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DÉRY TIBOR IRONIKUS NEVELŐDÉSI 
REGÉNYE - A FÉLFÜLŰ 

Egyes nézetek szerint a nevelődési regény kategóriájába 
sorolható minden olyan mű, amely egy adott hősnek a társa-
dalmi közegbe való beilleszkedését, ott elfoglalt helyét mu-
tatja be, azaz egy jellem kialakulását a környezettel való szo-
ros összefüggésben ábrázolja. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy 
ha a személyiséget nemcsak a biológiai-pszichológiai, hanem 
a szociális-történelmi tényezők is alakítják, történetét egy 
tágasan értelmezett nevelődési folyamatnak is tekinthetjük. 
A 19. századi nagyrealista művek tehát — ilyen értelemben 
— szinte kivétel nélkül e kategóriába sorolhatók. 

Valamelyest szűkítve a fogalom értelmezését, egy olyan fel-
fogáshoz érkezünk, amely a nevelődési regényt a fejlődésre-
génnyel rokonítja, avval a különbséggel, hogy míg az előb-
biben a külső körülmények, az utóbbiban inkább a belső 
változások kerülnek előtérbe. A lényeg azonban maga a 
folyamat, amelynek során a teljes személyiség kialakul. Az 
elbeszélő egyaránt élhet a semleges harmadik személyű vagy 
az első személyű előadásmóddal, a kettőnek a váltakozta-
tása pedig alkalmat adhat bizonyos hangsúlyeltolódások, 
értelmezési változatok szembesítésére is. 

Felfogásunk szerint az elemzésre kiválasztott Déry regény 
e kategória hegeli megfogalmazásához áll közel: 

„e tanulóévek vége az, hogy a szubjektum belefárad a dologba, 
vágyaival-véleményeivel egyetemben hozzáidomul a fennálló viszo-
nyokhoz és ésszerűségükhöz, beilleszkedik a világ dolgainak láncola-
tába, és a világban megfelelő helyet teremt magának."1 

Déry két nagyregénye, A befejezetlen mondat és a Felelet 
nevelődési regénynek is tekinthető. Mind Parczen-Nagy 
Lőrinc, mind Köpe Bálint sorsának bemutatásában a szemé-

1 Hegel: Esztétika. Bp. 1979. 236. 
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lyiség fejlődése áll a középpontban a szűkebb és tágabb kör-
nyezet függvényeként. Gazdagon jellemzett karakterek veszik 
körül hőseinket, az író vizsgáló tekintete a társadalom min-
den rétegét átfogja, helyzetek és jellemek számtalan változa-
tát fedezi föl. Az 1975-ös A félfülű e két jelentős — szándé-
kában és erdményeiben egyaránt fontos — mű kései utóda, a 
műfaji konvenciók és a világmagyarázat ironikus átértelme-
zése. 

Az irónia lényegi jegye a szemléletváltás, amely az állítás-
tagadás sajátos viszonylatrendszerében rejlik. Esztétikai 
minőségét ez az összetettség, az egymást eredendően kizáró, 
cáfoló elemek összevillantása, egymásra vonatkoztatása 
biztosítja. A hangsúlyossá váló reflexiós elem szintén hozzá-
járul ahhoz, hogy az irónia a műegészt áthálózó strukturális 
elvként működjék. 

Déry Tibor életművét végigkíséri az ironikus látásmód, 
amely pszichológiai alkatának is egyik domináns jegye. Iro-
dalomelméleti jegyzetei tudatos írói magatartásról vallanak : 
„ . . . A kifejezésre törekvő érzés vagy gondolat gyakran épp 
önmagával ellentétes formában jelenik meg a műben . . ,"2 

