítsa az irodalom autonómiáját.

A könyv második részének első pár fejezetét, amelyben Humbert és Lolita az USA egyik 

államából a másikba utazik, több kritikus is filmekhez hasonlította, pontosabban a road movie 

zsáneréhez.236 A tematikai egyezéseken túl formai megoldások is növelik a szöveg filmszerűségét. 

Barbara Wyllie így érvel: „A második rész eleje például »válogatott felvételek« [compilation cuts] 

benyomását kelti: a különféle helyszínek szédítő egymásutánja gyors, sűrített áttekintést ad 

[Humbert] Lolitával való utazásáról. A képsort a »nous connûmes« kifejezés ismétlése jelzi, és egy 

éjszakai vonat mindent betöltő harsogása zárja le.”237 S valóban: Humbert egymás után három 

236 Kalapos Éva Veronika, „Lolita frivol meséje drámai félhomályban: Nabokov–Albee Lolitája a Budapesti 
Kamaraszínház Shure Stúdiójában,” Prae.hu, 2009.03.19, https://www.prae.hu/article/1907-lolita-frivol-meseje-
dramai-felhomalyban/.

237 „The beginning of part two, for example, reads as a series of ‘compilation cuts,’ giving a rapid, condensed overview
of his [Humbert’s] travels with Lolita in a dizzying succession of varied locations, a sequence signaled by the 
repetition of the phrase ‘nous connûmes’ and concluded with the obliterating roar of a night train.” Nabokov at the 
Movies, 135.
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bekezdést nyit a „megismertük” jelentésű „nous connûmes” kifejezéssel, és a francia szavak után 

mindhárom esetben az útjuk során látott helyszínek és személyek filmszerűen gyors felsorolását 

illeszti be. Talán meglepő lehet, de a filmszerű ritmust megalapozó „nous connûmes” nem filmes, 

hanem irodalmi utalás. Maga Humbert árulja el, melyik írótól veszi át a kifejezést:

Megismertük – nous connûmes, hogy flaubert-i hangvételt használjak – a kőkunyhókat az óriás 
chateaubriand-i fák alatt, a téglaházat, a vályogvityillót, a műmárvány palotát, melyet az autóklub 
túrakönyve »árnyas«, vagy »tágas«, vagy »látványos« építményként hirdet” (L, 151).238

Nem egyértelmű, hogy Humbert Flaubert-nek pontosan melyik szöveghelyére utal, és 

különböző kommentárok különböző válaszokat adtak erre a kérdésre. Appel a regényhez írt 

jegyzeteiben megjegyzi, hogy „Flaubert a connaître igét a formális passé simple igeidőben 

használja a Bovarynéban, amikor a főszereplőnő szerencsétlen kísérletezgetését írja le az 

unaloműzés különféle formáival, különösen a szeretőivel és a velük való közös programokkal” (AL,

385). Maurice Couturier a Bovaryné egy specifikusabb részét jelöli ki: szerinte a Lolitában a 

motelek hosszú listája arra emlékeztet, amikor Flaubert narrátora felsorolja azoknak az utcáknak a 

nevét, amelyeken Emmának és szeretőjének a konflisa végigmegy.239 Egy másik kommentátor a 

motelek enumerációjában inkább az ironikus megközelítést emeli ki, és ezért azokhoz a 

monológokhoz hasonlítja, amelyeket Flaubert banális fordulatokkal tölt meg: a mezőgazdasági 

versenyen a tanácsos úr beszédéhez és (közvetlenül a konflisjelenet előtt) a roueni katedrálisban az 

idegenvezető véget nem érő információáradatához.240 Ezek az értelmezések mind azt sugallják, 

hogy Humbert azért utal a Bovarynéra, hogy titkos szerelmi afférhoz hasonlítsa a kislánnyal való 

viszonyát – amihez én azt is hozzátenném, hogy ezzel Humbert egyben azt a hitet kelti az 

olvasóban, hogy Lolita ugyanúgy a saját akaratából vesz részt az afférban, mint Emma Bovary. De 

az utalásnak van még egy implikációja, ha elfogadjuk, hogy Humbert enumerációi legalább részben

a mezőgazdasági verseny jelenetét idézik fel. Ez a jelenet ugyanis az irodalmi montázs egyik 

példája, amennyiben folyamatosan két esemény között váltogat, Monsieur Derozeray beszéde és 
238 „We came to know—nous connûmes, to use a Flaubertian intonation—the stone cottages under enormous 

Chateaubriandesque trees, the brick unit, the adobe unit, the stucco court, on what the Tour Book of the Automobile 
Association describes as ‘shaded’ or ‘spacious’ or ‘landscaped’ grounds” (AL, 145).

239 „Nabokov and Flaubert,” in The Garland Companion to Vladimir Nabokov, ed. Vladimir Alexandrov (New York 
and London: Garland Publishing, 1995), 411.

240 Az esszé nem az idegenvezető, hanem a „jegyző ömlengését” említi, de ez elírás lehet, hiszen a Bovarynéban az 
idegenvezető ömleng a katedrális nevezetességeiről, és éppen a jegyző, Léon az, akit frusztrál „a tökéletes 
közönynek és a fecsegésnek ez a kettőssége” – leginkább azért, mert megzavarja Emma elcsábításában. Gustave 
Flaubert, Bovaryné, (Budapest: Európa, 1999), 229. Az esszében szereplő eredeti mondat: „He [Humbert] follows 
the signature phrase [nous connûmes] with lists of banalities found along American highways, reminiscent of 
similar lists found in Bovary: in the rhetoric of the counselor’s speech at the agricultural fair and in the clerk’s 
ravings at the Rouen cathedral.” Peter Lehu, “Bad Readers in Madame Bovary and Lolita,” Scribd, 8 December 
2003, http://www.scribd.com/doc/2939578/Bad-Readers-in-Madame-Bovary-and-Lolita#scribd. Letöltés ideje: 
2020.02.20.
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Emma elcsábítása között. Sőt, több filmteoretikus, köztük Eisenstein is pontosan erre a jelenetre 

vezetik vissza a montázstechnika eredetét.241 Ez azt jelenti, hogy a Lolita fentebb idézett részlete 

ugyan tematikusan felidézi a road movie-kat az úton látottak részletes bemutatásával, de a „flaubert-

i hangvétel” emlékeztet rá, hogy ezt a típusú montázst először az irodalomban használták. 

Következésképpen a szöveg megvédi magát attól a vádtól, hogy nemcsak megidézi a filmnézés 

élményét, hanem teljesen behódol a filmes formátumnak. Az irodalom autonómiáját az is 

megerősíti, hogy Humbert a látvány egyik elemét szintén irodalmi utalással írja le (a fák 

„chateaubriand-iak”).

Noha Barbara Wyllie szerint a szöveghely csak az éjszakai vonat harsogásáig imitálja a filmek 

ritmusát, a narrátor egészen a második rész második fejezetéig gyakran (bár valóban kevésbé 

koncentráltan) használ olyan eszközöket, amelyek a montázsesztétikát idézik meg (sőt, néhányszor 

még a harmadik fejezetben is alkalmazza őket). Ezek közé az eszközök közé tartoznak a 

párhuzamos mondatszerkezetek, az iteratív (gyakorító, vagyis egy-egy cselekvés ismétlődését 

hangsúlyozó) mondatok, illetve a helyszínek és cselekvések enumerációja. Még a „Megismertük” 

kifejezés is visszatér egyszer (L, 166; AL, 159). Noha Humbert itt már nem „flaubert-i 

hangvételben”, francia alakban használja a „nous connûmes”-t, mintha mégis ott venné fel a fonalat,

ahol az első fejezetben letette: ugyanúgy a bekezdés elejére helyezi, és ugyanúgy az útjuk során 

megismert emberek típusait sorolja fel, mint abban a bekezdésben, amelyet az éjszakai vonat 

harsogása félbeszakított (L, 152; AL, 146). Emiatt a második rész első pár fejezetét montázsok 

sorozatának is tekinthetjük.

Ezek a fejezetek betekintést nyújtanak Lolita szenvedésébe, de a narrátor erről igyekszik 

elterelni a figyelmet, méghozzá úgy, hogy az erre utaló jeleket beleszövi a montázsba. A 

montázstechnika ugyanis lehetővé teszi Humbertnek, hogy gyorsan elváltson a sokkoló képekről 

anélkül, hogy megtörné a történetmesélés ritmusát. Arra ösztönzi az olvasót, hogy az adott 

inkrimináló jelenetről megállás nélkül ugorjon tovább a következő, kevésbé rizikós jelenetre, mert a

szünet tartása megtörné azt a feszes ritmust, amelyet a „nous connûmes” ismétlése teremtett meg. 

Emiatt az olvasónak nincs ideje átgondolni az implikációit annak, amit Humbert közöl vele. Ez 

történik akkor, amikor a meglátogatott helyszínek hosszú listája után a narrátor azt írja: „Voltak 

kisebb-nagyobb veszekedéseink is” (L, 165). A magyar fordításban a „kisebb-nagyobb” talán 

241 Sergei Eisenstein, “Through Theater to Cinema” in Film Form: Essays in Film Theory, ed. and trans. Jay Leyda 
(New York and London: Harcourt Brace Jovanovich, 1949), 12-13. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy 
Eisenstein más írásaiban a Bovaryné előtt született művekben is felfedez példákat a montázsra (például 
Dickensnél). Ettől függetlenül a montázsról való gondolkozásban mégis a mezőgazdasági verseny jelenete a 
kanonikus hivatkozási pont. Ez azért van így, mint Alan Spiegel rámutat, mert Flaubert adta meg a montázsnak azt 
a formát, amely hatással volt a későbbi írókra. Spiegel, Fiction and the Camera Eye: Visual Consciousness in Film 
and the Modern Novel (Charlottesville: University Press of Virginia, 1976), 5-6, 175.

81



félrevezető, mert úgy is lehet érteni, hogy relativizálja a nézeteltérések intenzitását, mintha csak 

többé-kevésbé lettek volna komolyak, csak „kisebb-nagyobb” veszekedések lettek volna. Az eredeti

kicsi és nagy veszekedésekről beszél: „We had rows, minor and major” (AL, 158). Humbert egy 

olyan vitát említ meg, amelyben a kislány hangot ad annak, milyen nyomorúságosan érzi magát: 

„Utah-ban, egy Nyárfaárny nevű motelben, ahol a hat csemetefa alig volt magasabb Lolitámnál, s 

ahol ő á propos de rien megkérdezte: ugyan meddig fogunk még dohos kalyibákban lakni, mocskos

dolgokat művelni és mindig másként viselkedni, mint a normális emberek?” (L, 165).242 Ezután a 

narrátor azonnal visszavált a helyszínek lajstromára: „Az oregoni Burnsben, az Észak-Broadway és 

a Nyugat-Washington sarkán, szemben a Safeway élelmiszerbolttal. Az idahói Napvölgy egyik 

kisvárosában, egy téglaszálló előtt, melynek homlokzatán barátságosan vegyültek össze a világos és

sötétvörös téglák; a túloldalon nyárfa állt, folyékony árnyékot a helyi hősi emlékműre öntötte” (L, 

165).243 Ezek a többi veszekedéseik helyszínei, de csak egyszerű felsorolásban szerepelnek; az 

olvasó még olyan rövid betekintést sem kap az okaikba, mint amit Lolita kérdése nyújtott. Humbert 

retorikai stratégiája az, hogy Lolita megrázó kérdését két hosszú, montázsszerű felsorolás közé 

rejtse. Ezzel természetesen dehumanizálja a lányt, hiszen azt érezteti, hogy az amerikai táj 

ugyanolyan fontos, vagy még fontosabb, mint ő. Ezt a hatást tovább erősíti, hogy a fák és a lány 

között párhuzamot teremt a hasonló magasságuk, ráadásul az elbeszélő a „facsemete” szót használja

– az angol nyelvben ennek a botanikai megnevezése a „kamasz”-t is jelentő „pubescent”. A hatás 

hasonló ahhoz, amikor egy korábban elemzett montázsban Lolita a ruhájának lebegése miatt a 

szélfútta növényzethez hasonul. A nyárfa ezen felül még azáltal is magára hívja a figyelmet 

(elterelve Lolitáról), hogy ekkorra már többször szerepelt a regényben, és motívummá vált. Hetényi 

Zsuzsa szerint a halál közelségét jelöli, mint minden más Nabokov-műben is.244

Humbert stratégiája, hogy a montázstechnikával terelje el az olvasó figyelmét, mégsem 

működik tökéletesen. Az inkrimináló pillanatok elrejtése a képek sokaságában hatásosabb lenne a 

filmvásznon, hiszen a moziban a közönségnek nincs lehetősége megállítani a filmet. Egy könyv 

olvasója ezzel szemben a történet bármelyik pontján szünetet tarthat az olvasásban, akár Lolita 

sokkoló kérdésénél is.245

242 „[A]t a motel called Poplar Shade in Utah, where six pubescent trees were scarcely taller than my Lolita, and where
she asked, à propos de rien, how long did I think we were going to live in stuffy cabins, doing filthy things together
and never behaving like ordinary people?” (AL, 158).

243 “On N. Broadway, Burns, Oregon, corner of W Washington, facing Safeway, a grocery. In some town in the Sun 
Valley of Idaho, before a brick hotel, where pale and flushed bricks nicely mixed with, opposite, a poplar playing its
liquid shadows all over the local Honor Roll” (AL, 158).

244 Hetényi, Nabokov regényösvényein, 645.
245 Ez a megjegyzés elsősorban a Lolita megírásának korára vonatkozik; később, amikor a videólejátszók széles körben

elterjedtek, a befogadási szokások némileg megváltoztak, és természetesebbé vált a film megállítása. Ettől 
függetlenül úgy gondolom, a szünetek tartása a mai napig sokkal inkább az olvasási, mint a filmnézési szokásainkra
jellemző. A filmeket egyszerre szokás végignézni, és még a hosszabb tévésorozatok is úgy vannak felépítve, hogy a 
közönség egy-egy részt önállóan, egy ültő helyében nézzen meg. Általában ugyanolyan hosszú minden rész, és az 
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Nabokov ezáltal megadja a lehetőséget az olvasónak, hogy keresztüllásson Humbert 

manipulációján. Ez természetesen figyelmes olvasást igényel – minél hamarabb vált a narrátor 

Lolitáról más képekre, annál kevésbé vagyunk hajlamosak megállni, hogy felmérjük a rövid ideig 

látott pillanat súlyát. A regény most elemzett fejezetének egy másik pontja ráadásul nem csak 

különösen gyorsan vált át Lolitáról a tájra, hanem a lány kétségbeesett mondatait még zárójelbe is 

szorítja:

Leégett  nyárfák  csontváza,  csúcsos  kék  virággal  telehintett  bokrok.  A panorámautak  különféle
látványosságai. Panorámautak százai, medveszurdokok, szódaforrások, szivárványkanyonok ezrei.
Texas aszály sújtotta síkja. A világ leghosszabb barlangjának kristálykamrája, tizenkét éves aluli
gyermekeknek ingyen. Lo, az ifjú rabnő. […] A huszadik Pokol-szurdokunk. Az ötvenedik Kapu-
az-ehhez vagy ahhoz, l. az útikönyvet, melynek akkorára már leszakadt a borítója. Egy kullancs az
ágyékomban.  A közkút  melletti  fák  árnyékában  mindig  ugyanaz  a  három kalapos-nadrágtartós
vénember lustálkodja végig a nyárdélutánt. Ködös kék látkép egy hegyi hágó védőkorlátja mögött, s
a kilátásban gyönyörködő család háta (Lo forró, vad, heves, reménykedő, reménytelen suttogása: –
Nézd,  McCrystalék,  kérlek,  beszéljünk  velük,  kérlek  –  beszéljünk  velük,  olvasó?!  –  kérlek!
Megteszek  mindent,  amit  csak  akarsz,  ó,  kérlek…).  Indián  törzsi  táncok,  tiszta  kommersz.
MŰVÉSZET: Műszerek Vétele Szerelése Tervezése,  Naná-City,  Arizona; pueblótelepülések,  ősi,
törzsi sziklarajzok, dinoszaurusznyom a sivatagi kanyonban – a nyomat harmincmillió éve készült,
amikor még gyermek voltam. (L, 163–164.)246

Lolita  könyörgése  a  „kérlek”  szót  ismételgeti,  és  mire  a  zárójelig  jut  az  olvasó,  addigra  a

montázs  már arra  kondicionálta,  hogy az ismétlés  eszközét  az unalommal  asszociálja.  Humbert

ugyanis monoton narratív ritmust diktál: miután a panorámautak látványosságait említi, a kilátás

elemeit nominális stílusban, puszta megnevezéssel írja le: „Panorámautak százai, medveszurdokok,

szódaforrások, szivárványkanyonok ezrei.” A redundancia érzetét erősíti, hogy a számokat százról

ezerre  növeli.  A „panorámautak”  szó  ismétlése  a  táj  egyformaságát  és  az  útikönyvek  sótlan

nyelvezetét imitálja. Ahol a montázsszerű tájleírás a legfeltűnőbben a kontrasztra épül, még ott is a

monotonitás teremti meg a logikai kapcsolatot a képek között: a leégett fák után kéken virágzó

bokrokat, a szurdokok és források vizes környezete után a kiszáradt Texast látjuk, de olyan rövid

epizódok (nevükhöz hűen) gyakran epizodikus felépítésűek. Egy regényben a fejezetek hossza és felépítése nem 
feltétlenül követ ilyen szigorú formai szabályokat, így jóval többször tesszük le és folytatjuk később a könyvet. 
Ráadásul sokkal gyakrabban fejezzük be az olvasást tetszőleges pontokon, nem a szerző által megadott logikai 
egységek (például egy fejezet) végén, mint a filmek esetében.

246 „Skeletons of burned aspens, patches of spired blue flowers. The various items of a scenic drive. Hundreds of 
scenic drives, thousands of Bear Creeks, Soda Springs, Painted Canyons. Texas, a drought-struck plain. Crystal 
Chamber in the longest cave in the world, children under 12 free, Lo a young captive. . . . Our twentieth Hell’s 
Canyon. Our fiftieth Gateway to something or other fide that tour book, the cover of which had been lost by that 
time. A tick in my groin. Always the same three old men, in hats and suspenders, idling away the summer afternoon
under the trees near the public fountain. A hazy blue view beyond railings on a mountain pass, and the backs of a 
family enjoying it (with Lo, in a hot, happy, wild, intense, hopeful, hopeless whisper—“Look, the McCrystals, 
please, let’s talk to them, please”—let’s talk to them, reader!—“please! I’ll do anything you want, oh, please. . .”). 
Indian ceremonial dances, strictly commercial. ART: American Refrigerator Transit Company. Obvious Arizona, 
pueblo dwellings, aboriginal pictographs, a dinosaur track in a desert canyon, printed there thirty million years ago, 
when I was a child” (AL, 157).
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ideig, hogy jelentéktelennek érezzük őket. Mivel a narrátor Lolita könyörgését az ilyen önmagukat

kiüresítő felsorolások közepébe ékeli, azt sugallja, hogy nem is tartalmasabb náluk.

Ezt a hatást erősíti, hogy Humbert egy kristálykamrát említ nem sokkal azelőtt, hogy Lolita

észreveszi McCrystalékat. Ez párhuzamot teremt a családnév és a turistalátványosság között, ami

azt  sugallja,  hogy akikkel  a  kislány beszélni  szeretne,  ugyanazt  a  banalitást  képviselik,  mint  a

kristálybarlang.  Ebben a kamrában állva  Lolita  „ifjú  rabnőnek” tűnik,  s  a  kommersz környezet

trivializálja azt, hogy Lolita valóban csapdában érzi magát Humbert mellett. A narrátor még a lány

iránt  érzett  szexuális  vágyát  is  banálisnak ábrázolja:  tárgyilagosan megemlíti,  hogy volt  „[e]gy

kullancs az ágyékomban.” Ez a kullancs valószínűleg annak az eredménye, hogy a szabadban tette

magáévá  Lolitát,  hiszen  később  megjegyzi,  hogy  „Amerika  Vadonjaiban  a  szabadtéri  szerető

számára nem olyan könnyű nekifogni a legősibb bűnnek és időtöltésnek”, mivel akkor „nevenincs

rovarok csípik” meg (176).247 Azzal, hogy a „huszadik Pokol-szurdokunk” után a kullancsra vált,

majd egyből a lustálkodó öregemberekre, azt sugallja, hogy a pedofília olyan rutinszerű, mint a

turizmus  vagy  a  pihenés.  Egyébként  feltűnő,  hogy  a  szexualitást  „a  legősibb  bűnnek  és

időtöltésnek”  nevezi  –  mintha  a  regény  első  felében  szinte  metafizikai  élményként  ábrázolt

szexualitás a könyv második részében már majdhogynem puszta unaloműzés lenne.

Ám Humbert  hiába  komponál  olyan szövegkörnyezetet  a  zárójeles  rész  köré,  ami  a  lehető

legjobban hasonlítja a kislány szavait a táj monotonitásához, a könyörgés még ennek ellenére is

kilóg.  Kontrasztot  teremt,  hogy  a  jobbára  látványokat  rögzítő  leírás  átvált  Lolita  hangjának

megidézésére, vagyis egy akusztikai inger veszi át az uralkodást a vizuálisakon, és azért is, mert az

egész regényben nagyon ritkán halljuk a kislányt ennyire kétségbeesettnek. Humbert ezért még egy

eszközt bevet a zárójel hatásának tompítására: kisajátítja Lolita hangját. Az esdeklés közepén az

olvasó felé fordul, és megismétli a kislány szavait: „let's talk to them, reader!” Békés Pál fordítása

feltehetőleg helyesen értelmezi ezt a felkiáltójeles közbevetést felháborodásnak, és erősíti meg ezt

az interpretációt a felkiáltójel mellé tett kérdőjellel („beszéljünk velük, olvasó?!”). A közbevetésnek

ugyanis valóban nem az a funkciója, hogy mintegy odahívja az olvasót McCrystalékhoz, mintha

ténylegesen beszélni akarna velük. Inkább Lolita kérésének képtelenségét érzékelteti,  az olvasót

belekényszerítve a narrátor helyébe, akinek a leleplezéstől kell tartania. Ebből a torz perspektívából

nézve pedig valóban abszurd a kérés.248 Ez pedig azt bizonyítja, hogy Humbert a montázst arra

igyekszik használni, hogy elnyomja Lolita hangját, és igazolja a saját vágyát a kislány iránt.

247 „But in the Wilds of America the open-air lover will not find it easy to indulge in the most ancient of crimes and 
pastimes. Poisonous plants will burn his sweetheart’s buttocks, nameless insects sting his […]” (AL, 168). 

248 Arról, hogyan kényszerül rá az olvasó, hogy felvegye Humbert nézőpontját, lásd: Lisa Zunshine, Why We Read 
Fiction: Theory of Mind and the Novel (Columbus: The Ohio State University Press, 2006), 106.
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3.3. Explicit filmes utalások

A filmművészetnek a regényre tett hatása nem merül ki a montázsokban. Humbert más filmes

eszközöket is használ, sőt utal különböző filmzsánerek jellegzetes karaktereire és szituációra. Ezek

az utalások általában explicitebbek, mint a montázsok, melyeket Humbert ugyan filmszerűen épített

fel, de ezt nem feltétlenül emelte ki.

Ezek a nyíltabb utalások szintén az olvasó manipulációjának a  részei,  amennyiben Humbert

hajlamos arra használni a filmes utaláshálót, hogy trivializálja a tetteit. Ez történik akkor, amikor

Humbert és a kislány a postán várakoznak:

Lo  derűsen  tanulmányozta  a  körözött  személyek  kifüggesztett  fényképeit.  A  jóképű  Bryan
Bryanskit,  alias  Anthony  Bryant,  alias  Tony  Brownt  (szem:  mogyoróbarna,  bőrszín:  fehér)
emberrablásért körözték. Egy szomorú szemű, idős úriember faux pas-ja postarablás volt, s mintha
csak  ez  nem  volna  elegendő,  ferde  szemöldökkel  verte  meg  a  végzet.  Mogorva  More  alatt
figyelmeztetés: feltehetően fegyver van nála, különösen veszélyesként kezelendő. Ha filmre akarják
vinni a könyvemet, itt tűnjön át lassan ezen arcok egyike az enyémbe, míg nézem őket. Mi több,
volt  ott  egy rímbe szedett  maszatos  pillanatfelvétel  is:  Tizennégy éves az eltűnt leányka, barna
félcipőben látták utoljára. Értesítse Buller seriffet. (L, 233)249

A magyar fordításban eltéveszthetetlen, hogy Humbert az áttűnés filmes eszközére utal, de az

eredeti angol szövegből se nehéz kikövetkeztetni, hogy erre gondol, amikor az elképzelt adaptáció

rendezőjét arra szólítja fel, „finoman olvadjon bele” az arca az egyik bűnözőébe. Mint a „finom”

szóból is látszik, az áttűnés olyan finom és konvencionális eleme a filmeknek, hogy a közönség

nem feltétlenül tudatosítja a jelenlétét, vagy legalábbis nem feltétlenül tulajdonít neki jelentésképző

erőt. Az irodalom közegében leírva azonban furcsának tűnik, és Humbert ezt a komikus furcsaságot

a saját céljára aknázza ki. A párhuzam közte és a bűnözők között abszurdnak tűnik a médiumváltás

komikus  hatása  miatt.  Az  olvasó  a  gúnyos  hangnem miatt  lehet,  hogy nem veszi  komolyan  a

párhuzamot, pedig az több szinten is érvényes. Bryan Bryanskinek ugyanúgy „tükrözött” a neve,

mint Humbert Humbertnek, és mindketten több álnevet is használnak – a regény végén a narrátor

beismeri,  hogy a  Humbert  Humbert  csak  álnév,  és  az  Otto  Otto,  Mesmer  Mesmer  és  Lambert

Lambert nevek mind felmerültek a fejében (L, 324). Bryant emberrablásért körözik, és Humbertet is

lehet hasonlóval vádolni, amiért Lolitát rákényszeríti, hogy vele tartson egyik államból a másikba.

Az,  hogy a  Mogorva  Morének  fegyvere  van,  előrevetíti,  hogy Humbert  le  fogja  lőni  Quiltyt.

249 „Serene Lo studied the rogues’ gallery. Handsome Bryan Bryanski, alias Anthony Brian, alias Tony Brown, eyes 
hazel, complexion fair, was wanted for kidnaping. A sad-eyed old gentleman’s faux-pas was mail fraud, and, as if 
that were not enough, he was cursed with deformed arches. Sullen Sullivan came with a caution: Is believed armed, 
and should be considered extremely dangerous. If you want to make a movie out of my book, have one of these 
faces gently melt into my own, while I look. And moreover there was a smudgy snapshot of a Missing Girl, age 
fourteen, wearing brown shoes when last seen, rhymes. Please notify Sheriff Buller” (AL, 222).
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Humbert  trivializálja  az  eltűnt  tizennégy  éves  leány  esetét  azzal,  hogy  kimutatja  a  felhívás

szövegében a rímet („leányka” – „utoljára”; az eredetiben: „fourteen” – „last seen”). Természetesen

ez a felhívás is vonatkoztatható a saját életére: Lolita szintén tizennégy évesen szökik meg tőle, és

lesz Humbert szempontjából „eltűnt leányka” (Lolita 1935. jan. 1-jén született, és 1949. júl. 4-én

hagyják el Quiltyvel a kórházat250).

A bekezdésben előrevetített jelenet, melyben Humbert meggyilkolja Quiltyt, híres az abszurd

humoráról.  A komikum természetesen ismét  Humbert  bűnének szörnyűségét  tompítja.  Az egyik

eszköz, amely ezt a komikus hangnemet megteremti, nem más, mint egy filmzsánerre való explicit

utalás.  Quilty,  amikor  Humbert  pisztolyt  fog  rá,  úgy  gúnyolja  ki  a  fenyegetést,  hogy  a

gengszterfilmeket imitálja:  „No né! – nyújtotta a szót (most a gengszterfilmek ütődött  blabláját

utánozta). – Van neki egy hercig kis stukkere? Mi a pihét akar vele?” (L, 312).251

Az eredetiben Quilty inkább azt kérdezi, „Mit akar érte”, nem azt, hogy „Mi a pihét akar vele” –

ezt az is mutatja, hogy megkísérli kivenni Humbert kezéből a fegyvert, mintha tárgyalnának, és

megvizsgálna egy eladó tárgyat. Amit viszont egy magyar fordítás nem tud átadni, bármilyen hű is

legyen, az az, hogy Quilty női névmással mutat a pisztolyra („her”). Ez a regény egyik korábbi

filmes utalását  ellensúlyozza.  Mielőtt  odaér  Quilty kivégzésének helyszínére,  Humbert  a  macsó

gyilkos  szerepével  kezd  azonosulni,  amit  az  jelez,  mint  Susan  Amper  rámutatott,  hogy  a

gengszterek mintájára feketébe öltözik, és megszállottan foglalkozik a pisztolyával.252 (A fegyvert

Havernek  nevezi  el,  angolul  „Chum”-nak,  ami  tovább  erősíti  a  bűnözőkkel  való  azonosulást,

ugyanis régen a „chum” szót bizonyos börtönökben az újonnan érkező elítéltekre használták.253)

Humbert itt a filmes antihősök vonzerejét igyekszik átvenni. Annak érdekében, hogy elkülönítse

magát  a  karizma nélküli,  egyértelműen visszataszító  bűnözőktől,  akik  szexuális  féltékenységből

ölnek, gúnyos interpretációját nyújtja a fegyverre való fixációjának: „Automata zsebpisztoly feküdt

benne  […]  biztosítva,  nehogy  véletlenül  elsüljön.  Megjegyzendő,  hogy  a  pisztoly  az  Ősatya

középső végtagjának freudi szimbóluma” (L, 226).254 Quilty megölése előtt viszont Humbert már

sokkal kevésbé gúnyosan írja le a fegyvert: „Tárat az agyba. Helyére kell nyomni, míg nem hallod

vagy érzed,  hogy kattan.  Milyen meghitt.  Befogadóképesség: nyolc töltény.  Acélkék: sóvárogva

250 A regény kronológiáját áttekinti: Dieter E. Zimmer, “A Chronology of ‘Lolita’,” d-e-zimmer.de, last modified 
March 3, 2008, http://www.d-e-zimmer.de/LolitaUSA/LoChrono.htm.

251 „‘Say!’ he [Quilty] drawled (now imitating the underworld numbskull of movies), ‘that’s a swell little gun you’ve 
got there. What d’you want for her?’” (AL, 297).

252 Susan Amper, “Lolita and Her Movies: The Unmaking of Humbert Humbert,” West Virginia University 
Philological Papers 41 (1995): 87.

253 A Dictionary of Slang and Unconventional English, ed. Eric Partridge, 7th ed. (New York: Macmillan Publishing, 
1970).

254 „There [. . .] lay a pocket automatic [. . .] with the slide lock in safety position, thus precluding any accidental 
discharge. We must remember that a pistol is the Freudian symbol of the Ur-father’s central forelimb” (AL, 216).
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várja, hogy elsüssék” (L, 307).255 Ezen a ponton már annyira eluralkodik Humberten a bosszúszomj,

hogy amikor önkéntelenül újra használja a kétértelmű „elsütni” szót, nem ellensúlyozza Freud elleni

gúnyos kiszólással. A leírásban az is szexuális frusztrációról árulkodik, hogy részletezi, amint a tárat

a pisztoly agyába (angolul: „butt”; ennek szintén lehet szexuális áthallása) nyomja, ami „meghitt”

(más fordításban: éppen beleillő, szoros) érzést okoz.

