
MŰELEMZÉS 

MOTÍVUM- ÉS NOVELLAELEMZÉS 

(LÖVIK KÁROLY: ÁRNYÉKTÁNC) 

Az irodalomelmélet — egyrészt ma már klasszikussá vált 
rendszereivel, másrészt újabb kutatásaival — kínál olyan 
alapfogalmakat, amelyek segítségével összehasonlíthatóvá 
válhatnak az egyes életművek, egyes novella-fajták közötti 
kényes különbözőségek. Látszólag talán leegyszerűsítés ha-
tását keltik, de — úgy gondolom — nem sértik az irodal-
mi folyamat, az egyedi minőség határait. Alkalmazásukkal 
megkísérelhetjük azt, hogy fogalmi nyelvre fordítsuk — 
miben, mennyire és hogyan lesz nálunk is a „régi" —, 
„klasszikus" novella „újjá", „modernné"? Hogyan születik 
meg a magyar irodalomban is az a novella-fajta, amelyet 
főként Csehov, Turgenyev, Theodor Storm és mások nevével 
szoktunk jelezni és fémjelezni? 

Thomka Beáta egy kitűnő kötetben1 igen találóan vázol-
ja fel ezt a műfaji átalakulást az irodalomelméleti kutatások 
néhány alapvető eredményét alkalmazva. Elsősorban az 
orosz formalisták s a narráció-elmélet bizonyos angol, né-
met, francia képviselői, a rokon folklorisztikai tanulságok és 
a hazai, „szegedi iskola" (Bernáth Árpád, Csúri Károly, Ka-
nyó Zoltán) nézeteire támaszkodik. Eszerint ekvivalensnek 
tekinti az orosz formalisták fabula — szüzsé megkülönböz-

1 Thomka Beáta: A pillanat formái: A rövidtörténet szerkezete és mű-
faja. Narratív poétikai vázlat. Rövidprózai formák a magyar irodalomban. 
Forum, 1986. 
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tetését a francia histoire-discours, illetve az angol plot-story 
distinkcióval. S ha e kifejezések közös jegyei alapján elvá-
lasztjuk egymástól a szorosan vett „történetet" mint magot 
az „elbeszéléstől" mint kifejezéstől, elbeszélés-módtól, ak-
kor a múlt századi modernizálódást úgy is tekinthetjük, mint 
a történetelvű (fabuláris) (Arisztotelész-féle meghatározá-
sának megfelelő) novella helyett a nem történet-elvű no-
vella megszületését. Eszerint a „klasszikus" időbeli, máskor 
oksági alapelv helyében új, például metaforikus szerkezet 
jelenik meg. Ez különböző típusok formájában valósul meg, 
esszénovellaként, dialogikus rövidtörténetként stb., azaz — 
leegyszerűsítve — a folyamatos, egységes cselekményt szag-
gatott, mozzanatos, töredékes mása váltja fel. A cselekvő 
személy jellemfestése gyakorta hiányos, netán vázlatos lesz. 
S főként, a szerkezet, az elrendezés, amely Arisztotelésznél 
még teljességet alkotó részek összekapcsolódása, a modern 
narratív poétika szerint „narratív, logikai alapelvekéhez 
igazodik: transzformálódik a kanonikus narratív szerkezet 
(Theun van Dijk-et idézve.) Mindezzel növekszik azoknak 
a vonásoknak a száma, ugyanakkor intenzitása, amelyek a 
novellát novellává teszik, lényegét alkotják. A fő kérdés így: 
— Thomka Beáta szavaival — az, „hogyan tudnak néhány 
soros elbeszélő szövegek bonyolult tartalmakat sűríteni, 
hogyan váltak alkalmassá arra, hogy a létélményt az átfogó 
epikai tekintet helyett a pillantásba foglalják".2 Mindehhez 
alapvető eszköz a redukció (cselekményé, figuráé egyaránt), 
egyszerűsítés, elhagyás (detractio), fragmentumszerűség és 
— számunkra talán még jellegzetesebb — a metaforikusság, 
szimbolizáció, példázatosság mint mondat- és szöveg-szintű 
folyamatokat szervező elv. 

2 Thomka Beáta: i. m. 7-8. 
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A halál motívuma 

A vázlatosan jelzett műfaji átalakulás közvetlen köve-
tésére egyetlen novellát választok ki; s elemzése alapján 
egyetlen narratív egységet, egyetlen motívumot. 

Lövik Károly: Arnyéldánc című novellájának cselekmé-
nye, fabulája szinte tüntetően sovány. Égy kisfiú a fő-
szereplő, akit egy nagy falusi házban két vénkisasszony 
nagynénje nevel. Féltik a gyermek egészségét, ezért alig 
engednek valakit a közelébe, még könyveit is elveszik. 
Nemcsak barátai, de még játékai sincsenek. Két „barátja" 
akad mindössze: egyik dajkája, aki meséket mond neki, majd 
egy sánta kiskutya. Mindketten elpusztulnak, a nádasba 
vesznek. Ez a nádas, elszigetelt házuk mögött terül el, s 
a kisfiú számára az egyetlen „élet", „játék" lehetőséget 
jelenti, az egyetlen kiutat ebből a zártságból. Titkon kiviteti 
magát csónakkal a nádasba. E titkos kirándulások után 
lázas beteg lesz, s ilyenkor hagymázas víziói támadnak: 
„történeteket", „figurákat" lát — árnyak táncolnak előtte, 
végre benépesedik kietlen világa. Ez lesz egyetlen várva-várt 
öröme, ambíciója. Tudatosan ismétli meg ezt a kalandot, 
pedig — mint utólag meg is fogalmazza — tulajdonképpen 
a halállal játszik. Vállalja ezt: „most már tudom, hogy 
gyermekkorom leghűbb bajtársa senki más, mint maga a 
halál volt." 

A „halál" néven nevezve csupán a novella végén jelenik 
meg — akkor egymás után négyszer is, zenei nyomatékkal, 
szövegszervező és lezáró hangsúllyal —, de lényegében a 
mű kezdetétől visszatérő, vezérlő szerkezeti elem. A szüzsé, 
a discours egésze, felépítése lerajzolható egyre szűkülő 
kör formájában, a főszereplő nyakára fonódó, megfojtó 
hurokként — így is megjelenítve a halált. 
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A sokféle változatban felbukkanó motívum egyik ekviva-
lense a „meddő élet". Befejező akkordként így találkozunk 
vele, a halállal együtt:3 

„A halál, akitől annyian félnek, de aki az elhagyatottaknak és szomorú-
aknak legnagyobb költője, a halál, akinek a legszebb álmokat köszönhet-
jük, a magyar halál, aki idő előtt megment a meddő küzdelmektől..."4 

A mondat még így, félbeszakítva is felfedi a novel-
la példázatértékét; jelentése érvényességének társadalom-
történeti távlatait. Ugyanakkor újrajátssza, megtetézi a 
mű paradoxon-szerkezetét, s azt is, hogy akár a halál-
motívumban is jelen van ez a sokértelmű, élő önellentmon-
dás: A halál mint költő, mint vigasztaló, mint szép álom, 
mint megmentő lép fel egyszerre tragikus és bizarr módon. 
Mindez felfokozottan történik. Nem akármilyen, hanem 
„legnagyobb" költő, „legszebb" álom. Szuperlatívuszok kí-
sérik. S éppen ez a túlcsigázás húzza alá a kijelentések 
fájdalmas iróniáját. Ennek a nagyívű, ritmikus próza ze-
neiségével hullámzó mondatnak a lezárása pedig váratlan 
képbe torkollik: 

„A magyar halál,... aki barátságosan néz ránk a vadvirágos falusi 
temetők mosolygó papsajtbokrai mögül." 

Ez a hangsúlyozott szelídség, idilli derű különös, tragikus 
szatíra hordozója. A papsajtbokrok mögül barátságosan 
ránk néző halál, amely („aki") ilyen környezetben lakik 
— „vadvirágos" a temető, „mosolygó"-ak a papsajtbokrok 
— , többszörösen álcázott, lényegét elrejtő, sőt e lényegével 
homlokegyenest ellentétes külsőt felöltő. Ez a megjelenítés 
már önmagában is paradoxon. S még inkább önellentmon-
dás az, amit kimondatlanul közvetít: micsoda élet lehet ott, 

3 A kifejezések értelmezésében Bernáth Árpáddal értek egyet: Iro-
dalmi művek értelmezésének kérdéséhez. ItK 1970/2. 

4 Az idézetek forrása: Lövik Károly: A kertelő agár. Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1970.Ámyéktánc című novella. 400-409. 
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ahol az élet megszűnése ilyen csábító, vonzó formát ölthet! 
Éppen szelídségében gyilkos az irónia. 

S az élet, amely ilyen hívogatóvá, barátságossá festi a 
halált: a meddő élet. Az a lét, amely — az eddigiekben is 
benne rejlik — rosszabb a halálnál. Az az élet, amelynek 
a parabolája az egész novella, többféle konkrét és elvont 
értelemben, többszintű jelentést takar. 

Akár a cím is ennek a meddő élet-nek, egyúttal halál-nak 
másik fajta szinonimája, Arnyéktánc, olyan tánc, amely csak 
táncnak látszik; olyan mozgás, amely inkább csak érzéki 
csalódás. Nem élőlények, hanem „árnyak" „járják". Volta-
képpen még az élet árnyéka gyanánt sem létezik, csupán a 
képzelet káprázata. Csalóka nyelvi kifejezésként, felidézett 
kép mivoltában és többrétű jelképességében egyaránt uta-
lás a novella sarkalatos pontjára, konkrétan a kisfiú lázas 
vízióira, de utalás arra is, ami túl van, kívül van a novellán. 
Arra, amiből táplálkozik, indíttatását nyeri a fiktív műegész, 
amit megformál, amit éppen művészi ambiguitásáVal tesz 
kimondhatóvá. 

A halál-nak ez a csapdája, a „meddő élet" megtestesült 
a novella cselekményében. Például már abban is, hogy 
idézőjelbe kívánkozik ez a cselekmény, kérdőjelet kap, 
hiszen — újabb paradoxonként, s egyben szójátékkal élve 
— a „cselekmény" lényege a cselekménytelenség. Ponto-
sabban: a cselekménytelenségre-ítéltség. Az az élethelyzet, 
amelyben az, ami egyetlen kiútként mutatkozik: (nádas, láz, 
árnyéktánc) maga a kiúttalanság (mindhárom a halálhoz 
vezető út). Az az alapszituáció, amelyben a távlat maga a 
távlattalanság (a halál másik változata). 

A novella főszereplőjének, a kisfiúnak is élet- és jellem-
meghatározó vonása a cselekvés hiánya, a meddőségre kár-
hoztatás. Miközben már életkoránál fogva is korlátozott 
körű az, amit tehet; a tér, amelyben mozoghat; aközben 
ezt a korlátozottságot maximálisan fokozza az, hogy — 
mivel egészségét féltik — még könyve játékja, barátja sincs. 
Azaz nemcsak a jelenkori, hanem a jövőbeli, a képzeletbeli 
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cselekvéstől, annak reményétől is meg van fosztva. S ami 
több: arra irányul minden, hogy azt a képességét is elve-
szítse, hogy igénye legyen a tevékenységre, hogy készségei 
alakuljanak ki. Jól szemléltetheti ezt akár az az egyetlen 
játékja, amely idézőjelbe kívánkozó „játék": 

„ . . . ragokra erősített acélgyűrűket kellett huzigálnom, hogy megerő-
södjem. Gyűlöltem ezeket az acélgyűrűket, amelyeknek érintése hideg és 
utálatos volt..." 

Lenyűgöző kötelezettség inkább ez, mint felszabadító, 
örömöt adó játék. „Gyűlölet", „hidegség", „utálatos"-ság 
képzetei tapadnak hozzá, nem az életvidámság, hanem az 
életuntság (ismét halálközelség) jegyei. Ugyancsak teljes 
szimbóluma az elemi sarokbaszorítottságnak az „ánizssza-
gú" nappali is. 

„ . . . ahol türelmesen kellett ülnöm, mialatt nagynénjeim tépést csinál-
tak, és rokonaink különböző sorsáról, a szerencsétlen Leontinról, a kalan-
dos természetű Barnabásról és a felfuvalkodott Ábrisról beszélgettek." 