Az irónia jelenlétét azonban változó intenzitás és módosult 
minőség jellemzi az évtizedek során. Az első korszak mű-
veire főként a stiláris irónia jellemző (kiemelkedő ebből a 
szempontból a Pesti felhőjáték). Későbbi két nagyregénye, 
A befejezetlen mondat és a torzóban maradt Felelet a „részle-
ges" iróniára lehet példa: a távolságtartással ábrázolt polgári 
világ ironizált megjelenítése egyértelmű, határozott írói 
értékítéletet hordoz, ami abban is kifejeződik, hogy az irónia 
kizárólag ennek a rétegnek a bemutatására korlátozódik. E 
morális indíttatású ironikus szemlélet később, az ötvenes 
évek közepén írott Vidám temetés és Niki c. kisregényeiben 
strukturális elemmé válik a megingott értékrend okozta meg-
rendülés következtében. De éppen az irónián átsugárzó etikus 
szenvedély vall arról, hogy Déry még elképzelhetőnek tartja 

2 Déry Tibor: Botladozás. Bp. 1978. I. 387. 
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a „kizökkent idő helyretolását": az iróniát a megsebzettség 
és a fájdalom működteti. Szemléletének elkomorulásával s 
történetfilozófiai szkepszisének kialakulásával párhuzamo-
san válik az irónia domináns esztétikai minőséggé, az egész 
regényszerkezetet meghatározó szemléletté az utolsó korszak 
műveiben. 

A félfülű 1975-ben jelent meg, alapötletét újsághír szolgál-
tatta (mint néhány évvel korábban a Képzelt riport. . .-ét) : 
Paul Getty multimilliomos unokáját emberrablók tartották 
fogságukban, s mert a család késlekedett a váltságdíj átadá-
sával, sürgetésül elküldték nekik az if jú levágott félfülét. 
Mi ragadhatta meg az író figyelmét a képes magazinok és 
bulvárlapok kiszínezett tudósításaiban ? Egyik naplójegyzete 
talán eligazításul szolgál: 

„ . . . az észlelt jelenségek közül elsősorban azok vonzanak, amelyek-
ről a legkevesebbet tudok, s így léggömb alkatuknál fogva a legalkal-
masabbak arra, hogy önkényes tartalommal azaz a világról való 
állítólagos tudásommal töltsem meg őket."3 

E korunkban egyre gyakrabban előforduló, de még mindig 
szélsőségesnek minősülő eseményben tehát felfedezi az álta-
lános érvényt, a — mondhatni — tipikus helyzetet: a kiszol-
gáltatottságot és a világ működésének már alig leplezhető 
mozgatóit: a brutalitásba torkolló önzést és erőszakot. 

Az író „rémtörténet" műfaji megjelöléssel látja el művét. 
E szóhasználat már önmagában is csúfondáros felhangot 
kap az intellektuális próza egyik nagymesterének tollán, a 
megformált mű pedig azt bizonyítja, hogy a műfaji konven-
ciók ironikus kezelése két irányú: részben eltúlzásukban, 
részben látványos áthágásukban valósul meg. A borzalmas 
epizódok halmozása, az autós üldözések és lövöldözések, az 
egyik rejtekhely falának már-már Monte Christo-i ügyesség-
gel véghez vitt megbontása vagy a hajdani naiv elbeszélőt 
idéző felkiáltások („Hirtelen egy velőtrázó sikoly! Majd 

3 Déry Tibor: A napok hordaléka. Bp. 1972. 136. 
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nehéz hörgések!") a tudatos aránytévesztés következtében 
vesztik érvényüket, és válnak megmosolyogni való, kiürült 
sémákká, az epikai hagyománnyal csúfolódó játékká. Az 
áldozat megtámadásának mindig borzongató jelenetében 
viszont a leírást megszakító „stb. stb." leplezi le a hatásele-
mek alkalmazásának és azonnali érvénytelenítésének írói 
technikáját. Az idősíkokat váltakoztató szerkezeti megoldás, 
a kronologikus, lineáris cselekményvezetés felbontása, a 
szerencsés végkifejlet: a főhős megmenekülésének előreve-
títése pedig ellenkezik minden kalandra, váratlan fordulatra 
épülő mű konstrukciós alapelvével, a megoldás késleltetésé-
vel. A feszültség növelését szolgáló, a rejtély megvilágítását 
elodázó szinte kötelező építkezés kiiktatása figyelmeztet arra, 
hogy a cselekmény, a sztori csak kerete az emberi létezés 
értelmét firtató kérdéseknek. 