A fentiek miatt járul hozzá Humbert tetteinek trivializálásához, amikor megtudjuk, hogy Quilty

a gengszterfilmeket imitálja és feminin névmással illeti az addig hangsúlyosan maszkulin fegyvert.

Mikor Humbert bosszúszomja a tetőfokára hág, és kezd olyan mértékben azonosulni a gengszter

szerepével, amely már visszatetszést kelthet, akkor Quilty komolytalan viselkedése megteremti a

kellő távolságot a bűnügyi szerepmintától.

Maga  a  narrátor  is  tesz  arra  való  erőfeszítéseket,  hogy ellensúlyozza  az  antihősökkel  való

azonosulását. Mesél a fegyvertartásban való járatlanságáról, amivel azt sugallja, hogy nem tipikus

gyilkos: „Olyan alapos olajfürdőben részesítettem Havert, hogy most nem tudtam megszabadulni a

ragacstól.  Rongyba  bugyoláltam,  mint  valami  megnyomorított  végtagot  […]”  (L,  309).256 A

gyilkosság  jelenetében  még  egyszer  megemlíti,  hogy  a  fegyver  tisztításával  meggyűlt  a  baja:

„óvatosan kigöngyöltem piszkos Haveromat, ügyelve, hogy olajfoltot ne hagyjak a krómacélon –

azt hiszem, rossz márkát vásároltam, fekete volt és szörnyen mocskos” (L, 310).257 A narrátor most

sem ellenpontozza ironikus megjegyzésekkel azt a kifejezést, amelyik a szexuális frusztrációjáról

tanúskodik:  nem  veszi  észre,  hogy  az  „Ősatya  középső  végtagja”  képet  úgy  visszhangozza  a

„megnyomorított végtaggal” való hasonlatban, hogy a gúny most nem Freudra irányul, hanem a

saját ügyetlenségére. Ez kevésbé hízelgő fényben láttatja, mint szeretné.

Az antihőssel való hasonulási stratégiája mégsem teljesen sikertelen. Egyszerre képes dicsőíteni

és trivializálni a tettét. Dicsőíti,  amennyiben a gengszterszerep megidézésével azt sugallja, hogy

elszánt, és a törvényen kívül is van egyfajta morális kódja – aki a szerelmének ártott, mint ahogy

Quilty  eldobta  Lolitát,  azt  kivégzi.  Trivializálja,  amennyiben  az  antihős  státusz  kevésbé  vonzó

aspektusait ellensúlyozza a pisztoly megolajozásából fakadó helyzetkomikummal. Noha Humbert

éppolyan hidegvérű gyilkos, mint egy gengszterfilm szereplője, az inkompetenciája miatt kevésbé

fenyegetőnek látjuk.

Appel  eltérően  értelmezi  Quilty  kivégzésének  jelenetét.  Áttekintést  ad  arról  az  (irodalmi

gyökerekkel  is  rendelkező)  filmes  hagyományról,  amelyben  a  gengszter  és  a  westernhős

255 „Push the magazine into the butt. Press home until you hear or feel the magazine catch engage. Delightfully snug. 
Capacity: eight cartridges. Full Blued. Aching to be discharged” (AL, 292).

256 „Such a thorough oil bath did I give Chum that now I could not get rid of the stuff. I bandaged him up with a rag, 
like a maimed limb [. . .]” (AL, 293).

257 „“I [. . .] gingerly unwrapped dirty Chum, taking care not to leave oil stains on the chrome—I think I got the wrong 
product, it was black and awfully messy” (AL, 295).
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férfiasságának  első  számú  jelzője  a  pisztolya,  és  helyesen  rámutat,  hogy  amikor  Quilty  női

névmással illeti Humbert fegyverét, azzal ezt a klisét parodizálja.258 Szintén helyesen megjegyzi,

hogy  az  időnként  nőiesen  viselkedő  és  saját  bevallása  szerint  impotens  Quilty  részéről  freudi

elszólásként is értelmezhető, hogy egy ilyen maszkulin tárgyat feminizál.259 Azonban Appel szerint

a parodisztikus eljárások célja pusztán az, hogy az irodalom csináltságára hívja fel a figyelmet, és a

poslij forgatókönyveket  író  Quilty  halála  Nabokov  megvetését  tükrözi  a  klisésen  felépített

történetek  iránt.  Nabokov Appel  szerint  „egy rossz írót  ítél  el,  a  Moziszeretet  bajnokát.  Quilty

megölése a költői igazságtételt szolgálja, ha mást nem is; és a gyilkosság a paródiával egyetemben

kritikává válik, ami jobban illik a művészethez, mint az élethez.”260 Ez az értelmezés problematikus,

és  nem  csak  azért,  mert  Quilty  allegorikus  megfeleltetése  a  zsánerfilmek  világával  kicsit

megbiccen:  Appel  éppen  azt  fejtegette,  hogy a  pisztoly  női  névmással  illetése  bontja  le  azt  a

párhuzamot,  amelyet  a  mozis  hagyomány von a fegyverek  és  a  maszkulinitás  között.  Nagyobb

problémának látom, hogy Appel neutralizálja a gyilkosság bűnét. Amikor a kivégzés vontatottságát

úgy értelmezi, hogy azt mutatja, „Humbert vétke nem olyan könnyen kap felmentést”, akkor csak a

pedofília  vétkére  gondol.  Noha  Quiltyt  „»hamis«  hasonmásnak”261 nevezi,  inkább  valódi

hasonmásként kezeli (mint a „hamis” szó köré tett idézőjele is mutatja), méghozzá olyannak, akinek

csak szimbolikusan van jelentősége és jelentése. Ez sokban megfelel Humbert nézeteinek, aki a

regény  végén  az  őt  váró  büntetésről  értekezve  bevallja,  hogy  Lolita  szenvedése  miatt  érez

bűntudatot, Quilty halála miatt nem:

Bizonyos okoknál fogva, melyek talán nyilvánvalóbbaknak tűnhetnek, mint amilyenek valójában,
ellenzem a halálbüntetést; bízom benne, hogy ezt a nézetemet az ítélethozatalra jogosult bíróság is
osztani fogja. Ha magam ítélkeznék, legalább harmincöt évet adnék Humbertnek nemi erőszakért,
és a többi vádat elejteném. (L, 325).262

Humbert ugyan nem nevezi meg a gyilkosság vádját, de indirekten azt sugallja róla, hogy nincs

jelentősége.  Nabokov  úgy  jelzi,  hogy  az  olvasónak  ezzel  nem  kell  egyetértenie,  hogy

önellentmondást helyez a narrátor megfogalmazásába: ha Humbert nem hisz a halálbüntetésben,

hogyan  igazolja  maga  előtt,  hogy  kivégezte  Quiltyt?  Ez  a  logikai  bukfenc  nem feltűnő,  mert

Humbert  egy ironikus-pimasz  megjegyzéssel  eltereli  a  figyelmünket:  tettetett  objektivitással  azt

sugallja, hogy attól függetlenül is ellenzi a halálbüntetést, hogy ő éppen a halálbüntetést igyekszik

258 Appel, Nabokov’s Dark Cinema, 145.
259 Ibid, 147.
260 Ibid, 151.
261 Ibid, 149.
262 „For reasons that may appear more obvious than they really are, I am opposed to capital punishment; this attitude 

will be, I trust, shared by the sentencing judge. Had I come before myself, I would have given Humbert at least 
thirty-five years for rape, and dismissed the rest of the charges” (AL, 308).
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megúszni (az okai „nyilvánvalóbbnak tűnhetnek, mint amilyenek valójában”), és amíg az olvasó

gondolatait lefoglalja ennek az állításnak az értékelése, addig Humbert gyorsan megemlíti, hogy a

többi vádat ejtené. Emiatt a befogadónak különösen figyelmesnek kell lennie, ha nem akar átsiklani

a  Quilty  gyilkosságát  elbagatellizáló  kitételen,  ezzel  mintegy  hallgatólagosan  elfogadva  azt.

Mindezt  figyelembe  véve  problematikus,  hogy  Appel  ugyanúgy  lekicsinyli  a  gyilkosság

jelentőségét,  mint  Humbert.  Ez  a  másik  értelmezői  véglet,  mint  amit  Elen  Pifer  képvisel,  aki

kizárólag realista poétikai sémát követ, és elutasítja a jelenet szimbolikus olvasatának lehetőségét

(ahogy erre a disszertáció első fejezetében már kitértem). Az igazán meggyőző interpretációk nem

egyszerűsítik le ezt a többértelműséget; saját elemzésemben azért koncentráltam arra, hogy milyen

távolító eljárásokat használ Humbert a kivégzés elmesélésében, mert ezek akkor is érvényesek a

jelenetre, ha hús-vér Quiltyt feltételezünk, és akkor is, ha Humbert hasonmásának tekintjük. Utóbbi

esetben azonban Quilty nem egyszerűen a Rossz megtestesüléseként olvasható, ahogy Appel teszi,

hanem egy belső  ellenmondásként  Humbert  önigazolásában:  a  narrátor  Quilty  szerepeltetésével

kedvezőbb színben igyekszik feltüntetni magát, valójában azonban agresszivitásáról és manipulatív

hajlamáról ad tanúbizonyságot.

3.4. Az irodalom hatásiszonya a filmektől

Mint láthattuk, a filmszerűen megírt jeleneteknek és a filmes trópusoknak nagy szerepük van: 

az, ahogyan értelmezzük őket, befolyásolja, hogy elfogadjuk-e Humbert elképzeléseit a tettei 

megbocsáthatóságáról. A más művészeti ágból, mintegy idegen forrásból vett eljárások és 

motívumok ilyen fontos jelenléte feszültséget teremt a szövegben. Harold Bloom ezt a jelenséget 

hatásiszonynak nevezte. A továbbiakban nem fogom szorosan követni az elméletét, de egyetértek 

azzal az elképzelésével, hogy az írók az őket érő hatásokat teherként élik meg, és műveik legalább 

részben a hagyományra adott reakciók. Bloom szerint egy író mindig fél attól, hogy a művét 

korábban született alkotások kevésbé eredeti másolataként fogják látni, ezért a keletkező 

szövegükben igyekeznek demonstrálni, miben térnek el az irodalmi felmenőiktől.263

Maga Nabokov hírhedten nagyra értékelte a művészi eredetiséget, és rendre visszautasította, ha 

interjúiban azt kérdezték tőle, hatott-e valaki az írásaira.264 Ezekhez a kategorikus kijelentésekhez 

képest enyhébbek a filmművészet hatására adott reakciói; a fejezetem elején idézett levélben még 

azt is elismeri, hogy felhasznál filmes metaforákat. De a hatásiszony mégis megnyilvánul abban, 

hogy amikor Nabokov átvesz bizonyos eszközöket a filmművészetből, akkor más eljárásokkal 

263 Harold Bloom, The Anxiety of Influence, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 1997).
264 Egy magyarul is olvasható példa: „A The Paris Review interjúja Nabokovval”, Tiszatáj 70, no. 5 (2016): 18.

89



kihangsúlyozza szövegének irodalmi voltát.

De pontosan mi(k)ben is különbözik Nabokov írásainak működésmódja a filmektől? Ezt 

legtisztábban egy olyan részlet mutatja meg, amelyik nem tartalmaz explicit utalást a filmekre, 

mégis azok elbeszélésmódját imitálja. Miután Humbert telefonon értesül, hogy Charlotte-ot 

elgázolták a házuk előtt, így írja le, mi tárult a szeme elé, mikor odarohant:

Meredek utcácskánk túlvége különös látványt nyújtott. Egy nagy, fényes-fekete Packard mászott fel
Miss Szemközti lejtős pázsitjára rézsútosan a járdáról (melyen kockás pongyolaszárny gyűrődött 
halomba), és ott állt napfényben ragyogva, ajtaja tárva, mint a szárnyak, első kerekei mélyen az 
örökzöld sövényben. Ezen autó anatómiai jobb oldalán, a pázsitrézsű nyírott gyöpén, fehér bajszos, 
jól öltözött – dupla soros, szürke öltöny, pöttyös csokornyakkendő –, idős úriember feküdt hanyatt, 
hosszú lábai összezárva; akár egy halott nagyságú viaszbáb. Szavakba kell öntenem a pillanatnyi 
látomány ökölcsapását; a szavak fizikai halmaza a papíron csorbítja a tulajdonképpeni villanást, a 
benyomás éles egységét: rongycsomó, autó, öregember-baba, Miss Sz. gondozója, kezében félig 
üres pohárral, suhogva rohan vissza az árnyékos tornácra – ahol a fölpolcolt, bekalodázott, rokkant 
hölgy vélhetőleg maga is sikoltozik, de nem elég hangosan ahhoz, hogy elfojtsa a ritmikus 
kaffogást, mit Ószer szettere hallat, míg csoporttól csoportig csámborog – egy csapatnyi, már a 
járdán, a kockás kupac mellett gyülekező szomszédtól vissza az autóhoz, amit végül is sikeresen 
leterített, aztán egy másik, Leslie-ből, két rendőrből és egy teknőckeretes szemüveget viselő 
robusztus férfiból álló csoporthoz. (L, 103–104)265

A passzus azért alkalmas Nabokov írásai működésmódjának megvilágítására, mert leképezi azt 

a folyamatot, ahogy Nabokov alkot. A Lolita után született „Az ihletről” című esszében Nabokov 

arról számol be, hogy az írásnak egy korai fázisában a következő történik:

A narrátor megérzi, mit fog elmesélni. A megérzést úgy lehet meghatározni, mint egy hirtelen 
látványt [más fordításban: víziót], mely gyors beszéddé alakul. Ha valamilyen eszköz rögzítené ezt 
a ritka és elragadó jelenséget, a kép pontos részletek csillámlásaként érkezne, a verbális rész pedig 
egybefolyó szavak kuszaságaként. A tapasztalt író azonnal lejegyzeteli, és e során folyamatosan 
megvilágosodó értelemmé alakítja azt, ami alig több, mint egy elmosódó folt; a jelzők és a 
mondatszerkezet olyan tisztává és rendezetté válnak, mint amilyenek a nyomtatásban lesznek. (SO, 
309)266

265 „The far side of our steep little street presented a peculiar sight. A big black glossy Packard had climbed Miss 
Opposite’s sloping lawn at an angle from the sidewalk (where a tartan laprobe had dropped in a heap), and stood 
there, shining in the sun, its doors open like wings, its front wheels deep in evergreen shrubbery. To the anatomical 
right of this car, on the trim turf of the lawn-slope, an old gentleman with a white mustache, well-dressed—
doublebreasted grey suit, polka-dotted bow-tie—lay supine, his long legs together, like a death-size wax figure. I 
have to put the impact of an instantaneous vision into a sequence of words; their physical accumulation in the page 
impairs the actual flash, the sharp unity of impression: Rug-heap, car, old man-doll, Miss O.’s nurse running with a 
rustle, a half-empty tumbler in her hand, back to the screened porch—where the propped-up, imprisoned, decrepit 
lady herself may be imagined screeching, but not loud enough to drown the rhythmical yaps of the Junk setter 
walking from group to group—from a bunch of neighbors already collected on the sidewalk, near the bit of checked
stuff, and back to the car which he had finally run to earth, and then to another group on the lawn, consisting of 
Leslie, two policemen and a sturdy man with tortoise shell glasses” (AL, 97–98).

266 „The narrator forefeels what he is going to tell. The forefeeling can be defined as an instant vision turning into rapid
speech. If some instrument were to render this rare and delightful phenomenon, the image would come as a 
shimmer of exact details, and the verbal part as a tumble of merging words. The experienced writer immediately 
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Később Nabokov azt is elmondja, hogy az ihlet „egymást követő villanások” formájában 

érkezik az írónak. Humbertet hasonló módon rohanja meg egy villanásszerű, „hirtelen látvány”, 

amelyet egymás utáni szavakra próbál fordítani. Igaz, hogy Humbert nem mutatja be az ihlet 

„verbális részén” való munkát (azt, ahogy az „egybefolyó szavak kuszasága” egy kompozícióvá áll 

össze), de egy ponton mégis mintha egy megmunkálatlan, jegyzetszerű lista felől haladna a 

végleges megfogalmazás felé. A látványt ugyanis így bontja elemeire: „rongycsomó, autó, 

öregember-baba, Miss Sz. gondozója, kezében félig üres pohárral, suhogva rohan vissza az 

árnyékos tornácra […].” Itt a rongy, a kocsi és az öregember odavetve vannak csak megemlítve, 

mintha az elbeszélő habozás nélkül, nyers formájukban jegyzetelné le azokat a szavakat, amelyekké

az ihlet eredeti képe kezd átalakulni. Miután megemlíti Miss Szemközti gondozóját, a leírás 

részletezőbb lesz, a mondatszerkezet pedig összetettebb. Ez nem véletlen: a narrátor a rongycsomót,

a kocsit és az öregembert már ábrázolta korábban, míg a gondozó új szereplő a jelenetben.

Ez lehetőséget ad az olvasónak, hogy összehasonlítsa a rongycsomó, a kocsi és az öregember 

hármasának korábbi, ékesszólóbb leírásait ezekkel a szűkszavú utalásokkal, melyek közelebb állnak

a Humbertet megrohanó „benyomás éles egység[éhez]”. Ez meglehetősen indirekt módon mutatja 

be, miként finomítja a mondatszerkezetet és a teljes szöveget egy író – Nabokov jóval 

közvetlenebbül beszél erről az esszéjében. De még ha Humbert nem is tér ki az írásfolyamat 

közbülső állomásaira, a kiindulópontja („a pillanatnyi látomány”) és a végpontja („a szavak fizikai 

halmaza”) megfeleltethetők azoknak, amelyeket Nabokov esszéje kijelöl: egy látványtól haladunk a 

jól felépített verbális konstrukció felé. Ráadásul az esszé mintha azt sugallná, hogy a bevillanó ihlet 

(mind a „verbális része”, mind maga a kép) megelőzi az értelmet. Humbert pedig éppen azért kísérli

újrateremteni „a benyomás éles egység[ét]”, mert azt a pillanatot szeretné felidézni, amikor még 

nem értette a látottak implikációit, csak a „pontos részletek csillámlás[át]” látta. Humbert aprólékos 

magyarázatot ad a látvány minden egyes elemére, miután megemlíti őket (az általam idézett részlet 

után rögtön felfedi, hogy az öregember nem a gázolás áldozata volt, hanem szívroham gyanúja 

miatt feküdt a földön, és hogy a rongycsomó Charlotte holttestét takarta le), ezért a preracionális 

fázisból a megértés felé halad.

Az eredeti szöveg egy pontján Humbert explicit instrukciót ad az olvasónak, hogyan képzelje el

a jelenetet: „the […] decrepit lady herself may be imagined screeching”, szó szerinti fordításban a 

„rokkant hölgyet sikoltozva lehet elképzelni”. Ez szintén párhuzamba állítható Nabokov 

irodalomfelfogásának egy pontjával. A „Jó olvasók és jó írók” című esszéjében Nabokov a 

takes it down and, in the process of doing so, transforms what is little more than a running blur into gradually 
dawning sense, with epithets and sentence construction growing as clear and trim as they would be on the printed 
page.”
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képzeletet jelöli ki mint az egyik legfontosabb eszközt, amelyre mind a szerzőnek, mind a 

befogadónak szüksége van. Eszerint a helyes olvasás kulcsa az, hogy az olvasó a szöveg apróbb 

részleteit figyelembe véve pontosan úgy rekonstruálja a fejében a könyv világát, ahogy az író 

elképzelte (LL, 3–4). Ez az utasítás mintha elsősorban a leírásokra vonatkozna, hiszen ezeket 

hajlamos az átlagolvasó átlapozni. Nabokov számára azonban ugyanolyan jelentőségűek, mint a 

cselekményt előre mozdító szövegrészek: „Fanny Price szemszíne a Mansfield Parkban és a kicsi, 

hideg szobájának berendezése fontosak” (LL, 4).267 Amikor Humbert aprólékosan leltározza a 

látvány elemeit, és az egyikről megemlíti, hogyan lehet elképzelni, akkor mintha ennek az esszének 

a szellemében cselekedne: elősegíti, hogy az olvasója ugyanúgy rekonstruálja az utcát, ahogy ő látja

maga előtt.

A regényrészlet tehát több ponton is rezonál Nabokov írásról alkotott nézeteivel. Ha ez a 

szöveghely egyben filmszerű is, mint ahogy korábban állítottam, akkor ideális lehet arra, hogy 

bemutassa film és irodalom különbségét, és a keverésük hatását. De valóban filmszerű lenne? 

Elvégre Humbert egy villanásszerű látványt igyekszik megörökíteni, ami inkább fényképhez, mint 

mozgóképhez hasonlítható. Ráadásul a regény forgatókönyv-változatában maga Nabokov is film 

helyett fényképhez köti a jelenetet a következő szerzői utasításban:

A kép kimerevedik. Humbert áttekinti a helyszínt: a járdán heverő testet, az autó közelében a fűben 
fekvő öregurat, a baleset által idevonzott különféle embereket, a szerencsétlen vezetőt, két rendőrt, 
és a csoportok között sétáló vidám juhászkutyát.
Egy fényképész a Közlekedési Osztálytól fotót készít.
Egy vetítőteremben egy pálcát tartó előadó megmutatja a fotót néhány rendőrnek […] (LS, 87).268

Nabokov a kép kimerevítését írja elő, és aztán egy fényképész még fotót is készít az utcáról, 

amelyet Humbert bámul. Ez mintha azt sugallná, hogy a „különös látvány” természete inkább 

fotografikus, mint filmszerű volt.

A szöveget közelebbről megvizsgálva azonban azt láthatjuk, hogy Nabokov habozott, hogy 

fotografikus vagy filmszerű eljárással ábrázolja. A kép elvileg ki van merevedve, Humbert mégis 

„áttekinti” a helyszínt: lépésről lépésre jut el a járdán heverő testtől „a csoportok között sétáló” 

kutyáig. Fokozatosan tanulmányozza a környezetét, ez pedig (a kutya csoporttól csoportig tartó 

sétájával egyetemben) megtöri a pillanatkép formai korlátait: ábrázolásához mozgóképekre van 

szükség. Az sem világos, hogyan kattinthat el egy képet a fényképész, ha éppen ki van merevítve az

267 „The color of Fanny Price’s eyes in Mansfield Park and the furnishing of her cold little room is important.”
268  „The picture now is a still. Humbert surveys the scene: The body on the sidewalk, the old gentleman resting on the 

grass near the car, various people attracted by the accident, the unfortunate driver, two policemen, and the cheerful 
collie walking from group to group. / A photographer from the Traffic Division is taking a picture../ In a projection 
room it is shown to a bunch of policemen by an instructor with a pointer. […]”.
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utca képe – Nabokov talán úgy képzelte, hogy a pillanatkép és a fényképkészítés cselekedete 

montázsszerűen fog váltakozni, de ha ez így van, ezt nem magyarázta el a máskülönben igen 

részletes utasításban. Az általam idézett részlet után az előadó a fotó segítségével elmagyarázza a 

baleset „koreográfiáját”, és itt Nabokov ismét narratív eszközöket vet be annak érdekében, hogy a 

forgatókönyvben is újrateremtse azokat az ironikus megjegyzéseket, amelyeket Humbert fűz a 

„különös látvány”-hoz.269 Ez mind azt mutatja, hogy Nabokov mozgóképes eszközöket használ még

akkor is, amikor egy fényképszerű, mozdulatlan látványt próbál megörökíteni.

A regényhez visszatérve, az ottani bekezdés szintén filmszerű stílust alkalmaz annak ellenére, 

hogy a látvány fotografikus hatásáról beszél. Mint Barbara Wyllie kimutatta, Humbert hiába 

próbálja a „hirtelen látomány” közvetlenségét imitálni, az elbeszélésmódja éppen a közvetlenséget 

tagadja meg az olvasótól a feszültségteremtés kedvéért. Wyllie szerint a látvány részleteinek 

fokozatos felfedése „premier plánok sorozatát” alkotja.270 Ez az eljárás azért filmszerű, érvel Wyllie,

mert a filmkamera egy olyan sajátosságára hasonlít, amelyet Alan Spiegel „anatomizáció”-nak 

nevezett, ez pedig nem más, mint a „koncentrált figyelem” a „részletes információkra”. Wyllie így 

írja le Humbert narrációjának hatását:

Humbert Humbert szavainak egymásutánja úgy funkcionál […] mint a filmkockák sora, amelyek az
állóképet anatomizált filmmé alakítják. Mint [Raymond] Chandler teszi [másutt], Humbert Humbert
a helyszín széléről indul, a kerületét járja körül, majd fokozatosan beljebb halad, Charlotte testének 
a látványát egészen a legvégéig halasztva. Minden részletet aprólékosan rögzít, csak azt nem, 
amelyikre az olvasó/közönség vár.271

Wyllie érveléséből világos, hogy a szekció filmszerű stílusa abban segít Humbertnek, hogy az 

információadagolás ritmusát kontrollálja, és hogy feszültséget teremtsen. Ehhez azt tenném hozzá, 

hogy a narrátor egy másik eljárást is használ az olvasó figyelmének irányítására: a metaforizációt. 

Ez az eszköz a film és az irodalom határán áll (a narratológia egyik alapelve éppen az, hogy mind a 
269 A fotográfia, a film és a verbális narráció keveredését nem érinti, de érdekes kérdés, hogy a forgatókönyv rendőre 

nevetségessé válik, mert Humberttel ellentétben nincsenek információi a Charlotte halálát közvetlenül megelőző 
eseménysorról. A rendőr nem tudhatja, hogy a gázolás háttérkörülményei nem olyan szokványosak, mint állítja: 
„[…] az átlagos nézőnek, aki most érkezett a helyszínre, a szituáció nagyon-nagyon szokatlannak tűnhet; de 
valójában nem az” (“[…] to the ordinary spectator who has just arrived on the scene, the situation may seem very, 
very unusual; it is not so, really” [LS, 87]). Mindez összevág a forgatókönyv ama tendenciájával, hogy Humbert 
visszataszítóságából valamelyest visszavegyen: a forgatókönyv publikált változata a rendőr beszéde után átvált a 
táborra, ahol Lolita tölti a nyarat, így Humbertet soha nem halljuk Charlotte halálán gúnyolódni. A publikálatlan 
változat ezzel szemben szerepeltet egy jelenetet Humbert és a sofőr között, amelyben Humbert kezet akar fogni 
Beale-lel, és amely során Beale a gázolást „tragikus dolog”-nak nevezi, Humbert pedig csak szimplán „dolgot” 
mond. Ez a (végül törölt) jelenet indirekt módon érzékeltette volna Humbert kárörvendés és közömbösség között 
váltakozó érzelmi reakcióját Charlotte halálára – de még ez sem olyan direkt módon, mint a regény. A jelenetet és a 
forgatókönyv karakterábrázolási változtatásait disszertációm következő fejezetében fogom elemezni.

270 Wyllie, 137. Susan Amper szintén megemlíti a „gyors vágások filmes eszközének” hatását a következő kifejezésre: 
„rongycsomó, autó, öregember-baba, Miss Sz. gondozója, kezében félig üres pohárral, suhogva rohan vissza az 
árnyékos tornácra” („Lolita and Her Movies,” 86).

271 Wyllie, 137.
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film, mind az irodalom metaforákat használ), és emiatt fényt tud deríteni a két művészeti ág 

különböző hatásmechanizmusára. A tézisem az, hogy Nabokov írásai még a filmszerű 

bekezdéseikben is másként működnek, mint a filmek.

Humbert metaforák segítségével antropomorfizál egy tárgyat, az autót, míg az embereket 

élettelen tárgyakként ábrázolja. Hetényi Zsuzsa rámutatott, hogy a tárgyak és személyek 

attribútumainak felcserélődése Nabokov világnézetének szerves része, és egész életművében jelen 

van. A „Berlini útmutató” című novellában az emigráns elbeszélő a látott tárgyak 

megszemélyesítésével igyekszik otthonossá tenni az idegen környezetét, melyben az emberek csak 

báboknak tűnnek.272 A Király, dáma, bubiban, Nabokov második regényében az emberek 

bábszerűsége már nem csak az idegenségüket jelzi, hanem a posloszty jelenlétét indikálja.273 A 

Lolita ezeket a szövegelőzményeket gondolja tovább. Humbert is emigráns, így akár a világ 

megszelídítésének mozzanatát is fel lehet fedezni a megszemélyesítéseiben, de leírásában az a 

hangsúlyosabb, hogy a bábszerű emberek poslij-nak tűnnek. De ami a Király, dáma, bubiban egy 

extradiegetikus narrátor kommentárja volt a megvetendő szereplőkre, az a Lolitában a karakter-

elbeszélő más szereplők dehumanizálására irányuló, manipulatív narratív stratégiája. A fenti 

idézetben ráadásul nem feltűnően, csupán metaforák segítségével valósul meg. Humbert szavai 

szerint a kocsi „felmászott” a pázsitra és ott „állt”;274 sőt, még „anatómiai jobb oldala” is van. Az 

eljárás fordítottja a sofőr apját dehumanizálja: Humbert először csak hasonlítja egy „halott 

nagyságú viaszbáb”-hoz, majd később metaforikusan már azonosítja is vele, és egyszerűen 

„öregember-baba[ként]” hivatkozik rá. Miss Szemköztit emberi jellemzői helyett a térben elfoglalt 

helye azonosítja. A narrátor őróla azt írja, hogy „sikoltozik” – itt az eredetiben egy olyan szó áll, a 

„screeching”, amely áthallás a fékező autókerekek hangutánzó szavára (az is alátámasztja, hogy ez 

a szójáték szándékos, hogy a forgatókönyv egyik szerzői utasításában maga Nabokov is a 

„screeching” szóval írja le a kocsi fékezését [LS, 86]).

Az emberek és a tárgyak attribútumainak a felcserélése Charlotte és a kocsi esetében a 

legteljesebb. Charlotte holttestét egy rongy takarja – az eredetiben „laprobe”, ami a Random House 

Dictionary meghatározása szerint „olyan takaró, mely egy személy ölének és lábának betakarása 

szolgál, különösen, amikor automobilban, lovaskocsiban stb. utazik” [a kiemelés az enyém].275 

272 Hetényi, Nabokov regényösvényein, 104–105.
273 Ibid, 192. Hetényi egy másik tanulmányban bővebben tárgyalja az emigrációs érzelmi állapot és a tárgyak 

megszemélyesítése közti kapcsolatot, és Nabokov mellett Jurij Olesa és Danyiil Harmsz példáját is megvizsgálja: 
„Porcelánmalac és celluloidgyík: Vladimir Nabokov tárgyleírásai”, Jelenkor 62, no. 11 (2019): 1254-1263.

274 Amikor Appel leltározza a regény autós motívumhálóját, futólag idézi ezt a passzust, és ő is megjegyzi, hogy ezek a
kifejezések megszemélyesítik a járművet. Appel fókusza más, mint az enyém, de tézise nem mond ellent az 
enyémnek: szerinte a kocsi ilyetén megszemélyesítése Humbert erőszakos természetével van összhangban, és a film
noirok ábrázolásmódjára emlékeztet. Nabokov’s Dark Cinema, 221.

275 The Random House Dictionary of the English Language: College Edition, ed. in chief Laurence Urdang (New 
York: Random House, 1968).