Nem csupán arról van szó, hogy a fickándozni kívánó 
gyermeknek kínszenvedés illedelmesen üldögélve hallgatni 
a felnőttek, számára unalmas, érdektelen pletykáit. Ezen 
belül amiről szó esik: emberek sorsa, valódi cselekvések, 
csupán reflexív visszfény formájában. S ezek a történések, 
tevékenységek mások életében szerepelnek, mintegy alá-
húzzák a jelenlévők létének mozdulatlanságát, egyhangúsá-
gát. Ugyanakkor a kommentárok nem az elismerés hangján 
szólnak, nem a vágyakozás vagy akár az irigység érzelmeivel, 
amely így az eleven, a zajló élethez közelítést jelentene, 
hanem elítélőek, a fensőbbséges megszólalások jellemek, 
életvezetések megrovó értékelései. így mások cselekvéseitől 
is inkább eltávolítóak, mintegy elrettentőek. (A „szerencsét-
len Leontin" „kalandos természetű Barnabás" „felfuvalko-
dott Ábris".) Beszélgetés közben a két nagynéni nem tétlen. 
Hiszen „tépést" csinálnak, emlékeztetve a hajdani 1848-
49-es szabadságharci honleányi tevékenységre. Egyben ez 
a történelmi háttér alapvető megváltozására is figyelmeztet. 
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Akkor aktív sorsformálásról, nemzeti érdekről volt szó, most 
csupán egy históriai tehetetlenségből fakadó, kényszerű 
véráldozatról, hamis jelszavakkal. Ennek a tépés-csinálás 
motívumnak pontos funkciója van a novellában. Mindig a 
gyermek tétlenségre ítéltségét húzza alá. Amikor először 
gyógyul fel a víziókat ajándékozó mocsári lázból: 

„ . . . kivittek a tornácra, bepólyáztak párnák és takarók közé, nagynén-
jeim mellém telepedtek, és ott csinálták a tépést." 

A gondos ápolás a lenyűgözöttség képeit idézi: a bepó-
lyázás a lekötözöttséget, a két nagynéni a foglárokat. Másik 
alkalommal pedig a lázas állapot boldogságának egyik jele 
az, hogy: 

„...Nem hallottam... hogy mennyi tépés kell még a bosnyák háborúra." 

Mindegyik esetben a „tépés" nem csupán a sebesü-
lés, harctér, vér asszociálása révén kapcsolódik a halál-
motívumhoz, hanem közvetlenül is. A ház ismétlődő moz-
zanatai közé tartozik az, hogy az őszi, téli estéken az egyik 
nagynéni elsorolja „mindazokat, akik a családból ebben 
az évben meghaltak". A kisfiú számára ez a számbavé-
tel egybemosódik a szörnyű monotónia többi jegyével: a 
„varrógép örökös berregésével" a „fekete falióra rekedt 
ketyegésé"-vel, a tépés-csinálással. A kiemelt évszakok (ősz, 
tél, hangsúlyozottan „hosszú" ősz), az esteledés, a korai 
sötétedés mind aláhúzza a halál-hoz, elmúláshoz kötődést, 
ennek fájdalmas melankóliáját. 

Maguk a nagynénik nemcsak öregkisasszony-mivoltukkal 
idézik fel a „meddőséget" közvetlen értelemben, hanem 
novellabéli szerepük is mintegy megtestesíti a főszereplő 
életének korlátok közé zártságát. Tilalmaikkal egy már 
abszurd börtönt: az érzelmek, gondolatok, a képzelet fegy-
házát érzékítik meg. Legvégletesebben egy kiemelt, apró 
jelenet tanúskodik arról ama őszi esték egyikén: 

„Én egy kis zsámolyon kuporogtam a kályha mellett, és a tűzbe néztem; 
amikor észrevették, mit csinálok, elültettek, mert féltették a szememet az 
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erős fénytől. Egy nagy karosszékbe tettek, de ha elaludtam, fölébresztettek, 
mert társaságban nem illik elaludni, ha pedig megszeppent arcomon 
látszott, hogy gondolataim messze elkalandoznak, az egyik nagynéném 
hozzám jött, rám nézett, és furcsa, mély hangján azt mondta: 

— Nem szabad." 

A féltő gondoskodás mezében a legszörnyűbb terror 
veszi körül a gyermeket. Kicsiségét festi „kis zsámolyom 
kuporgása", teljes semmittevésre kárhoztatása mintha nem 
lehetne már fokozottabb. Mégis, kiderül, hogy tűzbe bá-
mészkodása is ártalmas, tiltott; az is, hogy elnyomja az álom, 
de még a gondolatok elkalandozása is! 

Ettől a tétlenségre-kényszerített kisfiútól és a cselek-
mény nélküliségtől alig elválaszthatóak, a mű funkcionális 
részeit képezik a különböző színhelyek, kör-körös egymás-
bafonódásukkal. Egyetlen, zárt színhelyről van szó: egy 
„nagy, sárga házban" játszódik a novella. 

Falun áll ez a ház elszigetelten. A cselekménytelen cse-
lekvésnek is kerete, a történet ideköltözésükkel kezdődik, 
és eltávozásukkal ér véget. Ennek a háznak kietlenségét 
csak a nádas oldja fel. Oldja vagy fokozza? Ujabbfajta 
megtestesült paradoxon. Már az első bekezdés leírásánál 
raífinált fokozatossággal jelenik meg. A falusi úriházat 
„elvadult" kert övezi, majd „hosszú kőkerítés" és „moha-
szagú, reves filagória" következik. Mindegyik a bezártságot, 
az élettől elhagyatottságot, elhanyagoltságot idézi, egyben, 
áttételesen, az elmúlást, halált (elvadult, mohaszagú, reves). 
Ebből a filagóriából lehet látni (kilátni, távlatot remélni) 
a nádast. Ez a nádas bizonyos balsejtelmet hordoz, de 
lényegében vonzó tulajdonságokkal rendelkezik. Mindig 
„zizegett" „szeles éjszakákon... hangosan loccsant", s fő-
ként „nappal csodálatos rejtelmeiből legtarkább madarak 
szálltak az égnek". Magának a végtelennek, a korlátlan sza-
badságnak a legelemibb ősi szimbólumait láthatjuk. Ehhez 
a főszereplő képzelete (s a novellaalkotó íróé) egyetlen 
jelzőt illeszt: „legtarkábbak" ezek a madarak a novellazáró 
szuperlatívuszok előzeteseként. Adott helyzetben a hiány-
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zó színeket hivatottak pótolni. Kárpótlását keresi a sóvár 
fantázia a tódításban. Hiszen az ismeretlen világ idevetődő 
küldöttei ezek a madarak, legalább szemével követheti őket 
az elvágyódó. Vagyis: távol áll a világ egésze, gazdagsága, 
színessége, mégis a képzelet — s fő támpontja a nádas 
— segítségével jelt ad magáról. A távoli világ elérhetetlen 
rejtelmeinek eklatáns képviselői a „legtarkább" madarak. 
Arról tanúskodnak, hogy nem itt ér véget a világ; a világ 
mégsem ér véget. 

S ez, a végtelenséget, szabadságot — és a képzelet kisza-
badulását — jelképező nádas a novella folyamán magának 
a halálnak lesz könyörtelen színhelye. A gyér történet két 
hangsúlyos mozzanata testesíti meg ezt (egyben intő példa-
ként!). A halálesetek módja is jelentéshordozó. Két élőlény 
hal meg, a kisfiú két barátja, egyben reménye, lehetősége 
arra, hogy részt vegyen valamiben vagy kapcsolatot építsen 
ki élő társakkal. Még akkor is, ha ezek a társak nem valóban 
hozzáillő barátokat jelentenek, hanem inkább csak ezek 
pótlását. Ilyen barát, játszótárs-pótlék Johanna, egyik daj-
kája, aki meséket mond neki; majd egy Asztal nevű kiskutya. 
Mindketten a nádasba vesznek. Johanna öngyilkosként gya-
logol a nádasba. Szerelmi bánat űzi. Halála hangsúlyozottan 
„rettenetes és ostoba". 

gyalogszerrel ment be a nádasba, mindig mélyebbre, mindig 
mélyebbre, míg végre süllyedni kezdett és csupán keserves bömbölése 
hallatszott ki egy ideig." 

Az író egy mondattal hosszabbítja meg s terjeszti ki 
társadalmi súlyúvá ennek az egyedi halálnak a jelentését: 

Csak a parasztok tudnak ilyen rettenetesen és ostobán meghalni." 

Hiszen: önkéntes halál ez? Önálló döntés az egyén 
választása? Vagy inkább a választhatóság megszűnése visz 
a halálba? Az egyetlen kovácsmester-vőlegényre szűkült 
lehetőség a korlátozott tudatban nullára redukálja mindazt, 
ami ezen kívül van. Johanna „keserves bömbölése" az 
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öntudatlanság, a későn tettére ocsúdás hangja. Egyetlen ha-
tározat, egyetlet „tett", amely éppen élete, önmaga ellenére 
tesz. Életmozzanat, amely az élet megszüntetésére irányul. 

A kiskutya pusztulásakor megismétlődik ez a hang, egy-
ben tovább értelmezve: 

„ . . . jól emlékszem, éppen olyan furcsák hangon bömbölt, mint Johan-
na, mélyen csodálkozva..." 

Ez a bömbölés, ez a halál, mintegy azonos síkra helyezi 
a dajkát és a kutyát, embert és állatot. A mély, csodál-
kozó bömbölés, a létezés emberi vagy állati minőségének 
különbsége előtti elementáris feljajdulás. Összekapcsolja a 
kisfiú két „barátját" az a fontos mozzanat is, hogy a novel-
la központját képező „árnyéktánc"-nak a dajkától hallott 
mesék az alapjai, a kiskutya pedig a történetek továbbadá-
sának egyetlen alanya. De a történetek, a képzelet színes 
kibontakoztatása természetes módjának több akadálya van. 
Egyrészt Johannát elküldik, mert éppen meséitől féltik a 
gyermeket. Másrészt az egyetlen lény, „akinek" újramond-
hatja legalább a már hallottakat, s így legalább újraélheti 
s nem felejti el: egy kiskutya, passzív, képzelt „hallgató" 
csupán. A történetek hatóerejének csökkenését jelenti, sőt 
a fonál megszakadását, hiszen a mesék tovább-burjánzás, 
variálódás, a képzelet megtermékenyítése helyett légüres 
közegbe kerülnek. A sánta kutyus csupán a kisfiú érzelmeit 
tükrözi. Hősünk elképzelése szerint „nagy figyelemmel" 
hallgatja, „helyeslőleg" nyalogatja a szája szélét, s ha ijesztő 
a történet, akkor „rémülten" kapja farkát a lába közé és 
elfut. A kisfiú vele együtt fut, s a „tevékenység" (volta-
képpen teljes passzivitás, menekülés) utolsó gesztusaként 
„magunkra zártuk a tölgyfa ajtót". Vagyis még teljesebbé 
teszik — önként — a bezártságot, amely viszont így az 
önvédelem jegyében történik. 

Egy valódi játszótárshoz képest Johanna csak pótlék, a 
kiskutya Johannához képest is kevésbé kölcsönös kontak-
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tus. Mégis, amikor még ő is elpusztul, akkor köszönt be a 
teljes társtalanság. 

„ . . . aztán rettenetes csönd borult a nádra, és egy fekete madár szállt föl 
belőle az égnek. Akkor azt hittem, hogy ez a fekete madár az Asztal lelke, 
és emiatt kis szívem hangosan dobogott, levettem a madár előtt a sapkámat. 

így maradtam egyedül a világban..." 

így szűkül le a kör, míg csak a láz, a halállal való játék 
marad hátra. Ez a „fekete madár" maga a halál, teljes sok-
értelműségében, hiszen megismétlése, változata a novella-
eleji „legtarkább madarak"-nak, amelyek szintén a nádasból 
szálltak az égre. Csakhogy akkor „csodálatos rejtelmek"-
et, szabadságot, távlatot ígértek, míg itt a teljes, sötét vég 
jelenik meg fekete madárként, maga a reménytelenség. 