A „csecsemői ártatlanságból" és védettségből elrabolt és 
így a lét határhelyzetére juttatott aranyifjú története a fejlő-
désregény egy sajátos változata, hiszen hányattatásai során 
épp úgy kijárja az „érzelmek iskoláját", mint a klasszikusok 
által teremtett nagy nevű elődei. 

Ifj . Hamilton György egy átszórakozott éjszaka után 

„ártatlansága tudatában csöndesen kocogott Via Avelino-i nyolc-
szobás lakása felé . . . Saját termelésű, szelid gondolataival volt elfog-
lalva, így nem hallhatta meg a föld távoli és közeli farkascsordáinak 
vonítását."4 

A fordulatos cselekménybe és a csúfondáros szövegbe 
ágyazva még kétszer tér vissza ez a motívum. Először az 
anyjával folytatott egyik múltbéli beszélgetésben, amikor az 
anyai dorgálás közben - látszólag hangsúlytalanul — el-
hangzik a kérdés: 

„— . . . Mi a véleményed arról, mire hoztalak a világra? 
— Hogy jól érezzem magam. Nem az az embernek a dolga? Ifj. 

4 Déry Tibor: A félfülű Bp. 1975. 6. (A továbbiakban e kiadásból 
idézünk.) 
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Hamilton György ezúttal sem hallotta meg a föld távoli és közeli 
farkascsordáinak vonítását, csecsemői ártatlanságában egy rózsaliget-
be képzelve magát . . ." (26.) 

Majd később, már kiszabadulása után egy reménytelenül 
értelmetlen rendőrségi kihallgatás közben: 

„Úgy tudjuk, hogy a fiatalember ekkoriban már félfüllel is világosan 
hallotta a föld közeli és távoli farkascsordáinak vonítását stb. stb. 
ártatlansága lefoszlott róla, mint a magzatburok a világra igyekvő 
embrióról." (68) 

Elrablása és fogvatartása idején megtapasztalja a világ far-
kastörvényeit, és nemcsak a fél fülét veszti el, hanem derűs 
magabiztosságát, kissé hányaveti őszinteségét is. Megismeri 
a kiszolgáltatottság okozta rettegést és megalázottságot, 
megtanul tettetni, félrevezetni, a gyengeséggel visszaélni, 
„hozzáidomul a fennálló viszonyokhoz és ésszerűségükhöz". 
E rendőrségi kihallgatás során immár szemrebbenés nélkül 
ad hazug válaszokat, nehogy leleplezéseivel ismét veszélybe 
sodorja magát, elhallgatásaival inkább vállalja az elrablóival 
való csöndes cinkosságot. Keserves tapasztalatai juttatják el 
a cinikusan hangzó summázatig: 

„— A haramiákról mi az összbenyomása? 
— Nem kedvezőtlen. 
— Vagyis? 
— Olyanok, mint a többi ember." (112.) 

„Hát minden ember nyomorék" — hangzik el látszólag 
véletlenül, hangsúlytalanul, ám a történet egésze is éppen 
az emberiség elnyomorodásáról vall. A felvonultatott sze-
replőket az érzelmi sivárság jellemzi, és a kíméletlen érdekek 
mozgatják. A milliárdos nagyapát nem az unokájáért érzett 
aggódás készteti a váltságdíj kifizetésére, hanem annak felis-
merése, hogy üzleti hírnevének ártana, hogy „kockára teszi 
unokája életét, kedvenc unokájáét", hiszen a sajtó elhallgatta-
tása, azaz megvásárlása jóval többe kerülne neki: „Végered-
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ményben jobban járok, ha fizetek."(101.) Az ironikus 
világértelmezés rendeli a megalkotott regénytérben a nagy-
hatalmú nagyapa mellé az emberrablók főnökét, (akiről mel-
lesleg kiderül, hogy a milliárdos aggastyán közeli, bizalmas 
munkatársa!). Megközelíthetetlenségük csupán védőpajzsa 
amorális gátlástalanságuknak, amelyet nem csorbít, hogy 
mindketten politikai színezetű mozgalmakat is pénzelnek. 
Ugyanígy egyenlőségjel tétetik a haramiák, a rendőrség és 
az interjút készítő újságíró agresszivitása közé, és azonos 
tartalmú az emberrablás egyik véletlen szemtanújának tompa 
egykedvűsége, valamint az országúton bekötött fejjel, fél-
ájultan heverő fiatalember mellett segítségnyújtás nélkül 
tovarobogók rideg közönye. E halványan kirajzolódó pár-
huzamok a világot áthálózó negatív erők dominanciájáról 
vallanak. 