94



Humbert ismét élettelen tárgyra – kására – asszociál, amikor felemelik a rongyot: „koponyateteje 

csont, velő, gaz, varkocs és vér kásája volt” (104).276 Míg Charlotte tárgyakhoz hasonul, amelyek 

közül az egyiket régen főleg automobilokban használták, addig a kocsi „ott állt napfényben 

ragyogva, ajtaja tárva, mint a szárnyak, első kerekei mélyen az örökzöld sövényben.” A 

megfogalmazás azt sugallja, hogy nem Charlotte, hanem a szárnyakkal rendelkező kocsi lelke száll 

a napfény felé (méghozzá az örökzöld sövényről indulva, ami maga is az örök élet konvencionális 

szimbóluma). Ez a kép egy giccs nabokovi, kifordított változata. Nagyon hasonlít arra az ironikusan

túlfuttatott módra, ahogyan a regény forgatókönyves változata színre viszi Humbert anyjának a 

halálát: ott az anya „kecses szelleme a fekete szirtek fölé száll napernyővel a kezében, és csókokat 

dob a férjének és gyermekének, akik kézen fogva állnak alatta, és néznek felfelé” (LS, 4).277 Ugyan 

Nassim Balestrini szerint ez a kép a némafilmekből ismerős, és az a célja, hogy szimpátiát 

ébresszen Humbert iránt,278 én nem gondolom, hogy Nabokov ironikus távolságtartás nélkül ültette 

volna át a némafilmek kedvelt trópusát egy 1960-ban készült forgatókönyvbe. Valószínűbbnek 

tartom, hogy a kép eltúlzott, szentimentális volta éppen az érzelmi azonosulást akadályozza meg. A 

regényben Humbert ezt a halálesetet pusztán két, zárójelbe szorított szóval írja le („piknik, 

villámcsapás” [L, 10]), ami jelzi, hogy nem érez semmilyen érzelmet az anyja elvesztése miatt; mi 

több, ki is gúnyolja az apjával viszonyt folytató nőket, amiért „gyémántos könnyeket hullattak derűs

anyátlanságom fölött” (L, 11). A forgatókönyv szellemként lebegő alakja ezeknek a szentimentális 

nőknek a szerepébe helyezi azokat az olvasókat, akik megsajnálják Humbertet. És ha a 

forgatókönyv/regény elején kiüresedik a részvét fogalma, akkor a történet azon pontjain is 

vonakodni fog a befogadó, hogy együttérzést tanúsítson az áldozatok iránt, amikor Humbert már 

nem áldozat, hanem a szenvedés közvetlen vagy közvetett okozója. A forgatókönyves kép tehát 

ugyanúgy a befogadó empátiáját igyekszik leblokkolni, mint a regény korábban elemzett montázsai 

(melyben Lolita az amerikai tájjal egyenrangúnak tűnik) és a gázolásjelenet metaforái (melyek az 

embereket dehumanizálják, a tárgyakat pedig megszemélyesítik).

Nabokov a gázolás jelenetét annak ellenére is átírta a forgatókönyv számára, hogy a regény 

filmszerűen írta le azt. Ez nem véletlen: noha a filmek szintén dolgoznak metaforákkal, Humbert 

manipulatív képalkotását aligha lehetne újrateremteni a vásznon. Az elbeszélő metaforái valósággal 

átitatják a szövegét: a legkisebb részletekben is jelen vannak (még az olyan odavetettnek tűnő 

276 „the top of her head a porridge of bone, brains, bronze hair and blood” (AL, 98).
277 „Her graceful specter floats up above the dark cliffs holding a parasol and blowing kisses to her husband and child 

who stand below, looking up, hand in hand” (LS, 4).
278 Nassim Balestrini, “Nabokov’s Screenplay: Epic, Dramatic, Cinematic,” in Lolita: From Nabokov to Kubrick and 

Lyne, ed. Erik Martiny, (Paris: Armand Colin/Sedes, 2009), 152. A képet más forrásokra is vissza lehet vezetni. 
Appel Jean Cocteau 1946-os A szép és a szörnyeteg című hangosfilmjével hasonlította össze (Appel, 235), de 
természetesen a bibliai Mennybemenetel is említhető az előzmények között.

95



szavak, mint a „screeching” is hozzájárulnak a képalkotáshoz), és olyan mennyiségben tűnnek fel, 

ami megnehezíti azt, hogy rajtakapjuk Humbertet a manipuláción. Noha a kezdetektől világos, hogy

úgynevezett megbízhatatlan elbeszélővel van dolgunk, nem könnyű beazonosítani, pontosan mely 

pontokon ábrázolja a szereplőket vagy eseményeket megtévesztő módon. Elvégre ki gyanakodna 

arra, hogy még egy rongy vagy kása említése is a karakterek dehumanizálásához és a narrátor 

önigazolásához járulna hozzá? Humbert narrációja a bizonytalanság olyan magas fokát teremti meg,

amit ugyanolyan formában nem lehet a vászonra vinni. Mint John Lennard érvel: „Viszonylag kevés

kivételt leszámítva – az álmokat, víziókat, részeg hallucinációkat és hasonlókat, melyek általában 

tisztán konvencionális módon jelölve vannak – a film nem egykönnyen képes megbirkózni a 

bizonytalanság implikatúráival.”279 Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a filmek képtelenek 

lennének megteremteni a bizonytalanság hasonló szintjét, csak azt, hogy más módon érik ezt el, 

mivel másképpen irányítják a közönség figyelmét.280

Ahhoz, hogy jobban megvilágítsam, miként is irányítja a befogadók figyelmét a film, és miként

az irodalom, Seymour Chatman „Amire a regény képes, de a film nem (és fordítva)” című esszéjét 

hívom segítségül. Chatman szerint a két médium közötti különbséget a leírásokhoz való 

viszonyukban lehet megragadni. Amikor egy író leír egy vizuális jelenséget, valamilyen „állítás” 

óhatatlanul lesz a szövegben. Chatman ezt Maupassant „Kirándulás” című novellájával 

kapcsolatban mutatja be, amelyben egy lovas kocsiról való leírás szerepel:

Amikor azt mondom: „A kocsi kicsi volt; ráhajtott a hídra”, akkor azt állítom, hogy a kocsi 
meghatározott tulajdonsága, hogy méretében kicsi, és egyúttal a hídhoz érkezés viszonyát is 
kijelentem. Mindazonáltal, amikor azt mondom: „A zöld kocsi a hídhoz ért”, akkor semmi többet 
nem állítok, mint a jármű hídhoz érkezését; zöld voltát pedig nem állítom, hanem minden 
szintaktikai bonyolítás nélkül beillesztem281 a mondatba. Az utóbbi a „megnevezés” esete, mely 
textuális szempontból mellékes információt hordoz. A legtöbb filmi narratíva a közlésnek éppen ezt 
a módját valósítja meg, hiszen a mozgóképnek nehéz tulajdonságokról és viszonyokról állításokat 
tenni, mégpedig azért, mert meghatározó kifejezésmódja a bemutatás [presentation], nem pedig az 
állítás. A film nem mondja, hogy „a fennálló szituáció ez”, hanem pusztán megmutatja az adott 
szituációt.282

Chatman gondolatmenetének ez a része rámutat arra, miért hasonlít Humbert retorikája a filmes

279 John Lennard, Literature Insights: Vladimir Nabokov: Lolita (Penrith, GB: Humanities-Ebooks, LLP, 2008), 77.
280 Egy populáris példát véve: Christopher Nolan Memento című filmje sikeresen megteremti a bizonytalanság 

atmoszféráját, és fenn is tartja a történet egészére, de jóval feltűnőbb eszközökkel, mint amelyeket eddig elemeztem
(nem-lineáris narrációt használ; voiceoverek és dialógusok gyakran expliciten is utalnak arra, hogy a főhős nem érti
a történéseket).

281 Chatman eredeti szövegében: „slipped in”, vagyis inkább „belecsúsztat” vagy „belecsempész” szerepel, ami az 
információ beillesztésének feltűnésmentességét hangsúlyozza.

282 Seymour Chatman, „Amire a regény képes, de a film nem (és fordítva)”, in Verbális és vizuális narráció, szerk. 
Füzi Izabella (Szeged: Pompeji, 2011). http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/58F%FCzi/Vizu%E1lis
%20%E9s%20irodalmi%20narr%E1ci%F3%20%28E%29/szoveggyujtemeny/chatman/index.html 
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narrációra. A Charlotte halálát leíró bekezdésben Humbert nem annyira a maupassant-i állításra 

támaszkodik, inkább azt kísérli megközelíteni, ahogy a vásznon pusztán feltűnnek a dolgok. 

Humbert dehumanizáló és megszemélyesítő megnyilvánulásai nem részei a chatmani értelemben 

vett állításainak. Amíg feszültséget teremt (és arra készteti az olvasót, hogy azt találgassa, mi 

minden fog még szerepelni a fokozatosan bemutatott látványban, és hol van belőle Charlotte), addig

a manipulatív képeit feltűnésmentesen belecsempészi a szövegbe. Azt írja, hogy a kocsi 

„felmászott” a pázsitra, „és ott állt napfényben ragyogva, ajtaja tárva, mint a szárnyak, első kerekei 

mélyen az örökzöld sövényben.” Itt csak két megszemélyesítés, a „felmászott” és az „áll” számít 

állításnak. A Mennyországgal való asszociációk kialakulásáért az felelős, amit Chatman 

bemutatásnak nevez. A mondatnak nem az a fókusza, hogy az ajtók úgy voltak nyitva, mint a 

szárnyak: ez alárendelődik annak, hogy „ott állt”, csupán ennek az állásnak a módja. Érdemes azt is 

megfigyelni, hogy a mondat fókuszába helyezett megszemélyesítések („áll”, „mászott”) 

konvencionálisak (az „áll” annyira, hogy halott metaforának tekinthető; az eredetiben a „mászik” 

megfelelője, a „climb” is ilyen metafora), s emiatt ezek sem irányítják magukra a figyelmet. 

Humbert így folytatja a leírást: „Ezen autó anatómiai jobb oldalán […] idős úriember feküdt hanyatt

[…] akár egy halott nagyságú viaszbáb.” Az „anatómiai jobb oldalán” kifejezés nem az állítás része,

így az olvasó hajlamos lehet átsiklani felette. Ez esetben tudat alatt elfogadja, hogy a kocsi élő 

teremtmény; Humbert metaforái észrevétlenül arra kondicionálják, hogy természetesnek vegye a 

személyek és tárgyak attribútumainak felcserélését. A mondatban az állításba az tartozik, hogy a 

füvön „idős úriember feküdt hanyatt […] akár egy halott nagyságú viaszbáb”. De még ez is 

mellékes megjegyzésnek érződik, mert ezen a ponton Humbert még visszatartja a Charlotte sorsáról

való információt. A hasonlat késlelteti ennek az információnak a felfedését, a kíváncsivá tett olvasót

pedig arra ösztönzi, hogy tovább olvasson anélkül, hogy megállna Humbert szóválasztásának 

miértjein gondolkodni.

Ezeknek a látszólag mellékes információknak a szövegbe csempészésével Humbert eléri azt, 

hogy a rongy felemeléséig a legtöbb olvasó öntudatlanul is azt higgye (és még a legóvatosabb 

olvasók is fenntartsák a lehetőségét), hogy Charlotte helyett az öreg úriember halt meg a 

gázolásban. Humbert tehát átveszi a filmek természetes elbeszélői módját (a dolgok részletes 

bemutatása állítás nélkül), de az irodalom médiumában ez nem ártatlan választásnak bizonyul, 

hanem manipulatívnak. De pontosan mi teszi manipulatívvá?

Chatman szerint a mellékes információ jelenléte a film mechanizmusának elidegeníthetetlen 

velejárója, az irodalom viszont nem így kezeli a részleteket. Ennek illusztrálására összehasonlítja 

Maupassant kocsiról adott leírását azzal, ahogy az a film mutatja be a kocsit, melyet Jean Renoir 

készített Maupassant novellája alapján:
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Valójában azonban alapvető különbség van a kettő között. A Maupassant-szövegrészletben ugyanis 
csak három jellemvonásról olvashatunk. Más szóval: a megidézett részletek száma erősen 
korlátozott, mivel a szerző narrátorának segítségével mindösszesen hármat „választott ki”, és 
nevezett meg közülük. Az olvasónak így csupán e háromról lehet tudomása, a kép további 
kiegészítése pedig képzeletére van bízva. Ezzel szemben a filmi reprezentációban a részletek száma 
nincs korlátozva, mert e kifejezési forma hű másolata egy meghatározott korszak francia 
járművének, miliőjének és így tovább.283

Humbert aprólékos leírása Charlotte halálának helyszínéről azt ígéri, hogy a részleteket 

fényképszerűen vagy mozgóképszerűen fogja bemutatni, de az irodalom médiuma nem tudja 

betartani ezt az ígéretet. A látványelemek katalogizálása azt az illúziót teremti, hogy (Chatman 

szavaival élve) „pusztán megmutatja az adott szituációt”, ez pedig elaltatja a gyanúnkat, hogy 

Humbert gondosan szelektálja a leírt dolgokat. A szubjektivitás tárgyilagosként való álcázása 

megteremti a megbízhatatlan elbeszélés feltételeit: Humbert leírásában ugyanis a megmutatott 

elemek, a narráció ritmusa és a mondatok grammatikája mind arra szolgálnak, hogy elterelje az 

olvasó figyelmét a manipulatív eljárásáról: a dehumanizáló képalkotásáról, az áldozatokkal való 

érzelmi azonosulás ellehetetlenítéséről.

Összefoglalásul: a Lolita filmszerűen megírt jelenetei valószínűnek mutatják, hogy Nabokovot 

foglalkoztatta, milyen mértékben árulkodik a regénye a filmművészet hatásáról. Azért, hogy 

elkerülje a vádat, hogy az elbeszélésmódja alárendelődik egy erősebb, kifejezőbb médiumnak, több 

eszközzel is az irodalom autonómiáját és saját prózájának megfilmesíthetetlenségét demonstrálta: 

alliterációkkal, Humbert saját montázsára tett tanácstalan kommentárjával, és a montázstechnika 

Flaubert-hez kötésével.

Ezek a technikák gondoskodnak róla, hogy a film és irodalom közötti határ ne mosódjon el 

teljesen, még akkor sem, ha az író vegyíti a két művészeti ág eszközeit, és intermediális szöveget 

hoz létre. Ezt az elbeszélési módot azért alkalmazza, mert a segítségével egyéni módon tudja 

irányítani az olvasója figyelmét. Bizonyos montázsjelenetek Lolita olyan érzéseibe nyújtanak 

bepillantást, amelyeket a narrátor a háttérben szeretne tartani. Más montázsjelenetek viszont 

Humbert ama célját szolgálják, hogy trivializálja a kislány vagy Quilty ellen elkövetett bűneit. 

Emiatt amikor a szövegben kereszteződik a film és az irodalom, az arra figyelmezteti az olvasót, 

hogy Humbert és Nabokov ajánlott értelmezéseinek keresztútján áll. Ha figyelmesen olvassa ezeket 

a passzusokat, leleplezheti Humbert manipulatív stratégiáit, és elválaszthatja őket az implikált 

szerző által hagyott nyomoktól.

283 Ibid.
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4. Bűntudat kontra külső ítélet: A regénytől a
forgatókönyvig

A disszertációm előző fejezetében azt állítottam, hogy a filmszerű jelenetek segítenek 

elkülöníteni Humbert és az implikált szerző értelmezési javaslatait, a második fejezetben pedig a 

posloszty fogalmával, Stanley Cavell filozófiájával és Salinger regényével hasonlítottam össze 

Humbert narratíváját. Rendre olyan kapaszkodókat kerestem, melyekkel külső nézőpontból tudom 

megítélni Humbert narratíváját, de anélkül, hogy olyasmit kérjek számon rajta, ami nem következik 

a szövegből. De pontosan miért van szükség Humbertén túli szempontot keresnünk? Mi történik 

akkor, ha szorosabban azonosulunk az ő nézőpontjával?

Létezik egy olyan értelmezői hagyomány, amely Humbert növekvő bűntudatában látja a Lolita 

etikai olvashatóságának kulcsát. Jelen fejezet első részében ezzel az interpretációs stratégiával 

fogok vitába szállni, és amellett érvelek, hogy ha Humbert nézőpontján belül maradunk, akkor 

feloldhatatlan ellentmondásokba futunk. A fejezet második részében amellett érvelek, hogy ebből az

ellentmondásosságból akkor tudunk kilépni, ha Lolita és a mellékszereplők szólamát megfigyeljük. 

Noha Humbert saját magáról mondott ítéletei kétes státuszúak maradnak, a többi szereplő szólamai 

határozottabb ítéletet mondanak róla. Ennek megvizsgálásához a regény forgatókönyves változatát 

is bevonom az elemzésbe, melyet Nabokov Stanley Kubrick filmadaptációjához írt. Az adaptáció 

során ugyanis Nabokov óhatatlanul is hangsúlyosabbá tette azokat a karaktereket, akiket a 

regényben csak Humbert szavain keresztül látunk. A forgatókönyv tehát egyértelműbbé teszi azt az 

etikai ítéletet, amely a regényből is kiolvasható. A regény és a forgatókönyv összehasonlítása során 

annak a bemutatására fogok koncentrálni, Nabokov hogyan emelte ki Lolita áldozati szerepét, 

illetve hogyan húzta alá Humbert környezetének felelősségét, akik szemet hunytak Humbert gyanús

viselkedése fölött.

4.1. Humbert bűntudata

James Phelan azt írja, számára az teszi érdemessé a Lolitát arra, hogy tanítsa az egyetemen, 

amit ő a kettős fokalizáció technikájának nevez. Ezzel a fogalommal szétválasztja az elbeszélt és az 

elbeszélő Humbertet („Humbert the character” illetve „Humbert the narrator”). Az elbeszélő 

Humbertben a narráció aktusa által változás megy végbe, és ez pontosan az elbeszélt énjéhez való 

viszonyában mutatkozik meg: egyre elítélőbb lesz vele szemben, mígnem a regény végére eljut az 
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őszinte megbánásig – és ekkor megbízható narrátorrá válik.284 Phelan máskülönben hasznos 

értelmezése mintha ezáltal feloldaná a bűnbánó Humbert szólamának belső feszültségét. Egyáltalán 

nem biztos, hogy ilyen határozattan kimondhatjuk, hogy valaha is teljesen megbízható narrátorrá 

válik.

Ha Humbert a tettei elmesélése révén jut el a bűnbánatig, az azt vonja maga után, hogy a 

szöveg a vallomás műfajából merít. Ezt Nabokov sem titkolja: John Ray előszava azzal kezdődik, 

hogy felfedi, Humbert kézirata „Lolita, avagy egy megözvegyült fehér ember vallomásai” címmel 

került hozzá (L, 5).285 A cím részben félrevezetés: azt sugallhatja az első olvasás során, hogy 

Humbert össze fog házasodni Lolitával, és abból, hogy már itt fehér férfiként azonosítja magát, 

rasszista beszélőt várhatunk, holott a történet során éppen Humbert lesz a diszkrimináció céltáblája. 

A vallomás műfajának megidézése azonban nagyon is sokat elárul a szöveg működésmódjáról. 

David Rampton szerint Nabokov egy egészen konkrét szöveghelyre utal: a záró epizódra Rousseau 

Vallomások című művének második könyvében, melyben a beszélő felidézi, amikor befeketített egy

Marion nevű ártatlan lányt, akihez vonzódott. Rousseau-hoz hasonlóan Humbert bonyolult 

gondolatmenetű önigazolást épít fel, mely során egyszerre élvezi az önostorozást és sikerül 

felmentenie magát.286 De la Durantaye szerint Humbert, mint Rousseau is, éppen a szigorú önváddal

igyekszik felmenteni magát, de csak a Lolita első részében játssza ezt a játszmát.287 Mint látni 

fogjuk, vitatható, hogy valóban ilyen egyértelműen ki tud-e lépni a játszmájából.

Paul de Man Az olvasás allegóriáiban éppen a Vallomások Marion-epizódját elemezve jut arra, 

hogy Rousseau érvelésmódjában a kognitív és a performatív funkció minduntalan lebontja egymást.

Ez azt jelenti, hogy a hibái feltárásának, megmutatásának és megértésének a célját (kognitív 

funkció) aláássa az, amit valójában végrehajt a szöveg (performatív funkció), s ezért Rousseau 

hiába próbál megszabadulni a szégyentől, a szöveg újrateremti azt. Az alábbiakban de Man 

meglátásait a Lolitára fogom vonatkoztatni.

Rousseau a kérdéses szöveghelyen az általa legsúlyosabbnak tartott vétkét írja meg: amikor 

rábizonyították egy szalag elcsenését, azzal próbálta menteni magát, hogy azt hazudta, Marion adta 

azt neki – ezzel pedig természetesen az ártatlan szobalányt sodorta bajba. Hogyan keres felmentést 

Rousseau? Olyan módszerrel, amely Humberttől sem idegen: azt állítja, hogy a hazugságot nem 

rosszindulatból, nem gonoszságból követte el, hanem azért, mert félt megszégyenülni a tárgyaláson 

284 James Phelan, Living to Tell about It. A Rhetoric and Ethics of Character Narration (Ithaca, NY: Cornell University
Press, 2005), 109, 119, 129.

285 „»Lolita, or the Confession of a White Widowed Male« […]” (AL, 3).
286 David Rampton, Vladimir Nabokov (London: Macmillan, 1993), 79–80.
287 Leland de la Durantaye, Style Is Matter: The Moral Art of Vladimir Nabokov (Ithaca, NY: Cornell University Press, 

2007), 75. Durantaye azt is taglalja, hogyan idézi fel a Lolita Rousseau tézisét arról, hogy a maszturbáció 
korruptálja a képzelőerőt. 
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jelenlévő emberek előtt.288 Azt mondhatjuk, ami Rousseau-nak a szégyenérzet, az Humbertnek a 

nimfácskaszerelem metafizikája: azzal védekezik, hogy őt az a különös világ vonzotta, amit csak a 

nimfácskák tudnak megnyitni – vagyis nem gonoszságból cselekedett, nem a kislány megrontása 

volt a célja. Sőt, Humbert kifejezetten ügyelt arra, hogy ne tegyen kárt a kislányok erkölcsében. 

Ezért mondja azután, hogy orgazmust ér el attól, hogy nekidörzsöli magát a rekamién elterülő 

kislánynak: „Lolita had been safely solipsized” (AL, 60). A mondatban hangsúlyos a 

biztonságosság, ugyanis Humbert büszkén hangoztatja, hogy Lolita nem vette észre az orgazmusát, 

s így Humbert szerint ártalmatlan volt, amit csinált (a magyar fordítás nem a „biztonságos” szót 

használja: „Lolita fokról fokra szolipszizálódott” [L, 63]). Az elbeszélő nagyon korán elkezdi 

győzködni az olvasót a szándékainak tisztaságáról:

De legyünk szemérmesek és civilizáltak. Humbert Humbert keményen próbálkozott; jó akart lenni. 
Igazán. A lehető legnagyobb tisztelettel viseltetett a közönséges gyermekek, tisztaságuk és 
védtelenségük iránt, és semmilyen körülmények között nem bolygatta volna meg egy gyermek 
ártatlanságát, ha az a botrány legkisebb kockázatával is járt.” (L, 20–21)

Természetesen ez egy meglehetősen cinikus változata a Rousseau-i mintának: Humbert 

ártalmatlanságának bizonygatásába belecsúszik az az elismerés, hogy csak akkor tartóztatta magát, 

„ha az a botrány legkisebb kockázatával is járt”. A jószándékúság mint mentség itt még feltűnően 

átlátszó. Ahogy Humbert egyre komolyabb áthágásokat követ el, egyre komplexebb érvelésmóddal 

igyekszik fenntartani annak a látszatát, hogy nem rosszindulatból cselekszik. Humbert az alábbi 

részletben épp azt várja, hogy hatni kezdjen a Lolitának adott altató, és észrevehetetlenül magáévá 

tehesse a kislányt:

Még mindig szilárdan elszánt voltam: tisztaságát megőrzendő, kizárólag az éj leple alatt, és 
kizárólag a mélyen alvó, meztelen testen űzöm tevékenységem. Még mindig a mérséklet és hódolat 
volt jelszavam – akkor is, ha e „tisztaság” (melynek nimbuszát, mellékesen szólva, alaposan 
megtépázta a modern tudomány) enyhén megsérült is valami ifjúkori erotikus, kétségkívül 
homoszexuális élmény révén abban az átkozott táborban. Természetesen a magam ódivatú, óvilági 
módján, én, Jean-Jacques Humbert, amikor először találkoztam vele, bizonyosra vettem, hogy 
érintetlen, méghozzá a sztereotip „normális gyermek” fogalom értelmében, mi a bűbájos i.e. ókor 
elsiratott befejezte óta használatos. Felvilágosult korunkban nem vesznek körül bennünket a 
mintegy mellékesen, az üzleti ügyek és a fürdők közt leszakítandó kis rabszolgavirágszálak, mint 
valaha, a római időkben, és nem használunk, miként a keleti méltóságok tették a maguk még 
pazarabb idején, apró mulattatókat nyakra-főre, az ürühús és a rózsasörbet közt. A dolog lényege, 
hogy az egykori kapocs felnőtt- és gyermekvilág közt manapság alaposan megszigorodott az új 
szokások és törvények következtében.” (L, 131.)289

288 Paul de Man, Allegories of Reading: Figural Language in Rousseau, Nietzsche, Rilke, and Proust (Yale University 
Press, 1979), 283.

289 „Restraint and reverence were still my motto–even if that »purity« (incidentally, thoroughly debunked by modern 
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A Rousseau keresztnevét magára öltő, ódivatú Jean-Jacques Humbert a filozófushoz hasonlóan 

a gyermekek romlatlanságában hisz, s implicit módon erkölcsösebbnek tünteti fel magát, mint a 

kislányt, aki „abban az átkozott táborban” vélhetően keresztülment valamilyen szexuális élményen. 

Humbertnek ismét manipulatív eljárásokhoz kell folyamodnia, hogy azt állíthassa, nem csak rossz 

szándékok vezérelték. Annak ellenére kéri számon Lolitán a gyermeki érintetlenséget, hogy annak 

jelentőségében ő maga sem hisz. Ezt nemcsak a „modern tudományok”-ra való utalás támasztja alá, 

hanem az is, hogy Humbert is fiatalon fedezte fel a szexualitást Annabellel, és ezt egy szinte 

metafizikai jellegű élménynek írta le. Miért tartja mégis relevánsnak megemlíteni, hogy Lolita 

tisztasága „enyhén megsérült”? Két okból. Az egyik az, hogy Humbert a végletekig féltékeny: ezért 

feltételezi (tévesen) a tábori élményről, hogy „kétségtelen homoszexuális élmény” lehet – kevésbé 

lenne féltékeny, ha Lolita nem fiúval szerzett volna tapasztalatokat. A másik ok az, hogy ennek 

segítségével felvehet egy kvázi-moralista szerepet, ami valamelyest tisztázza őt a kéziratát olvasó 

„esküdt urak” előtt. Az olvasónak nem feltétlenül jut eszébe, hogy Humbert is hasonló kalandokat 

élt át Annabellel. Ha erről az előzményről megfeledkezik, könnyen az elbeszélő manipulációjának 

csapdájába eshet, ugyanis Humbert csak egy oldallal később utal Annabelre, és akkor is úgy, hogy 

Lolita romlottnak tűnjön az Annabellel való összehasonlítás révén: „Meg kellett volna értenem, 

hogy Lolita máris velejéig különbözőnek bizonyult az ártatlan Annabeltől, s hogy a titkolt 

gyönyörre fölkészített, végzetes gyermek valamennyi pórusán áradó nimfikus gonoszság 

lehetetlenné teszi a titoktartást, és halálossá a gyönyört” (L, 132).

A Jean-Jacques név átvételén felül néhány további részlet is értelmezhető a Marion-epizódra 

való utalásként. A regény végén Humbert felidézi, hogy Lolita Charlotte halála után, Beardsley-ben 

egy olyan lektűrkönyvet olvasott, melyben egy Marion nevű „mélabús leány” megtudja, hogy 

„halott édesanyja tulajdonképpen hős asszony volt, hiszen szántszándékkal eltitkolta előle iránta 

érzett nagy szeretetét, mert haldoklott, és nem akarta, hogy gyermeke hiányolja őt” (L, 302).290 

Noha ez a bekezdés Lolita és egy Marion nevű lány között szimbolikus megfeleltetést állít fel, a 

fókuszban az anya elvesztése áll, amelyet nehezen tudnánk a Marion-epizóddal összekötni. 

Relevánsabb, hogy a regény egy másik pontján a narrátor épp akkor említi meg, hogy Lolitának egy

szalag van a hajában, amikor a kislány vallomást akar tenni neki: „Olyan utálatos voltam – folytatta;

science) had been slightly damaged through some juvenile erotic experince, no doubt homosexual, at that accursed 
camp of hers. Of course, in my old fashioned, old-world way, I, Jean-Jacques Humbert, had taken for granted, when
I first met her, that she was as unravished as the stereotypical notion of »normal« child had been since the lamented 
end of the Ancient World B. C. and its fascinating practices” (AL, 124).

290 „There was a gloomy girl Marion […]. Marion’s dead mother had really been a heroic woman since she had 
deliberately dissimulated her great love for Marion because she was dying, and did not want her child to miss her” 
(AL, 286–287).
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megrázta a haját, s lassú ujjaival kihúzott belőle egy bársonyszalagot. – Hadd mondjam el…” – 

kezdené elmesélni a táborban való szexuális kísérletezgetéseinek a történetét, de Humbert 

félbeszakítja (L, 130).291 Humbert kimegy a szobából, míg a kislánynak adott altató elkezd hatni, és 

ezalatt szalaggal a kezében vizionálja áldozatát: „Zoknijától és bájos bokaláncától eltekintve 

meztelenül […] – így pillantottam meg; keze még mindig a bársony hajszalagot markolta […]” (L, 

132).292 Az, hogy a szalag erotikus kontextusban szerepel, szintén a Vallomások szellemében fogant 

döntés. Rousseau elbeszélésében a szalagról azt tudjuk meg, hogy rózsaszínes-ezüstös színű, régi, 

Mademoiselle Pontal tulajdonát képezte, és Rousseau nem az anyagi értéke miatt csente el. Paul de 

Man szerint ez a tárgy mindenféle funkció és jelentés nélküli, üres jelölő.293 Ezzel Derrida később 

vitába szállt: szerinte a szalag mint jelölő szexualizálható tartalmakat, a dísz és a fétis jelentéskörét 

hordozza,294 ami a szalagot kézben tartó, meztelen Lolita fantáziaképében explicit formát ölt.

Rousseau azt állítja, azért hazudta, hogy Marion adta neki a szalagot, mert valójában arra 

vágyott, hogy ő adja azt neki. De Man szerint a jelenet az első tropologikus szinten úgy olvasható, 

hogy a szalag a Marion iránti vágyat helyettesíti: Rousseau hazugsága öntudatlanul fölcseréli saját 

személyét Marionnal, hiszen éppen arra vágyik, hogy a kölcsönös szerelemben ő és a lány eggyé, 

azaz felcserélhetőekké váljanak. Más megfogalmazásban: a szalag tulajdonba vétele annak a 

vágynak a metaforikus megnyilvánulása, hogy a lányt magáévá tegye.295 A helyettesítések második 

szintjét akkor lehet észrevenni, ha felfigyelünk rá, hogy az epizód „nem úgy épül fel, hogy Marion 

erotikus varázsára hivatkozva az olvasó együttérzésre apelláljon,” noha Rousseau a Julie-ben 

demonstrálta, hogy ez a stratégia nem idegen tőle.296 

Mielőtt a második szintre áttérek, meg kell említenem, hogy Humbert természetesen éppen 

Lolita nimfikus varázserejét használja fő mentségeként. Onnantól azonban, hogy meglátogatja a 

terhes Lolitát, az ő vallomásaiban sem az erotika lesz a fő szövegmozgató erő. Teljesen nem tűnik el

belőle, Humbert ugyanis a lány testét nézve folyamatosan igyekszik szétválasztani azokat a 

részleteket, melyek ismeretlenek számára, azoktól, melyek felidézik a nimfácskakorú lányról való 

emlékképeit. Ez már abban is megmutatkozik, hogy mikor Humbert bemegy az ajtón, a lány 

hasának nagyságát úgy hangsúlyozza, hogy komikus módon mintegy két entitásnak írja le őket: 

„Becsukta az ajtót, és követett engem meg a hasát a babaház-nappaliba” (L, 284).297 A folytatásban a

291 Az eredetiben Lolita inkább „undorító lány”-nak, mint „utálatos”-nak hívja magát: „»Oh, I’ve been such a 
disgusting girl,« she went on, shaking her head, removing with slow fingers a velvet hair ribbon. »Lemme tell 
you–«” (AL, 123).