A hiányzó életet, izgalmat, színt elsősorban e történeten 
belüli történet, a kulcs-szerepű mese képviseli. De milyen 
különös mese ez! Aki elmondja, — Johanna — mintegy 
bevezetésként általában „arról beszél, hogy mérget fog 
inni a kovácsmester miatt". Vagyis, saját halálát vetíti elő. 
Ez a háttere mindannak, amit esténként előad, s amire 
a kisfiú úgy emlékszik, mint „élete" „legszebb meséi"-re. 
Ezek a „legszebb" mesék hangsúlyozottan mutatják be a 
meddő élet érték-válságát. A „szépség" itt a „borzalmas"-
sal azonosul. A történetek hősei a hős-fogalom szöges 
ellentétei. Gonosz „vándorlegényekről, púpos uzsorások-
ról, fülbevalós vadorzókról, bosszúálló csempészekről és 
kóbor kísértetekről" van szó. Nem különbek a „kegyetlen 
rablólovagok", „piros ruhás bakók" sem, avagy a „szökött 
katona", aki az akasztófa alatt tilinkózik, s az egyetlen, kie-
melt mese főszereplője: az „istentelen Markusz". Erények 
helyett a bűnök parádéja ez, maga az erkölcsi világrend 
kérdőjeleződik meg. Markusz az istennel packázik, s az 
ördöggel parolázik. Visszájára fordult világ. A megnyo-
morított lét keretei között még a dac, a lázadó képzelet 
eszközei is torzak. Gyönyörködés helyett a hideg kirázza, 
fél, sír a meséket hallgató. És mégis: „boldogan hunytam le 
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a szememet, és álmaimban tovább szőttem a véres meséket". 
A szadizmus, mazochizmus mechanikája ez. A természet, a 
lélek; a vágyak, az álmok is fonákká válnak. Kuszák ezek a 
mesék, közös bennük a borzalmasság, s a halál változatos 
jelenléte (kísértetek, bakó, akasztófa, vér). Mégis éppen 
ezzel a rettenetességükkel válnak vonzóvá, a kisfiú lelke 
kifejezőivé. Halvány és vértelen az ellenpontként felbuk-
kanó „német mese", amelyet a nagynénik olvasnak fel „a 
manókról, akik éjjel elvégzik a röstek munkáját". 

Amikor a rémtörténeteket hallgatja a főszereplő, „szeme 
csillog", ajka kicserepesedik: lázat, betegséget idéz az álla-
pot. Ráadásul, amikor a folytatást várja sóvárogva, ahelyett 
nagynénje lép elő „a bokor mögül", ahonnan kihallgat-
ta a mesemondást és felháborodva elküldi Johannát. így 
nemcsak befejezetlen marad a történet, hanem egyszer s 
mindenkorra vége szakad. A következő dajka eleve csak 
egyetlen mesét ismer, de még azt is éppen a befejezése 
nélkül. A kibontakozás, a csattanó, az idegek feszültségének 
feloldása marad el. így válik a mese itt „ellenmesé"-vé: a 
képzelet kielégítése helyett a felfokozott kielégítetlenség, 
hiábavaló várakozás hordozójává. Megtestesítője a halál 
parabola-béli változatainak, a letiltott életnek, a torz, cson-
ka, megfosztottságként megélt lét-nek. 

Motívum-szövedék 

Távolról sem merítettem ki az egyetlen halál-motívum 
változatait ebben a novellában. Inkább az derülhet ki, új és 
új belső kapcsolatok tárulnak fel egyetlen motívum köve-
tése nyomán. A kiemelt összefüggések közül számos egyéb 
kompozíciós megfelelések bukkannak elő. Példaként hivat-
kozhatom arra, hogy a novella elején felrepülő „legtarkább" 
madarak, majd a nádasba vesző kiskutya halálakor felszálló . 
„fekete madár" képét egy harmadik változat egészíti ki. Az 
egyik nádasból kiránduláskor a kertész kurjantására „száz 
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és száz tarka madár repült az égnek, és egy fekete róka 
éppen mellettünk úszott el". Hosszan lehetne sorolni a va-
lóság és képzelet között lebegő látványok jelentéssíkjainak 
összeszövődését, egyben elmélyülését. Az idézett változat-
ban egymás mellé kerül a két kép, két szín, megismételve s 
egyben fel is fokozva a szimbolikus jelleget. Hasonlóképpen 
sugallatos hatást nyernek, többletjelentéssel telítődnek a 
különböző alkotó elemek, a szövegszervezés, a szemanti-
ka változatos szintjein, szóhasználattól prózaritmusig. Hol 
párhuzamot, hol sorozatokat alkotva hordozzák a műe-
gész szuggesztióját. Ezt tapasztalhatjuk akár a novella idő-
meghatározásainál. A halál-t idéző, hangsúlyozottan hosszú 
ősz fontos szerepétől a mesebéli Markusz nagypénteki kár-
tyázásáig. A színeknek ugyancsak hasonló a szerepe. Leg-
gyakoribb a vérhez (és így a halál-hoz) asszociálódó vörös és 
árnyalatai, vörös Johanna, piros ruhás bakó, a vadszőlő pi-
ros zuhatagja, piros hajú vadorzó. Még közvetlenebb gyász-
halál-szín a fekete. S nemcsak a fekete madár-ral, fekete 
róká-val találkozunk, hanem a „rekedten ketyegő" falióra 
is fekete. Ez utóbbi is jelezheti, hogy a színek sejtetései 
egymással, és az elmúlásra emlékeztető időszak képeivel 
miként ölelkeznek (a vadszőlő piros zuhatagja a szomorú 
ősz elérkeztével, s a fekete falióra rekedt ketyegésével). 
Ez utóbbi arra is felhívja a figyelmet, hogy a hangoknak 
hasonló szerep jut. Nemcsak a „rekedt" falióra ketyegés, a 
„varrógép örökös berregése" s a hasonló monoton vigasz-
talansággal felsorolt halottak, hanem mindezzel szemben 
a nádas izgalmakat ígérő zizegése, loccsanása együtt adja 
vissza a hangzás szférájában is ezt a zárt világot, amelyben 
olyan nagy szerepű a kiskutya pusztulása után beköszöntő 
„rettenetes csönd". Mögöttük a tétlenségre kényszerített 
élet őrlő unalma, s az áhítottá váló betegség, halál áll. 
Ugyanezt mondhatjuk el — újabb különböző szinteken — 
arról, hogy a kisfiú barátait kiemelten olyan tulajdonságok 
jellemzik, amelyek nem a rokonszenvnek, hanem az ellen-
szenvnek kedveznek. A vörös Johanna „egy csúf, szeplős 
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lány", akinek furcsa, „vad képzelőtehetsége volt", mindig 
„borzalmas dolgokról beszélt"; a kiskutya „örökké sánta", 
első nap megharapott és gyűlölt, ahogy csak egy mindenki-
től megrugdalt kuvasz tud", és ahogy a novella végén őmaga 
is megharapja az őt gyógyító orvos kezét. S vonatkozik arra 
is, ahogy a „gyűlölet" jelenléte átszövi a novellát. (Gyűlöli 
a játékként kapott acélgyűrűket, az ánizsszagú nappalit, a 
zablevest, a tejeskását, a csukamájolajat, majd a második 
dajka lesz a végső oka annak, hogy „ma is még jobban 
tudok gyűlölni, mint mások szeretni" — bevallása szerint.) 
De vonatkozik ez a szövedékszerű összefüggésmód arra 
is, ahogy ennek a zárt világnak kevés, de átható illatai a 
vonzás és taszítás keverékét őrzik: „mohaszagú" filagória, 
„ánizsszagú" nappali, s főként a nádas „rothadt, nedves 
szag"-a, amely mintha az orrába, fejébe, lelkébe telepedett 
volna. 

A játék előforduló képzetei is ilyen, utalásokat (s köztük-
általuk a meddő életet, halált) közvetítők. A vágyott köny-
vek, mesék helyett kezébe adott, gyűlölt acélgyűrűkön kí-
vül, a lázas látomásokban szereplő „magyar ember", az, 
aki „buzgón farigcsált valami különös gyermekjátékot", 
— amely azonban, akár a novellabeli mesék befejezése 
— „sehogy sem akart elkészülni". Ez a „magyar ember" 
az egyetlen figura, akivel a kisfiú önállóan gyarapítja a 
rémmesék hadát, s aki nem borzalmas, kiüt ebből a sorból. 
Egyúttal a novellának az a pontja, ahol a narrátor és mö-
götte álló író egybeolvadása legjobban szembetűnik. Ennek 
a „magyar embernek" öltözéke, magatartása magán viseli a 
fogalomra aggatott színpadias kellékek egész tárát, mintegy 
kesernyés paródiává alakulva, önironikus színezetet nyerve: 
„gubában járt, a kalapja mellett árvalányhaj, munkáról 
hazatérő jómódú parasztnak látszott; kis csíkos tarisznya, és 
leszerelt kasza a hátán". Ó lesz az, aki a hagymázas állapot 
ismétlődésekor mintegy vezérré lép elő. Éjjel „boldogan 
dobogott föl a szívem" — vallja a gyermek: 
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Az ablak halkan megzörrent, egy gubás, csizmás emberke mászott be 
rajta, és fürgén csinált utat a következőnek. Pillanat alatt megtelt a szobám 
árnyékokkal..." 

Ez a „magyar ember" a valódi hiány, s távolról a valódi, 
társadalmi okhálózat megjelenítője persze sután, a gyerme-
ki képzelet töredékekből építkező módján, ő a hiányzó apa 
hasonmása. 

„. . . arcom csillogott az örömtől, ha a magyar ember fölkapott a 
vállára, és körülfutott velem a szobán, ahogy más gyerekkel az apja 
szokott. De nekem nem volt apám, a furcsa magyar ember tanított meg 
a térdén nyargalni, és ő igazította meg a paplanomat, ha lázas álmomban 
félrecsúszott." 

A valódi gyengéd gondoskodás van jelen a „magyar 
ember" képében. Az olyannyira hiányzó, s az egész torzzá, 
rabbá tett gyermekkor torzságának, rabságának egyik fő 
okát képező veszteség pótolódik képzeletben. Hiszen a va-
lódi szülői ház, otthon megszűnése miatt szakad idegenbe, 
s ez a forrása a partravetettség alig tudatos vergődésének. 
Ugyanakkor a tágabb értelemben vett szülőföld, a „haza" 
mostohasága is ebben a figurában üti föl fejét, hogy majd a 
novella befejező mondataiban neveződjön meg, bukkanjon 
föl szimbolikus képként, a „magyar halál", a „vad virágos 
falusi temetők mosolygó papsajtbokrai" formájában. 

Végezetül ez a „magyar ember" figura, a képzelet önálló 
teremtményeként képviseli az egyszerre novellán belüli és 
novellán kívüli írói kiutat: a terméketlenségből is sarjadó 
termékenységet, a felülkerekedő, halál-közelséget túlélő 
alkotó erőt. Ez a novella s egyben az árnyéktánc-szereplő 
az, aki 

„. . . tudta a legszebb meséket, és ami mesét leírok, azt mind tőle 
hallottam a hosszú őszi éjszakákon." 

így válik a mesében lakó mese, a hallott rémtörténetek-
ből láz segítségével életrehívott új, saját játékként, önállóan 
összerakott kompozíció a mégiscsak termékeny élet, a med-
dőséget lebíró tevékenység kulcsává. Egyúttal a mű a tétlen-
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ségre ítéltségnek és a gyötrődésből alkotássá szabadulásnak 
példázatává ismét egyszerre, paradoxon gyanánt. 

Következtetések 

E távolról sem kimerítő elemzés csupán kísérlet néhány 
— egyszerre irodalomtörténeti és irodalelméleti feltevés — 
közeihozására. 

Egyetlen novella, s annak is egyetlen kiemelt motívuma 
alkalmasnak látszik arra, hogy felmutassa: 

milyen ökonomikusán szerveződő, művészileg élő kom-
pozícióval állunk szemben; mennyire nemcsak ambiguitív,5 

hanem szinte végtelenül értelmezhető, szimbolikussá emel-
kedő műegész Lövik Károly: Arnyéktánca. 

Ugyanakkor jól példázza a „modern" novella lényegét, 
történetszerűségének átváltozását, redukcióinak, sűrítésé-
nek intenzitását és módját. 

Láttatja, hogy a novella, a rövid történet — maga a mű-
alkotás — minél teljesebb és kompaktabb szerkezetű, annál 
inkább képes egy részletben is felmutatni összefüggésrendje 
lényegét. 