E kiábrándító galériában csupán az anya őrizte meg emberi 
arculatát. Benne megtestesül a világ megértésének kétféle 
képessége, amelyet Déry egy interjúban így fogalmaz meg: 
„Értse meg az agyával, de értse ösztönösen is, az érzelmeivel, 
és ezt a kétféle megértést hangolja össze."5 A létezésben való 
eligazodás természetes biztonságát az anyai ösztön hibát-
lan működése szavatolja, amit az a stiláris megoldás is ki-
emel, hogy az író következetesen „az anya" megnevezéssel 
illeti az asszonyt. A cselekmény során a mindenkori anyai 
funkciók megvalósítójaként bontakozik ki figurája: kiszaba-
dítván fiát szinte újból világra hozza, és a reszocializációs 
folyamatban jelenlétével, tanácsaival („nem kell minden kér-
désre válaszolnod, fiam") a nevelő feladatnak tesz eleget. 
Személyiségének ez a forgatagos életvitel ellenére is épen 
megőrzött szférája az emberi minőség hordozója. „Vékony, 
törékeny termetében egy nyolcvan lóerős motor szenvedélye 
működött kézzelfoghatóan." Ez az elementáris szenvedély, 
az anyai ösztön ad neki erőt, hogy csellel, erőszakkal, üzleti 
érzékkel, női furfanggal rávegye apósát a váltságdíj kifize-

6 Déry Tibor: Botladozás. Bp. 1978. II. 661. 
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tésére, majd fölényes nyugalommal alkudozzék órák hosszat 
az emberrablók látható főnökével, egy haramianővel. E két 
üzleti tárgyalás közé ékelődik az író vallomás értékű leírása 
egy hirtelen jött nyáresti záporról, amely mintegy lemossa az 
asszonyról a szennyet és a mocskot, és új energiával tölti fel : 

„ A z eső zuhogott. Figyelte és hallgatott. Egész testével visszanézett 
rá. Nedves arcáról az esőcseppek megannyi könnycseppként futottak 
le a mellére, bekerítették, lecsorogtak bimbóira, tovább ereszkedtek, 
összegyűltek ágyéka erdejében. Az esőnek sokféle hangja van: az 
anya teste erre is figyelt. ( . . . ) az itt-ott felgyűlő kis tócsák cuppogva 
fogadták be az égbolt anyagelvű aprócska üdvözleteit, míg az erkély 
alatt elvonuló nagy szelíd gesztenyefák sora sustorogva oly vidám 
zúgással ünnepelt, mintha az eső végképp kiváltotta volna őket aszfalt-
sivatagos rabságukból. Egy idő után az anya meztelen szíve is szárnyra 
kapott és felszállt." (94.) 

Az anya alakjának és a természeti jelenségnek ezt az össz-
hangját, szerves egységét az írói hangnem módosulása is 
hangsúlyossá teszi: a lírai elemekkel telített leírás kiemelkedik 
az ironikus közegből, ahogyan az anyai ösztönt a maga ere-
dendően romlatlan mivoltában hordozó asszony is fölébe nő 
a regény valamennyi szereplőjének. 