292 „Naked, except for one sock and her charm bracelet […] – so I foreglimpsed her; a velvet hair ribbon was still 
clutched in her hand” (AL, 125).

293 De Man, 283.
294 Jacques Derrida, Without Alibi, ed., trans., and intro Peggy Kamuf (Stanford: Stanford University Press, 2002), 115.
295 De Man, 283.
296 Ibid, 285.
297 „She closed the door and followed me and her belly into the dollhouse parlor” (AL, 270).
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narrátor explicitté teszi ezt a szétválasztást, noha erősködik, hogy nem a nimfácskaság keresése 

határozza meg az érzelmi viszonyulását:

Halvány, lila ködképe, halott visszhangja volt csak annak a nimfácskának, akit egykor annyi 
zokogás között húztam magamra, visszhang a rőt szurdok peremén […] de hála istennek, nem 
egyedül ezt a visszhangot imádtam. Amit szívem kusza indái között dédelgettem volt, mon grand 
péché radieux, önnön esszenciájává szikárult: steril és önző bujasággá [vice], mindazzá, amit 
megtagadtam és elátkoztam. Gúnyolódhatnak rajtam és fenyegetőzhetnek, hogy kiürítik a termet, de
mindaddig, míg be nem tömik a számat, és félig meg nem fulladok, harsogni fogom siralmas 
igazságomat. Ragaszkodom hozzá, hogy a világ megtudja, mennyire szerettem Lolitámat, ezt a 
Lolitát, a sápadtat és szennyeset, a más gyerekével viselőst, de még mindig szürke szeműt, még 
mindig kormos pillájút, még mindig cseresznye- és mandulaillatút, még mindig Carmencitát, még 
mindig az enyémet […] Az sem számít, ha […] gyönyörű, fiatal, bársonyos, finom háromszöge 
megfertőződik és felszakad – még akkor is őrülten olvadoznék drága, hamuszín arcod puszta láttán, 
érdes, fiatal hangod puszta hallatán, Lolitám. (L, 292–293)298

Humbert állításának, miszerint a Lolita iránt érzett szerelme független a szexualitástól (hiszen 

az sem számít, ha Lolita eufemisztikusan deltaként megnevezett nemi szerve megfertőződik vagy 

szétszakad a szülésben), némileg ellentmond, hogy egy oldallal később bevallja: „Valami okból 

állandóan egy sugárzó, tizenkét éves gyermeket láttam magam előtt […]” (L, 294). A szexualitást 

felülmúló mondat további iróniája, hogy Humbert azt hirdeti, Lolita „fiatal” hangjától fog 

megőrülni mindörökké. Vagyis a Lolita erotikus varázsára való apellálás inkább csak háttérbe szorul

a szöveg hátralévő részében, és nem teljesen tűnik el.

Az idézett rész egy másik, hasonlóan ambivalens törekvése az igazság feltárása. Humbert 

eksztatikus állítása szerint a perverziója mélyén jelen levő igaz szerelem, amely a terhes Lolitát 

látva felszínre törhetett, azonnal, villámcsapásként megszünteti a bűnösségét. A passzusban szereplő

francia kifejezés, mint Békés Pál lábjegyzete világossá teszi, azt jelenti, „Sugárzó, nagy bűnöm”, és 

Appel jegyzete pedig azt is elárulja, hogy Verlaine egy olyan verséből származik, melyben a 

fiatalkorú Rimbaud-val való kapcsolatára emlékszik vissza (AL, 442). Békés Pál talán a verlaine-i 

utalás miatt fordítja pár szóval később „bujaság”-nak az angolban szereplő „vice”-ot. A „vice” 

azonban inkább a „bűn” szinonimája – tehát az eredeti szöveg nem pontosítja, milyen bűnét is 

átkozza Humbert, a nimfácskaszerelmet (bujaságát) vagy a Lolitának okozott szenvedését. Nekem 

298 „She was only the faint violent whiff and dead leaf echo of the nymphet I had rolled myself upon with such cries in 
the past; an echo on the brink of a russet ravine […] but thank God it was not that echo alone that I worshiped. 
What I used to pamper among the tangled vines of my heart, mon grand pêché radieux, had dwindled to its essence:
sterile and selfish vice, all that I canceled and cursed. You may jeer at me, and threaten to clear the court, but until I 
am gagged and half-throttled, I will shout my poor truth. I insist the world know how much I loved my Lolita, this 
Lolita, pale and polluted, and big with another’s child, but still gray-eyed, still sooty-lashed, still auburn and 
almond, still Carmencita, still mine […] No matter, even if […] her lovely young velvety delicate delta be tainted 
and torn–even then I would go mad with tenderness at the mere sight of your dear wan face, at the mere sound of 
your racuous young voice, my Lolita” (AL, 277–278).
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úgy tűnik, Humbert ebben a pillanatban azt feltételezi, egy csapásra minden vétke megbocsáttatik.

Ez a naivitás a szerelem feltárulkozásának megbocsátó ereje felől összhangban van de Man 

azon állításával, hogy a vallomás műfajának a célja az igazság feltárása:

Vallomást tenni annyi, mint az igazság nevében legyőzni a bűntudatot és a szégyent: a vallomás 
episztemológiai nyelvhasználat, melyben a jó és a rossz etikai értékeit az igazság és a hamisság 
értékei váltják fel, ami mögött egyebek mellett az az elgondolás áll, hogy az olyan bűnök, mint a 
bujaság, irigység, kapzsiság és társaik, elsősorban azért bűnök, mert hazugságra kényszerítik 
elkövetőjüket.299

Humbert valósággal lubickol az igazságfeltáró vallomástételben: „mindaddig, míg be nem 

tömik a számat, és félig meg nem fulladok, harsogni fogom az igazságomat.” Amikor Lolita 

visszautasítja Humbert kérését, hogy kezdjék újra a kapcsolatukat, kiderül, hogy a bűne mégsem 

olyan könnyen megszüntethető, mint hitte. Ekkor jelenik meg a szeme előtt a gyerek Lolita, úgy, 

ahogy Ramsdale-be érkezését követően megörökítette a naplója első bejegyzésében:

Valami okból állandóan egy sugárzó, tizenkét éves gyermeket láttam magam előtt […] kavicsokkal 
célba dobált egy üres sörösdobozra. Valami mellékes megjegyzést próbálván ejteni, majdnem 
megkérdeztem: „Néha eszembe jut, mi történt a kis McCoo lánnyal, felgyógyult-e”, de még 
idejében visszafogtam magam, nehogy azt felelhesse: „Néha eszembe jut, mi történt a kis Haze 
lánnyal…” (L, 294)300

Természetesen Humbert itt saját bűntudatát vetíti ki. Lolita semleges, felszínes csevegést próbál

kezdeményezni Humberttel, és a gyermekparalízissel élő McCoo említése jelen helyzetben épp 

ilyen semleges témaként szolgálna. Valószínűtlen, hogy a Humbert anyagi segítségére szoruló, 

terhes lány vádolni kezdené a férfit. A képzeletben Lolita szájába adott replika („mi történt a kis 

Haze lánnyal”) annak a jele, hogy Humbert azzal a gondolattal próbál szembenézni, hogy 

tönkretette ennek a Haze lánynak az életét, amikor Ramsdale-be érkezett.

Humbert bűntudata tehát túlzásba, valószínűtlen, mazochisztikus gondolatkísérletbe fut. Ez az 

önostorozó hajlam Rousseau szövegében is jelen van. De Man szerint éppen ez okozza a 

Vallomások második metaforikus szintjének létrejöttét. Első látásra úgy tűnhet, a szalag elvétele 

Rousseau azon vágyát helyettesíti, hogy Mariont szerezze meg. De bizonyos ellentmondások arra 

utalnak, hogy nem az erotikus vágy szervezi a szöveget, hanem az exhibicionizmus: a túlzások 

299 De Man, 279.
300 „For some reason, I kept seeing […] a radiant child of twelve, sitting on a threshold, »pinging« pebbles at an empty 

can. I almost said–trying to find some casual remark–»I wonder sometimes what has become of the little McCoo 
girl, did she ever get better?«–but stopped in time lest she rejoin: »I wonder sometimes what has become of the 
little Haze girl…«” (AL, 279). 
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könnyed áradása, illetve a szöveg tónusa és ékesszólása nyilvánvaló elégedettségérzetről 

árulkodnak; Rousseau feltűnő élvezettel fedi fel a vágyát. „Amit Rousseau valójában akart, az nem 

a szalag és nem is Marion, hanem a leleplezés nyilvános jelenete, amit meg is kap.”301 

Dekonstruálódik Rousseau állítása, miszerint a megszégyenülés elkerülése érdekében hazudott – 

tudat alatt éppen a szégyenérzet mazochisztikus élvezetére vágyott.

Humbert hasonló szenvedéllyel adja át magát a bűnei kiteregetésének. Megtudjuk, hogy járt 

egy gyóntatópaphoz, de még az általa nyújtott vigaszt sem tudta teljesen elfogadni:

Hacsak be nem bizonyítható nekem – nekem, mostani énemnek, mai szívemmel, szakállammal, 
rothadófélben –, hogy végtelen távon egy fikarcnyit sem számít, hogy egy Dolores Haze nevű 
észak-amerikai gyereklányt megfosztott-e gyermekkorától egy tébolyult vagy sem; hacsak ez be 
nem bizonyítható (és ha igen, akkor az élet csupán egy tréfa), nem látok gyötrelmem gyógyítására 
egyéb szert, mint a mélabút, és a míves művészet igencsak helyi érzéstelenítőjét. (L, 298)302

Az eredeti szövegben a „melancholy” melléknévi helyzetben áll, tehát Humbert nem azt 

mondja, hogy gyötrelmét a mélabú és a míves művészet enyhítheti, hanem a „míves művészet 

melankolikus és igen helyi érzéstelenítője.” Békés Pálnak mégis igaza van abban, hogy Humbert 

éppen a melankóliában talál megnyugvást, még akkor is, ha maga a mondat inkább valami 

olyasmire utal, hogy „szomorú, hogy a művészet csak helyileg érzéstelenít”. Humbert annyira 

igyekszik a tettei rémisztő következményeit hangsúlyozni, hogy komikusan irreleváns elemeket is 

beépít az eszmefuttatásába (miért fontos kiemelni, hogy a mostani énje szakállt visel?). 

Folyamatosan pontosítja és ezáltal fokozza a saját maga ellen szóló vádat: hozzáteszi a „végtelen 

távon” kitételt, megemlíti, hogy Lolita észak-amerikai (ez irreleváns információ), és hogy valós 

neve Dolores Haze (ez nem irreleváns információ – több kommentátor megjegyezte, hogy Dolly 

átnevezése Lolitára párhuzamba állítható azzal, ahogy Humbert kisajátítja magának a lányt). Az 

sem elég, hogy rothadófélben lévőnek nevezi magát: rákontrázik a „tébolyult” kifejezéssel. 

Humbert addig-addig halmozza a saját viselkedését elítélő szavakat, míg belegabalyodik a 

mondatába, és meg kell ismételnie a kezdést: „Hacsak be nem bizonyítható nekem […]; hacsak ez 

be nem bizonyítható”. Az önostorozás fontosabbnak tűnik a főmondat egyre tovább halogatott 

állításánál (mely szerint csak a művészet biztosíthat valamiféle enyhülést). Felhevült állapotában 

még a „tébolyult” kifejezést is önvádra használja, noha ezzel kétértelműséget teremt a 

megnyilatkozásában, hiszen (ahogy a disszertációm második fejezetében említettem) az őrült 

301 De Man, 285.
302 „Unless it can proven to me–to me as I am now, today, with my heart and my beard, and my putrefaction–that in the

infinite run it does not matter a jot that a North American girl-child named Dolores Haze had been deprived of her 
childhood by a maniac, unless this can be proven (and if it can, then life is a joke), I see nothing for the treatment of
my misery but the melancholy and very local palliative of articulate art” (AL, 283).
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identitással korábban inkább saját különlegességét igyekezte demonstrálni.

Említettem, hogy a bűnösség szempontjából irreleváns, Humberten van-e arcszőrzet. A 

„szakáll” szó szinte automatikusan kerül a szövegbe. A narrátor a jelenlegi énje leírásában először a 

szívét említi meg, ami retorikailag ugyan felesleges (és ezáltal a beszélő egzaltáltságát jelzi), de 

legalább érthető: konvencionális szimbolikával Humbert jelenlegi érzelemvilágát idézi fel. A szakáll

konvencionális jelentéstartalmai nem ilyen egyértelműen illenek a kontextusba, s mivel Humbert 

magyarázat nélkül dobja be a szót, jelentés nélküli elemnek tűnik. Elképzelhető esetleg, hogy a 

börtönben elhanyagolttá vált külsejére utal vele (ebben az esetben önsajnáltató gesztusként 

értelmezhető), de az is lehetséges, hogy ez a szó csak azért jutott a narrátor eszébe, mert a szív és a 

szakáll („heart” és „beard”) úgynevezett eye rhyme-ot alkot (hasonló az alakjuk, noha kiejtve nem 

rímelnek). Ez azt sugallja, hogy a szöveg a nyelv automatizmusának engedelmeskedik; mintegy 

magát írja.

De Man a Marion-epizódban észrevesz egy hasonló jelentés nélküli elemet. Mikor 

megkérdezték Rousseau-t, kitől kapta a szalagot, ő az első szót mondta, „ami felkínálta magát” [le 

premier objet qui s’offrit]. Ez radikális törést jelent a szövegben: míg a korábbi metaforikus szintek 

magyarázatot tudtak adni arra, mi motiválta a hazugságot (az erotikus vágy vagy az 

exhibicionizmus), most olyan elemmel találkozunk, amely megtagad mindenféle ok-okozati 

magyarázatot. A „felkínálta magát” kifejezés azt sugallja, Rousseau valóban „csak úgy” mondta ki 

Marion nevét.303

Rousseau egyik későbbi írásában, a Negyedik Sétában a fentiekhez hasonló 

megmagyarázhatatlan elemek megszaporodnak. Itt Rousseau visszatér a Marion-epizódhoz, ami 

önmagában azt jelzi, hogy a Vallomások sikertelen volt: noha Rousseau elvileg felmentette magát, 

mégis szükségét érzi, hogy új mentségeket keressen.

Rousseau bevezeti a fikció fogalmát: azt állítja, az igazság kimondására törekvő vallomásaiban 

megengedhető bizonyos tények elhallgatása, ha azok lényegtelen információk és senkinek nem 

ártanak. Ezekre a tényekre az igazság és hazugság dichotómiája nem alkalmazható; fikciónak 

minősülnek, melyek nem eltorzítják a valóságot, hanem egyszerűen nem feltételeznek semmiféle 

kapcsolatot a kimondott és a jelölt között.304 De Man a fikcióról való eszmefuttatást a Marion-

epizódra alkalmazza. Marion nevének kimondása nem volt igaz, de hazugság sem volt; csak azért 

okozott kárt a lánynak, mert a kihallgatói referenciálisan értelmezték, mintha Rousseau valóban 

Marionra akart volna mutatni vele, holott csak automatikusan mondta ki a hangsort. De Man ezt a 

megfigyelést általános érvényűnek tartja: a kihallgatókhoz hasonlóan minden nyelvhasználó 

303 De Man, 288–289.
304 Ibid, 291–292.
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referenciálisan értelmezi a nyelvi megnyilvánulásokat, és nem tudja jelentéstől független, tiszta 

fikciónak értelmezni.305

Rousseau minden magyarázási kísérlete egy értelmetlen jelenséget igyekszik jelentéssel 

megtölteni, s ezáltal eltorzítja a magyarázni kívánt tettet. Rousseau magyarázási törekvése kudarcra 

van ítélve, ezért újra és újra visszatér az epizódhoz. A folyamat lezárhatatlansága gépiességet 

kölcsönöz a szövegnek, és felmerül, hogy a szöveg nem a bűntudat kifejezésének eszköze, hanem 

éppen hogy a nyelv teremti a bűntudatot:

Nem bizonyos immár, hogy a nyelv mint mentegetőzés vagy felmentés egy előzetes bűn miatt 
létezik, hanem épp úgy lehetséges, hogy mivel a nyelv mint gépezet egyébként is teljesít, azaz 
performál, bűnt [guilt] kell produkálnunk (és produkálnunk a bűnnel járó összes következményt), 
csak, hogy a mentegetőzést, a felmentést értelmessé tegyük. A mentegetőzések termelik magát a 
bűnt, igaz, mindig többletet, vagy hiányt állítva elő.306

Ez a fajta nyelvkoncepció megmagyarázhatja, miért marad Humbert vallomásaiban valamiféle 

ambiguitás még akkor is, amikor mintha igyekezne átváltani a felmentését szolgáló, manipulatív 

önvádaskodásból az őszinte bűntudatból fakadó önvádra. Saját intencióinak kutatásától ugyanis 

csak még jobban belegabalyodik a rousseau-i értelemben vett fikcióba: még távolabb kerül a 

referencialitástól. Erre szolgálhat példaként az önmarcangoló Humbert által felidézett emlékkép, 

amelyben Lolita egy barátnőjét és annak az apját figyeli: „Hirtelen, ahogy Avis belecsimpaszkodott 

papája nyakába és fülébe, a férfi pedig mellékes mozdulattal átnyalábolta duci és vaskos ivadékát, 

láttam, ahogy Lolita mosolya elveszti fényét”; Humbert implicit állítása szerint azért hervad le a 

mosoly Lolita arcáról, mert irigyelte Avist, „akinek olyan szép, kövér, rózsaszín papája van, meg 

pufók kisöccse, vadonatúj csecsemőhúga, otthona és két vicsorgó kutyája, míg Lolitának semmije 

sincs” (L, 301).307 Az idézet második részében a magyar fordítás választékosabb mondatszerkezettel

dolgozik, mint az eredeti szöveg, amely szinte mechanikusan ismételgeti az „and” kötőszót. Ezt 

többféleképpen lehet értelmezni. David Rampton szerint a felsorolás a happy end 

feltartóztathatatlanságát („inexorability”) jelzi;308 de értelmezhető úgy is, mintha Humbert monoton 

hangon, szándékosan száraz stílusban sorolná mindazt, ami megtagadtatott Lolitától. Rampton 

mindenesetre felhívja rá a figyelmet, hogy Humbert szatirikusan ábrázolja Avist és családját: 

minden családtagja kövér, és az apuka még rózsaszín is, mintha egy reklámból lépett volna ki.309 Ez 
305 Ibid, 293.
306 Ibid, 299.
307 „Suddenly, as Avis clung to her father’s neck and ear […], I saw Lolita’s smile lose all its light […] she was gone–

to be followed at once and consoled in the kitchen by Avis who had such a wonderful fat pink dad and a small 
chubby brother, and a brand-new baby sister, and a home, and two grinning dogs, and Lolita had nothing” (AL, 
286).

308 David Rampton, Vladimir Nabokov: A Literary Life (New York, NY: Palgrave Macmillan, 2012), 129.
309 Ibid.
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belső törést okoz Humbert vallomásában: hogyan gúnyolódhat azon, amire a bűne szimbólumaként 

tekint?

Természetesen a karikaturisztikus ábrázolásmód nem üríti ki a monoton mondatrészt: a 

figyelmes olvasó többet olvashat ki belőle, mint Humbert képes rá. Rorty rámutat, hogy Lolita 

öccse kétévesen meghalt, vagyis éppen egy „pufók kisöccsöt” vesztett el.310 A felsorolás többi eleme

is motivált: a Ramsdale-be visszatérni nem tudó Lolitának nincs otthona, és kutyákra is vágyik, 

hiszen a regényben kétszer látjuk kutyával játszani (AL, 117–118, 236), éppen annyiszor, amennyi 

kutyája Aviséknek van. Ez azonban nem változtat azon, hogy Humbert megfogalmazásmódjában a 

kognitív és a performatív funkció nem egy irányba mozog. Mint Rampton fogalmaz, noha „a regény

eléri, hogy az olvasó átérezze az elbeszélt szívfájdalmat, ugyanakkor elgondolkoztat minket, még 

ha némileg el is borzadunk, amiért ezen elgondolkozunk, hogy vajon ez nem leegyszerűsítő 

reakció-e?”311 Az értelmezés lezárhatatlansága nyilvánul meg abban is, amikor Humbert beismeri, 

hallotta „Lo éjjeli zokogásai[t] – minden, de minden éjjel –, abban a pillanatban, amint alvást 

színleltem” (L, 184).312 Rampton felhívja a figyelmet rá, hogy nem érthetjük szó szerint a mondatot,

hiszen igen valószínűtlen, hogy Lolita több, mint egy teljes éven át minden egyes napját zokogással 

fejezte be. Mivel Humbert „eltúlozza a nyilvánvaló bűnének a hatását”, felmerül a kérdés, milyen 

szigorúan ítéljük el Humbertet, ha nem akarunk mi is hasonló túlzásba esni.313 Ez visszavezet 

minket a de Man esszéjének elején található gondolathoz, miszerint „aki megvádolja magát” (jelen 

esetben: túlzásokba esve megvádolja magát), „az felmenti magát.”

Humbert szándékainak megismerhetetlensége és a rá szabható ítélet bizonytalansága abból is 

fakad, hogy a narrátor a regény elején elhitelteleníti a vallomás műfaját, és ehhez a beszédmódhoz 

reflektálatlanul nyúl vissza a regény végén, amikor már elvileg őszinte a bűntudata. A történet első 

felében kap Charlotte-tól egy levelet, mely úgy kezdődik: „Ez vallomás: szeretlek” (L, 71). Ahogy 

Humbert azt fontolgatja, hogy összeházasodjon Charlotte-tal, a vallomásos hangütés paródiáját 

nyújtja:

Tisztelt  esküdt  urak!  Nem  mernék  megesküdni  arra,  hogy  bizonyos,  a  szóban  forgó  ügyhöz
szorosan tartozó érzelmek – ha szabad új kifejezést kovácsolnom – nem futottak át elmémen már
korábban  is.  Emlékezetem  ugyan  semmilyen  logikus  formában  és  semmiféle  határozottan
felidézhető eseményhez kapcsolhatóan meg nem őrizte őket; de – hadd ismétlem – nem mernék
megesküdni arra, hogy nem foglalatoskodtam velük (hogy újabb kifejezést alkossak) gondolataim
homályában […]. Még azt is kész vagyok bevallani kínzóimnak, hogy egyszer vagy kétszer talán a
becsüs  hideg  pillantásával  mértem  föl  Charlotte  korallajkát  […].  Ezt  kínvallatás  alatt  vallom.

310 Rorty, 163.
311 Rampton, 130.
312 „[…] her sobs in the night–every night, every night–the moment I feigned sleep” (AL, 176).
313 Rampton, 130–131.
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Képzeletbeli  kínvallatás  talán,  de  csak  annál  rettenetesebb  […].  A kegyetlen,  fehér  fényben
verejtékező,  izzadó  rendőrök  által  rugdalt  és  vallatott  Humbert  Humbert  most  kész  további
»vallomást« (quel mot!) tenni, kiforgatván lelkiismeretét és kitépvén annak legbensőbb magvát.” (L,
74–75)314

Az, hogy Humbert még olyan lehetséges gondolatait is elmeséli, amelyekről nincs 

meggyőződve, hogy valóban eszébe jutottak a levél megtalálása előtt, Rousseau-nak azt az 

elhatározását idézi fel, hogy teljesen transzparenssé tegye a tudatát: „Fennszóval mondom: Ím itt 

van, amit tettem, amit gondoltam, ami voltam. […] Úgy tárom fel bensőmet, ahogy te magad látod, 

Örökkévaló.”315 Humbert ugyanígy fordítja ki a lelkiismeretét, de ironikusan módosítja a metaforát: 

kitépi a bélését, mint egy kabátnak („turns his conscience inside out and rips off its innermost 

lining” a magyar fordításban: „kitépvén annak legbensőbb magvát”). Ez azt sugallja, hogy az 

igazság keresése lehetetlen és abszurd. Humbert a képzelt vallatást annyira eltúlozza, hogy 

bármelyik olvasó, aki ítéletet akar hozni felette, nevetségessé válik. Ugyanakkor a narrátor túlzó 

nyelvhasználata Humbert ellen fordul: lelepleződik ugyanis, hogy nem hajlandó vallomást tenni 

vagy felelősséget vállalni. Az idézet tehát feloldhatatlanul kétértelmű: arra való figyelmeztetésként 

is lehet olvasni, hogy Humbert manipulálni akarja a befogadót, de annak a jeleként is, hogy 

lehetetlen megtudni, mi van a fejében vagy a lelkében.

Humbert ugyanezt a nyelvezetet használja akkor is, amikor a bűntudatát őszintén próbálja 

kifejezni. Elmeséli a pillanatot, amikor Lolita egyik megjegyzésének hatására „mellbe vágott, hogy 

egyszerűen semmit nem tudok kedvesem gondolkodásáról [… ]” (L, 299).316 Itt Lolita gondolataiba 

épp úgy szeretne belelátni, mint ahogy a korábbi passzus szerint lehetetlen belelátni valakinek a 

lelkébe. A túlzó stílus is hasonló ellentmondásokat okoz: amikor Humbert azt állítja, ő és Lolita a 

„tökéletes gonosz birodalmában”317 éltek (L, 299), vélhetően arra gondol, hogy a tetteinek a 

következményei a közös életük sok szintjére leszivárgott, de mivel a megfogalmazás abszolutizáló 

és némileg esetlen, az ellenkező jelentés is kiolvasható belőle. Humbert nyelve gépezetként 

működik, és két ellentétes célú passzusnak ugyanazt a stílust adja.

A nyelv önműködő, referencialitástól elszakított oldala nemcsak Humbert, hanem még 

Nabokov szöveg feletti hatalmát is kikezdi. Rousseau Negyedik Sétája tartalmaz egy allúziót 
314 „Gentlemen of the jury! I cannot swear that certain motions pertaining to the business in hand—if I may coin an 

expression—had not drifted across my mind before. My mind had not retained them in any logical formor in any 
relation to definitely recollected occasions; but I cannot swear—let me repeat—that I had not toyed with them (to 
rig up yet another expression), in my dimness of thought […]. I am even prepared to tell my tormentors that 
perhaps once or twice I had cast an appraiser’s cold eye at Charlotte’s coral lips […]. This I confess under torture. 
Imaginary torture, perhaps, but all the more horrible. […] Humbert Humbert sweating in the fierce white light, and 
howled at, and trodden upon by sweating policemen, is now ready to make a further ‘statement’ (quel mot!) as he 
turns his conscience inside out and rips off its innermost lining” (AL, 69– 70).

315 Jean-Jacques Rousseau, Confessions, Book I, https://www.gutenberg.org/files/3913/3913-h/3913-h.htm.
316 „[…] it struck me […] that I simply did not know a thing about my darling’s mind” (AL, 284).
317 „in a world of total evil” (AL, 284).
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Montesquieu Le Temple de Gnide című művére, amelynek az előszava azt mímeli, mintha egy antik 

görög kézirat fordítása lenne – Montesquieu ezzel igyekezte megvédeni magát a bujaság vádjától. 

Ez Rousseau számára problematikus, ugyanis az Új Héloïse-ban amellett érvelt, hogy az előszó jelzi

a szöveg feletti kontrollt és a szerzői státuszt. Ennélfogva ha az előszó sérül, az metaforikusan az 

ént és az akaratot is megsemmisítheti; vagyis a szöveg leválik a szerzői intencióról, és csak a nyelv 

önkényes működését hagyja meg.318 Nabokov részben szintén a pornográfia vádjának elkerülése 

érdekében használja John Ray előszavát. A cenzúrával való harchoz ez nem lett volna elég; mint 

Christine Clegg rámutat, megfelelő kritikai visszhangra is szükség volt, és Nabokov az ügy 

érdekében még egy esszét is írt a regényről kedvező kritikát közlő Anchor Review folyóirat 

számára, melyben a szerzői álláspontját magyarázza el, s amely azóta a regény utószavaként 

funkcionál.319 Az utószó arról árulkodik, maga is érzékelte, hogy a szerzőséggel való játéka 

irányításán kívüli iróniát hozott létre:

Miután már egyszer testet öltöttem a nyájas John Ray, a Lolita előszavát jegyző szereplő alakjában, 
minden közvetlenül tőlem származó kommentárt úgy tehet helyre az olvasó – és úgy teszem helyre 
magam is –, mint a saját könyvéről értekező Vladimir Nabokov megtestesülését. Néhány pont 
azonban tisztázandó; és az önéletrajzi elem elősegítheti modell és másoló összeolvadását. (L, 327)320

 A magyar fordítás feloldja az eredeti szöveg iróniáját: az, hogy Békés Pálnál a „valamilyennek 

tűnni” helyett „úgy tehet helyre” szerepel, azt sugallhatja, hogy Nabokov a szerzőségét 

problémamentesen biztosítja be. A kérdéses rész pontosabb fordításban kísértetiesebben szól: 

„Miután megszemélyesítettem […] John Rayt, bármilyen közvetlenül tőlem származó kommentár 

úgy tűnhet az embernek – ami azt illeti, még nekem is úgy tűnhet –, mintha a saját könyvéről 

értekező Vladimir Nabokovot személyesíteném meg.” Némileg a közismert mese farkast kiáltó 

fiújára emlékeztet, ahogy Nabokov először John Ray előszavának megírásával hitelteleníti a szerzői

szándéknyilvánítás elképzelését, és utána mégis igyekszik meggyőzni az olvasót a második 

nyilatkozatának az őszinteségéről. Ez azért fontos, mert ha maga Nabokov sem tudja posztulálni 

teljesen meggyőző módon a regény fölötti kontrollját, akkor semmilyen olvasó sem tudja kézben 

tartani a szöveg iróniáit. De Man-i értelemben a történet legfeljebb kognitív szinten igyekezhet 

valamilyen etikai tartalmat közvetíteni, a performatív szint ezt dekonstruálja.

318 De Man, 296.
319 Ed. Christine Clegg, Vladimir Nabokov, Lolita: A Reader’s Guide to Essential Criticism (Cambridge: Icon Books, 

2000), 11.
320 „After doing my impersonation of suave John Ray, the character in Lolita who pens the Foreword, any comments 

coming straight from me may strike one–may strike me, in fact–as an impersonation of Vladimir Nabokov talking 
about his own book. A few points, however, have to be discussed; and the autobiographic device may induce mimic
and model to blend” (AL, 311).
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4.2.1. A mellékszereplők ábrázolása a regényben és a forgatókönyves változatában

Humbert bűntudatáról nem egyszerűen azért nem tudjuk eldönteni, mennyire őszinte, mert 

annyira hatékonyan manipulálja az olvasót, hanem azért sem, mert a nyelv gépies működése elfedi 

az intencióit. Szándékainak a kutatása újabb és újabb magyarázatokat hív életre, végeláthatatlanul. 

Ennélfogva ha van a történetnek etikai olvasata, azt nem lehet kizárólag Humbert érzelem- és 

gondolatvilágára alapozni.