S ez a lényeg alig elválaszthatóan reprezentálja a minden 
más szerzőtől különböző és megkülönböztető — itt Lövik 
Károlyra jellemző — egyszemélyes vonásokat, és az ebben 
rejtező irodalomtörténeti folyamatra valló karakterjegyeket 
(itt például közvetlenül a Csáth Gézával vagy Krúdy Gyulá-
val összekapcsolható jegyeket). 

Ez utóbbi kínálja például azt is, hogy további párhuza-
mokat vonhatunk akár a megadott motívum és transzformá-
ciói mentén a századvégi kortárs novellisták és Lövik Károly 
műve között. Akár Petelei Is tvánt jutalom, Gozsdu Elek: 
Ultima ratio című novellái között, illetve ezek és világirodal-

5 „ambiguitás", William Empson: Seven types of ambiguity. London, 
1930. Penguin Books, 1962. 
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mi kortársak között. Példaként említhetjük Csehovot, ahogy 
erre Thomka Beáta utal. 

Egyféle irodalomelméleti szabály fogalmazódhat meg, 
és igazolódhat az elemzés nyomán. Példának tekinthető 
arra, amit már Leo Spitzer vallott nyelvi jegyek és irodalmi 
elemek közötti párhuzamosságról, vagy amit E. R. Curtius 
úgy fogalmazott meg, hogy a motívum az, amely mozgatja 
és szervezi a fabulát, avagy amit a finn folkloristák feltéte-
leztek, amikor a motívumot a „narratív struktúra legkisebb 
elemeként" fogták fel. De példa lehet V Sklovszkij, V. J. 
Propp ama felfogására is, amely szerint a „szüzsé: motí-
vumok komplex hálója", valamint arra, hogy a kulcsszavak 
mögött „szemantikai háló" áll.6 

Végezetül szemléltetheti, hogy műelemzés miként lehet 
eszköze és próbája egyben irodalomtörténeti és irodalomel-
méleti kutatások összekapcsolásának, egymás eredményei 
kölcsönös, komplex alkalmazásának. 

SZÉLES KLÁRA 

NARRATÍV STRUKTÚRÁK A HARMINCAS 
ÉVEKBEN 

(KOSZTOLÁNYI BARKOCHBA ÉS MÓRICZ TYÚKLEVES CÍMŰ 
NOVELLÁJÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE) 

1» 

írásom célja, hogy egy Kosztolányi- és egy Móricz-
novella azonos szempontú elemzése által, közeinézetből, 

6 Leo Spitzer Motiv und Wort, 1918; E. R. Curtius: Kritische Essays, 
1954; Aarne-Thompson, 1928; V Sklovszkij: О tyeorii prozi. 1925; V J. 
Propp: A mese morfológiája, 1975. (oroszul: 1969.); Eichenbaum, 1923. 
Vinogradov, Dolezel: Proceedings, 1977. 
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egy-egy elemzési szempontot kiemelve és részleteiben meg-
vizsgálva mutassak rá két prózai irányvonal elkülönülésére, 
két írói alkotásmód szemléleti-poétikai különbségére. Azért 
esett választásom erre a két alkotásra, mert egyrészt úgyszól-
ván azonos időpontban keletkeztek (Kosztolányi: Barkoch-
ba, 1933.; Móricz: Tyúkleves, 1935.), másrészt mert hasonló 
lélektani jelenséget 'járnak körül': két valaha egymáshoz 
közel álló ember, férj és feleség eltávolodását, egy bensősé-
ges emberi kapcsolat kiüresedését. Szándékosan kerültem a 
két író társadalmi és lélektani orientációjának önkéntelenül 
kínálkozó összevetését. Bővebb anyag, nagyobb terjedelmű, 
illetve több narratívum vizsgálata nem tenné lehetővé az 
általam alkalmazott, narratív technikai eljárásokra figyelő 
módszerek alkalmazását, egyetlen novella alapján viszont 
nem lehet egy egész életműre vagy egyes pályaszakaszokra 
vonatkozó általános megállapításokat tenni, így mindössze 
arra szorítkozom, hogy két eltérő narratív gondolkodásmód 
sajátosságaira mutassak rá. 

A narratológusok — annak ellenére, hogy különböző 
elnevezéseket és más-más szempontból megfogalmazott 
definíciókat használnak (pl. fabula-szüzé, story-narration, 
story-discourse, narrated-narrating, fabula-story) — mege-
gyeznek abban, hogy a „történetet" és az „elbeszélt történe-
tet" elválasztják egymástól.1 

I. A két szint egymáshoz való viszonyának megfigyelésére 
a novella időaspektusát találtam a legalkalmasabbnak, kü-
lönös tekintettel arra, hogy milyen idővonatkozások lelhe-
tők fel bennük. 

A Kosztolányi-novellában — Móriczcal ellentétben — 
maga a történet, a címben szereplő barkochbajáték nem 
tölti be az író érdeklődésének teljes látókörét. Számtalan 
mellékszál szövi át, illetve előzi meg a fő cselekménysort, 
amely egyébként sem közvetlenül a narrátor által elbeszélt, 

1 Culler, Jonathan: The Pursuit of Signs: Semiotics, Literature, De-
construction. London, Ithaca 1981.169-170. 
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hanem az egyik szereplő szájába adott történet. Minden 
apró esemény egy meghatározom helyen és időben, egy 
meghatározott személlyel esik meg. Az elbeszélésben érin-
tett idősíkok a következőképp jelölhetők: 

J1 = Esti Koméi elbeszélésének jelene, ide sorolhatók a történetmondás 
fikciójára utaló kifejezések: „Képzeljétek,", „Tessék? Kifogásoljátok a 
nevét?", „Elég az hozzá," 

J2 = Jancsi nemzedéke sorsának jelen idejű alakulása: „A munka nélküli 
írók... — A munka nélküli bűvészek... — A munka nélküli taná-
rok..." 

J3 = A Szinusz kávéházban lejátszódó jelenetek egyidejű tolmácsolása, a 
játék és körülményei. 

J4 = A párbeszédek ideje. 
Ml = A Szíriusz kávéház múltbeli eseményei: „A Szinusz kávéházban 

olyasmit éltem át, amit érdemes elmondani." 
Ml = J3 A történetidő ugyanaz, csak a narráció nézőpontjának időstkja 

különböző. 
M2 = A szereplők gondolatvilágának ideje. 
M3 = Marika tragédiája. 
M4 = A kávéházi fiatalok mindennapjainak és életfelfogásának alakulása: 

„...parlagon hevertek, ugaroltak, a végtelenségig..." 
M5 = Esti Koméi nemzedékének életútja. 
M6 = Utalások Jancsiék gyermekkorára. 
M7 = Utalások Esti Koméi gyermekkorára. 
M8 = Dr. Scholtz élettörténete. 

Megfigyelhető az első ábrán, milyen sűrűn változnak az 
idősíkok. A grafikonon a szöveg sorainak számát (elbeszé-
lésidő) és a történetben érintett idősíkok összefüggését áb-
rázoltam. A sorok hosszúsága — különböző kiadású köny-
vekről lévén szó — nem egyezik, az arány szempontjából 
azonban ez elhanyagolható. A novella terjedelmének feléig 
mindössze a „fabula"2 szereplőinek nevét tudjuk meg, az 

2 Mieke Bal különbséget tesz „text", „story" és „fabula" között. 
Fabulán a különböző szereplőkkel egy bizonyos helyen és időben meg-
történet események kronologikus és logikus rendjét érti, vagyis magát 
a történetet. Story az ő értelmezésében egy bizonyos módon előadott 
fabula, tehát elbeszélt történet, a text pedig nem más, mint maga a 
szöveg, amelyben egy elbeszélő elmond egy történetet. Idetartoznak az 
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ő személye teremti meg az egységet az egyes történetek 
között. De vajon milyen történetekről van szó? 

Az első történet (Jl) Esti Kornél elmélkedése arról, 
mennyire meghatározóak a személyiség mélyrétegeibe gyer-
mekkorban lerakódott élmények, majd továbblépve a jelen 
vélt vagy valóságos eseménytelenségéről töpreng. Ezután 
következne a voltaképpeni, a Szíriusz kávéházban lejátszó-
dó esemény. A két szál között igen csekély az összefüggés: 

„Néha még akad egy esemény, egy arc, mely sokáig foglalkoztat... A 
Szíriusz kávéházban valami olyasmit éltem át, amit érdemes elmondani." 

Kapcsolatuk metonimikus, nem metaforikus,3 logikai 
viszony van közöttük, de nem a hagyományos ok-okozati, 
hanem a rész-egész viszonya. A jelen egészéből kiemel a 
szerző egy konkrét esetet, amely ezzel az egésszel ellen-
tétben áll. Perszonifikált narrátorral (Esti Kornél) állunk 
szemben, aki gyakran nem felel meg az olvasó elvárásának. 
A „beharangozott" történet egyre várat magára, újabb és 
újabb, más-más idődimenziójú történések előzik meg. A 
kávéházi és Jancsi rövid élettörténete között ugyanolyan 
rész-egész viszony van, mint Jancsi élete és a vele egyívá-
súak között. Meglepően széles időintervallumot ismerünk 
meg a narrátor elbeszéléséből. Az elbeszélés és a történet 
jelen idejéhez képest egészen korai időponttal, Esti Kornél, 
illetve Jancsi János gyermekkorával kezdi. Az elbeszélt idő 
és az elbeszélésidő között itt a legnagyobb a feszültség, 
az időperspektíva egyre szűkül, mind az időtartam, mind 
az időpont tekintetében. A két nemzedék gyermekkorától 
haladunk ifjúkorukon át a barkochbatörténet közvetlen 
előzményéig. 

eseményekkel szorosan össze nem függő, például a leíró, értekező, érvelő, 
értékelést kifejező részek is. Bal, Mieke: NormatoloQ/. Introduction to the 
Theoy of Narrative. Toronto 1985. 5-7. 

3 Kulcsár-Szabó Ernő: Metaforikusság és elbeszélés. Műalkotás — 
szöveg - hatás. Bp. 1987.66-67. 
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.Jancsi is megpróbált mindent a világon. Dolgozott, tanult is, de 
minthogy kéziratai éveken át nem találtak gazdát, megértette, hogy nincs 
rá szükség, és félreállt. Most a Szinusz kávéházba jár." 

A várt eseményeket megszakítva újabb kitérő következik: 
a narrátor Jancsi hétköznapjai bemutatása után, a szokásos 
logikai rész-egész viszony sémája szerint, ismét visszatér 
annak nemzedékéhez, majd megismétli ugyanezt az eljárást. 

,Jancsi is megpróbált mindent... Mit csinálnak a munka nélküli 
írók?... Jancsin is ezt tapasztaltam. Egyre kevesebbet írt... De 6k vala-
mennyien ilyenek voltak, parlagon hevertek, ugaroltak a végtelenségig." 

Már az első ábráról is kitűnik, hogy direkt narrátori 
kiszólások (Jl) kötik össze az egyes részeket, amelyek követ-
kezetesen végigviszik a kiinduló kommunikációs helyzetet: 
Esti Kornél elmesél egy történetet. így jutunk el a címadó 
történethez, a barkochbához, amely nem más, mint egy 
történet sajátos elbeszélése. Vagyis a kiinduló fabula, amely 
a hozzákapcsolódó elbeszélt történetekkel és a különböző 
narrátori szólamokkal együtt végül szöveggé lett, a követ-
kező: 

„Marika, a felesége... alig egy órával ezelőtt ismeretlen okból, de 
öngyilkossági szándékból szublimátkockát nyelt, a mentők a kórházba 
szállították, és most ott van." 

Az ábrán is látható, hogy a novella cselekményének, a 
barkochbának az ideje (J3, J4, Ml, M3) valósággal el van 
rejtve a többi idősík mögött. A történet szintje a J3, J4, 
Ml és M3, nyilvánvaló, hogy ettől lépten-nyomon eltér az 
idővezetés. Az elbeszélő nem ismerteti előre a szereplőket 
és a cselekmény egyéb körülményeit, csak akkor foglalja 
össze az életüket, amikor belépnek a kávéházi történetbe. 
Amint az egyik szereplő, Jancsi színre lép, megismerjük 
egész addigi életét, múltját, nemzedéke életfelfogásának 
alakulását, s ugyanez történik dr. Scholz és Marika ese-
tében. Ezeket a kitérőket tarkítját a narrátor értelmező-
értékelő gesztusai és az olvasóhoz intézett kiszólásai, ezért 
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ad az elbeszélésidő (a sorok száma) és az érintett idősíkok 
függvénye ilyen képet. 