Az emberi társadalom és a természet kapcsolata még egy-
szer megfogalmazódik, de ellentétes jelentéssel: 

„A fiatalember, láncait csörgetve, föltekintett az égre, megoldásért. 
De a természet nem válaszolt, mivel az emberiség szövetidegen test-
ként kivált belőle. 
. . . Egy közeli hegyi patak csörgedezése a tündéri zörejek számlájára 
írathatott, ugyanide egy kis méh dongása, mely ifj. Hamilton György 
orra körül körözött, minden nyerészkedési szándék nélkül. Kicsinység 
és nagyság nem tudott egymás méreteiről. A hideg hegyi szél, amely a 
havasokról a völgybe ereszkedett, a békés egymás mellett élés elvét 
példázta, bár oktató szándék nélkül. A természet hiba nélkül fenntar-
totta boldog egyensúlyát." (49.) 

A kisregény az ember létezésének értelmére kérdez rá. 
Ifj. Hamilton György először „ártatlansága tudatában", esz-
mélkedése kezdetén, a klubban töltött éjszaka folyamán teszi 
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fel a kérdést: „Mi végre születtem?", amely kérdés még 
jónéhányszor megismétlődik különböző szövegkörnyezetbe 
ágyazva. Foglyul esése után értetlen megrökönyödéssel uta-
sítja vissza azt a feltételezést, hogy megszületése és szabad-
ságától való megfosztása között oksági összefüggés volna. 
Később, a kihallgatásával serénykedő rendőrtiszt terméket-
len buzgalmát látva töpreng : 

„vajon mivégre születtem? stb. stb. gondolta ifj. Hamilton. Hogy 
megizzasszak egy lágyszívű rendőrezredest stb. stb. ? . . . a válasz nem 
látszott kielégítőnek." (68.) 

De nem kecsegtet értelmesebb magyarázattal az a jelenet 
sem, amikor őrzőit valamikori szerelmi kalandjainak rész-
letező előadásával szórakoztatja: 

„Ily módon igyekeztem a haramiákat az emberi együttélés vagy mi a 
fenének hívják? . . . a kultúra szabályaira tanítani. Hogy mivégre 
születtem? Legalább ennyi haszna legyen, gondoltam, oktalan felál-
doztatásomnak." (62.) 

A létezés céljának ironikus értelmezési kísérleteire a nagy-
apa teszi fel a koronát. A történetet egy róla készült portré-
film leírása zárja, amelyben az öregúr hosszú és sikeres életé-
nek summázatát adja példás közhelysorozatban: 

„Egész életemben keményen dolgoztam, stop — mondta nagyapja a 
vásznon. — Sohasem tudtam munka nélkül meglenni, stop. A mun-
kának köszönhetem, hogy öregkoromra is fitt vagyok, ágyban csak 
akkor fekszem, ha alszom, stop. Hajnali ötkor kelek, délután ötig 
dolgozom, hétkor már ágyban vagyok. A munka szentsége stop. stop. 

— A tőkés társadalmi rend híve vagyok stb. stb. — mondta a nagy-
apa a vásznon. — A szabad verseny munkára kényszerít, tehát értel-
met ad az életnek stb. stb. Amerikát a munka tette naggyá stb. stb. 
Munkaerkölcs nélkül népek és nemzetek hanyatlásnak induinak, 
elpusztulnak, a történelem vihara elsöpri őket stb. stb. Lásd a régi 
Rómát stb. 

— Jó emberismerő vagyok — mondta a nagyatya a vásznon — 
üzleti sikereimet részben ennek stb. stb. Csak ránézek egy emberre és 
tudom, hogy be akar stb. stb. Hogyan, mikor, mivel stb. Az ember arra 
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született, hogy stb. Még huszonnégy fogam van stb. Ha majd az utolsó 
fogam is kiesik, eltemethetnek stb. A sírban már nem fogok harapni 
stb." ( И З - 1 1 4 . ) 

Az eddig felelet nélkül maradt kérdésekre végre megfogal-
mazódó, ámbár befejezetlen válaszmondat („az ember arra 
született, hogy stb.") a történet ismeretében és a szövegössze-
függésből adódóan, a hangsúlyos harapás-motívummal csak 
egyetlen kiábrándító magatartásmodellt sugall, amely viszont 
élénk cáfolata az életösszegzést bevezető magasztos közhelyek-
nek. A szöveget minduntalan megszakító „stb. stb."-k ironi-
kusan utalnak a már unalomig ismert sztereotipiákra: bárki, 
bármikor ugyanúgy fejezné be a megkezdett mondatot. 