A fenti megfontolások ellenére azt gondolom, hogy a regény tisztán jelzi Humbert 

cselekedeteinek helytelenségét, méghozzá a Humbertet körülvevő szereplők viselkedésén és sorsán 

keresztül. Humbert környezetének szenvedését vagy éppen közönyösségét kevesebb ambiguitás 

övezi, mint Humbert szándékait és bűntudatát. Sőt, még egy fokkal kevesebb kétértelműség maradt 

körülöttük, amikor Nabokov a Lolitából forgatókönyvet írt Stanley Kubrick 1962-es 

filmadaptációja számára. De miért kínál másfajta kapaszkodót a mellékszereplőkre való fókuszálás?

Paul de Man az elemzése elején a következő megkülönböztetést tette: „A feltárt igazság 

módjában tett vallomás és a mentegetőzés módjában tett vallomás közötti különbség az, hogy a 

bizonyíték az előbbi esetében referenciális (a szalag), míg a másik esetben csak nyelvi lehet. 

Rousseau a »belső érzését« csak úgy közvetítheti, ha, mint mondani szoktuk, hiszünk a szavának, 

míg lopásra utaló bizonyíték rendelkezésünkre áll, legalábbis elméletben.”321 Míg Humbert intenciói

nyelvi természetűek, a környezetének a szenvedése vagy a szenvedők megsegítésére való restség 

nem tisztán nyelvi természetű, inkább a referenciális szférába tartozik. A szenvedésnek nem csak 

nyelvi jelei vannak, és a közömbösség szintén tettekben vagy tettek meg nem cselekedésében (is) 

megnyilvánul. Ezt szem előtt tartva érdemes összehasonlítani, hogyan ábrázolja ezt a kérdést a 

regény, és hogyan nyer még explicitebb formát ez a forgatókönyves változatban.

Nabokovnak csak a film bemutatása után több mint egy évtizeddel később sikerült 

megszereznie a jogokat ahhoz, hogy kiadhassa a forgatókönyvét. Mint a hozzá csatolt előszóban 

leszögezi, a nyomtatásban való megjelenéshez azért ragaszkodott, mert Kubrick csak kis részét 

használta fel az általa elkészített szövegnek (LS, xii–xiii). Az auteur státuszát fenntartani kívánó 

Kubrick életművét ismerők jól tudják, hogy a rendező nem csak ennek a filmjének a forgatókönyvét

írta át alaposan. Mivel az átírások célja az volt, hogy a történetet a saját víziója szerint formálja át, 

maga a leforgatott film kívül esik a Nabokovra fókuszáló disszertációm témáján (mint ahogy Adrian

Lyne 1997-es adaptációja is). Számomra az a fontos, mennyiben segít Nabokov önadaptációja 

321 De Man, 280.
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megérteni a forrásregény bizonyos tulajdonságait. Nabokov is erre az értelmezési útra biztat, amikor

a forgatókönyvére úgy hivatkozik, mint „egy régi regény eleven variánsára” (LS, xiii).322 

Ennek az eleven variánsnak magának is vannak variánsai. Nabokov eredetileg egy olyan hosszú

kéziratot küldött el a filmkészítőknek, amelyről a producer, James B. Harris később így 

nyilatkozott: „Nem lehetett volna leforgatni. Felemelni sem lehetett.”323 Kérésükre Nabokov 

kidolgozott egy rövidebb verziót – ez volt az, amelyet Kubrick csak kis mértékben használt fel. 

Amikor Nabokov megszerezte a jogokat, a rövidebb verzióba visszaemelt bizonyos jeleneteket, s ez

az a verzió, amelyet publikált. Az eredeti, hosszú változat sem veszett el: a New York Public 

Library Berg Kézirattára őrzi. Ebben számos exkluzív, sem a regényben, sem a publikált 

forgatókönyvben nem szereplő jelenet szerepel. Ezek közül néhány napvilágot látott a Véra’s 

Butterflies című kötetben, a többi a nagyközönség részére csak német fordításban elérhető a Dieter 

E. Zimmer által felügyelt életműkiadásban, mely a forgatókönyves kötet függelékében közli őket.

Nabokov beszámolója szerint az adaptálás során olyan részeket is beleírt a forgatókönyvbe, 

amelyeket annak idején kihúzott a regényből (LS, x). Emellett teljesen új jeleneteket is kitalált, 

illetve bizonyos jeleneteket alaposan átalakított. Az utóbbit gyakran az motiválta, mint erre a 

legkorábbi elemzések is rámutattak, hogy Nabokov igyekezett a vizuális történetmondáshoz 

alkalmazkodni. Samuel Schuman például megjegyzi, hogy a regényben egy belső monológ 

közvetíti Humbert vívódását, megmentse-e a fuldokló Charlotte-ot, a forgatókönyv viszont 

látványelemeket használ: egy beillesztett diagramot, Humbert sokatmondó pillantását és a 

hezitálását, mielőtt odaúszik a feleségéhez.324 A filmes médium ez irányú lehetőségei megihlették 

Nabokovot, aki látható lelkesedéssel telíti meg a szövegét rendezői utasításokkal és trükkfelvételek 

leírásával. A vizuális fantázia tűzijátékszerű érvényesítésének azonban ellentmond egy másik 

törekvése. Az előszóban Nabokov leszögezi, hogy a filmszakma nem tette lehetővé számára, hogy a

kollaboráció minden formáját elkerülve kizárólag a saját akaratát valósíthassa meg, mint a 

könyveiben tette. „Jelen esetben csak annyit tudtam tenni, hogy elsőbbséget biztosítottam a 

szavaknak a cselekmény [action] felett, s így a lehető legjobban korlátoztam a menedzsment és a 

stáb betolakodását” (LS, x).325 

A karakterek jellemábrázolása az egyik olyan dolog, amelynek a kérdésében Nabokov minél 

kevesebb mozgásteret szeretett volna hagyni Kubricknak. Ahogy Nassim Balestrini fogalmaz: „a 

forgatókönyv beszáll a moralitásról és művészetről szóló vitába, amely a regény megjelenése óta 

tombol. Nabokov víziója a megfilmesített regényről félreérthetetlenül Lolita pártjára áll, és nem 
322 „[…] a vivacious variant of an old novel.”
323 Idézi: Richard Corliss, Lolita (London: BFI Publishing, 1994), 19.
324 Samuel Schuman, “‘Lolita’: Novel and Screenplay,” College Literature 5, no. 3 (Fall, 1978), 197.
325 „All I could do in the present case was to grant words primacy over action, thus limiting as much as possible the 

intrusion of management and cast.”
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hagy kétséget Humbert megvetendő jelleméről […]”.326 De pontosan mi is eredményezi a 

világosabb etikai viszonyokat? Hogyan tudja Nabokov kiemelni Lolita áldozattá válását?

Az író a forgatókönyvben feltűnőbbé teszi, hogy Humberthez a környezete nemtörődöm módon

viszonyul, ezzel pedig nyitva hagyja a kaput az előtt, hogy Humbert elkövesse a bűneit. Az őt és 

Quiltyt körülvevő emberek több figyelmeztető jelet kapnak arra, hogy pedofilokkal van dolguk, de 

ezeket a jeleket szinte mindenki ignorálja. A közömbösségük hangsúlyozásával Nabokov a 

regénynek azt a gondolatát domborítja ki, hogy Humbert áldozataként Lolita teljesen védtelen, és 

magára marad – illetve, mint látni fogjuk, nemcsak Lolita, hanem bizonyos értelemben Charlotte is.

Az elemzésbe olyan jeleneteket is be fogok vonni, amelyek csak a forgatókönyv eredeti 

(hosszú) verziójában szerepelnek. Ezt az indokolja, hogy a publikált forgatókönyvet nem annyira 

önmagában álló műként, hanem a regény „élénk variánsaként” olvasom, mely betekintést nyújt 

abba, hogyan értelmezte Nabokov a saját szövegét. A forgatókönyv végső változatából kihúzott 

részek és a publikált jelenetek pedig ugyanannyira relevánsak annak a kérdésnek a szempontjából, 

Nabokov hogyan igyekezte irányítani a befogadók gondolkodását Humbert tetteinek 

etikátlanságáról.

4.2.2. A mellékszereplők felelőssége: a közömbös kívülállók

A kívülállók közömbösségére az egyik legjobb példa a John Ray, Jr. nevű terapeuta. Ő a 

regényben csak az előszóban jelenik meg mint Humbert kéziratának közreadója. A forgatókönyvben

viszont kibővül a szerepe: a szöveg elején és végén is szerepel, ráadásul közvetlenebb kapcsolata 

van Humberttel. Míg az eredeti John Ray nem találkozik személyesen Humberttel, a 

forgatókönyves inkarnációja kezeli Humbertet, ráadásul még azelőtt, hogy találkozna Lolitával.

Ray a forgatókönyvben először azt sugallja, hogy Humbert esetével ugyanúgy csak annak 

kéziratán keresztül találkozik, mint a regényben. Megmutatja a nézőnek a kéziratot, és azt mondja 

róla: „Természetesen pszichoterapeutaként jobb szerettem volna az itt közölt információkat nem az 

írógépből megszerezni, hanem a díványról” (LS, 3).327 Csak kicsit később, mikor Humbert 

élettörténetének mesélésében már eljutott a nyilvános idegösszeomlásáig, akkor derül ki, hogy rövid

ideig a terapeutája volt:

Így történt, hogy találkoztam és beszéltem Humberttel a szanatóriumban, ahol három hetet töltött. A
páciens megtagadta, hogy elárulja az idegösszeomlásának okait, de nyilvánvaló volt, hogy 

326 Balestrini, “Nabokov’s Screenplay”, 149–150.
327 „Naturally, in my capacity of psychotherapist, I would have preferred obtaining the information revealed here not 

from the typewriter but from the couch.”
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relaxációra van szüksége. Nyugtatókkal és mentális rendszerezéssel számottevően javult az 
állapota. Egy ismerőse, akinek az unokatestvére egy megnyerő házban lakott Ramsdale-ben a 
hasonló nevű tónál, azt javasolta Humbertnek, hogy költözzön oda a nyárra […] (LS, 20).328

Ray nem vállal felelősséget azért, amiért nem ismerte fel a páciensében a hajlamot a pedofíliára

és az akár gyilkosságig fokozódó agresszióra. Természetesen egy háromhetes kezelés nem lett volna

elég ahhoz, hogy csodát tegyen Humberttel. Ettől függetlenül mintha Raynek nem sikerült volna a 

tőle elvárható segítséget nyújtania. Humbert a szanatóriumba való bejelentkezésekor azt állítja: 

„Semmi másra nincs szükségem, mint némi mentális pihenésre. Egyedüllétre, nem megoldásra” 

(LS, 19).329 A terapeuta kritikátlanul átveszi azt a véleményt, hogy a páciensének csak pihenésre van

szüksége, az egyedüllétre irányuló kérését viszont nem tartja tiszteletben (a szanatórium recepciósa 

hangsúlyozza, hogy a szanatóriumban dolgozók a csoportos foglalkozások erejében hisznek). 

Természetesen éppen Humbert izolálása előzte volna meg, hogy találkozzon leendő áldozataival.

A jelek szerint Ray szakmai módszerei túl merevek ahhoz, hogy ilyen eshetőségekkel 

számoljanak. Ray saját szavai szerint mentális rendszerezést [mental regime] írt elő Humbertnek – a

regime szó kétértelműsége azt sejteti, hogy a pszichiáter rezsimszerű, merev gondolkodásmódot 

szeretne páciensére erőltetni. Ray összefoglalója azt sugallja, hogy véleménye szerint Humbert kész

volt visszatérni a társadalomba, hiszen a ramsdale-i látogatás ötletét egyből azután említi, hogy azt 

állítja, a kezelése sokat használt. Humbert ottani cselekedetei ezt megcáfolják, Ray pedig ezt nem 

ismeri be. Sőt, büszkén hangoztatja, hogy „[p]szichiáterkörökben” Humbert kézirata „kétségkívül 

klasszikus esettanulmánnyá válik majd” (L, 7).330 Úgy tűnik, az áldozatok sorsa kevéssé érdekli 

Rayt.

A terapeuta regénybéli változata sem empatikusabb; ő is fontosabbnak ítéli az elvont 

esettanulmány megjelenését Humbert tetteinek a megelőzésénél: „ha tébolyult naplóírónk 1947 

végzetes nyarán hozzáértő pszichopatológushoz fordul, nem történik katasztrófa; ám akkor ez a 

könyv sem született volna meg” (L, 7).331 Ezek alapján azt mondhatjuk, Nabokov Ray mindkét 

verzióját közömbös sarlatánként ábrázolja, de nem ugyanolyan mértékben – a regénybeli Ray egy 

hajszálnyival jobban jár. Az ő inkompetenciáját az jelzi, hogy komikus egyszerűséggel, bizonyító 

328 „So it happened that in the nursing home where Humbert spent three weeks I met him and talked with him. The 
patient refused to reveal the reasons for his breakdown, but it was plain he needed relaxation. Tranquilizers and a 
regular mental regime brought considerable improvement to his condition. An acquaintance of his, whose cousin 
had an attractive house in Ramsdale on  the beautiful lake of that name, suggested that Humbert come to lodge 
there during the summer […]”. A szóban forgó unokatestvér egyébként nem más, mint Mr. McCoo, és Humbert 
végül nem költözik be a házába, hiszen porig ég, mielőtt megérkezne Ramsdale-be.

329 „All I need is some mental rest. Not a solution but solitude.”
330 „As a case history, his autobiography will no doubt become a classic in psychiatric circles.” A mondat a 

forgatókönyvben és a regényben lényegében változatlan formában szerepel, ezért Békés Pál fordításában idéztem.
331 „[…] had our demented diarist gone, in the fatal summer of 1947, to a competent psychopathologist, there would 

have been no disaster; but then, neither would there have been this book.”
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érvek nélkül jelenti ki, hogy ha Humbertet egy felkészült szakember kezeli, akkor elkerülhető lett 

volna a katasztrófa. De a forgatókönyv Raye nemhogy Nabokov, hanem még a regénybeli Ray 

mércéje szerint is veszélyesen dilettáns. Mivel Ray úgy fogalmaz, „hozzáértő” szakértő tudta volna 

megelőzni a bajt, ez indirekten a forgatókönyves énjét rossz pszichológusnak minősíti.

Humbert szanatóriumba való bejelentkezésének jelenetében a recepcióssal való párbeszéde is 

egyértelművé teszi az ott dolgozók inkompetenciáját. A recepciós ugyanis figyelmen kívül hagyja, 

hogy Humbert bevallja, hogy nem hajlandó megváltozni:

HUMBERT A lényeg, hogy nincs szükségem gyógymódra, mert én gyógyíthatatlan vagyok –
RECEPCIÓS Ó, ugyan már. Bármit és bárkit meg lehet gyógyítani. Még szép.
HUMBERT Hát mindenesetre én nem akarok meggyógyulni. Amire nekem szükségem van,

méghozzá nagyon, az az, hogy valami lefoglaljon, hogy valami nyugalmat adjon.
RECEPCIÓS Foglalkozásterápiánk sok elragadó kontaktust és levezetési lehetőséget kínál. (LS, 
19)332

A recepciós Rayhez hasonlóan alábecsüli vagy egyszerűen ignorálja, hogy a klinikába tévedt 

ember veszélyforrást jelenhet a külvilágra. Noha Humbert burkoltan figyelmezteti a betegsége 

súlyosságáról, ő ezt elbagatellizálja azzal a kijelentéssel, hogy minden gyógyítható. Mi több, amikor

Humbert leszögezi, hogy gyógymód helyett csak időtöltést keres, akkor a recepciós a legkisebb 

ellenállás nélkül elfogadja jövendőbeli kliensének feltételét, és foglalkozásterápiát ajánl. Dialógusa 

az üzleti beszédet imitálja, ami azt sugallja, hogy a fő célja pusztán az, hogy új vásárlót szerezzen. 

A pszichoanalízis gyakorlatának ilyetén ábrázolása természetesen visszhangozza Nabokov 

freudizmus elleni korábbi kirohanásait. Egy interjúban például pontosan azt kritizálja a 

mélylélektanban, amit a recepciós megtestesít a fenti párbeszédben: a cinikus rugalmasságot, és azt,

hogy lehetővé teszi, hogy felmentse az elkövetőket.

A freudi hit veszélyes etikai következményekhez vezet, mint amikor egy mocskos gyilkos, akinek 
annyi esze van, mint egy galandféregnek, enyhébb ítéletet kap, mert az anyja túl sokszor fenekelte 
el, vagy éppen túl kevésszer – mindkét verzió működik. (SO, 115)333

A történet másik pedofiljának, Quiltynek szintén feltűnőbb a viselkedése, mint a regényben. 

Mint Schuman rámutatott, Quilty rögtön az első jelenetben, amelyben nem szavak nélkül lép színre,

egy pajzán szójátékot használ. Amikor Charlotte megemlíti, hogy Lolita lyukas fogát Quilty 

332 „HUMBERT The point is I don tʼ  need a cure, because I m incurable--- / RECEPTIONIST Oh, come. Everything ʼ
and everybody can be cured. Sure. / HUMBERT Well, anyway I m not interested in being cured. What I need, what ʼ
I badly need, is some kind of diversion, some peace of mind. / RECEPTIONIST Our occupational therapy provides 
many fascinating contacts and outlets.”

333 „[t]he Freudian faith leads to dangerous ethical consequences, such as when a filthy murderer with the brain of a 
tapeworm is given a lighter sentence because his mother spanked him too much or too little – it works both ways.”
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nagybátyja fogja betömni, Quilty ezt mondja: „Hát igen; szereti tömködni a lyukakat” (LS, 57).334 

Schuman jogosan szögezi le, hogy ezután a közönségnek nem lehet kétsége afelől, hogy Quilty 

érdeklődése Lolita iránt milyen jellegű;335 Charlotte azonban mit sem vesz észre, vélhetően azért, 

mert elvakítja a Quilty iránti vonzalma (ugyanúgy, ahogy Humbert iránti vonzalma elaltatja a 

gyanúját afelől, hogy milyen jellegű a férje érdeklődése Lolita iránt).

Ahogy Nabokov Humbert mellett elhelyezi a közömbös John Rayt, a forgatókönyv eredeti 

változatában Quilty mellett is szerepeltet egy olyan karaktert, aki szemet huny a veszélyes hajlamai 

fölött: Quilty fogorvos nagybátyját, Ivort. Miután Clare Quilty megtudja Charlotte-tól, hogy a 

nagybátyja rendelőjében megtalálhatja Lolitát, meglátogatja a lányt. Amint belép hozzá, 

szórakoztatni kezdi Lolitát, például úgy rángatja a fogorvosi széket, mintha vidámparkban 

lennének. Ezután egy kétértelmű megjegyzést tesz:

CLARE QUILTY Növögetsz, növögetsz. Ne nőj túl gyorsan, Lolita. Várj a kedvemért.
DR QUILTY (kitessékeli az unokaöccsét) Ide figyelj, nem tűröm meg az ilyen beszédet a

rendelőmben…336

A fogorvos reakciója azt sugallja, hogy tisztában van az unokaöccse viselkedésének valódi 

okával: tudja, hogy nem felszínes csevegést folytat, hanem flörtöl a kislánnyal, sőt, talán egyenesen 

el is akarja csábítani. Ennek ellenére kevés erőfeszítést tesz azért, hogy védelmet nyújtson a 

lánynak. Az, hogy a flörtölést eufemisztikusan „ilyen beszéd”-nek nevezi, nem feltétlenül arra utal, 

hogy úgymond el akarja kenni Clare intencióit: úgy is lehet értelmezni, hogy Lolita előtt nem akar 

világosan fogalmazni. De az, hogy hozzáteszi, a rendelőjében nem tűri meg az ilyen beszédet, 

mintha arra utalna, hogy csak saját magát akarja bebiztosítani – nem szeretné, ha az unokaöccse 

belekeverné az ügyleteibe akár csak olyan kis mértékben is, hogy a rendelőjében beszél a lánnyal. 

Ezen túl azonban nem törődik Lolitával.

Ez az ábrázolás meglehetősen különbözik a regénytől. Ott még kevesebbet látunk a fogászból, 

de Jean Farlow elmeséléséből az derül ki, sokkal kevésbé rosszallja unokaöccse perverzióját. Ez a 

jelenet egyébként arról ismert, hogy John megérkezése épp akkor szakítja félbe Jean monológját, 

amikor Clare Quiltyről kezdene beszélni, ami megakadályozza Humbertet abban, hogy tudatosuljon

benne: létezik egy másik laza erkölcsű Quilty is a fogorvoson kívül.

334 Azért, hogy egyértelművé tegyem a „cavity”-re épülő szójátékot, szabadosan fordítottam a mondatot. Quilty szó 
szerint inkább azt mondja, „ő egy komisz öregember”: „CHARLOTTE […] And tomorrow she ll be having a cavityʼ
filled by your uncle. / QUILTY I know; he s a wicked old man.”ʼ

335 Schuman, 200.
336 „CLARE QUILTY: Wachsen, wachsen. Wachse nicht zu schnell, Lolita. Warte auf mich. / DR QUILTY (seinen 

Neffen hinausgeleitend): Hör mal, in meiner Praxis wünsche ich dieses Gerede nicht…” LD, 264.
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Jean felsóhajtott. Egyszer láttam – mondta – két gyereket, egy fiút meg egy lányt, épp itt 
szeretkeztek alkonyatkor. Az árnyékuk óriásira nőtt. És meséltem neked Mr. Tomsonról hajnalban. 
Gondolom, legközelebb majd a kövér, öreg Ivort látom anyaszült meztelenül. Az az ember tényleg 
egy szörnyszülött. A múltkor valami lehetetlenül erkölcstelen történetet mesélt az unokaöccséről. 
Úgy látszik…
– Halihó – hallatszott John hangja. (L, 95)337

Természetesen nem tudjuk meg, hogy milyen történetet mesélt Jeannek a fogorvos, de még így 

is éles a kontraszt Ivor forgatókönyvbéli és regénybéli ábrázolása között. Amikor a 

forgatókönyvben azt mondja Quilty az unokabátyjáról, hogy „komisz öregember”, akkor mintha 

csak a szójáték kedvéért állítaná ezt róla; a regényben viszont Jean épp ilyen komisz öregembernek 

állítja be őt: nemcsak élvezi Clare erkölcstelenségét, hanem még terjeszti is a történetüket. Ráadásul

Jean először két gyerek aktusát említi, majd egy felnőttre tesz utalást, akiről korábban megtudtuk, 

hogy hajnalban meztelenül fürdött a tóban. Ez arra kondicionál minket, hogy azt várjuk, Quilty 

története egy felnőtt és egy gyerek szexuális kapcsolata körül forog majd. Sőt, Farkas Ákos 

rámutatott, hogy az angol szövegben szereplő „fat old Ivor in the ivory” (szó szerint: „a kövér, öreg 

Ivor elefántcsontszínben”) erotikus áthallásként is érthető, hiszen Humbert az elefántcsontszínt a 

nimfácskasághoz köti – ilyen színű Lolita sima bőre és egy másik, számára vonzó kislány lába is.338 

Mivel Jean szavait Humbert idézi, ezért természetesen feltételezhetjük, hogy csak az elfogult 

narráció miatt alakul ki az olvasóban ez a várakozás. Elképzelhető, hogy Humbert Jeannek csak 

azokat a szavait válogatja ki és osztja meg a vallomásaiban, amelyek alapján utólag úgy érzi, ki 

kellett volna találnia (és vizsgáztatja az olvasóját, ő kitalálja-e): Quilty volt a riválisa. De még 

ebben az esetben is Ivor inkább cinkosa Clare-nek, mint egy ártatlan kívülálló. A forgatókönyvben 

viszont Nabokov egy úgynevezett normális embert formált belőle, aki szemet huny az unokaöccse 

perverziója fölött.

Az eredeti forgatókönyv egy másik párbeszéde szintén azt demonstrálja, hogy Lolita 

környezete nem vesz tudomást a Quilty erkölcstelenségére utaló jelekről. Amikor Jean és Charlotte 

a Quiltyről való szóbeszédeket vitatják meg, nem veszik komolyan a vádat, hogy Quilty pedofil 

lenne:

JEAN: Nem emlékszel arra a mocskos ügyletre három évvel korábbról – a gyerekre,
akiről azt mondják, hogy Quilty elcsábította Floridában, meg minden?

CHARLOTTE: Oh, Az a buta kölyök az egészet kitalálta. Quiltyt felmentették.

337 „Jean sighed. ‘I once saw,’ she said, ‘two children, male and female, at sunset, right here, making love. Their 
shadows were giants. And I told you about Mr. Tomson at daybreak. Next time I expect to see fat old Ivor in the 
ivory. He is really a freak, that man. Last time he told me a completely indecent story about his nephew. It 
appears---’ / ‘Hullo there,’ said Johnʼs voice.”

338 Ákos I. Farkas, “As McFate Would Have It: The Author’s Joycean Cameo in Lolita,” The AnaChronisT 14 (2009), 
116.
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JEAN: Persze, hogy fel. De voltak ott más dolgok is. No de késésben vagyok.
CHARLOTTE: A pletyka, mint mondják, nem bizonyíték.
JEAN: Hát ebben igazad lehet. (Kimegy.)339

Noha Jean emlékezteti Charlotte-ot Quilty kétes múltjára, ez csak felszínesen érdekli – futólag 

említi meg, mielőtt tovább indulna. Charlotte megközelítése még kevésbé védhető, hiszen az 

áldozatot hibáztatja: kétségbe vonja a molesztált gyerek állításait (ez a mozzanat a mai olvasó 

számára, a #MeToo mozgalom után különösen feltűnő). Nabokov azzal húzza alá Charlotte elutasító

álláspontjának a téves voltát, hogy önellentmondást helyez a dikciójába. „A pletyka, mint mondják, 

nem bizonyíték”, mondja Charlotte, automatikusan közbeszúrva a redundáns „mint mondják” 

frázist. Ezzel érvényteleníti a pletyka elleni felszólalását, hiszen ő maga is arra utal, amit mások 

mondanak.

Itt és másutt Charlotte igen kedvezőtlen fényben szerepel. Nabokov legalább egy ponton mégis 

szimpatizál vele: amikor ő maga is áldozattá válik. Mikor Nabokov azt a jelenetet adaptálta, 

amelyikben a Fred Beale által vezetett limuzin elüti Charlotte-ot, az író kiemelte, hogy a balesetet a 

sofőr okozta, nem Charlotte, és hogy Beale Humbert nemtörődömségének segítségével bújhat ki a 

felelősség alól. Ez a regényben is így van, de ott sokkal nehezebb észrevenni. Legjobb tudomásom 

szerint egyetlen elemzés sem mutatott rá, hogy Beale állítása a saját ártatlanságáról meglehetősen 

problematikus. A regény csak két utalást hint el ezzel kapcsolatban. Először is Beale abszurd módon

írja le az ütközést. Tudjuk, hogy a balesetet az okozta, hogy egy helyi kutya a kocsi elé rohant, 

miközben Charlotte kiviharzott a házából, és átsietett az úttesten. Humbert azt mondja, hogy Beale 

a következőképpen „demonstrálta teljes ártatlanságát és feleségem gondatlanságát: míg ő a kutya 

kikerülésére összpontosított, Charlotte megcsúszott a frissen locsolt aszfalton, és előrevetődött, 

holott hátra kellett volna vetnie magát (Fred kitömött vállának egy rándulásával megmutatta, 

hogyan)” (L, 108). Képtelenség Charlotte-ot azért hibáztatni, milyen irányba esik abban a 

pillanatban, amikor a limuzin irányt változtat. Az sem biztos, hogy Charlotte-nak lett volna esélye 

látni, hogy közel van az autó, amikor az úttestre lépett. Humbert egy korábbi fejezetben (amikor a 

ház kertjében várja Charlotte kék szedánjának visszatérését) képet rajzol az utcájukról, és ebből 

kiderül, hogy a limuzinnak egy kanyarból kellett kijönnie, és hogy az utca meredeken lejtett. Ahhoz,

hogy a balesetet térben ne csak Beale homályos magyarázata alapján tudjuk elképzelni, részletesen 

kell idéznem ezt az utcaleírást. Mint a disszertációm harmadik fejezetében említettem, a Cornell 

Egyetemen tanító Nabokov éppen a leírások ilyesfajta vizualizálására buzdította a diákjait: „Fanny 

339 „JEAN: Erinnerst du dich denn nicht an diese schmutzige Geschichte voi drei Jahren – das Kind, das er in Florida 
verführt haben soll und so? / CHARLOTTE: Also nun hör mal. Dieses alberne Gör hat das alles erfunden. Er wurde
freigesprochen. / JEAN: Allerdings. Aber da gab es auch noch andere Sachen. Na dann, ich komme noch zu spät. / 
CHARLOTTE: Klatsch sind keine Beweise, heißt es. / JEAN: Da hast du vielleicht nicht unrecht. (Exit.)” LD, 261.
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Price […] szobájának berendezése fontos” (LL, 4).

A kert végében öreg kerítés választott el bennünket a szomszéd derítőgödrétől és orgonáitól; de 
gyöpünk túlvége (ahol kissé lejtett a ház egyik oldalán) és az utca közt nem volt semmi. […] Míg 
előre-hátra tántorogtam a kézi fűnyíróval és fűdarabkák villóztak a súrló fényben, szemem a 
külvárosi utcarészletet pásztázta. Hatalmas, árnyas fák alagútjából kanyarodott elő, azután felénk 
robogott, lefelé, egészen éles szögben lefelé, el a vén Miss Szemközti repkénnyel befuttatott 
téglaháza és meredek lejtésű (a mienknél sokkal ápoltabb) pázsitja mellett, majd eltűnt utcai 
tornácunk mögött, amit nem láthattam onnan, hol boldogan böfögtem és dolgoztam. […] Két 
kislány […] sétált a főút felé (melyről a mi Lawn Streetünk alákanyarodott) […]. Leslie, a vén Miss
Szemközti kertésze és sofőrje […] rám vigyorgott messziről […]. A szomszédos jól menő ócskavas-
kereskedő ostoba kutyája kirohant egy kék kocsi után – nem Charlotte-é volt. […] Furgon süvített 
elő a főút lombos árnyékából; addig vonszolta tetején az árnyékokat, míg csak a földre nem hulltak, 
aztán őrült tempóban elszáguldott; a melegítős sofőr baljával az ablakba könyökölt, az ócskás 
kutyája a kocsi után kapkodott. Mosolygós szünet állt be, azután […] a kék szedán visszatért. 
Láttam, amint lesiklik a hegyoldalon, és eltűnik a ház sarka mögött. (L, 77-78)340

Mit láthatunk ebben a passzusban? Humbert a lakhelyének hátsó kertjéből néz ki a Lawn 

Streetre. Az utca egyik végét maga a házuk takarja el őelőle, a másik viszont a főútról kanyarodik le

meredek ívben. A kanyar látási viszonyait rontja, hogy fák hajolnak fölé (alagútszerűen, mondja 

Humbert), és árnyékot vetnek – ezt az is kihangsúlyozza, hogy a narrátor részletesen leírja, hogyan 

mozog az árnyék a furgon tetején, amikor kihajt a kanyarból. Nem világos, milyen hosszú az út a 

kanyar és Charlotte háza között, de elég rövid ahhoz, hogy a gyorsan (az eredeti szöveg szerint 

„idiotikus” iramban) hajtó furgon hirtelen bukkanjon elő: a „popped out” kifejezés szó szerint 

valami olyat jelent, hogy a jármű előugrott, kipattant (ez Békés Pálnál: „Furgon süvített elő a főút 

lombos árnyékából”). Charlotte autója ezzel szemben lassabban haladt: Humbert a „lesiklik” szóval 

írja le a mozgását. Ebből az következik, hogy a balesetkor Charlotte-nak nem lett volna reális esélye

látni Beale kanyarból kipattanó járművét, amennyiben az gyorsan hajtott. Ha pedig Charlotte nem 

láthatta Beale-t, akkor nem gondatlanságból szaladt át az autó előtt, és nem hibáztatható az úttesten 

való átkelésért. Érdemes azt is megfigyelni, hogy Nabokov két olyan kocsit is megemlíttet 

Humberttel, amelyeket üldözött az ószeres kutyája, de Beale-lel szemben számukra nem jelentett 

340 „An old fence at the back of the garden separated us from the neighbor’s garbage receptacles and lilacs; but there 
was nothing between the front end of the lawn (where it sloped along one side of the house) and the street. […] As I
lurched and lunged with the hand mower, bits of grass optically twittering in the low sun, I kept an eye on that 
section of suburban street. It curved in from under an archway of huge shade trees, then sped towards us down, 
down, quite sharply, past old Miss Opposite’s ivied brick house and high-sloping lawn (much trimmer than ours) 
and disappeared behind our own front porch which I could not see from where I happily belched and labored. […] 
Two little girls […] went toward the avenue (from which our Lawn Street cascaded) […]. Leslie, old Miss 
Opposite’s gardener and chauffeur […], grinned at me from afar […]. The fool dog of the prosperous junk dealer 
next door ran after a blue car—not Charlotte’s. […] A station wagon popped out of the leafy shade of the avenue, 
dragging some of it on its roof before the shadows snapped, and swung by at an idiotic pace, the sweatshirted driver
roof-holding with his left hand and the junkman’s dog tearing alongside. There was a smiling pause—and then […] 
I witnessed the return of the Blue Sedan. I saw it glide downhill and disappear behind the corner of the house.” 
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problémát a kikerülése. Sőt, Humbertnek sem: nem sokkal azelőtt, hogy Beale elgázolja Charlotte-

ot, amikor Humbert hazavezet, azt mondja: „Ószer szettere szokás szerint nekem támadt, ahogy 

lefelé gurultam […]” (L, 101).341 Ez értelmezhető arra való utalásként, hogy Beale az átlagnál 

rosszabb sofőr.