A Mőricz-novellában (2. ábra) a szerző egy konkrét tör-
ténetre, a fabulára koncentrál, mellőzi a kitérőket, a szerzői 
szólamhoz közelítő narrációs elmélkedéseket, így írásában 
sokkal kevesebb az idősík is. Az előző novella jelzéseinek 
megfelelően csupán a következők mutathatók ki: 

J1 = A narrátori szólam. 
J4 = A szövegbe beiktatott párbeszédek ideje. 

Ml = A történet, az egyszálú cselekmény ideje. 
M3 = A szereplők gondolati „belső" ideje. 

A Kosztolányi-novellában a fabulát, a kávéházi történe-
tet kétféle időpontból, a múltból ( M l ) és a jelenből (J3) 
is közvetíti a narrátor, vagyis közben nézőpontváltozás is 
történik, Ml esetén az elbeszélő nézőpontja tér-idő vonat-
kozásban nem egyezik a fabula szereplőinek nézőpontjával. 
A barkochbatörténetnél aztán hirtelen jelen időre vált át, 
külső történetmondóból szereplővé változik, vállalva ezzel 
a történetre vonatkozó korlátozott tudást is. A Móricz-
novellában az elbeszélő mindvégig mindenttudóként visel-
kedik, vagyis úgy, mint aki ismeri a történet végét. Az egész 
történetet kívülálló narrátori pozícióból ismerjük meg, a 
második ábrán láthatjuk, hogy a novella elején a múlt idő-
ben előadott történet (Ml), a párbeszédekben folytatódó 
történet (J4) és a közvetlen narrációs közlés (Jl) váltogatja 
egymást. Vagyis a Kosztolányi-novellával ellentétben a Jl 
nem tartalmaz értékelést, narrátori önreflexiót, kiszólást 
az olvasóhoz, csakis a megkezdett történet megértéséhez 
szükséges információk hordozója. 

„Ő még ma nem is evett semmit, csak vereshagymát, kenyér nélkül." 
„Csak tegnap hozták el, hát nem bírta ki, meg kellett nézni, hogy jó helyre 
került-e a malac." 

Az elbeszélő jelenlétére csupán ezek az információk 
és a belső nézőpont használata utal. A későbbiekben az 
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öregember és az asszony közti kirobbanó viszályról a nar-
rátori elbeszélésből (Ml) és a történetet folytató párbe-
szédekből (J4) értesülünk. Közvetlen narrációs közlésre a 
továbbiakban nincs szükség, a történet „utolérte önmagát", 
a többletadatok közlése feleslegessé vált. Ezután átlépünk 
a belső időbe (M2), a történet immár ott folytatódik. Ez 
a gondolatbeli történés tölti ki a novella nagy részét, a 
külső és belső történés egymásnak feszülése lendíti tovább, 
illetve zárja le. Az ábra is mutatja, hogy az önmagába 
forduló, egyre szélsőségesebbé váló gondolatmenetet csak 
a kocsmárosné közbeszólása (J4) szakítja félbe (kb. a 190. 
sornál), s a kettő találkozása ad új irányt az öregember 
gondolatainak. 

„Jó asszony, rossz asszony, otyan amilyen: neki felesége... Addig, míg 
együtt vannak, egy hitben, addig el kell viselni, és nem tűri, hogy egy szót is 
szólni merjen..." 

Ezután az M2, Ml és a J4 gyakori váltogatása jelzi a külső 
és a belső világ összeütközését, míg végül a Jl, a narrátori 
szólam is feltűnik, ekkor már együttérzésének is hangot 
adva. Erre utal az is, hogy frazeológiai síkon is azonosul 
szereplőjével, ami talán nem a legszerencsésebb megoldás, 
hiszen az előzőekben Móricz egyszer sem alkalmazza. 

„Üres vót a hasa, hiszen nem vót benne semmi, csak egy fej vereshagy-
ma, meg egy fertály bor. Nagyon kutyául kezdte magát érezni. Olyan beteg 
lett." 

A belső nézőpont következetes használata lehetővé teszi, 
hogy megismerjük a megnyomorított lelkületű parasztem-
ber észjárását, és átérezzük annak tragikumát, hogy mennyi-
re nem érti meg egymást ez a két hosszú éveket együtt leélő 
ember. 

II. Mieke Bal veti fel, hogy az elemzés szempontjából 
érdemes a fabula idejét (time of the fabula = tf) és az elbe-
szélés idejét (story-time = ts) összevetni.4 Az ilyen jellegű 

4 Bal, Mieke: i. m. 70-71. 
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vizsgálódást magam is fontosnak tartom, mert világosan 
kitűnik általuk, hogy az író milyen mértékben érdeklődik 
bizonyos események iránt. Kosztolányi Barkochba ja (3. áb-
ra) egészen más grafikus képet mutat e két változó össze-
függésében, mint a Móricz-novella (4. ábra). Kosztolányi a 
néhány mondatban összefoglalható történet elmondásához 
nélkülözhetetlennek tartja a megelőző évek eseményeinek 
ismertetését, sőt az elbeszélés nagyobbik része főként ezt 
tartalmazza. Magához, a történethez ez szükségtelen volna, 
a megértéséhez viszont fontos. A feltételezett olvasó és a 
narrátor nézőpontja ugyanis nagyon közel áll egymáshoz, 
számtalan gesztus, közvetlen beszédhelyzetet teremtő ki-
szólás segíti az olvasót a különös történet megértésében. A 
mű így magában foglalja önnön értelmezését is, másrészt 
azt a már az Edes Annában kifejtett gondolatot, hogy 
minden egyes cselekedetünknek egész személyiségünk a 
meghatározója. 

„Tudta, hogy egy tettet nem lehet megmagyarázni se egy okkal, se 
többel, hanem minden tett mögött ott az egész ember, a teljes életével, 
melyet az igazságszolgáltatás nem fejthet föl.5 

Vagyis nem Marika öngyilkossága, nem is annak oka a 
fontos, hanem az, miként éli át mindezt Jancsi, azaz nem a 
„mi történik" és a „miért történik" kérdésen van a hangsúly, 
hanem azon, amit az események az emberben kiváltanak. 

A 3. ábrán szemléltetem fejtegetésem további állításait. 
Az egyik változónak ez esetben is a sorok számát vettem 
(story-time), a másiknak az idősíkváltások között eltelt idő-
tartamok (time of the fabula) logaritmusát. Azért a logarit-
musát, hogy nagy eltérésű értékek (például a másodpercek 
és az évek) is ábrázolhatók legyenek. Ha az elbeszélés „se-
bességének" változásait pontosan meg akarnánk kapni, a tf-
et el kellene osztanunk a sorok számával, ezt viszont csak a 
szöveghűség rovására tehetnénk meg. Ha mondjuk 6 sornyi 
szöveg története körülbelül egy óra leforgása alatt megy 

5 Kosztolányi Dezső: Édes Anna. Bp. 1988.238. 
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végbe, ez nem jelenti azt, hogy 1 sor 10 percnyi eseményt tar-. 
talmaz. Természetesen bizonyos események időtartamának 
megítélésében óhatatlanul szerepet játszhatnak szubjektív 
mozzanatok is, a logaritmikus értékek alkalmazása azonban 
korrigálja az esetleges eltéréseket. A fabula- és a story-
idő grafikonját azért is érdemes elkészíteni, mert olyan 
jelenségről van szó, melyet — minthogy jelentéses rész 
— minden olvasó képes érzékelni, ugyanakkor a két adat 
összefüggéseinek változásait nem tudja fejben tartani. 

Körülbelül a 60. sorig (az ábra a betűk számát, nem 
a sorok tördelését követi) csak a ts változik, a tf = 0, 
az elbeszélő szájából a fabulához szorosan nem tartozó 
gondolatok hangzanak el. A 60-105. sorban viszont már 
Jancsi 29 évének rövid összefoglalása következik, a tf tehát 
jóval nagyobb, mint a ts. Utána a tf az első világháború éveit 
foglalja magában, majd ezt a két generáció gyermekkorának 
ismertetése követi, amely szintén több év fabulaidőt tesz 
ki. Az elbeszélő folyvást értékelő megjegyzéseket fűz a 
történethez, tf = 0, tehát ilyen nagy a kontraszt. Ezután az 
elbeszélés- és az elbeszélt idő közelít egymáshoz. A105-145. 
sorig (ts = 35 sor) Jancsi életmódjáról, valószínűleg több év 
alatt (tf > 0) rögződött szokásairól, a munka nélküli írók 
mindennapjairól értesülünk. Majd újra kilépve a körből 
(kb. a 140-145. sor), argumentációs rész következik, a nar-
rátor értékeli Jancsi nemzedékének kilátástalan helyzetét. 
Kosztolányi írásainak van egy közismerten sajátos, egyedül 
az ő prózájára jellemző hangneme. Vajon miből fakad ez a 
jellegzetesség? Az egyik ok bizonyára a narrációs és nem 
narrációs részek egymásba szövése. 

„Egy darabig még ki-ki a maga mesterségét folytatja. A munka nélküli 
írók is (tisztán elbeszélő rész). Kitartóságuk folytán (értékelés) a régi 
végsebességgel haladnak (narráció). Mozognak bennük a szavak, melyek 
(innen kezdve elszakad a történettől, és az írói > s z ó r ó K , az alkotásról 
beszél) egyébként nagy alkotásokat szolgálhattak volna, túlbutjánozlak 
az érzésen, a gondolaton, s egy központi irányító és fékező erő híján 
kitörnek szokott pályájukról, föllázadnak, követelik a maguk jogait. Ezek 
a szavak önálló életet kezdenek el élni, akár a sokáig hevertetett szerszá-
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шок, melyek egyszerre csak kiugranak szerszámládájukból, és összevissza 
kalapálnak mindent, vagy csak érdemtelenül mellőzött gyaluk, melyek 
kétségbeesésükben a mester keze nélkül ide-oda futkosnak és siklanak, s 
őrjöngve gyalulgatják a falat, a szőnyeget, a tükröt, amit érnek. Kísérteties 
ez barátaim." 

Alkotástani kérdésekből kiindulva az elbeszélő — aki itt 
nagyon közel áll a szerzőhöz, mivel kilép a maga teremtette 
világból — a modern poétika alapkérdését fogalmazza meg. 
Nem kevesebbről van ugyanis szó, mint arról, hogy a XX. 
század írója nem ura többé művének, vagyis a mű „írja 
önmagát". 

Ezután ugyanez a ritmus ismétlődik meg: Jancsi legutób-
bi tevékenysége és annak narrátori kommentálása (tf = 0); 
Jancsi nemzedékének időtöltése, a játék s annak narrátori 
értékelése. Az elbeszélő részekbe, ugyanúgy, mint eddig, 
szüntelenül beleszövődnek a narrátor megjegyzései, ame-
lyek egyben minősítik a történethez való viszonyát is. Ezek 
nem mindig látszanak a grafikonon, mert gyakran csak egy-
egy szóról van szó. „Játszottak pedig főképp magukkal a 
szavakkal (narráció), a nyelv e rejtélyes parányival, a nyelv 
e fölbonthatatlannak vélt elemeivel, állandóan hevítették és 
fűtötték őket göregjeikben, mint a középkori aranycsinálók 
(argumentáció)." 

Az ábra szerinti 205. sornál aztán végre megváltozik 
a kép, elkezdődik a várva várt kávéházi történet (tf > 1 
perc), amikor az elbeszélő beszél, vagy tf = néhány másod-
perc a párbeszédes részeknél). Ám csakhamar újabb kitérő 
szakítja meg a történet menetét: dr. Scholz élettörténete 
(tf > 10 év), majd viselkedésének leírásával visszakanya-
rodunk a kiinduló helyzethez, és folytatódik a barkochba. 
Ezt követően (kb. a 325. sortól) a ritmus az előzőekhez 
hasonlóan alakul: Marika története (tf = kb. 1 óra), s annak 
narrátori értékelése (tf = 0); Marika története (tf = kb. 1 
óra); a narrátor megmagyarázza Jancsi viselkedését (tf = 0); 
Jancsi a viszontagságok után hazatér (tf = kb. 1 óra); Jancsi 
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otthoni viselkedése (tf < 1 óra); végül egy újabb narrátori 
értékelés zárja a novellát (tf = 0). 