Déry mindvégig él a nyelvi eszközök nyújtotta ironikus 
lehetőségekkel. Bár a történés körülhatárolt és megnevezett 
helyszínen zajlik, a félig idegen, félig magyar személynevek-
kel való játék (ifj. Hamilton György, Giovanni Longo úr, 
magyarul Hosszú János) kitágítja a tér határait, és az általá-
nosító tendenciát erősíti. A látszólagos szótévesztés a lényeg-
kiemelés eszköze lehet. „Etetéseddel hogy vagy megelé-
gedve?" „Árazásod körül heves nézeteltéréseink voltak" 
— mondatokban szereplő kifejezések az embernek barommá, 
illetve árucikké degradálódásáról vallanak. A különböző 
nyelvi rétegek egymásba csúsztatása a humoros hatáson túl-
menően arra is utal, hogy nincs lényegi különbség a társada-
lom egyes szférái között: „A signora szemlátomást a geng-
szterek vezető garnitúrájához tartozott. „A haramiák magya-
rul gengszterek" szellemes tautológia térbeli és időbeli sík-
váltása az író történetfilozófiai szkepszisére utal: a régies 
kifejezés az időt, az idegen szó a teret nyitja meg a végtelen 
irányába — mindig és mindenhol az erőszak uralja a világot. 
A klasszikusokat parafrazeáló frivol játékok („Talpra, tet-
ves!" „hosszú hegyes kés az őr szívében") az értékvesztés, a 
kiüresedés stiláris megfelelői. 

Fejlődésregénynek neveztük e „rémtörténetet". Főhőse 
elveszítette „csecsemői ártatlanságát" és védettségének tuda-
tát, megtanult színlelni és hazudni, megismerte az erőszak 
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farkastörvényeit, a teljes kiszolgáltatottság megalázó álla-
potát, és szembesült a lét alapkérdéseivel: az élet végességé-
nek felismerésével és értelmének keresésével. De keserves 
tapasztalataiból nem jött létre katarzis. „Mindössze az izga-
tott, viselhetek-e még napszemüveget, de amilyen letört vol-
tam, az sem sokáig foglalkoztatott." Egy értékhiányos világ-
rend felismert „ésszerűségéhez" tudatosan alkalmazkodva 
nevelődése nem „a gyermeki egocentrizmus felmorzsolódá-
sában, az együttműködés készségében"6 valósul meg, hanem 
a dehumanizálódás folyamatában. Nem rendül meg abbéli 
meggyőződésében, hogy „csak magamért vagyok felelős", és 
az emberiség elveszített félfüle iránti érdeklődésre nyeglén 
vágja rá: „Gyík farka. Utánanő, ha levágják." 

Ifj. Hamilton György létének értelmetlensége azonban nem 
egyedi jelenség, egy láncszem csupán az emberiség fejlődési 
folyamatában : 

„Hogy ifj. Hamilton György mire született, a bölcs emberi elme min-
den felkészültsége, sőt az isteni gondviselés támogatása ellenére is 
persze éppoly kevéssé tudható, amiként megfejthetetlen, hogy az első, 
állig felfegyverzett amőba miért indult támadásra az útjába kerülő, 
nála kisebb, de éppoly ártatlan vírus ellen." (50.) 

E kiábrándító tanulságokat sugalló „rémtörténet" „a föld 
távoli és közeli farkascsordáinak vonítását" fölerősítve az 
emberiségre leselkedő veszélyekre figyelmezteti olvasóit. A 
műből kirajzolódó írói magatartás Déry egyik korábbi önjel-
lemzését példázza: 

„Oly kíméletlenül bízik az emberben, hogy túl éberré, gyanakvóvá 
és rosszhiszeművé válik. Született ellenzék. Arra az emberre hasonlít, 
aki messziről nézve mintha egy vasbottal haragosan verné a földet, 
s csak ha közelebbről vesszük szemügyre, látjuk, hogy kapálja."7 
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