Van egy másik, még fontosabb jele annak, hogy megkérdőjelezhető Beale állítása a teljes 

ártatlanságáról: az ő leírása a balesetről ellentmond Humbertének. Amikor Humbert magyarázza el 

a történteket, azt mondja, Charlotte-ot „akkor ütött[e] el és vonszolt[a] magával Beale-ék kocsija, 

amikor átrohant az úttesten, hogy bedobja a három levelet a Miss Szemközti pázsitjának sarkán álló 

postaládába” (L, 104).342 Az angol szöveg itt a „knock down” kifejezést használja, vagyis a kocsi 

leterítette Charlotte-ot. Ez összeegyeztethetetlen Beale ama állításával, hogy Charlotte elcsúszott az 

aszfalton és elesett. Ez az ellentmondás azt sugallja, hogy nem pontosan vagy nem őszintén írja le a 

balesetet.

Humbert beszámol róla, hogy Beale-t végül a hatóságok ártatlannak nyilvánították: „Azt 

mondtam, nyilvánvalóan nem ő a hibás, és a vizsgálat alátámasztotta a véleményemet” (L, 108–

109). A fenti körülmények azonban azt sugallják, hogy Humbert is és a vizsgálat is átsiklott néhány 

részleten. Humbert megemlíti, hogy amikor elismerte Beale ártatlanságát, Beale sebesen vette a 

levegőt. Ezt Békés Pál úgy fordítja: „Hangosan szuszogva szurokfekete, feszes orrlikain át” rázta 

meg Humbert kezét (L, 109). Az eredeti szövegben az áll, „Breathing violently through jet-black 

tense nostrils”, ami nem csak egyszerű szuszogásra, hanem ideges lihegésre is utalhat, mintha 

vádolhatóságának tudatában azon izgulna, hogy Humbert észreveszi-e a lyukakat az ártatlansága 

melletti érvelésében. Humbertet természetesen inkább az érdekli, hogy amikor Beale puszta 

frázisként felajánlja, hogy állja a temetés költségeit, szaván fogja, és ekként túljár az eszén; de 

elképzelhető, hogy a gázolás valódi lefolyásával kapcsolatban Beale vezette félre Humbertet.

Most pedig nézzük, hogyan írta át Nabokov ezt a jelenetet a forgatókönyvben. Először is még a

gázolás előtt jelzi, hogy Beale rossz sofőr: miután Humbert elmegy altatókat felíratni, Beale 

majdnem beletolat a kocsijába. Ezután Nabokov szerzői utasítása azt szögezi le, hogy „[a] limuzint 

ide-oda rángatja verejtékező irányítója” (VB, 202).343 Beale izzadását nemcsak a meleg időnek 

tudhatjuk be, hanem az aggodalomnak is, hogy nem tudja jól irányítani az ormótlan járművet.

A baleset után, amikor Beale meglátogatja Humbertet, Nabokov már a párbeszédük legelején 

azt sugallja, hogy a két szereplő valamilyen értelemben hasonló egymáshoz. Humbert egy darabig 

ugyanis gépiesen visszhangozza, amit Beale mond neki:

341 „As usual, Junk’s hysterical setter attacked me as I rolled downhill […].”
342 „[…] Charlotte […] had been knocked down and dragged several feet by the Beale car as she was hurrying across 

the street to drop three letters to the mailbox, at the corner of Miss Opposite’s lawn.”
343 „The limousine is jerked back and forth by its perspiring operator.”
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A LÁTOGATÓ Én vagyok Jack Beale.
HUMBERT Maga Jack Beale.
BEALE Igen. Mr. McFate unokaöccse. Egy családi eseményre vittem, amikor az

a tragikus dolog megtörtént.
HUMBERT Amikor az a dolog megtörtént.
BEALE Leülhetek egy pillanatra?
HUMBERT Igen – üljön le egy pillanatra.
BEALE A két legnagyobb gyerekem, Jack és Mary ugyanabba az osztályba jár, mint az Ön

Lolitája.
HUMBERT Az én Lolitám. (VB, 204)344

Nabokov itt hatásosan alkalmaz egy olyan párbeszédtechnikát, amellyel máshol nem 

kísérletezik: a megismételt sorok új értelmet nyernek pusztán attól, hogy más beszélő szájából 

hangzanak el. Az udvariassági formulákat szajkózó Beale azt hiszi, Humbert a gyász miatti 

tompaságában ismételgeti a szavait, miközben Humbert inkább azt ízlelgeti, hogy az ő 

szemszögéből mennyire másnak tűnnek a Beale által kiemelt dolgok: a baleset az ő számára 

korántsem „tragikus” (ezt a szót nem is mondja Beale után), „az Ön Lolitája” kifejezés pedig 

mintegy ráébreszti, hogy a lány gondviselőjeként visszaélhet majd a hatalmával. Ráadásul Nabokov,

ahogy a disszertációm második fejezetében említettem, igen lesújtó véleménnyel volt a 

megkövesedett kifejezésekről és klisékről. Beale a nabokovi értelemben semmiről nem beszél: noha

együttérzését igyekszik kommunikálni, a „tragikus dolog” kifejezés használatával épp az ellenkező 

hatást éri el. Nabokov szerint a valódi megrendülést nem az unos-untalan használt „tragikus” szó 

mutatná, hanem valami egyénibb megfogalmazás. Ennek tetejébe a pontatlan „dolog” stilisztikai 

törést eredményez, és ezzel még inkább aláássa a közvetíteni kívánt tragikusságot. Az is 

egyértelmű, hogy ezzel az eufemisztikus szóval el akarja kerülni, hogy megnevezze a gázolást; ez 

előrevetíti, hogy a látogatásának az a valódi célja, hogy megpróbáljon kibújni a haláleset miatti 

felelősség alól. A felelősség hárítása Humbertre is jellemző, és ez ad magyarázatot arra, hogy miért 

alakulhat ki tükörviszony a két szereplő között: Humbert nem csak abban hasonlít a sofőrre, hogy 

ugyanazok a mondatok hangzanak el a szájából.

Az események eltorzítására való hajlamot mintha Humbert is észrevenné Beale-ben. Míg a 

regényben őszintén elhiszi a sofőrnek, hogy ártatlan, a forgatókönyvben egy mondata arra utal, 

hogy átlát rajta, és csak azért nem indít ellene eljárást, mert Charlotte halálához cinikusan áll hozzá,

és egyébként is kerüli a rendőrséget. Beale a regényhez hasonlóan egy sebtében összeállított 

344 „THE VISITOR I am Jack Beale. / HUMBERT You are Jack Beale. / BEALE Yes. Mr McFate’s nephew. I was 
driving him to a family reunion when that tragic thing happened. / HUMBERT When that thing happened. / 
BEALE May I sit down for a moment? / HUMBERT Yes—sit down for a moment. / BEALE My two eldest, Jack 
and Mary, are in the same grade as your Lolita. / HUMBERT My Lolita.”
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diagramon mutatja be Humbertnek a gázolást:

BEALE Hát mindenesetre ha alaposan tanulmányozza az ábrát, akkor látni fogja, hogy a
baleset teljes mértékben a nő hibája volt.

HUMBERT A nő alatt ezt a megtöbbszörözött sziluettet értjük?
BEALE Igen. A gyalogost. A baleset szigorúan véve a gyalogos hibája volt, nem a sofőré.
HUMBERT Szigorúan véve. Igen, úgy hiszem, igaza van. Nem vitatkozom Önnel.
BEALE (nagyon megkönnyebbült) Akkor teljesen felment engem?
HUMBERT Mutassa a kezét.
BEALE A kezem?
HUMBERT Igen. A bütykeit és a tenyerét.
BEALE Vörös tintapaca ezen az ujjhegyen.
HUMBERT Ezen a lapos ujjhegyen. Köszönöm, Mr. Beale. Csak meg akartam érinteni valamit,

ami össze tud kötni az események láncolatával – mondjuk a karkötőjét.345 Valamit, 
ami kézzelfoghatóbb a figuráinál. (VB, 205)346

Humbert megismétli Beale kitételét, miszerint „szigorúan véve” a gyalogos hibáztatható, ami 

finoman jelzi, hogy nem veszi készpénznek Beale támadhatatlanságát. Humbert vélhetően azért kéri

a sofőrtől, hogy mutassa meg a kezét, hogy beigazolhassa a gyanúját. Az pedig, hogy Beale egyik 

ujján vörös tinta van, arra utal, hogy a diagram hamis: a tintának nem volt ideje megszáradni, és 

akkor ragadt Beale-re, amikor Humbertnek magyarázott, és rámutatott a papírra. Érdemes 

megjegyezni, hogy a Kubrick által leforgatott filmben ömlik az eső a gázoláskor, de a 

forgatókönyvben semmi sem utal arra, hogy rossz idő lenne, így nem feltételezhetjük, hogy csak 

azért oldódott fel a vörös tinta a diagramon, mert elázott. A jelenet regényváltozatában ráadásul 

hangsúlyosan napsütéses idő van: amikor Humbert a gázolás előtt hazahajt, megjegyzi, „[t]udtam, 

hogy a nap ragyog, mert az indítókulcs tükröződött a szélvédőn […]” (L, 101); a gázolás után pedig 

konstatálja, Beale kocsija „ott állt a napfényben ragyogva” (L, 103). Ha tehát a forgatókönyvben a 

vörös festék nem az eső miatt oldódott fel, hanem egyszerűen nem volt ideje megszáradni, az arra 

utal, hogy Beale valamit átírhatott a diagramon, miután a szemtanúk láttamozták, de még mielőtt 

Humbertet felkereste. A kezén lévő vörös festék felidéz egy angol kifejezést, „to catch someone red-

handed”, ami azt jelenti, „tetten érni valakit” – Humbert pontosan ezt teszi. Beale még ki is mondja,

hogy „vörös” tinta van az ujján, hogy a fekete-fehér film közönségének is legyen lehetősége az 

345 Az eredetiben mandzsettagomb szerepel; ezt azért fordítottam karkötőnek, hogy az „összeköt” igét visszhangozza, 
ugyanis lényegesnek tartom, hogy Humbert szójátékot használ (a „link” és a „cuff link” hasonlóságát aknázza ki) 
egy olyan szituációban, amelyben a társadalmi normák szerint komolynak kéne lennie.

346 „BEALE Well, anyway if you study the chart carefully you'll see that the accident was entirely her fault. / 
HUMBERT ‘She’ being this multiplied silhoutte? / BEALE Yes. This pedestrian. Technically, it was the 
pedestrian’s fault, not the driver’s. / HUMBERT Technically. Yes, I believe you are right. I have no quarrel with 
you. / BEALE (much relieved) So you exonerate me completely? / HUMBERT Show me your hands. / BEALE My
hands? / HUMBERT Yes. Knuckles and palms. / BEALE Smudge of red ink on this fingertip. / HUMBERT On this 
flat fingertip. Thank you, Mr. Beale. I just wanted to touch a link–a cuff link–in the chain of events. Something 
more tangible than your outline figures.”
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angol kifejezésre asszociálni. Humbert persze annak ellenére sem lép Beale ellen, hogy leleplezi a 

manipulációját, mert óvakodik a hatóságoktól, és nincsen érdekében, hogy az igazságszolgáltatás 

elé állítsa azon férfit, aki Charlotte halálát okozta. Az áldozat Charlotte hangját elnyomják: épp 

akkor hal meg, amikor feladná azokat a leveleket, amelyekben leleplezi Humbertet és hangot ad az 

érzelmeinek, s a balesetért még halálában is őt okolják, noha ártatlan volt.

4.2.3. A mellékszereplők felelőssége: Humbert akadályozói

Láttuk, hogy Nabokov a regény forgatókönyvvé való átdolgozása során hangsúlyosabbá tett 

néhány olyan szereplőt, aki a közömbösségével vagy az áldozat hibáztatásával önkéntelenül 

hozzájárult ahhoz, hogy a pedofilok ki tudják élni a vágyaikat. Van példa az ellenkezőjére? Vannak 

olyan szereplők, akik nem közömbösek, akik felelős módon reagálnak Humbert viselkedésére?

John Farlow esete különösen érdekes ebből a szempontból. Ő ugyanis a regényben egy 

visszafogott személyiségű karakter, akit Nabokov a forgatókönyv eredeti verziójában olyan 

szereplővé alakít át, akit érdekel Lolita sorsa, és meglehetősen nyíltan kiáll Humbert ellen.

Johnt már önmagában az is pozitívabb karakterré teszi a forgatókönyvben, hogy nem ad hangot 

diszkriminatív nézeteknek; törlésre került a regénynek az a jelenete, melyben ezt halljuk: 

„Természetesen túl sok az olasz kereskedő errefelé – mondta John –, de másrészről még mindig 

megúsztuk a… – Bárcsak – szakította félbe Jean nevetve – Dolly és Rosaline együtt töltenék a 

nyarat” (L, 84).347 Mint mások rámutattak, John itt úgy folytatta volna a mondatát, hogy a 

„zsidókat”, és Jean azért szakítja gyorsan félbe, mert elképzelhetőnek tartja, hogy Humbert zsidó 

származású.348 Szintén hiányzik a forgatókönyvből John ízléstelen szóvicce az afroamerikai Leslie-

ről: „[…] Jean Farlow […] hajnali ötkor látta, amint Leslie megmártózik az ébenben (ahogy John 

csipkelődve megjegyezte) (L, 87).349 Az angol szövegben úgy hangzik John megjegyzése, hogy „in 

the ebony”, ami mintha az „in the nude” kifejezést idézné fel (Boyd is így értelmezi),350 aminek 

magyarul valami olyasmi lenne a megfelelője, hogy „anyaszült ébenben”. Ez természetesen azért 

ízléstelen, mert John akkor utal Leslie bőrszínére, amikor az nem tartozik a témához.351

347 „»Of course, too many of the tradespeople here are Italians,« said John, »but on the other hand we are still spared–«
»I wish,« interrupted Jean with a laugh, »Dolly and Rosaline were spending the summer together«” (AL, 79).

348 Erről lásd: Brian Boyd, “Lolita: What We Know and What We Don’t,” Cycnos 24, no. 1 (2006), 
http://revel.unice.fr/cycnos/index.html?id=1079. Farkas I. Ákos szerint Humbert eltévesztett származása a 
kívülállóságát hangsúlyozza (és ez a regény Ulyssesszel való párhuzamait erősíti): Farkas, 114.

349 „[…] Jean Farlow had seen Leslie taking a dip »in the ebony« (as John had quipped) at five o’clock in the morning 
Last Sunday.”

350  Boyd, “Lolita: What We Know and What We Don’t.”
351 Nem John az egyetlen diszkriminatív szereplő a regényben: Charlotte rögtön pár sorral lejjebb a „subnormal” szót 

használja Leslie-re. A Lolita és a rasszizmus összefüggéseiről lásd: Steven Belletto, “Of Pickaninnies and 
Nymphets: Race in Lolita,” Nabokov Studies 9 (2005); Jennifer Wilson, “Was ‘Lolita’ About Race?,” Los Angeles 
Review of Books, October 31, 2016, https://lareviewofbooks.org/article/was-lolita-about-race-vladimir-nabokov-on-
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Ezek a kihagyások a forgatókönyvben azért lényegesek, mert Johnt csak a rasszizmusa 

választotta el attól, hogy elnyerje a közönség rokonszenvét. A narrátor szerint a személyiségét a 

csöndesség és kedvesség határozza meg. Ennek megfelelően Humbert „szelíd John”-ként 

hivatkozik rá a Charlotte elgázolását követő szöveghelyen:

A nap még mindig vörösen vakított, amikor Dolly szobájában [Humbertet] ágyba fektette két 
barátja, a szelíd John és a harmatos szemű Jean; hogy a közelben legyenek, Humberték hálójában 
töltötték az éjszakát, amit – tudomásom szerint – nem töltötték olyan ártatlanul, mint a helyzet 
megkívánta volna (L, 104).352

 

A képet árnyalja, hogy John szelídsége és Jean megrendültsége ironikus kontextusban szerepel: 

az elbeszélő képmutatónak láttatja őket azzal, hogy azt sugallja, a baleset után szeretkeztek (Békés 

Pál fordításában a „tudomásom szerint” kicsit direktebbnek hangzik, mint az angol szövegben 

szereplő „for all I know”, ami kevésbé kategorikus állítás). Humbert itt meglehetősen manipulatív, 

hiszen nem sokkal később már arra utal, hogy a házaspár nem szereti egymást. Így idézi John 

szavait: „Figyelj – folytatta –, miért ne hajthatnék oda most rögtön, te pedig alhatnál Jeannel – (ezt 

ugyan nem tette hozzá, de Jean olyan szenvedélyesen helyeselte ajánlatát, hogy akár ez is benne 

foglaltathatott volna)” (L, 106–107). Ez persze nem zárja ki, hogy Farlowék valóban úgy töltötték 

az estét, ahogy az elbeszélő gyanítja, de feltűnő, hogy Humbert annak megfelelően színezi át a pár 

kapcsolatáról rajzolt képet, hogy miként tudja az adott jelenetben a legironikusabban láttatni őket. 

Ezzel szemben John szelídségét alátámasztja, hogy Charlotte balesete után láthatóan aggódik 

Humbert miatt. A viselkedését a narrátor elsősorban a tapintatossággal jellemzi. Amikor a holttest 

azonosítása után Humbert bezárkózik a fürdőszobába, „John Farlow tapintatosan bekopogott, 

érdeklődött, hogy minden rendben van-e” (L, 107).353 Amikor Beale, a sofőr beszélni akar 

Humberttel, „John kísérte be, aztán végtelen tapintattal ránk csukta az ajtót, és magunkra hagyott 

bennünket” (L, 108).354

Az addig szelíd John akkor konfrontálódik Humberttel, amikor az kijelenti, hogy nem szeretné, 

ha Lolita részt venne anyja temetésen. A regénybéli John erre sokkal kevésbé határozottan reagál, 

mint a forgatókönyvben. Először nézzük, mi történik a regényben. Humbert elképzelését így 

fogadja: „Hát, te vagy a doktor – mondta John kissé nyersen –, de végül is én voltam Charlotte 

barátja és tanácsadója. Amúgy is jó volna tudni, mit akarsz csinálni a gyerekkel” (L, 107). Jean 

race-in-the-united-states/  #! 
352 „The sun was still a blinding red when he was put to bed in Dolly’s room by his two friends, gentle John and dewy-

eyed Jean; who, to be near, retired to the Humberts’ bedroom for the night; which, for all I know, they may not have
spent as innocently as the solemnity of the occasion required.” 

353 „[…] John Farlow tenderly tapped to inquire if I was okay […].”
354 „[…] he was ushered in by John who then left us, closing the door upon us, with the utmost tact.”
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ekkor közbelép. Mivel Humbert Charlotte egy régi fényképének segítségével elhitette Farlowékkal, 

hogy még Lolita megszületése előtt találkozott először Charlotte-tal, Jean arra a következtetésre jut,

hogy Lolita az afférukból született, vagyis Humbert az igazi apja. John beugrik Humbert cselének, 

és teljesen visszahúzódik: „Értem – mondta John. – Sajnálom. Igen, értem. Nem tudtam. Ez persze 

leegyszerűsíti a dolgokat. És amit érzel, természetes” (L, 107). Johnt némileg tájékozatlannak 

mutatja, hogy Humbert irodalomtudományi fokozatát összetéveszti az orvosi vagy pszichológusi 

doktori státusszal, amikor azt mondja, „te vagy a doktor”.

Ugyanez a jelenet a forgatókönyv eredeti változatában jóval kiélezettebb. John nyíltabb 

gyanakodással fogadja, hogy Humbert állítása szerint a táborban lévő Lolitát nem lehet elérni 

telefonon: „A helyi rendőrség öt perc alatt elérné őket. Mikor hívtad a tábort?” (VB, 202).355 Ezután 

Jean rákérdez Humbertnél, jól tudja-e, hogy nem akarja, hogy Lolita ott legyen Charlotte temetésén.

HUMBERT Ideges, izgulékony gyerek. Miért is tegyük ki egy lehangoló tradíciónak.
JOHN A halál mint tradíció. Érdekes megközelítés.
JEAN Hát, John, lehet, hogy igaza van, lehet, hogy kialakulhat ettől Lolitában valamilyen

komplexus, valamilyen blokkolási mechanizmus.
JOHN Aha. Csakhogy nekem nem tűnik blokkolási mechanizmusnak, az a lány. Mit fogsz 

vele csinálni különben? (VB, 202–203)356

Jean egy pszichológiai fogalmat rángat elő, és ezzel önkéntelenül is megnyitja a kaput Humbert

előtt – ahogy korábban a recepciós szavai, úgy Jean megnyilvánulása is Nabokov ama megjegyzését

illusztrálja, hogy „a freudi hit veszélyes etikai következményekhez”, a bűnösök iránti túlzott 

engedékenységhez vezet. Azt, hogy Jean konyhapszichológiát használ, a nem teljesen természetes 

szóhasználata is aláhúzza: a „blocking mechanism” kifejezést úgy mondja, „block mechanism” (ezt 

„blokkolási mechanizmus”-nak fordítottam). Emellett az is a magyarázat eltévelyedett voltát 

mutatja, hogy a regényben nem Jean, hanem a kifogásokat kereső Humbert hozakodik elő hasonló 

érveléssel: „Azt mondtam […], olyan túlfűtött az a lány, az élmény kihathat a jövőjére, 

pszichiáterek már elemeztek hasonló eseteket” (L, 107).357

John keresztüllát a pszichológiai okok mondvacsináltságán, és ennek nyíltan hangot is ad. Sőt, 

ezután még rá is támad Humbertre, és megkérdőjelezi ahhoz való jogát, hogy a kislányt a táborból 

Beardsley-be vigye:

355 „The local police would contact them in five minutes. When did you call the camp?”
356 „HUMBERT She’s a nervous highstrung child. Why expose her to a distressing tradition. / JOHN Death considered 

as a tradition. That’s a curious angle. / JEAN Well, John, perhaps he is right, perhaps it might create in her some 
complex, some block mechanism. / JOHN Yah. Only she does not look a block mechanism to me that kid. What are
you going to do about her anyway?”

357 „I said […] she was so high-strung, the experience might react on her future, psychiatrists have analyzed such 
cases.”
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JOHN Aha. Természetesen tudjuk, nemdebár (pöfékel a pipával) hogy Lolitának a világon
senki rokona nem maradt, de azt is tudni szeretnénk, hogy jogilag az örökbefogadott
lányod-e.

JEAN Nem a mostohaapa lesz automatikusan a gyám ilyen esetekben?
JOHN Áh, épp ez az. Azt akarom mondani, hogy – (VB, 203)358

Noha a John által használt többes szám („kíváncsiak vagyunk”) azt sugallja, hogy ő és a 

felesége is kételkednek afelől, hogy Lolita Humbert örökbefogadott lányának számít-e, Jean 

Humbert védelmére kel. Míg John kritikusan megvizsgálja Humbert érveit, Jean jóhiszeműen 

elfogadja a kiindulópontjait mind a temetés védekezési mechanizmusokat előidéző hatásáról, mind 

Humbert gyámságáról. Nabokov ezzel kontrasztot teremt aközött a kívülálló között, aki józanul 

közelíti meg a szituációt, és aközött, aki hagyja, hogy befolyásolják az érzései (hiszen Jean 

vonzódik Humberthez, és ezért Charlotte-hoz hasonlóan hajlamos alábecsülni a viselkedésében lévő

furcsaságokat).

Mielőtt John megkérdőjelezhetné Humbert gyámügyi jogait, Humbert félbeszakítja, és 

megmutatja neki Charlotte régi fényképét, azt hazudva, hogy Charlotte tizennégy évvel ezelőtt írta 

rá a Humbertnek szóló ajánlást. A regényben egy korábbi beszélgetés során kerül elő a fotó. 

Nabokov valószínűleg formai okokból vonta össze a két beszélgetést a forgatókönyvben: a filmek 

jelenetszerűen épülnek fel, és két hasonló beszélgetés egymás után helyezése túlzottan lelassította 

volna a film sodrását. Amögött szintén formai megfontolások lehetnek, hogy John és Jean átvesz 

olyan mondatokat, amelyeket a regényben Humbert mond: ez abban segít, hogy ne legyen kevés 

szövegük, amikor színen vannak (egyébként Jean csak parafrazálja Humbert regényben szereplő 

álpszichológiai kifogásait, de John megjegyzése, miszerint Lolitának nincs egy rokona sem, a 

regény első részének tizenhetedik fejezetében szinte ugyanúgy hangzik el). Bármi is motiválta 

Nabokovot ezeknek a változtatásoknak a meghozatalára, a hatásuk az, hogy John és Humbert vitája 

kiéleződik, sőt, leplezetlen harccá változik.

Míg a regényben John azonnal ráhagy mindent Humbertre, mikor Jean azt mondja, ő Lolita 

igazi apja, a forgatókönyvben nem látjuk John reakcióját: Jean felkiáltásával véget ér a jelenet, sőt, 

maga az első felvonás is. (Nabokov láthatóan sokat gondolkozott azon, mi az a drámai tetőpont, 

ahol lezárhatná az első felvonást; a publikált verzióban Charlotte elgázolását választotta erre, de a 

Johnnal való vita és a Beale-lel való párbeszéd is a felvonás alternatív utolsó jeleneteiként 

szerepelnek a nem végleges verzióban, ahogy erre a kéziratos anyag részleteit közreadó Michael 

358 „JOHN Yah. Of course, we are aware, aren’t we (puffs at pipe), that Lolita has not a single relative left in the world;
but we also wonder if legally she is your adopted daughter. / JEAN Well, does not a stepfather automatically 
become a guardian in such cases? / JOHN Ah, that’s the point. What I mean is –”
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Wood rámutatott [VB, 194].) Az, hogy a második felvonás elején Humbert elviszi a táborból a 

kislányt, azt sugallja, hogy végül megnyerte a vitát Johnnal. Az viszont homályban marad, hogy 

John átlát-e Humbert állításán, hogy ő a valódi apa, és hogy Humbert ezzel vagy valami mással 

fegyverzi le. A hirtelen ugrást a következő felvonásra akár úgy is lehet értelmezni, hogy a 

forgatókönyv szándékosan nem adja meg a választ, hogyan sikerült végül eloszlatni egy ennyire 

gyanakvó ember kétségeit. Mintha ennek a bekövetkezte csak a fikció világában lenne elhihető, az 

úgynevezett valódi élet normái szerint pedig Humbert cselekedeteinek erősebb ellenállást kellene 

kiváltania a környezetéből.

Hogyan mehetett át ilyen gyökeres változáson John karaktere a forgatókönyvírás közben? Ez 

nem olyan radikális pálfordulás, mint amilyennek az eddigiek alapján tűnhet, ugyanis a regénybéli 

John jellemében is bekövetkezik valamiféle változás a történet végére. Ez úgy derül ki, hogy aznap, 

amikor megérkezik a várandós Lolita levele, Humbert kap Farlow-tól egy szokatlan hangú levelet: 

„Tudtam, hogy felesége meghalt, de természetesen elvártam tőle, hogy áhítatos özvegysége során 

megmaradjon annak az unalmas, megállapodott és megbízható embernek, aki mindig is volt” (L, 

279).359 A narrátor csapongóan foglalja össze a levél tartalmát:

Elvett egy spanyol lányt. Abbahagyta a dohányzást, és tizenöt kilót hízott. A lány nagyon fiatal, és 
síbajnok. A mézesheteket Indiában töltötték. Mivel – mint írta –, „családot alapít”, a továbbiakban 
nincs ideje ügyeimre, melyek – az ő kifejezésével élve – „igen különösek és elmérgesedettek”. 
Minden lében kanál alakok – úgy tűnt, egy egész bizottságnyira való – informálták arról, hogy a kis 
Dolly Haze tartózkodási helye ismeretlen, s hogy én egy rossz hírű, elvált némberrel élek 
Kaliforniában. Az apósa gróf, rendkívül gazdag. A Haze-házat évek óta bérlő lakók szeretnék 
megvásárolni az ingatlant. Azt tanácsolja, jól tenném, ha mielőbb előteremteném Dollyt. Ő eltörte a 
lábát. Küldött egy fényképet is: őt ábrázolta, meg egy fehér gyapjúba burkolt bronzbarnát, kéz a 
kézben ragyogtak a chilei havasokban. (L, 280)360

A levélben mintha fenyegetés és banalitás keveredne. John ha nem is a forgatókönyvben látott 

direktséggel, de a regény korábbi pontjaihoz képest explicitebben kifejezi rosszallását Humbert 

„igen különös” viselt dolgai iránt. Nyugtalanítónak találja, hogy Lolita eltűnt, és nem világos, hogy 

jó tanácsként vagy burkolt fenyegetésként írja azt, hogy „jól tenn[é], ha mielőbb előteremten[é]” a 

lányt. A tanácsként való értelmezés felé terel, hogy a mondat azzal kezdődik, „Azt tanácsolja”; 

359 „I knew his wife had died but I certainly expected him to remain, throughout a devout widowhood, the dull, sedate 
and reliable person he had always been.”