Ha megfigyeljük az ábrát, látjuk, hogy nagyon nagy a 
több év történetét magukba foglaló részek és az argu-
mentációs részek (tf = 0) száma. Az eseményeket mind-
untalan megszakítják a narrátor kommentárjai, s ezzel a 
magatartásával az elbeszélő hármas pozíciót tölt be: hol 
szereplőként viselkedik, vagyis részese a történetnek, hol 
kilép belőle és értelmezi — ilyenkor nagyon közel áll a 
szerzői nézőponthoz —, s ezek a megjegyzések tanulságo-
sak lehetnek az írói világkép megítélésének szemszögéből; 
hol a kávéházi történethez kapcsolódó alakok történetét 
mondja el. A barkochba ízléstelenségét, Jancsi viselkedését 
többször is mentegeti, az előtörténetek sora is ezt a tö-
rekvést szolgálja, mégsem kapunk kielégítő magyarázatot. 
Ahogy a Szíriusz kávéházban zajló eseményeknek a miértje 
a fontos, ugyanúgy az sem elhanyagolható, hogy miként 
juthatott el egy generáció odáig, hogy csak öncélú játékban 
találjon feloldódást. Az okokra nem derül fény, a kérdésre 
nincs válasz, ezért van várakozásra kárhoztatva Jancsi. Az 
értelmetlen létezés kihívásaira a válaszok is értelmetlennek 
tűnnek, ahogy Jancsi viselkedése is az marad. 

„Úgy tetszett, hogy valamit vár. Említettem nektek, hogy ez a fiú mindig 
vár valamit. Most éjszaka volt, felleges, sötét éjszaka. Nyilván arra várt, 
hogy megvirradjon." 

Kosztolányi gyakran alkalmaz ilyen jelentéssűrítő mon-
datszerkezetet, az »éjszaka volt, felleges, sötét éjszaka< 
ismétléses alakzat a sötétség mélyebb értelmére, a szellem 
sötétségére, az érthetetlen világ sötétségére utal, amely 
megvilágosodásra vár. 

A narrátor többször is felveti az alkotás mibenlétének 
kérdését, így Jancsiék sorsának alakulásába az alkotás lélek-
tana is beleszól, hiszen a művészet önmagáért, a szépségért 
létezik, a valóságon felülemelkedett, az értelmen túli játék 
az éltető eleme, pontosan úgy, ahogy Jancsiék az elvisel-
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hetetlen körülmények elől a játékba menekülnek, a játék 
belső törvényei viszont a későbbiekben őket magukat is 
meghatározzák. Ez a felfogás ugyanakkor egy meghatáro-
zott történeti helyzet művészetfilozófiája is. Benne gyöke-
rezik értelmetlenségére rádöbbentő, magára hagyatott, az 
önfeledtségbe menekülő ember világképe. 

Egészen más képet mutat a Tyúkleves című novella [4. 
ábra]. Az elbeszélésidő (ts) és az elbeszélt idő (tf) nagysága 
közel áll egymáshoz, arányuk mindvégig változatlan ma-
rad. A rövid időintervallumot átfogó narrációs részleteket 
(amelyek szorosan összefüggnek a külső, közeli nézőpontú 
ábrázolással) párbeszédek szakítják meg, amikor is tf = ts. 
Egyedül a 125. és a 185. sor közé eső, a kocsmai tépelődést 
bemutató rész haladja meg feltehetőleg az 1 órát, de a 
sorok számához viszonyítva az arány ebben az esetben is 
ugyanaz marad. Vagyis az alaptörténetből, a kezdetben fel-
vázolt szituációból a narrátor sohasem lép ki, nincs szükség 
rá, hogy külső szálakat beleszőjön. Korai lenne azonban 
ebből a zárt struktúrából arra a következtetésre jutni, hogy 
a móriczi szemlélet szerint az emberi konfliktusok okai 
megismerhetők, a felvetődő kérdések az adott társadalmi-
gondolati rendszeren belül megválaszolhatók. Hiszen ha 
jobban megvizsgáljuk a novellát, akkor rájövünk, hogy a 
cselekmény nyitott, nincs ott vége, ahol vége van, és nem 
ott kezdődik, ahol kezdődik. Az elbeszélt történet, a story 
befejeződik (ts = 0), a fabula viszont a verbális közlésen 
túl, a befogadói tudatban folytatódik (tf > 0). Hasonló 
jelenséget figyelhetünk meg a novella kezdetén. A házas-
pár megjelenített kapcsolatából lehet következtetni annak 
előtörténetére, szűkszavú megjegyzéseik alapján az olvasó 
el tudja képzelni ennek a hosszú kapcsolatnak a történetét. 
Tehát tf > 0 és ts = 0 a novella kezdetén is. Az író tehát 
elhallgat, hiszen hosszú évek szenvedését, kommunikációs 
nehézségeit, a verbalitáson túli élettapasztalatot nehéz sza-
vakba foglalni. A hallgatás viszont jelentéses, az elhallgatott 
rész az olvasói tudatban kell hogy folytatódjék, így a fabula 
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hiányzó részei kiegészülnek. „Nem szól többet az életben. 
Elég keserűség, hogy de hun a leves? A jó tyúkhúsleves..." 

III. Gerald Prince több elbeszélő (narratees) esetében az 
elbeszélők hierarchiájáról beszél, és elsődleges, másodlagos 
stb. narrátort különböztet meg.6 Mieke Bal az elbeszélő 
személyét a narrációs szinteződéssel hozza összefüggésbe. 
Ha közvetlenül az elbeszélő mondja el a történetet, akkor 
két szintes az elbeszélés (a narrációra, és a történetre 
vonatkozó utalások), még abban az esetben is, ha nincs 
benne jelölve a narrátor. Ha a szerző egy perszonifikált el-
beszélőt szerepeltet, az egy újabb narrációs szintet képvisel, 
s ebben az esetben a fiktív elbeszélő (1. szint) elmondja, 
hogy valaki (2. szint) mond egy történetet (3. szint).7 Minél 
több narrációs szintet iktat be az író, annál lényegesebb 
szerepe van magának az elbeszélés folyamatának, annál 
jobban háttérbe szorul az elbeszélt történet. Azaz nemcsak 
a narrátor, hanem a szerző és az elbeszélt történet között 
is nő a távolság, s így joggal állíthatjuk, hogy a szerzői 
érdeklődés fókuszában nem a „mi történt" kérdése áll, 
hanem a történet előadásának módja hordozza a jelentés 
lényeges összetevőit. 

Ezzel a megközelítéssel a Barkochba című novellában 
hét szintet ( N 1 . . . N7) különböztethetünk meg (5. ábra). Az 
egyik a fiktív elbeszélő szintje (El) , akinek Esti Kornél (EK) 
elmesél egy történetet. Ez a két szint olyan beszédhelyzetet 
teremt, amely túlmutat a novella keretein, s az eredetinél 
lényegesen tágabb kontextusba kerül. Olyan jelentés hor-
dozójává is válik, amely csak az Esti Kornél novellafüzér is-
meretében válik érthetővé. A harmadik szint Jancsiék nem-
zedékének élettörténete, a negyedik a Szíriusz kávéházban 
zajló események szintje. Ez utóbbiba ékelődik be az ötödik 
szint, a barkochba; Jancsi Jánosnak mint megszemélyesített 

6 Prince, Gerald: Narratology: The Form and Functioning of Narra-
tive. Berlin, New York, Amsterdam 1982. 24-26. 

7 Bal, Mieke: i. m. 134-137. 
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narrátornak a válaszaiból alakul ki feleségének, Marikának 
a története, az öngyilkosság, vagyis immár a hatodik szint. 
Hogy mi történik Marikával a kórházban, azt már a második 
szintet megszemélyesítő Esti Kornél elbeszéléséből tudjuk 
meg, aki ezen a ponton kilép a kávéházi szituációból, hiszen 
olyan információkat közöl, amelyeknek mint a barkochba-
jelenet szereplője nem lehetne birtokában. 

„Marikát ezalatt a kórházban szakszerűen kezelték, kimosták a gyom-
rát, hánytatták, tejet itattak vele." 

N1 El M l 

5. ábra 1,61 

Ez a rész a hetedik narrációs szint. A fentiekből is látszik 
tehát, hogy Esti Kornél története sem egy nő öngyilkossá-
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gáról szól, hanem arról, hogy ezt a tényt hogyan fogadják 
Jancsi és a többiek. A narrációs szintek lehetőséget nyújta-
nak a story és a fabula megkülönböztetésére. Az első story 
(si) csupán annyi, hogy létezik egy Esti Kornélon kívüli 
elbeszélő. „— mondotta Esti Kornél — ", az ehhez kapcso-
lódó első fabula (fl) tehát: Esti Kornél mesél egy történetet. 
Ez a fabula azonban egyben story is (s2), amelyhez két 
történet kapcsolódik, Jancsiék életútja (f2), és a kávéházi 
történet (f3), a belőle kiváló külön szállal, a barkochbával 
(f4). Ez egyben elbeszélése (s3) Marika tragédiájának (f5); 
Marika kórházi kezelése (f6) a második szinthez, az s2-höz 
kapcsolódik. 

A Móricz-novella szerkezete jóval egyszerűbb (6. ábra). 
A fiktív elbeszélő (El) , akire elsősorban a belső nézőpont 
használata utal, azt mondja el, hogy mi történt az öreg-
emberrel (fl), és hogy mire gondol (f2). A mindentudó 
elbeszélői pozíció módot ad rá, hogy megelőzze az újabb 
és újabb narrációs szinteket, amiből egy elméleti jellegű 
következtetés is adódik: a mindentudó elbeszélői nézőpont 
megingása, s ezzel együtt a belső nézőpont feladása lehe-
tővé teszi, hogy a narrációs szerkezet összetettebbé váljék. 
Vagyis ha a történetmondó nem ismeri alakjai cselekedete-
inek mozgatórugóit, ezt a hiányos tudását azzal kénytelen 
ellensúlyozni, hogy több külső nézőpontból világítja meg az 
eseményeket. A több külső nézőpontból viszont a biztos vi-
szonyítási pont hiányában (unreliable narrator)8 az értékek 
egymásmelletisége tehát viszonylagossága következik. 

6. ábra 

Booth, Wayne С.: The Rhetoric of Fiction. Chicago 1963. 61. 
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A Barkochba című novellában Esti Kornél az elbeszélő, 
de a későbbiekben ugyanakkor a kávéházi jelenet egyik 
szereplője is. Tudjuk, hogy ismeri a történetet, mégis tartóz-
kodik attól, hogy kilépjen a szituációból. Egyetlen esetben 
feledkezik meg szerepéről — mint már említettem — , akkor 
amikor közli, mi történik Marikával a kórházban. Belső 
nézőpontból csak dr. Scholzot mutatja be: megtudhatjuk 
tőle, hogy milyen gondolatok cikáznak át az agyán. Az 
író alighanem a szenvedélyes játékos lélektanát ismeri a 
legjobban, ezért vállalkozik annak elemzésére. Kosztolányi 
többször alkalmaz olyan narrátori állásfoglalást, amely jelzi, 
hogy az elbeszélő nincs tisztában a szereplők reagálásainak 
okaival. Tehát egyúttal modellálódik a kívülálló, a felszín 
mögötti összefüggéseket csak a feltételezés szintjén ismerő 
írói magatartás is. 

„A munka nélküli írók — legalább én úgy képzelem — tulajdon 
gyerekeiket szedik ráncba", „Mintha izgatott volna." „Hogy miért ment 
bele Jancsi ebbe a kétes ízlésű játékba, tudja Isten. Talán fáradtságból, talán 
idegességből." „Úgy tetszett, hogy valamit vár." 

A novellát számos olyan narrátori megjegyzés tarkítja, 
amelyek nem vonatkoznak közvetlenül a történetre (fabu-
lára), ezek nem narratív, hanem argumentativ részek, tehát 
tf = 0. A novellában az argumentációknak kétféle csoportja 
különíthető el: az egyik általános élettapasztalatot, filozofi-
kus töprengéseket kifejező, a másik a szereplők magatartá-
sát minősíti. A szerző szólamához főként az előbbiek állnak 
közel, a narrátor ugyanis a történetből kilépve elmélkedő, 
meditativ gondolatokat fejt ki. 