360 „He had married a Spanish girl. He had stopped smoking and had gained thirty pounds. She was very young and a 
ski champion. They were going to India for their honeymoonsoon. Since he was »building a family« as he put it, he 
would have no time henceforth for my affairs which he termed »very strange and very aggravating.« Busybodies–a 
whole committee of them, it appeared–had informed him that the whereabouts of little Dolly Haze were unknown, 
and that I was living with a notorious divorcee in California. His-father-in-law was a count, and exceedingly 
wealthy. The people who had been renting the Haze house for some years now wished to buy it. He suggested that I
better produce Dolly quick. He had broken his leg. He enclosed a snapshot of himself and a brunette in white wool 
beaming at each other among the snows of Chile.”
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csakhogy ez egy Humbert által hozzáadott kifejezésnek tűnik, mintegy a függő beszéd kellékének, 

amellyel a narrátor egyenes idézés nélkül tudja összefoglalni John szavait, s amellyel a jelek szerint 

tompítja is azokat.

A fenyegetés komolyságát még jobban hatástalanítja, hogy John vissza-visszacsúszik a tőle 

korábban megszokott udvarias hangnembe. Azután, hogy közli Humberttel, hogy tud Dolly 

eltűnéséről, az új apósáról számol be a baráti levelek stílusában; ezután az írás apropóját adó témára

ugrik, és tájékoztatja, hogy vevők érdeklődnek Charlotte őáltala kezelt ingatlana után; ez után pedig

irrelevánsnak és banálisnak hat a törött lábának említése és az új párjával való fénykép mellékelése. 

Még egy ironikus réteget biztosít, az, amire Boyd hívta fel a figyelmet: az, hogy John egy nagyon 

fiatal spanyol lánnyal Chilébe ment, felidézi Lolita spanyolos hangzású nevét és Humbert azon 

tervét, hogy átcsempéssze Dollyt a mexikói határon. Ez úgy is értelmezhető, hogy John mintegy 

túltett Humberten, megvalósította azt, ami neki nem sikerült.361 Ugyanakkor nem tudjuk biztosan, 

hogy a „nagyon fiatal” alatt kiskorúságot kell-e érteni, vagy John csak arra gondol, hogy nagy 

korkülönbség van közte és felesége között.

Miután Humbert elhagyja Ramsdale-t, több olyan marginális szereplővel találkozik, aki 

kevésbé könnyen siklik át a Lolitával való viselkedésének furcsaságain. A regényben van egy rövid 

utalás arra, hogy utazásaik során egy meg nem nevezett város mozijában ülve két nőnek feltűnik 

Humbert nem apai jellegű közeledése Lolitához. Humbert a látott film leírásáról vált át a gyanakodó

nézők említésére:

A hold sárgán kelt a nyaksálas énekes fölött […], én pedig ártatlanul átöleltem Lo vállát, és államat 
halántékához közelítettem, amikor mögöttünk két hárpia különös dolgokat kezdett motyogni – nem 
tudom, jól értettem-e, de amiről úgy véltem, igen, az elég volt ahhoz, hogy visszavonjam simogató 
kezemet, és persze a film hátralevő része ködbe borult előttem. (L, 179)362

Nem derül ki, hogy a mögöttük ülő nők valóban valami rendellenességet tapasztalnak Humbert 

közeledésében, vagy csak Humbert aggodalmai vetülnek ki rájuk. Tehát ugyan feltűnik az 

elbeszélésben olyan szereplő, aki nem huny szemet a pedofília jelei felett, de nagyon rövid ideig 

hallunk róla, és még akkor is bizonytalanul.

Humbert akadályoztatói közül Miss Fenton Lebone, a beardsley-i lakhelyük keleti szomszédja 

a legmarkánsabb. Az ő ábrázolása is kétértelmű: nem világos, hogy csak kotnyeleskedésből 

361 Brian Boyd, “Lolita: What We Know and What We Don’t,” Cycnos 24, no. 1 (2006), 
http://revel.unice.fr/cycnos/index.html?id=1079.

362 „The moon was yellow above the neckerchiefed crooner […], and I had innocently encircled Lo’s  shoulder and 
approached my jawbone to her temple, when two harpies behind us started muttering the queerest things—I do not 
know if I understood aright, but what I thought I did, made me withdraw my gentle hand, and of course the rest of 
the show was fog to me.”
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érdeklődik Lolitáék iránt, vagy ráérez, hogy nincs valami rendben Humbertékkel. Lebone telefonon 

felhívja őket, amikor hangosan veszekednek, és ez elég időt ad Lolitának, hogy kifusson az utcára, 

és megbeszélje Quiltyvel, hogyan fogja megszöktetni.

Mindig is úgy gondoltam, hogy az ilyenfajta mocskos gondolkodású, májfoltos aggszüzek csak a 
tetemes irodalmi beltenyészet szüleményei a modern regényben, de most már meg vagyok 
győződve róla, hogy a prűd és fajtalan […] Miss Finton [sic!] Lebone […] valószínűleg 
háromnegyedrészt kitüremkedett hálószobája ablakán, úgy iparkodott megfejteni veszekedésünk 
velejét.
– Ez a zajongás… híján van minden… – vartyogta a kagyló – …  nem bérházban lakunk. 
Hangsúlyozottan meg kell… (L, 216)363

Amit Lebone a telefonban mond Humbertnek, azt lehet értelmezni úgy is, hogy csak a 

hangzavar miatt panaszkodik, és úgy is, hogy áthallatszódott hozzá valami kompromittáló a 

veszekedésből. Ha gyanút is fogott, nem sok ideje maradt volna bármit lépni Humbert ellen, aki 

kevesebb mint negyvennyolc óra múlva már elhagyta Beardsley-t Lolitával. A narrátor 

mindenesetre mindent megtesz, hogy Lebone az olvasó számára ne tűnjön pozitív alaknak: azt 

sugallja, hogy „mocskos gondolkodású”, és egyszerre prűd és fajtalan. Ez Humbert saját 

perverziójának a kivetülése. Semmi nem bizonyítja, hogy Lebone szexuális jellegű botrányt 

szeretne látni, de a szomszédja voyeurként való konstruálásával Humbert diszkreditálni tudja azt, 

aki látja a viselkedésében lévő rosszat.

A forgatókönyv szintén szerepelteti a Humbert ügyeire kíváncsi Lebone-t. Nabokov a jelek 

szerint nem akarta megváltoztatni a jellemét, ami azért jelentett kihívást, mert a vásznon nemcsak 

Humbert gúnytól csöpögő leírásában, hanem személyesen is megjelenik. Nabokov úgy érte el, hogy

ne csak egyszerűen kotnyelesnek, hanem megvetendőnek tűnjön, hogy diszkriminatív élt adott az 

egyik megjegyzésének:

LEBONE A világért se akarnék alkalmatlankodni, de nem gondolja, hogy csinálnia kéne
valamit azzal a dzsungellel (a pitypangokat kritizálja)?

HUMBERT (Erőtlen szellemességgel próbálkozik) Virágok iránti jóindulat. Betelepülők.
Bizonyos értelemben mindannyian azok vagyunk.

LEBONE Én bizony nem. […] (LS, 148)364

363 „I had always thought that type of haddocky spinster with the obscene mind was the result of considerable literary 
inbreeding in modern fiction; but now I am convinced that prude and prurient […] Miss Fenton Lebone […] had 
been probably protruding three-quarter-way from her bedroom window as she strove to catch the gist of out quarrel.
/ »This racket… lacks all sense of…« quacked the receiver,” »we do not live in a tenement here. I must 
emphatically…«”

364 MISS LEBONE I hate to intrude but don’t you think you should do something about that jungle (denouncing the 
dandelions). / HUMBERT (trying a feeble quip) Kindness to flowers. They are immigrants. We all are in a sense. / 
LEBONE I’m certainly not. […]”
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Mint a regénybéli John Farlow, Lebone is ellenséges a kisebbségekkel szemben. Boyd a 

regényt elemezve figyelmeztet rá, hogy a Humbert elleni diszkriminációnak nem szabad a narrátor 

oldalára állítania bennünket.365 Ez a figyelmeztetés a forgatókönyvre kétszeresen igaz, hiszen itt 

nem feltételezhetjük, hogy Humbert csak saját maga rokonszenvesebbé tételének érdekében említi 

meg ezeket az incidenseket: nem ő az elbeszélő, és fokalizátornak is csak áttétellel mondhatjuk, ha 

egyáltalán mondhatjuk.

Lebone kíváncsisága valószínűleg utalás arra a valós életből vett esetre, amely a Lolita 

cselekményének egyik mintájául szolgált Nabokov számára. 1948-ban egy Frank La Salle nevű 

középkorú autószerelő elrabolt New Jersey-ből egy Sally Horner nevű tizenegy éves kislányt, és 

több államon átcsempészte őt (miközben a kívülállókkal elhitette, hogy ő a lány apja). Sally az 

egyik szomszédjuknak, Ruth Janisch-nak köszönhetően menekült meg fogvatartója elől: addig 

beszélgetett vele, míg elnyerte a lány bizalmat, és elérte, hogy felfedje előtte az igazságot. Végül ez 

vezetett oda, hogy Sally felhívta az édesanyját. A regény és a megtörtént eset párhuzamait 

legnagyobb terjedelemben Sarah Weinman közelmúltban megjelent könyve vizsgálja,366 bár Sally 

Horner történetének relevanciája korábban is ismert volt a Nabokov-recepcióban.367 A regény egy 

ponton szó szerint megnevezi Hornert és La Salle-t (AL, 289), Weinman mégis azzal gyanúsítja 

Nabokovot, hogy elhallgatta az eset regényre tett hatását, s ezzel trivializálta a modellként szolgáló 

valós emberek szenvedését. A kritikusok jogosan bírálták Weinmant azért, hogy a fikció és a valós 

életbéli események között abszolút transzparenciát, áttételek nélküli megfeleltethetőséget 

feltételez.368

Messziről el akarom kerülni annak a látszatát, hogy én is hasonló reflektálatlansággal olvasnám

rá Sally Horner sorsát a regény cselekményére. Mégis úgy gondolom, lehet valamiféle jelentőséget 

tulajdonítanunk annak, hogy Nabokov is szerepeltet egy szomszédot, aki Ruth Janitsch-hoz 

hasonlóan igyekszik többet kideríteni Humbert és Lolita hátteréről. A regényben Humbert 

panaszkodik, hogy Lebone azt kérdezgette a lánytól, „– És hol az édesanyád, kedvesem? És mivel 

foglalkozik szegény édesapád? És hol laktatok azelőtt?”,369 később pedig levelet küld nekik, amely 

Humbert szerint „méreg és szirup kellemes keveréke: meghívta Dolly-t, jöjjön át hozzá valamelyik 

vasárnap, és karosszékébe kucorodva nézze át azt a »tengernyi gyönyörű könyvet, melyeket drága 

365 Boyd, The American Years, 253.
366 Sarah Weinman, The Real Lolita: The Kidnapping of Sally Horner and the Novel That Scandalized the World (New 

York, NY: Ecco, 2018).
367 Boyd, American Years, 211; Alexander Dolinin, “What Happened to Sally Horner?: A Real-Life Source of 

Nabokov’s Lolita,” Zembla, elérés dátuma 2020. április 4, https://www.libraries.psu.edu/nabokov/dolilol.htm.
368 Katy Waldman, “The Salacious Non-Mystery of ‘The Real Lolita’,” New Yorker (September 17, 2018), 

https://www.newyorker.com/books/page-turner/the-salacious-non-mystery-of-the-real-lolita 
369 “[…] ‘And where is your mother, my dear? And what is your poor father’s occupation? And where did you live 

before?’” (AL, 180).
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édesanyám ajándékozott nekem gyermekkoromban, hogy ne bőgessem a rádiót egész éjszaka«” (L, 

189).370

Ruth Janisch helyett Nabokov egy olyan szomszédot szerepeltet, akiről nem lehet eldönteni, 

mennyit sejt, és még nevetségesnek is tűnik: míg Janisch sikeresen közeledett Sally Hornerhez, és 

elnyerte a bizalmát, addig Lebone annyira nem érez rá Lolita érdeklődési körére, hogy régimódi 

könyvek segítségével próbálja felkelteni a lány kíváncsiságát, és áthívni magához. A Horner esetét 

ismerő olvasó számára a forrásul szolgáló esettől való eltérések azt hangsúlyozzák ki, mennyire 

reménytelen és kiszolgáltatott helyzetben van Lolita.

4.2.4. Humbert ábrázolása

A forgatókönyvben egy másik tendencia is megfigyelhető a mellékszereplők felelősségének 

kiemelése mellett: Nabokov valamivel kevésbé rosszindulatúnak ábrázolta Humbertet. A pedofil 

főszereplő természetesen így is visszataszító maradt, de ha a regényt és a forgatókönyvet 

összeolvassuk, kitűnik, hogy az utóbbiból éppen a forrásszöveg legsokkolóbb részletei maradtak ki 

vagy lettek finomítva. A kihagyások célja részben a cenzúra elkerülése lehetett. Ez a Lolita 

mindenkori filmadaptációinak még nehezebb feladat, mint a regénynek volt, és nemcsak azért, mert 

a képi ábrázolás óhatatlanul is élethűbbnek hat, mint a verbális reprezentáció, hanem azért is, mert 

vitatható, hogy a történet bizonyos elemeinek eljátszása nem lenne-e káros a Lolitát alakító 

gyerekszínészre. Ennek fényében nem meglepő, hogy Nabokov kihagyta a forgatókönyvből a 

regény legexplicitebben erotikus jelenetét, melyben a kereveten pihenő Humbert az ölébe veszi 

Lolita lábát, és addig dörzsöli hozzá magát, míg orgazmusa nem lesz.

Más változtatások inkább tudatos értelmezői döntésnek tűnnek. Mint Julia Trubikhina 

megjegyzi, Nabokov legfőbb kihívása abban állt, hogy Humbertet olyannak mutassa meg, 

amilyennek kívülről látszik; nemcsak azt kellett érzékeltetnie, hogy Humbert gyönyörűségesnek 

tartja a Lolitával való viszonyát, hanem azt is, hogy kívülről nézve vajmi kevés gyönyörűséges van 

benne.371 A forgatókönyvben Humbert tetteit sokkal kisebb mértékben képes ellensúlyozni a 

nabokovi próza szépsége – a film képi világa még akkor is ellenpontozza a Humbert szájába adott 

mondatokat, amikor a forgatókönyv szó szerint idéz a regényből.372 Ha Nabokov a regénybeli 

370 “[…] a nice mixture of poison and treacle, suggesting Dolly come over on a Sunday and curl up in a chair to look 
through the ‘loads of beautiful books my dear mother gave me when I was a child, instead of having the radio on at 
full blast till all hours of the night” (AL, 180).

371 Julia Trubikhina, “Struggle for the Narrative: Nabokov and Kubrick’s Collaboration on the ‘Lolita’ Screenplay.” 
Ulbandus Review 10 (2007): 162.

372 Ibid, 165-166. Trubikhina Emile Benveniste és Brian McFarlane elméleteire építve ad magyarázatot erre a 
jelenségre. Trubikhina szerint Humbert nyelvezetében az irodalmi allúziók hatására váltja fel az esztétikai a 
morálisat, egy film azonban nem képes az irodalmi allúziók hangnemét megtartani. Médiumváltás esetén csak az 
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Humbert minden tettét vászonra képzelte volna, akkor a megfelelő ellensúlyozás hiányában 

valószínűleg elidegenítette volna a közönséget. A regény működésmódja inkább a 

megbotránkoztatás és a vonakodó szimpátia közötti oszcillálásként írható le. Ha Nabokov a 

forgatókönyvben is ilyen hatást akart kiváltani, akkor változtatásokat kellett eszközölnie a 

történetben.

Egy portréinterjú készítője ekként idézi Nabokov véleményét Humbert erkölcsös vagy 

erkölcstelen voltáról:

„Nem gondolom, hogy a Lolita vallásos könyv lenne, de azt igen, hogy erkölcsös”, mondja 
Nabokov. „És úgy gondolom, hogy Humbert az utolsó stádiumában erkölcsös ember, mert rájön, 
hogy úgy szereti Lolitát, mint ahogy minden nőt szeretni kell. De ekkor már túl késő; tönkretette a 
gyerekkorát. Ez a fajta erkölcsi tanulság [morality] mindenképpen benne van [a könyvben].”373

A forgatókönyvben van néhány új utalás arra, hogy Humbertben megvan az őszinte szeretet 

képessége. Jóval azelőtt, hogy a főszereplő elérné „az utolsó stádium[át]”, a táborba induló Lolita 

visszaszalad a házba, hogy búcsúcsókot adjon neki. Nabokov rendezői utasítása a regény 

narrátorával ellentétben nem hagy kétséget afelől, hogy ez a lány részéről nem romantikus gesztus: 

„Tökéletesen ártatlan impulzus, szeretetteljes, ragyogó búcsú” (LS, 72).374 Feltűnő eltérés a 

forrásszövegtől, hogy a forgatókönyv Humbertje morálisan cselekszik ebben a helyzetben: „Ahogy 

a lány lábujjra áll, hogy megcsókolja, Humbert kitér a közeledő ajkak elől, és költői csókot nyom 

Lolita homlokára” (LS, 72). Anna Pilińska jogosan jegyzi meg a forgatókönyvről és Kubrick 

adaptációjáról írt monográfiájában, hogy ennek a cenzúra elkerülése lehetett az elsődleges célja.375 

A változtatás ennek ellenére erősen befolyásolja Humbert karakterizációját: azt sugallja, hogy 

Humbert nem csak idővel tanulta meg őszintén, a tőle telhetően legkevésbé önző módon szeretni 

Lolitát, illetve azt is, hogy már a kezdetektől fogva pislogott benne az aggodalom, hogy szexuális 

vonzalmával kárt okozhat a kislányban. Igaz, hogy a forgatókönyv nem mellékel olyan rendezői 

utasítást, amely tisztázná, Humbert miért kapja el a fejét Lolita csókja elől (magyarázat híján akár 

azt sem zárhatjuk ki, hogy egyszerű reflexről van szó, vagy arról, hogy megrettent a lelepleződés 

adott pillanatban valószínűtlennek látszó, de szüntelenül fenyegető lehetőségétől), de még ezzel 

átvett anyag őrződik meg, a megformálási módja megváltozik – egy fim más filmeket meg tud idézni, de irodalmi 
szöveget legfeljebb adaptálni tud.

373 „»I don’t think Lolita is a religious book,« he says, »but I do think it is a moral one. And I do think Humbert 
Humbert in his last stage is a moral man because he realizes he loves Lolita like any woman should be loved. But it 
is too late; he has destroyed her childhood. There is certainly this kind of morality in it.«” Interview with Douglas 
M. Davis. “On the Banks of Lake Léman: Mr. Nabokov Reflects on Lolita and Onegin,” in Conversations with 
Vladimir Nabokov, ed. Robert Golla (Jackson: University Press of Mississippi, 2017), 92.

374 „Hers is a perfectly innocent impulse, an affectionate bright farewell.”
375 Anna Pilińska, Lolita Between Adaptation and Interpretation: From Nabokov’s Novel and Screenplay to Kubrick’s 

Film (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015), 16.
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együtt is kijelenthető, hogy a forgatókönyv kevésbé többértelmű, mint a regény.

A jelenet regénybéli megfelelőjét Humbert zavarba ejtően gyors tempóban meséli el. A narráció

sebessége egyrészt az esemény hirtelenségét hivatott érzékeltetni, másrészt elképzelhető, hogy az 

olvasó megtévesztését is szolgálja (mindjárt látni fogjuk, mi utal erre):

Lolitám, aki félig már benn ült, és éppen készült becsapni az ajtót és letekerni az ablakot, hogy 
integessen Louise-nak és a nyárfáknak (akit és amelyeket soha többé nem fog látni), félbeszakította 
a végzetes mozdulatot: felnézett… és visszavágtatott a házba (Haze dühödten ordított utána). Egy 
pillanattal később hallottam, amint kedvesem fölfelé rohan a lépcsőn. A szívem oly erővel tágult, 
hogy kis híján elfedett. Felrántottam pizsamanadrágomat, kivágtam az ajtót: s ezzel egy időben 
megérkezett Lolita, vasárnapi ruhájában, dobogva, zihálva, és aztán ott volt a karomban, ártatlan 
szája szétolvadt a sötét férfiállkapocs förgeteges [ferocious] nyomása alatt, én reszkető kedvesem! A
következő pillanatban hallottam, amint – elevenen és romlatlanul – lefelé dobog a lépcsőn. A 
végzetes mozdulat befejeztetett. (L, 70)376

Az elbeszélő montázsszerűen szerkeszti meg a jelenetet. Miután a lány szeme találkozik 

Humbertével, a visszarohanó Lolita képe villan föl, amelyet rögtön felvált egy auditív benyomás (a 

léptek zaja). Humbert beszúr egy komikus képet arról, hogy fel kell húznia a pizsamanadrágját – 

ennek az a szerepe, hogy tompítsa a kiéleződő feszültséget, és talán némileg ellensúlyozza vagy 

trivializálja gyerek és felnőtt nemsokára elcsattanó csókját (itt máris felmerül a befogadó 

manipulációjának gyanúja). Az olvasó nem sokáig gondolkozhat a komikus közbevetés 

implikációin, mert máris az ajtóban álló Lolita képe következik, a következő pillanatban pedig a 

lány már Humbert karjában van (a megfogalmazás mintha filmes vágást imitálna).

A szövegrész ezen a ponton kezd igazán kétértelmű lenni. A Humbert és Lolita közötti intim 

pillanat a lektűrök és a hollywoodi romantikus filmek stílusából merít. Lolitához konvencionális 

metafora társul: el- vagy szétolvad (a kifejezés kliséjellegéből keveset von le, hogy a narrátor 

mondatában nem Lolita, hanem a szája olvad el). A populáris zsánerre való rájátszás eltereli arról a 

figyelmet, hogy a narrátor erőszakos, fenyegető jelzőket használ a csók leírására: Humbert „vadul” 

(Békés Pál fordításában: „förgetegesen”) nyomja rá a lányra az állkapcsát, Lolita pedig reszket 

(Humbert azt szeretné, ha az olvasó azt gondolná, az örömtől reszket). Ez lehet a hollywoodi filmek

szirupos, felfokozott jeleneteinek ironikus imitálása, de lehet annak is a beismerése, hogy a csók 

erőszakosabb, visszataszítóbb volt, mint amilyeneket a mozivásznon szokás látni. Hasonlóképpen: a

376 „My Lolita, who was half in and about to slam the car door, wind down the glass, wave to Louise and the poplars 
(whom and which she was never to see again), interrupted the motion of fate: she looked up–and dashed back into 
the house (Haze furiously calling after her). A moment later I heard my sweetheart running up the stairs. My heart 
expanded with such force that it almost blotted me out. I hitched up the pants of my pajamas, flung the door open: 
and simultaneously Lolita arrived, in her Sunday frock, stamping, panting, and then she was in my arms, her 
innocent mouth melting under the ferocious pressure of dark male jaws, my palpitating darling! The next instant I 
heard her–alive, unraped–clatter downstairs. The motion of fate was resumed” (AL, 66).
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Lolita „ártatlan” szája és Humbert „sötét férfiállkap[csa]” közötti kontraszt érthető a lektűrökből és 

filmekből vett toposzként (ebben az esetben a „sötét” bőrű Humbert a mediterrán szívtipró 

szerepében tetszeleg), de jelképezheti az ártatlan Lolitára leselkedő veszélyt is. További 

bizonytalanságot eredményez, hogy a romantikus-erotikus nyelvezet azt sugallja, Lolita 

megcsókolta Humbertet, de a férfiállon elolvadó száj azt is jelentheti, hogy a lány csak egy puszit 

nyomott Humbert állkapcsára.

A montázs tovább pereg: a csók vagy puszi rövid, eksztatikus377 leírását felváltja, szinte 

megszakítja egy auditív benyomás (ismét Lolita lépteinek zaja). Az elbeszélő azzal hangsúlyozza, 

hogy a fizikai kontaktus eksztázisszerű, időt felfüggesztő élmény volt, hogy azt írja: „A sors újra 

mozgásba lendült.” Békés Pál ezt némileg pontatlanul fordítja („A végzetes mozdulat 

befejeztetett”), vélhetően azért, hogy tudja érzékeltetni, hogy Nabokov a következő, általam már 

nem idézett mondatban játékosan ismételgeti a passzív szerkezetet: „A szőke láb az utastérbe 

húzódott, a kocsiajtó becsapódott – újra becsapódott […]” (L, 70).378 A sorsra történő utalás előtt 

azonban történik még valami a szövegben.

Az elbeszélő azt írja, Lolita „meg nem erőszakolva” indult vissza a kocsihoz. A magyar 

fordításban sajnos az áll, hogy Lolita „romlatlanul” dobog le a lépcsőn. Az eredetiben szereplő 

„unraped” mesterségesnek ható szó, amelyet Békés Pál vélhetően szabályosabb, gördülékenyebb 

kifejezésre akart cserélni, és ezért esett a választása a „romlatlan” kifejezésre. A vitatható fordítói 

megoldás abból fakad, hogy nem egyértelmű, mire utal itt a narrátor. Két lehetséges magyarázat 

merül fel, melyek egymással ellentétes elbeszélői stratégiát feltételeznek. Humbert a regény első 

felének több pontján bizonygatja, hogy kínosan ügyelt arra, nehogy kárt okozzon Lolita 

erkölcsében.379 A kereveten játszódó jelenetben például azt állítja, a kislány nem vette észre 

Humbert magömlését, mivel olyan mesterien terelte el a figyelmét, hogy „Lolita biztonságosan 

szolipszizálva lett.”380 Békés Pál fordításában az szerepel, hogy „Lolita fokról fokra 

szolipszizálódott” (L, 63), holott az is fontos, hogy Humbert a „biztonságos” szót használja. Másutt 

is mesterkedéseinek veszélytelen, biztonságos voltával kérkedik: „A kiskorú erkölcseinek 

legcsekélyebb csorbítása nélkül csentem a gyönyör mézéből. Senkit nem ért semmilyen bántódás” 

(L, 66).381 Amikor a narrátor azt írja, hogy Lolita „meg nem erőszakolva” tért vissza a kocsihoz a 

377 Az eksztázis Hetényi Zsuzsa monográfiája szerint Nabokov egész életművének egyik kulcsszava. Hetényi a 
kozmikus szinkronizációval köti össze a fogalmat (Nabokov regényösvényein, 32-35), majd végigköveti a 
regényekben való megjelenését (a releváns oldalszámok fel vannak tüntetve a tárgymutatóban).

378 „The motion of fate was resumed. The blond leg was pulled in, the car door was slammed–was re-slammed […] 
(AL, 66).

379 Ezt a kérdést részletesen elemzi: De la Durantaye, 66-75, 94.
380 „Lolita had been safely solipsized” (AL, 60).
381 „I had stolen the honey of a spasm without impairing the morals of a minor. Absolutely no harm done” (AL, 

62).Békés Pálnál a „gyönyör” szó eufemisztikusabb, emelkedettebb stílusú, mint az eredetiben szereplő görcs vagy 
rángás (spasm). Humbert téved a szolipszizálás veszélytelenségét illetően; erről lásd: De la Durantaye, 66-75.
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pillanatnyi intimitásuk után, az értelmezhető a korábbi dicsekvésekre tett visszautalásként: 

Humbertnek ismét sikerült a kislány erkölcseinek megrontása nélkül nyernie pár másodperc 

szexuális izgalmat. Ha valóban ezt akarja közvetíteni, akkor Humbert itt manipulatív, mert 

megkísérli felmenteni magát a felelősség alól. A másik értelmezési lehetőséget csak az veheti észre, 

aki nem először olvassa a regényt, és tudja, hogy Humbert később meg fogja erőszakolni Lolitát. 

Ezt az olvasatot talán az is alátámasztja, hogy a narrátor pár mondattal korábban már előreugrott az 

időben, és felfedte, hogy Lolita soha többé nem fogja látni Louise-t és a nyárfákat.382 Ha Humbert 

valóban a későbbi erőszaktevéseire gondol, akkor a megjegyzése a bűntudat beszüremkedéseként 

értelmezhető. Vagyis nem világos, hogy Humbert itt kedvező színben próbálja feltüntetni magát, 

vagy inkább bűntudatának ad hangot; nem egyértelmű, hogy a szövegrészlet Humbert manipulatív 

montázsai közé tartozik, vagy azok közé, amelyeknek nem ismeri fel az implikációit. Érdekesség, 

hogy a disszertáció harmadik fejezetében tárgyalt montázsokhoz hasonlóan Nabokov itt is 

beleilleszt egy médiumspecifikus irodalmi technikát a máskülönben filmes elbeszélésmódot imitáló 

részletbe. Az írásjeleknek jelentésképző szerepe van: az író azzal érzékelteti, milyen hirtelen pattan 

ki a kocsiból a kislány, hogy a hosszan elnyújtott mondatát egy gondolatjellel (Békés Pál 

tolmácsolásában három ponttal) szakítja félbe abban a pillanatban, amikor Lolita észreveszi az 

ablakban álló Humbertet: „Lolitám […] éppen készült becsapni az ajtót és letekerni az ablakot […] 

felnézett… és visszavágtatott a házba (Haze dühödten ordított utána).” Se az izgatott Humbert, se a 

kislány nem törődik Charlotte méltatlankodó felkiáltásával, amit Nabokov ismét a tipográfia 

segítségével fejez ki: zárójelbe teszi az erre utaló információt.

Az itt látható kevert hangnemű bekezdéshez képest a forgatókönyv kapcsolódó jelenete sokkal 

kevésbé többértelmű, függetlenül attól, hogy nem kapunk egyértelmű magyarázatot, miért hajol el 

Humbert a kislány elől. Illetve később mégiscsak kapunk. Amikor Humbert a Megbűvölt Vadászok 

Hotelben altatót ad Lolitának, a regénnyel ellentétben a pirulák nem bizonyulnak placebónak. Sőt, a

kislány még akkor sem ébred föl, amikor Humbert megérinti a vállát, és olyan hangosan kapcsolja 

be a rádiót, hogy a szomszédja átdörömböl a fal másik oldaláról. A rendezői utasítás így szól: 

„Humbert már épp készül kihasználni, hogy Lolita ilyen biztosan alszik, de ahogy a hold rávetül a 

lány arcára, az ártatlan, gyámoltalan, törékeny, gyermeki szépsége megakasztja Humbertet” (LS, 

108).383 A pedofil felhagy az eredeti szándékával – legalábbis egyelőre. Ezzel Nabokov határozottan

jelzi, hogy Humbertben valóban van valamiféle halvány, de őszinte igény a kislány érzelmi vagy 

erkölcsi megóvására. Ezzel szemben a regény azon pontjain, ahol az elbeszélő bizonygatja, hogy 
382 Hetényi Zsuzsa szerint a topolya jobb fordítás, mint a nyárfa, mert Nabokovnál a kettős O betűt tartalmazó 

szavaknak külön jelentésük lehet: Nabokov regényösvényein, 645. A topolyáról mint invariáns motívumról lásd: 
Ibid, 641-645.

383 „He is about to take advantage of this safe sleep, but as the moon reaches her face, its innocent helpless fragile 
infantine beauty arrests him.”
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vigyázott a nimfácskák erkölcsi épségére, az eszmefuttatás végére több esetben kiderül, hogy 

inkább a lelepleződéstől félt, vagyis a saját biztonságát tartja szem előtt, nem a kislányokét. A 

kereveten történtek után például úgy fogalmaz, a lány figyelmének elterelésének hála „[…] Lolita 

biztonságban volt mégis – és biztonságban voltam én is” (L, 66).384 Mivel saját biztonságát a Lolitáé

után említi, azt a benyomást kelti, hogy némi kertelés után most előhozakodik azzal a problémával, 

amely valóban aggasztotta.