„A nemzedék tagjai, akik feleslegessé vált életükkel fizetnek hadisarcot 
azért a véres dáridóért, melyet annak idején tudtuk és beleegyezésük nélkül 
rendezett egy másik korosztály." „Az élményeket nem lehet hajszolni. A 
buzgalom semmit sem ér. A fény nem kívülről jön, hanem belülről." 
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Uszpenszkij, aki világosan elkülöníti az objektív és a 
szubjektív narrátori pozíciót,9 azt állítja, hogy a szerző 
pozíciójának többféle variációja lehetséges. Ebből a szem-
pontból a legérdekesebb rész a következő: 

„Bejön Jancsi... Mintha izgatott volna. Ezt észreveszik a többiek is. 
Valami rendkívüli történt vele. Ennek valami baja van. Kérdezgetik, hogy 
mi a baja. 

О csak vonogatja a vállát. 
Ugyan, mi baja lehet? Baj az, hogy a világra születtünk és élünk. Baj az 

is, hogy elmegyünk innen és meghalunk. Baj, hogy egészségesek vagyunk, 
ennélfogva ennünk kell. Baj az, hogy betegek vagyunk, ennélfogva nem 
tudunk enni. így is, úgy is sok baj van a földön. Na, annyi baj legyen." 

Nem világos, hogy ki mondja ezeket: az elbeszélő, Jancsi 
vagy a többi szereplő. Valóban elhangzanak ezek a mon-
datok? Nincs jelölve a párbeszéd, viszont a stílusból ítélve 
ez a szöveg leginkább a kávéházi fiatalok szájába illene. Az 
értékelést tekintve megbízhatatlan a narrátor (Esti Kornél), 
hiszen mindeddig azt a különbséget hangsúlyozta, ami az 
ő nemzedékét a Jancsi generációjától elválaszotta, most 
pedig nemcsak a frazeológia, hanem az értékelés síkját 
tekintve is azonosul velük. Kosztolányi gyakran alkalmazza 
ezt a módszert. Észrevétlenül valamelyik szereplő mögé lép, 
majd ismét távozik onnan, s úgy vélem, az argumentációs és 
narrációs részek váltogatása mellett ez a kettős gesztus — 
a megértés és a távolságtartás váltakozása — a Kosztolányi 
prózáját olyannyira jellemző sajátos hangvétel másik alap-
vető ismérve. 

IV. A narráció szemszögéből nézve a két novellát a leg-
szembetűnőbb különbség a narrátor személyében fedezhe-
tő fel. ABarkochbában perszonifikált, a Móricz-novellában 
fiktív az elbeszélő. A két típus adta lehetőségekről így ír 
Marie-Laure Ryan: A perszonális narrátor szólamát a min-
dennapi kommunikáció szabályai kötik; nem léphet más he-
lyébe, nem tűnhet el a színről, ezzel szemben az imperszo-

9 Uszpenszkij, Borisz: Structural Isopomorphism of Verbal and Visual 
Art. Poetics 1972/5.6-7. 
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nális narrátor teljes verbális szabadságot élvez. Azt mond, 
amit akar, és úgy, ahogy akarja. Viszont nincs saját hangja, 
nincs személyisége, így lehetetlenné válik az, hogy az emberi 
esendőséget, megbízhatatlanságot a modalitásban jelölje.10 

Tehát a perszonifikált narrátor közbeiktatása differenciált 
értékszerkezet kialakítására ad lehetőséget. Ezzel függhet 
össze az a jelenség, hogy újabb prózánkban megszapo-
rodtak az egyes szám első szentélyű közlésmódok. Többen 
hangsúlyozzák11: nem az a lényeges, hogy az elbeszélő első 
vagy harmadik személyű, hanem hogy milyen a távolság 
közte és a szerző között, illetve hogy milyen az intellektuális, 
morális stb. arculata. Más szempontból viszont fontosnak 
tartom az elbeszélő nyelvtani személyét, ugyanis az E/ l . 
személy — bár távolról sem azonos a szerzővel — az imper-
szonális és a perszonális elbeszélői mód között átmenetet 
jelenthet, egyesítve mindkettő előnyeit. Képviselhet egy 
sajátos, emberi korlátokkal behatárolt hangot, ugyanakkor 
eltűnhet, felveheti más nézőpontját (Semprun), nem kötik 
az emberi viselkedés szabályai, bátran és egymással válto-
gatva alkalmazhat egyenes, látszólagos egyenes és függő 
beszédet egyaránt. A szerző mind a kétféle elbeszélésmód 
szabályait átlépheti, egyetértek Balassa Péter véleményével, 
miszerint: 

„Az új magyar próza számos pontján kimutatható a nyelvi nominaliz-
mus. . . ez összefügg az új írásmód egyik jellegzetességével, a narratív 
és tematikai személyességgel, az egyes szám első személyűséggel, illetve 
a historikum és szociologikum tematikus funkciójának átalakulásával, 
például a régebbi prózához képest... A nyelvi nominalizmus és a te-
matikai személyesség — »csak arról beszélek, amit személyesen tudok, 
tapasztalok<stb. — szorosan összefügg."12 

10 Ryan, Marie-Laure: The Pragmatics of Personal and Impersonal 
Fiction. Poetics 1981. 524-525. és 528. 

11 Booth, Wayne С.: i. m. 158. 
1 2 Balassa Péter. A cselekmény rejtélye mint anekdotikus forma. Mé-

szöly Miklós: Megbocsátás. Észjárások és formák. Bp. 1985.108. 
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Kiegészítve a fenti megállapítást, azt mondhatnánk, hogy 
az E/l. sz. közlés az imént vázolt poétikai adottságai révén 
összetett értékelés hordozója, a világhoz való ambivalens 
viszony tükrözője is lehet. 

A Tyúkleves című novellában Móricz fiktív narrátort 
szerepeltet, ami együtt jár a belső nézőpont használatával. 
Feltárul általa a szereplők szavakba öntött gondolatvilága: 
frazeológiai síkon is érvényesülnek a személyiségjegyek. Ezt 
a nézőpontot alkalmazza az író, de csupán az öregember 
gondolatait ismeri. Mindvégig az ő szemével láttatja a 
történteket, a novella feszültsége éppen abból adódik, hogy 
miként távolodik-közeledik, és hogyan ütközik össze a belső 
és a külső világ. A belső nézőpont mellett azonban vilá-
gosan nyomon követhető az elbeszélőé is, aki a történetre 
vonatkozó értékelő megjegyzéseivel érzékelteti jelenlétét 
és állásfoglalását. „Csendes gyerekek voltak, olyan jó gye-
rekek, mint a szegény emberek gyerekei szoktak lenni." 
Az öregember gondolatban fokozatosan elferdíti felesége 
kijelentését, ennek a mondatnak az ismétlése is kettős 
nézőpontot feltételez: egy szereplőit és egy elbeszélőit. Az 
elbeszélő feltételezhetően számít rá, hogy az olvasónak is 
fel fog tűnni ezt a torzítás. Az eredeti: „— Még mifene 
— mondta —, a kend gyomrába." Az öregember emléke-
zetében: „ — Fene egye meg a kend hasát! Ilyet mer őneki 
mondani." 

Később: „De mingyár első szóra: a fene essön a kend 
büdös hasába... meg ilyeneket." A belső nézőpont másik 
fajtájával, a lélektani folyamatok ábrázolásával ritkábban él 
Móricz. „Valami ellenállhatatlan erő vitte, cipelte kifelé az 
udvarról..." Ezenkívül külső, közeli, objektív és szubjektív 
nézőpontok váltogatják egymást. Végül az elbeszélő közel-
ről kíséri figyelemmel a szereplő magatartását, aprólékos 
pontossággal tudósít minden egyes cselekedetéről. „Erre 
megtorpad (külső, közeli, szubjektív). Tán tud valamit ez a 
kocsmárosné? (belső) Soká fuldokol, fogatlan ajkait kipu-
fogatja, meg beszívogatja..." (külső, közeli objektív). Ám az 
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objektív ábrázolásmód sem jelenti az értékelés hiányát. A 
részletező leírás nagyon is híven képes nyomon követni a 
részletekben elvesző, az apró jelenségeknek is nagy jelen-
tőséget tulajdonító parasztember gondolkodását. Móricz 
elbeszélője, a szegényekre vonatkozó általános megjegyzé-
sektől eltekintve, nem lép ki a novella teremtett világából. 
Nem is teheti, hiszen így egyben elébünk tárul az önmagába 
zárkózó, individuum beszűkült élettere, amely igen kevés 
ponton érintkezik a külvilággal. Tehát nemcsak a történet, 
hanem az elbeszélés modalitása is az ingerszegény, kom-
munikációs nehézségekkel küszködő „szegényember"13 vi-
szonyrendszerét hivatott bemutatni. Az író hallgat, a nar-
ráció, az elbeszélt történet szintjén megjelenő csend is 
érzékelteti az évszázados hallgatásra, kommunikáció alatti 
szintre kényszerített léthelyzetet. 

V. A két, közel egy időben, azonos társadalmi-történelmi 
közegben keletkezett novella gyökeresen különböző világ-
látást tükröz. Kosztolányi mindenekelőtt azt kutatja, hogy 
hogyan él meg az ember egy adott helyzetet. Nem érdeklik 
az okok, a kitörés lehetőségei, csak az értelmetlen helyzet 
emberi vonatkozásai. Míg regényeiben Vajkayék, Nóvák 
tanár úr és Édes Anna az értelmetlen lét felismerésének 
folyamatát élik át, vívódásaiknak ez a végpontja, addig a 
30-as évek novelláinak ez a kiindulása. E felfogás mélyén 
egzisztenciális ihletésű kérdések állnak — amire az újabb 
Kosztolányi szakirodalom hívta fel a figyelmet —, hiszen 
csak a Nietzsche nyomán kialakult gondolatrendszerben 
válhatott az ember ilyen nevetségesen jelentéktelenné és 
élménynélkülivé. Ezzel szemben Kosztolányi ráérez a vi-
lágból kivetett ember heroizmusára, élete megalkotásának 
lehetőségére, az elmulasztott életlehetőségek kiváltotta ke-
serűségre. ABarkochbában is kifejezésre jut ez az életérzés. 
Jancsi nemzedékének tehetetlensége szigorúan korhoz kö-
tött. Az első világháborút átélő, és következményeit meg-

1 3 Balassa Péter Kosztolányi és a szegénység. Új írás. 1985.116. 
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szenvedő nemzedék gondjait mély együttérzéssel jeleníti 
meg az író. 

„Nem lehet őket kishitűséggel, tunyasággal vádolni. Jancsi is megpró-
bált mindent a világon. Dolgozott, tanult is, de minthogy kéziratai éveken 
át nem találtak gazdát, megértette, hogy nincs rá szükség, félreállt." 

Ahogy a 30-as évek írásaiban, így ebben a novellában is 
megjelenik egy új hang: a létezés céltalansága elfogadottá 
válik, a rezignáció modus vivendi lesz. Úgy tűnik, végképp 
megingott az ember egyetemes pozíciója, az életnek azon-
ban ebben a kilátástalan helyzetben is fenn kell maradnia, 
ezért kerül előtérbe a „hogyan" kérdése a „mi történik"-kel 
szemben. Kosztolányi válasza erre a „hogyan"-ra, vélemé-
nyem szerint, egyértelműen az emberi, a teremtett világot, 
a játékot, az alkotást igenlő. Az egzisztenciális magány döb-
benetéből magához térve, s ezen a problematikán gondolati 
síkon túllépve jut el a mindezt átélt személyiség vizsgá-
latához. így válik érthetővé, miért foglalkoztatja a „kis" 
és „nagy" dolgok viszonylagosságának kérdése, amelyet a 
Számadás kötetben, Esti Kornél énekében oly érzékletesen 
fogalmaz meg. „Jaj, mily sekély a mélység / és mily mély a 
sekélység / és mily tömör a hívság / és mily komor a vígság." 
Meglehet, hogy az élet apró örömeit kereső, például a 
szenvedélyesen barkochbázó emberben a saját fölöslegessé-
gének tudatával, a lét értelmetlenségével szembesült életfi-
lozófia munkál. Jancsi látszólagos könnyedsége ugyanolyan 
mélyen átgondolt, sőt egy lépéssel előbbretartó szemléletet 
tükrözhet, mint mondjuk Nóvák tanár úr öngyilkossága. 
Innen nézve nyilvánvaló, hogy Marika öngyilkosságának 
„komolysága" és a Barkochba játék „komolytalansága" kö-
zött nincs különbség. 