Az Elbűvölt Vadászok Hotel nem az egyetlen hely, ahol a forgatókönyv Humbertjének tökéletes

alkalma nyílik bűntettet elkövetni, mégsem él vele. Amikor Charlotte és ő az Our Glass/Hourglass 

tóban (a magyar fordításban Sors-, illetve Sós-tóban) fürdik, Charlotte lábába görcs áll. Humbert 

miként a regényben, úgy a forgatókönyvben is úszás közben végig Charlotte meggyilkolását 

fontolgatja, ezúttal azonban kimarad a jelenet folytatása, melyben feltűnik Jean, és Humbert rájön, 

mégiscsak lett volna szemtanú, ha sikerül rávennie magát, hogy vízbe fojtsa feleségét (L, 94-95; AL,

88-89). A forgatókönyvben a Humbert-házaspár valóban egyedül van, Charlotte görcse pedig hihető

halálok lenne. A regénybéli Humbert épp olyan helyzetről fantáziál, amely a forgatókönyv 

Humbertjének megadatik: „[…] szegény Mrs. Humbert Humbert, a görcs vagy a szívkoszorúér-

elzáródás vagy mindkettő áldozata, feje tetején állna a tintaszín iszapban, úgy tízméternyivel a Sós-

tó mosolygó felszíne alatt” (L, 92). Humbert mégsem használja ki a lehetőséget.

A forgatókönyv egyik legkomikusabb jelenete, melyben Humbert meglátogatja McCoo leégett 

házát, értelmezhető akár Humbert Lolita iránti viszonyulására tett kommentárként is. Egy hasonló 

jelenet Nabokov előszavának tanúsága szerint eredetileg a regényben is szerepelt, és az író 

megbánta, hogy végül kihagyta belőle (LS, x). A McCoo-család házába közvetlenül azelőtt csap 

villám, hogy Humbert Ramsdale-be érkezik, McCoo azonban úgy vezeti körbe Humbertet az épület 

romjain, mintha meg akarná győzni a megsemmisült szállás takarosságáról: „Pontosan itt volt a 

szobája. Gyönyörű, napos, csendes műterem [studio]. Az volt az ágya – vadonatúj matraccal. Itt volt

Önnek egy íróasztal – tudja [you see], itt húzódott a fal –, ahol most a locsolótömlő hever” (L, 

32).385 (A „you see” kifejezés természetesen szójáték: a közbevetés nemcsak azt jelenti, hogy 

„tudja”, hanem azt is, hogy „látja”.) Julia Trubikhina szerint a jelenet szó és kép viszonyát járja 

körül, és a vizualitás kudarcát mutatja be: amit McCoo nyelvileg leír, és aminek a megtekintésére 

buzdítja a nézőt, egyszerűen nincs ott.386 Értelmezhető a nimfácskaszerelem allegóriájaként is: 

384 „[…] and still Lolita was safe–and I was safe” (AL, 62). Másutt a narrátor azon állítása, miszerint „Humbert 
Humbert keményen próbálkozott: jó akart lenni” annak az ironikus beismerésébe fut, hogy csak akkor óvta a 
gyerekek ártatlanságát, „[…] ha az a botrány legkisebb kockázatával is járt” (L, 21). „ Humbert Humbert tried hard 
to be good […] if there was the least risk of a row” (AL, 19).

385 „Your room was right here. A beautiful, quiet, sunny studio. That was your bed–with a brand-new mattress. Here 
you had a writing desk–you see, that’s where the wall ran–where that hose lies now.”

386 Trubikhina, 161.
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Humbert olyan tulajdonságokat vél meglátni Lolitában, amelyek nincsenek meg benne; mitikus 

teremtményt lát egy gyereklány helyén. A ház leégése azt is jelzi, milyen destruktív hatású ez a 

tévedés Lolitára nézve.

4.2.5. Lolita új ábrázolása

 A McCoo-t szerepeltető jelenet metaforikusan utal Lolita kiszolgáltatottságára és szenvedésére, 

de Nabokov számos más erre utaló jelzést is elhelyezett a történetben. Míg ezt a regényben 

bonyolultabban és finomabban, több olvasói erőfeszítést követelve tette, a forgatókönyvben 

explicitebben kimondta Lolita szenvedését. Először nézzük, hogyan alakul ki a regényben egy olyan

perspektíva, amely aláássa Humbert kijelentéseit, és a kislány fájdalmáról árulkodik.

A legjobb példa erre a Megbűvölt vadászokban töltött éjszakának a jelenete. A szakirodalomban

nincsen konszenzus arra nézve, hogy mi történt a hotelben: Lolita csábította el Humbertet vagy a 

férfi erőszakolta meg a lányt? Számos kritikus hisz az elbeszélőnek, amikor az azt állítja: „Mondok 

önöknek valami különöset: ő csábított el engem” (L, 140).387 Én meggyőzőbbnek tartom azt az 

értelmezői hagyományt, amelyik hazugságot vagy csúsztatást sejt a szöveg eme pontján. Elvégre 

Humbert állításnak ellentmondanak Lolita szavai, melyeket később, a kocsikban ülve mond:

– Te tökfej – mondta, édesen mosolyogva rám. – Te undorító állat. Szeplőtlen szűz voltam, és nézd, 
mit tettél velem. Hívnom kéne a rendőrséget, és megmondanom, hogy megerőszakoltál. Ó, te 
mocskos vénember.
Csak viccelt? Baljós hisztéria csilingelt butuska szavai mögött. Aztán nyomban fájdalomról kezdett 
panaszkodni, sziszegve azt mondta, hogy nem tud ülni, azt mondta, valamit elszakítottam benne. (L,
148)388

Mi lehet az a valami, ami elszakadt? Megkockáztatható, hogy nem átvitt értelemben kell érteni, 

hanem a szűzhártyáról van szó. Humbert ezzel szemben ezt a kijelentést teszi: „[…] még csak nem 

is én voltam az első szeretője” (L, 143).389 Humbertet erről Lolita tájékoztatja, mi azonban csak 

Humbert összefoglalóját olvashatjuk. A narrátor nem idézi a kislány szavait, ez pedig megnöveli a 

valószínűségét, hogy itt is csúsztatással állunk szemben, és Lolita első szeretője (a táborbéli 

Charlie) mégsem tekinthető felnőtt értelemben vett szeretőnek – vagyis Humbert volt az, és nem 

Charlie, aki elszakított a kislányban „valamit”. 

387 „I am going to tell you something very strange: it was she who seduced me” (AL, 132).
388 „»You chump,« she said, sweetly smiling at me. »You revolting creature. I was a daisy-fresh girl, and look what 

you’ve done to me. I ought to call the police and tell them you raped me. Oh, you dirty, dirty old man.« / Was she 
just joking? An ominous hysterical note rang through her silly words. Presently, making a sizzling sound with her 
lips, she started complaining of pains, said she could not sit, said I had torn something inside her” (AL, 141).

389 „[…] I was not even her first lover” (AL, 135).
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Az első aktus körülményeit leíró szövegrész további ellentmondásokat tartogat. Annak az 

állításnak a meglepetésértéke, hogy nem Humbert, hanem Lolita volt a csábító, eltereli a figyelmet 

egy finom csúsztatásról:

– Úgy érted – zihálta, és fölém térdelt –, hogy soha nem csináltad, amikor gyerek voltál?
– Soha – feleltem, hűen az igazsághoz.
– Oké – mondta Lolita –, akkor kezdjük. (L, 140)390

A narrátor megjegyzése, hogy kiskorában sohasem űzte azt a játékot, amit Lolita és Charlie, nem

teljesen hű az igazsághoz. Humbert igenis átélt egy nagyon fontos szexuális élményt a 

gyerekkorában. Nem tudhatjuk, pontosan mi történt Lolita és Charlie között, így elképzelhető, hogy

a szó szoros értelmében nem hazugság, hogy a kiskorú Humbert nem ugyanazt csinálta Annabellel. 

Az Annabel-emlék elhallgatása ettől függetlenül legjobb esetben is csúsztatásnak minősül. Az 

elbeszélő elismeri a nyilvánvaló hazugságát (a szexualitás mibenlétével kapcsolatosan „[… ] teljes 

tájékozatlanságot tettettem [… ]” [L, 141]391), de elfedi a kevésbé nyilvánvalót. És mintha mindez 

még nem lenne elég, ezen a ponton egy további ellentmondás is felfedezhető a szövegben. Humbert

állítása szerint Lolita „[a] nyers közösülést pusztán a fiatalok titkos, felnőttek elől elzárt világa 

részének tekintette” (L, 141).392 De ha ez igaz, nehezen magyarázható meg, miért mondja 

Humbertnek a következőket, mikor visszaérkezik a táborból: „Tulajdonképpen állatira hűtlen 

voltam hozzád, de egy fikarcnyit sem számít, mert te már egyáltalán nem törődsz velem” (L, 

119).393 Ha Lolita a szexualitásról azt hiszi, hogy idegen a felnőttek világától, Charlie-val megesett 

kalandja nem számítana hűtlenségnek. Ennek ellenére úgy tűnik, bűntudatot érez miatta, és „bűnét” 

szeretné megvallani Humbertnek: „Akarod, hogy elmeséljem? […] Olyan utálatos voltam – 

folytatta; megrázta a haját, s lassú ujjaival kihúzott belőle egy bársonyszalagot. – Hadd mondjam 

el…” (L, 130).394 (Olvasatomban feltételeztem, hogy Lolita valóban flörtölt Humberttel, még ha 

ennek komolysága megkérdőjelezendő is; utóbbit még a narrátor is elismeri: „Természetesen 

tudtam, részéről mindez ártatlan játék, valami ócska románcbéli bakfislány bolondos utánzása […]”

[L, 119].395)

390 „– »You mean,« she persisted, now kneeling above me, »you never did it when you were a kid?« / – „Never,” I 
answered quite truthfully. / »Okay,« said Lolita, – »here is where we start«” (AL, 133).

391 „[…] I feigned supreme stupidity […]” (AL, 134).
392 „She saw the stark act merely as part of a youngster’s furtive world, unknown to adults” (AL, 133).
393 „Fact I’ve been revoltingly unfaithful to you, but it does not matter to you, because you’ve stopped caring for me, 

anyway” (AL, 112).
394 „»Oh, I’ve been such a disgusting girl,« she went on, shaking her head, removing with slow fingers a velvet hair 

ribbon. »Lemme tell you–«” (AL, 123). Mint korábban említettem, Lolita inkább „undorító”-nak, nem pedig 
„utálatos”-nak hívja magát.

395 „I knew, of course, it was but an innocent game on her part, a bit of backfisch foolery in imitation of some 
simulacrum of fake romance […]” (AL, 113).
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Voltaképpen magától értetődő, hogy egy pedofil vallomásában az első közösülés elmondásakor 

kell gyanakodnunk a legerősebb manipulációra; annak felfedezése viszont, hogy miként és pontosan

hol ment végbe a manipuláció, jóval nehezebb feladat. Mivel minden egyes kijelentés Humbert 

tudatán átszűrődve jelenik meg – ez alól Lolita szavainak idézése sem képez kivételt –, nem 

állíthatunk fel egy végső, támadhatatlanul bizonyított verziót arról, hogy mi is történt például a 

Megbűvölt vadászok hoteljában. Az elbeszélés belső ellentmondásai arra azonban alkalmasak, hogy 

segítségükkel alternatív képet alakíthassunk ki Lolitáról.

De Man elméletének alkalmazása során említettem, hogy Humbert hiába vallja magát 

bűnösnek, hiába mondja azt, hogy megfosztotta Lolitát a gyermekkorától, a vallomás műfaja 

megakadályozza, hogy az intencióit kiolvashassuk a szövegből. A regény azonban nem csak azáltal 

tudja jelezni Humbert pedofíliájának káros voltát, hogy az elbeszélővel kimondatja a bűnösségét. A 

Humbert belső érzelemvilágára koncentráló, a bűntudatának ellentmondásait boncolgató olvasási 

stratégia nem helytelen, de annak segítségével a mű egészen más aspektusait érthetjük meg, mintha 

a Másik szenvedésére koncentrálnánk, és alternatív képet igyekeznénk összeállítani a kislányról.

Ha a Másik alakjára koncentrálunk olvasás közben, észrevehetjük, milyen változáson megy 

keresztül Lolita a könyv első és második része között. A második rész Lolitájából mintha kiveszett 

volna a gyermekies érdeklődés: az első részben sosem lankad a figyelme a számára újdonságot 

jelentő dolgok iránt, legyen szó Humbert kék piruláiról (L, 129) vagy egy történetről, amelyet 

Louise mesél arról, hogyan találtak „[…] egy döglött valamit az alagsorban […]” (L, 52).396 Ez a 

kíváncsiság a második rész idején már csak pislákol benne. Játékossága is hasonlóképpen fakul 

meg: a lány, aki a flörtölést is játéknak kezelte, vélhetően épp ennek következményeit felismerve 

komolyodik meg és fásul el. Játékossága csak a színdarabban való szereplésében marad meg 

valamelyest, de tudhatjuk, hogy a színdarab inkább a Quiltyvel való találkozásokra szolgáló ürügy, 

mint hobbi. Ilyesformán tehát a vád, melyet Humbert maga ellen emel a regény végén – hogy 

megfosztotta kislányt a gyerekkorától – Lolita szólamában is föllelhető.

Hogyan közelíti meg a forgatókönyv a szenvedő Lolita ábrázolásának problémáját? Első 

ránézésre nincs okunk rá, hogy kételkedjünk benne, Lolita csábította el Humbertet: az együttlétüket 

követő reggelen a hotelszobájukból Lolita nevetése hallatszik, ami idillt sugall, nem pedig azt, hogy

egy erőszakolás másnapján vagyunk (LS, 111). Igaz, hogy ezt az idillt nemsokára ellensúlyozza egy 

rövid jelenet, amelyben a szerelmét megvalló Humbertnek a frusztrált Lolita azt mondja, hogy 

hagyja békén (LS, 112), de még ez sem azt sugallja, hogy Humbert megerőszakolta Lolitát, csak 

hogy a kislány nem érti a szexualitás jelentőségét – ami számára játék, az Humbert számára 

halálosan komoly. Mindez nem véletlen: a korabeli cenzúra aligha engedte volna egy kiskorú 

396 „[…] a dead something she and Leslie Tomson had found in the basement […]” (AL, 49).
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megerőszakolását ábrázolni a vásznon. Ennek ellenére a forgatókönyv is tartalmaz 

ellentmondásokat az első aktussal kapcsolatban. Nabokov ide is átemeli a regénynek azt a 

párbeszédét, amelyben Lolita azt mondja Humbertnek: „Hívnom kéne a rendőrséget, és 

megmondanom, hogy megerőszakoltál” (LS, 115). Ehhez Nabokov egy új jelenetet is hozzátesz: 

nem sokkal azután, hogy Humbert felfedi Lolita előtt, hogy meghalt az anyja, a kislány így csattan 

fel: „Hagyj békén. Megvetlek. Becsaptál anyával kapcsolatban. Kihasználtál” (LS, 117).397 A 

„kihasználtál” szót lehet úgy is érteni, hogy Humbert szexuálisan használta ki, ebben az esetben 

pedig ez a dialógus újabb utalás Humbert erőszaktevésére. Érdemes azt is megfigyelni, hogy noha a

regényben is szerepelnek olyan szöveghelyek, amelyekben Lolita heves vitába keveredik 

Humberttel, a forgatókönyv jobban ráirányítja a figyelmet ezekre a vitákra. Lolita idézett 

kirohanása után vágás következik; a közönség emlékezetében jobban megmaradnak a kislány 

mondatai, mert azok szolgálnak a jelenet végszavaként.

A forgatókönyvíró Nabokov dramatizálja Lolita szenvedését. A regényben Humbert így utal 

arra az estére, amelyet azután töltöttek együtt, hogy Lolita értesült az anyja haláláról: „A szállóban 

külön szobában laktunk, de az éj kellős közepén zokogva átjött hozzám, és nagyon gyöngéden 

csináltuk. Tudják, egyáltalán nem volt hová mennie” (L, 149).398 Ezt a Nabokov-recepcióban 

Humbert bűntudatának egyik legkorábbi megnyilvánulásaként szokás értelmezni: Humbert elismeri,

hogy Lolitának nem volt hová mennie, vagyis ki volt szolgáltatva neki. Ezt a szűkszavú mondatot a 

forgatókönyv teljes jelenetté bővíti:

HUMBERT Könyörgöm, ne sírj. Szeretlek. Nem tudok nélküled létezni. Minden rendben lesz.
LOLITA (szipogva és nyöszörögve) Soha semmi nem lesz már rendben.
HUMBERT Biztos vagyok benne, hogy te meg én nagyon boldogok leszünk.
LOLITA De hirtelen minden megváltozott. Minden olyan–nem is tudom–normális volt:

a tábor, meg a tó, meg Charlie, meg a lányok, meg–ó, minden. És most nincs tábor,
nincs Ramsdale, nincs semmi!

[…]
HUMBERT Találunk majd új otthont.
LOLITA De a régi nincs meg. És minden cuccom ott hagytam.
HUMBERT Mit, például?
LOLITA A görkorimat, meg a–ó, csomó mindent.
HUMBERT Miért nem szóltál, te drága butuska?
LOLITA (könnyek között) Elfelejtettem.
[…]
HUMBERT […] Én is el fogom sírni magam, ha nem hagyod abba. Tudod: belehalok,

ha elhagysz.

397 „Leave me alone. I despise you. You deceived me about Mother. You took advantage of me.”
398 „At the hotel we had separate rooms, but in the middle of the night she came sobbing into mine, and we made it up 

very gently. You see, she had absolutely nowhere else to go” (AL, 142).
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LOLITA Ha elhagylak? Nagyon jól tudod, hogy nincs hova mennem. (LS, 118–120)399

Ez a jelenet nem pusztán a hossza miatt teszi egyértelműbbé a kislány szenvedését, hanem azért

is, mert más kontextusban szerepel benne a regényből ismert mondat. Míg a könyvben maga 

Humbert jut arra a felismerésre, hogy nem volt hova mennie a lánynak, addig itt Humbert patetikus 

módon azt mondja, hogy belehal, ha Lolita elhagyja. Noha látszólag empátiáról ad tanúbizonyságot 

(„Én is el fogom sírni magam, ha nem hagyod abba”), éppen hogy félresöpri a lány fájdalmát: 

magára irányítja a figyelmet, és a kislány bánatát a saját féltékenységének rendeli alá. Lolita erre a 

narcisztikus ömlengésre válaszolja, hogy nincs hova mennie – voltaképpen emlékezteti rá 

Humbertet, hogy ő, Lolita a valódi áldozat.400

A jelenet a korábban már tárgyalt hétköznapiság kérdéséhez is kapcsolódik. Mint említettem, a 

regényben Humbert azért hozza fel Lolita lelkesedését a különféle termékek iránt, hogy 

közönségesnek láttassa őt. A forgatókönyvben ezzel szemben Lolita ragaszkodása a „cuccai”-hoz 

megrázó, hiszen a veszteségét érzékelteti: anyja és otthona mellett még azt is elveszti, amit magával

hozhatott volna (legalábbis Humbert azt állítja, hogy magával hozhatta volna). A jelenet továbbá 

élesen szembeállítja Lolita és Humbert értékrendjét is: míg Humbert a radikálisan szenvedélyes 

szerelem kliséit pufogtatja („belehalok, ha elhagysz”), addig Lolita a mindennapi élete után 

vágyódik: az hiányzik neki, hogy minden „normális” volt.

A forgatókönyv Lolita szenvedését helyenként még ennél is nyíltabban, egyenesen didaktikus 

módon jelzi. Nabokov a most elemzett részlet után rögtön a következő jelenetben is kimondatja 

Lolitával, hogy nincs hová mennie. Ez a jelenet Humbert és a kislány aktuális szállása előtti füves 

területen játszódik, ahol Humbert azt fejtegeti a hintázó Lolitának, miért jobb Poe-költemény az 

„Ulalume”, mint az „Annabell Lee”.401 Ebbe annyira belefeledkezik, hogy észre sem veszi, mikor 

399 „HUMBERT I beseech you not to cry. Everything will be all right. / LOLITA (with a snuffle and a wail) Nothing 
will ever be all right. / HUMBERT I’m sure we are going to be very happy, you and I. / LOLITA But everything has
changed, all of a sudden. Everything was so—oh I don’t know—normal: the camp, and the lake, and Charlie, and 
the girls, and the—oh, everything. And now there is no camp, and no Ramsdale, nothing!” / […] HUMBERT We’ll 
find a new home. / LOLITA But there’s no old one. And I’ve left all my things there. / HUMBERT What, for 
instance? / LOLITA My rollerskates, my–oh, lots of things. / HUMBERT You silly darling, why didn’t you tell me 
in Lepingsville? / LOLITA (tearfully) I forgot. / […] / HUMBERT […] I’m also going to cry if you don’t stop. 
Remember, I’ll die if you ever leave me. / LOLITA Leave you? You know perfectly well I have nowhere to go”  
(LS, 118–120).

400 A következő tanulmány szintén felhívja rá a figyelmet, hogy a kérdéses mondatot a forgatókönyvben Humbert 
helyett Lolita mondja ki: Connoly, “Nabokov Revising Nabokov: The Lolita Screenplays,” in Nabokov Revising 
Nabokov: The Proceedings of the International Nabokov Conference ed. Mitsuyoshi Numano and Tadashi 
Wakashima (Kyoto: Nabokov Society of Japan, 2010), 36.

401 Connoly megjegyzi, hogy Nabokov vélhetően azért írta meg ezt a részt, hogy jelezze, Humbert maga mögött hagyta
Annabel iránti érzelmeit, és a Lolita iránti obszesszióval pótolta: Connoly, 35. Ebből a szempontból nem 
lényegtelen, hogy Lolita hamar elveszti az érdeklődését Humbert rögtönzött előadása iránt. Nabokov nemcsak 
Humbert szerelmének őszinte voltát igyekezte illusztrálni, hanem ugyanabban a jelenetben Humbert és a kislány 
inkompatibilitását is érzékeltetni akarta. A forgatókönyv Poe-utalásait részletesen tárgyalja: David Andrews. 
Aestheticism, Nabokov, and Lolita (Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 1999), 106-111.
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Lolita kiszáll a hintából, és egy arra ugráló nyúl után indul. Humbert rövidesen felocsúdik, és mikor

utoléri a kislányt, egy fiatal pár társaságában találja, akik közül a férfit Nabokov utasítása szerint 

ugyanannak a színésznek kell játszania, mint Lolita leendő férjét, Richard Schillert. Ez a férfi épp 

azt mondja a kislánynak a nyusziról: „Úgy látszik, nem akarja, hogy elfogják” (LS, 122).402 Erről a 

megjegyzésről nem nehéz észrevenni, hogy Lolita helyzetére is vonatkoztathatjuk.403 Humbert azt 

hiszi, Lolita meg akart szökni előle, ami Nabokov rendezői utasítása szerint tévedés: „Olyan 

meggyötört és kétségbeesett állapotban van, melyet aligha indokolnak a körülmények” (LS, 122). 

Mikor kettesben maradnak, Humbert így kér bocsánatot Lolitától, amiért mások előtt ráripakodott: 

„Azt hittem, eltűntél” (LS, 123).404 A lány ismét a regényből ismerős mondattal válaszol: „Nincs 

hova mennem” (LS, 123).405

A forgatókönyv tehát egyértelműbben, didaktikusabban közelíti meg a regény által felvetett 

problémákat. Noha külön-külön olvasva számos jelenete képes pozitív esztétikai hatást kiváltani, 

mint szövegegység leegyszerűsíti a forrásregényt. De éppen ezért alkalmas arra, hogy a regény 

bonyolultabb kérdéseit jobban megértsük a tükrében: például azt, hogy – Michael Wood szavaival 

élve – a szenvedő Lolita ott van a regény szövegében is, „»ott« kell lennie, és meg kell 

találnunk.”406

402 „I guess he doesn’t want to be caught.”
403 Noha az allegória meglehetősen átlátszó, érdekessé teszi, hogy a regényben Lolita számos ponton hasonul nyúlhoz. 

Ezekről a szöveghelyekről és a jelentőségükről értekezik: Rachel Stauffner, “Rabbit-like Fear Response in Lolita: 
Humbert Humbert as Predator and Dolores Haze as Prey,” in Lolita: Critical Insights, ed. Rachel Stauffner 
(Ipswich, MA: Salem Press, 2016), 189-201.

404 „I thought you were gone.”
405 „I’ve nowhere to go.”
406 Wood, The Magician's Doubts, 117.
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Összegzés

A Lolita elbeszélőjéről hamar kiderül, hogy megbízhatatlan narrátor, az viszont sokkal nagyobb

interpretációs erőfeszítéseket igényel, hogy rájöjjünk, mely pontokon és milyen (retorikai) eszközök

segítségével próbálja félrevezetni az olvasóját.

A mű által felvetett etikai kérdéseknek véleményem szerint abban rejlik a kulcsuk, hogy 

képesek vagyunk-e alternatív szempontokat keresni a szövegben, igyekszünk-e Humbert 

nézőpontján túljutni. Disszertációmban néhány ilyen alternatív nézőpontot akartam bemutatni.

Legkézzelfoghatóbban a forgatókönyv kínál kiindulópontokat a humberti világkép árnyalására 

vagy a vele való vitára, hiszen a filmvászont szem előtt tartó Nabokov megnövelte azoknak a 

szereplőknek és mellékszereplőknek a jelenlétét (akár új jelenetekkel vagy párbeszédsorokkal), akik

a Másik elnyomásának szempontjából fontosak.

Elvontabb módon vizsgáltam Humbert manipulációs technikáit a második és harmadik 

fejezetben. A másodikban a mindennapiság jelenségén keresztül próbáltam bemutatni, milyen 

ellentmondások lelhetőek fel a narrátor gondolkodásában. Noha a szöveg igazi Másikja nem 

Humbert, a narrátornak mégis komoly szenvedése származik abból, hogy a világot 

nimfácskaszerelem és posványos posloszty ellentéteként érzékeli. Cavell filozófiája segít 

elmagyarázni, hogy a poslosztyként visszautasított hétköznapi hogyan tér vissza kísérteties módon 

Humbert gondolkozásába. A Salinger-regénnyel való összevetés, mivel Holden története a cavelli 

elismerés sikerének a története, hatékonyan kiemeli, miért hiúsul meg Humbert esetében a Másik 

alteritásának elismerése.

A harmadik fejezet szintén elsőre nem nyilvánvaló szöveghelyekben keresi a nem-humberti 

világkép lehetőségeit. Itt a külső nézőpont a külső médiumnak köszönhető; annak, hogy a 

montázsnak különleges információközvetítő képessége van.

Disszertációmban a Paul de Manra építő elemzés hivatott feltérképezni azoknak az 

olvasatoknak a lehetőségeit, amelyek Humbert bűntudatára fókuszálnak és az ő szemszögéből 

kilépni nem óhajtanak. Noha én a Másik ábrázolásában látom a regény fő kihívását, ezt a fajta 

interpretációt sem tartom eleve elhibázottnak: a legtöbb ide tartozó kritikus szándékosan futtatja ki 

az olvasatát önmagába visszatérő, lezárhatatlan paradoxonokba, s inkább az érdekli őket, milyennek

tűnhet a bűn az elkövető szemszögéből, a helyzet minden ellentmondásával együtt. Emiatt tartom 

védhetőnek azt is, hogy olyan hosszan tárgyalom, miként használható fel Paul de Man Vallomások-

olvasata a Lolita megértésére. Talán ízléstelennek tűnhet annak a teoretikusnak ilyen nagy teret 

engedni az értekezésben, akiről tudvalevő, hogy karrierje hajnalán rasszista cikkeket jelentetett 
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meg. De éppen azért érdemes a Lolita kapcsán de Manról beszélni, mert a teoretikushoz hasonlóan 

Humbert jellemében is feszültség van ízléstelen nézetei és számottevő intellektuális képességei 

között. Ezen intellektuális képességeket pedig mindketten felhasználják saját maguk igazolására.

Értekezésemben a Másikat általában Lolitával azonosítom, ami nem azt jelenti, hogy Quilty 

vagy Charlotte ne konstruálódna meg Másikként, és ne szenvednének Humbert miatt, csak azt, hogy

Humbertet elsősorban a Lolitával kapcsolatos belátásai nyugtalanítják, nem például Quilty halála. 

Noha Quilty gyilkossága is fontos a regény etikai világának feltérképezése szempontjából, az ehhez 

fűződő képlet korántsem olyan bonyolult, ellentmondásos, mint Humbert Lolitához való 

viszonyulása, és emiatt részletesebben is tárgyaltam. Bármit is gondoljunk Humbert bűntudatának 

őszinte vagy nem őszinte voltáról, esetleg eldönthetetlen státuszáról, az biztos, hogy Humbert nem 

talál nyugvópontot a Lolitáról való írásban, nem tud megszabadulni valamilyen nyugtalanságtól. 

Nabokov egy interjúban az alábbi választ adta, amikor a kérdező azt mondta az írónak, „Önben 

nagyon erős a Humbert Humbert és Lolita közötti kapcsolat erkölcstelenségének érzése”: „Nem 

bennem erős az érzés, hogy Humbert Humbert és Lolita kapcsolata erkölcstelen, hanem 

Humbertben. Ez őt izgatja, nem engem. Én fütyülök rá, hogy milyen a közerkölcs akár Amerikában,

akár másutt.”407

Mint láttuk, Nabokov ugyan fütyül a normatív, morálszerű közerkölcsre, de leghíresebb 

könyvében mégis etikai jellegű dilemmákat kínál fel az olvasónak. Kitekintésként megemlíteném, 

hogy Nabokov műveire az etikai olvasási stratégiák eltérő mértékben illenek rá. A disszertációm 

szempontrendszeréhez a Pnin című regényt és a Szólj, emlékezet! című memoárt érzem a 

legközelebb állónak. Ez talán nem véletlen, hiszen Nabokov ezeken a szövegeken a Lolita 

megkomponálásával párhuzamosan dolgozott. A Pnin kapcsán központi kérdés a poslij környezet és

a címszereplő közötti kontraszt, és Victor és Pnin viszonyát talán lehet a cavelli elismerés 

példájaként tekinteni. A Szólj, emlékezet! esetében szintén nagy szerep jut a mindennapi 

átszellemítésének. Nabokov tudatosan mindennapi, apró jelentőségű tárgyakat és jelenségeket 

választ kiindulópontnak, hogy aztán felruházza őket értelemmel. A memoár világában  Hetényi 

Zsuzsa így írja le ezt a jelenséget: „Csaknem mindegyik fejezetének lezárásában megtalálható az 

eksztázis elemeit felhasználó, retorikai szerkezetében is a magasztos felé elröppentő gondolat vagy 

leírás. Ez a zárási technika még az alfejezetek végén is megfigyelhető.”408

Más Nabokov-művek esetében nem magától értetődő, mennyiben termékeny összeolvasni őket 

az etikai kritika gondolkozóival. A Gyér világ és az Ada esetei különösen érdekesek, mert ezek már 

a kései, egyre szélsőségesebben metafikcionális Nabokov-művek közé tartoznak. Bővelkednek 

407 „A The Paris Review interjúja Vladimir Nabokovval”, ford. M. Nagy Miklós, Tiszatáj LXX, no. 5 (2016), 13.
408 Hetényi, Nabokov regényösvényein, 51.
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elidegenítő gesztusban, és kérkednek csináltságukkal, hétköznapi életre nem vonatkoztatható 

jellegükkel. Ugyanakkor mindkét könyv történetében van egy öngyilkosság (Hazel Shade és 

Lucette), amely bizonyos értelmezők szerint a történetek etikai középpontjaként szolgál. Ezt 

illetően azonban nincsen kritikai konszenzus. Továbbra is a Lolita tűnik Nabokov etikailag 

legnagyobb hatású művének.
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