A Tyúkleves című novella immanens struktúrájából kö-
vetkezik, hogy nem maradnak rejtve a szomorú félreértés 
okai, a belső nézőpont következetes használata alkalmat ad 
rá, hogy az olvasó szinte az öregemberrel együtt járja végig 
annak minden belső hányattatását. Kirajzolódik előttünk 
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a parasztember gondolkodásának egész belső logikája, az 
olvasó következtethet ebből a szöveggel nem kifejtett, de 
beleértett valóságtartamra, a kilátástalan szegénységben 
tengődő ember lelki sivárságára. Az elbeszélői nézőpont 
folyamatosan közvetíti a külvilág értékrendjét, a külső és a 
belső nézőpont párhuzamos alkalmazásával érthetővé válik 
a balszerencsés fordulattal záródó történet. 

A Barkochba című novella XX. századi, modern létérzést 
tükröző írás, méghozzá több szempontból is az: Kifejezésre 
jut benne a modern korszakon is messze túlmutató élet- és 
művészetfelfogás, amely hitet tesz az élet értelmetlenségén 
való felülkerekedés, a játékban, a szépségben való feloldó-
dás mellett, ám ugyanakkor ez a művészet el is szakad az 
embertől, minthogy nem feladata többé az élet alakulásá-
nak befolyásolása, önmagába zárkózik, megszűnik az alkotó 
mindenhatósága a mű fölött, az írói nyelv önállósulni kezd. 

Poétikailag a Barkochbát elsősorban a többértékű nar-
rátori állásfoglalás köti egyértelműen az új magyar próza 
vonalához, másrészt, ahogy a modern lírában a metafora 
hagyományos szerkezete felbomlik, s immár nem világos, 
hogy melyik az azonosító, és melyik az azonosított, úgy 
ebben a novellában is megkérdőjeleződik a konkrét történet 
és a belőle leszűrhető életigazság egymást erősítő jelentése. 
Nem tudni, hogy a megelőlegezett filozofikus elmélkedést 
kívánja-e alátámasztani a kávéházi történet vagy fordítva, 
a kávéházi történet megértéséhez érzi szükségét a szerző, 
hogy az általános szellemi hátteret megadja, vagyis ismét 
csak a mindennapi és az egyetemes relativizálódásához 
jutunk el. S végül — ami a legfontosabb — más tekintetben 
is kapcsolódik a modern prózapoétikához; a mű világké-
pének egyes elemeit sokkal inkább a novella modalitása, 
hangneme hordozza, mint az elbeszélt történet, ellentétben 
a Móricz novellájával, amelyben a jelentés szinte minden 
eleme a történetből eredeztethető. 

A közös vonásokat is figyelembe véve mindkét novellát 
a modernizmus termékének tartom, hiszen mindkét szerző 
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szembetalálja magát annak egyik központi problémájával, 
a kimondhatóság, a megismerhetőség ismeretelméleti kér-
désével. A poétikai megoldások különbözőek. Móricz a ki-
mondhatatlan határán elhallgat, ezzel jelzi a kommunikáció 
határait. Kosztolányi megpróbálja a lehetetlent; minden, az 
alaptörténettel összefüggésbe hozható információt felsora-
koztat, hogy érthetővé tegye azt az olvasó számára, és for-
dítva, a Barkochba-játékkal szemlélteti az egész nemzedék 
életének értelmetlenségét. Csakhogy egyiket a másikkal, 
másikat az egyikkel indokolni logikailag nem fogadható el. 
Ez is csupán a Jancsiék barkochbájához hasonlítható játék, 
a szerző önfeledt és reménytelen játéka, amely egyet jelent a 
kauzalitás s a megismerhetőség korlátainak beismerésével. 

ZSADÁNYI EDIT 

EGY HAJNÓCZY-NOVELLA 
ESZTÉTIKUMÁNAK SAJÁTOSSÁGA (A FÜTÓ)* 

„Cinizmus, humorérzék, értelem, öngúny. 
Erős fény világítja meg..." 

„ . . . a műűűvek szükségszerűen tragikumot, mégpedig mééélységes tra-
gikumot szülnek e világra. Tragikumot... illetve tragikomikumot... azon 
oknál fogva... illetve több ok is van." 

(Hajnóczy: Dinamitt) 

A fűtő világához való sokszálú kötődést, a személyes 
valóságélmények oly gazdag mögöttes tartományát Haj-
nóczynál mintegy elfödi-elrejti a még a hivatkozott króni-
kás elbeszélésnél, Heinrich von Kleist Michael Kohlhaas-

* Fejezet egy nagyobb tanulmányból. A fűtő (1975) hivatkozott 
kiadása: H. P. művei. Bp. 1982. 
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elbeszélésnél, Heinrich von Kleist Michael Kohlhaas-ánál1 

is személytelenebb, „ironikusan objektív" narráció. Hajnó-
czy művén belül egyedül a — hol jegyzőkönyvszerű, hol 
groteszk hatású tárgyiasságot ellenpontozó — novellavé-
gi lírai feloldás sejteti, hogy szerzője nemcsak hogy nem 
elfogulatlan hősével szemben, hanem tragikumát elfojtott 
lírával és öniróniával szemléli. Sőt, igazságkereső megszál-
lottságukban rokon alkatok is. Végső soron ahogy életében, 
úgy e művében is „képes volt három lépést tartva önmagára 
kacsintani".2 

E novella talán legfeltűnőbb sajátossága a különös, 
„mez-telen" szociologikum, ami Az elkülönítő szociográfus 
írójának „organikus" univerzumáról vall.3 

Ezt tükrözi a cím és a külső (részekre) tagolás: a nyolc 
rész közül az első hat címében szintén társadalmi vagy 
családi státust — ebből öt foglalkozást — nevez meg. A 
7. meg kifejezetten politikai jelentésű (A Kiáltvány). Az 
utolsónak a címe lírai (Jázminok), ugyanakkor ez is politikai 
kicsengésű. Hiszen rájátszik József Attila Hazám című ver-
sének jól ismert kezdő motívumára: ezáltal a proletárköltő-
skatulyára cáfoló lírikus társadalmi diagnózisát is felidézhe-
ti az olvasóban, miközben a Hajnóczy-novella jelentésme-
zőjében marad. 

Dokumentarista a novella felütése. A kihagyásos évszá-
ma viszont Camus: A pestis című parabolikus regényének 
indítását is asszociálhatja. És példázatosságot sugall a Kle-
is tnek szóló ajánlás is. 

1 Az ajánlással és hőse magyarosított nevével H. P. egyértelműen utal 
a kleisti Michael Kohlhaas-та (1810). 

2 A halál kilovagolt Perzsiából (1979). In: H. P. müvei. Bp. 1982.346. 
3 Ezen a szálon Л fűtő szerves fo lytatásai ekülönítőnek. Hajnóczy 

más értelemben használja az „organikus" jelzőt a Dinamit című drámában. 
Vö.: i. m. 692-693. Lásd még Dérczy Péten Irónia és groteszk. Új írás, 
1977/9.116. és Mező Ferenc: A megváltás esélyei. In: Mozgó Világ, 1984/4. 
123., 125-127. 
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tartása és sorsa, a cím és a történet iróniája, metaforikus 
többértelműsége csak e „szocio-logikus" felszínen túli di-
menziók által világosodhat meg az olvasó előtt. 

A novella fókuszába Hajnóczy egy olyan konfliktusmo-
dellt állít, amely az állampolgári lét ellentmondásain ke-
resztül a magyar konszolidációs szocializmus korszakában 
reprezentatív egyéni és társadalmi csapdákat szemlélteti. A 
nyersen szociológiai-politikai matéria elsősorban a kleisti 
Kohlhaas Mihály virtuóz felhasználásával lesz igazi iro-
dalommá, jelképes novellává: a rendkívüli igazságérzettel 
megvert egyén „örök" drámájának és bizarr tragikumának 
ironikus-groteszk ábrázolásával. 

Művének szinte minden elemébe (kompozíció, cselek-
mény, nyelv, a főhősnek és feleségének alakja) bele van 
kódolva a kleisti elbeszélés. Többnyire ironikusan. Hason-
lóképpen — ha nem is annyira bonyolult rendszerben — 
, mint Joyce Ulyssesébe az Odüsszeia. Hajnóczy is ínyenc 
(kreatív) befogadóra számít: olyanra, aki a párhuzamos és 
az újraolvasás közben a lineáris ok-okozatiság mellett a me-
tonimikus és a metaforikus összefüggéseket is észleli, az iro-
nikus asszociációkat továbbfűzi és „szabadon" kombinálja. 

A kleisti párhuzamot kiegészítve a fűtőn kívüli alakok 
nézőpontjai, ál- vagy részigazságai vonják ironikus vagy 
komikus fénybe a főhős akcióit. (Ezzel a módszerrel Kleist 
is él.) És ironikus Kohlhaas-parafrázist ígér a Hajnóczy-
novella felütése: a banalitást és szürkeséget közvetítő „gyá-
ri" expozíció. Éles ellentétben a romantikus kleistivel, a 
legendás hírű lócsiszár rendkívüliségével. 

Kolhász Mihálynak (és felesége „látomásos" tudatalatti-
jának) ábrázolásában az irónia mellett a grotesz heterogén 
kakofóniája érvényesül. Pinszkij groteszk-definíciójával: 

„Az élet áthatja a groteszk minden fázisát — a legalsó, ösztönös és 
primitív foktól a legmagasabb rendűig, a felemelőig és lelkesítőig —, s a 
különböző formáknak ebben a láncolatában a groteszk egysége nyilvánul 
meg. Közelít és távolít, összevonja az egymást kizárót, elveti, szétzúzza a 
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meg. Közelít és távolít, összevonja az egymást kizárót, elveti, szétzúzza a 
megszokott elképzeléseket, vagyis a groteszk ugyanaz a művészetben, ami 
a paradoxon a logikában."4 

Újabb sajátosságait fedezhetjük fel, ha a rokon novellák 
mellé állítjuk, és az életmű egészében szemléljük. Kide-
rül, hogy a rendkívüli igazságérzetű sértett ember témája 
A fűtő után is, talán mindvégig foglalkoztatta Hajnóczy 
írói fantáziáját. Természetesen később már nem a Kleist-
parafrázis újabb lehetőségei érdekelhették. Inkább az onto-
lógiai dimenzió, illetve a sorsképző ismétlődésben, az örök 
visszatérésben rejlő nyelvi-zenei variáció. Legalábbis ezt a 
feltevést támasztja alá — címével és szövegszerkezetével — 
a posztumusz „ikernovella", a Da capo al fine,5 

Ez a novella A fűtő metaforikus-egzisztenciális jelenté-
séhez is fontos adalék: az igazsághoz és joghoz való görcsös 
ragaszkodás és a szeretet gesztusainak variáltan ismétlődő 
motívumaival (kérvényezés, az ujjak ideges dobolása és a 
simogatás). Beszédes a keletkezési dátuma is: 1973(?)-1980. 
E téma kimeríthetetlenségének, a jelenség lezárhatatlansá-
gának, örök visszatérésének képzetét is asszociálja. 

Ebben a pároldalas remeklésben Kolhász Mihály altere-
gója — kafkai egyetemesítéssel — „a férfi"-ként szerepel. 
Az igazáért hivatalos úton reménytelenül küzdő ember 
belső drámáját és sorsát jeleníti meg. Miként A fűtőben, itt 
is minden lelki rezdülését, belső átalakulását történéssé és 
látvánnyá alakítja. Itt szemléletesebben és hangsúlyozottan 
— ún. lépegetős írástechnikával6 — jelöli az idő múlását, a 
fokozódó magányt és elmezavart. Mindkettőben egy virág-
metaforával zárja le boldogtalan hőse történetét. A Da 
capo al fine címűben ez konkrétan az elmegyógyintézeti 

4 L. J. Pinszkij: A reneszánsz realizmusa című könyvéből idézi M. 
Bahtyin in: A szó esztétikája. Gondolat, 1976. 331. (A népi nevetéskultúra 
és a groteszk című tanulmányában.) 

5 In: H. P. művei... 641-643. 
6 Lásd még Szörényi L.: H. P. Összegyűjött írások című recenziójában. 

Mozgó Világ, 1983/2. 32. 
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halált jelenti. És nyitott jövőként ugyanez a vég a reális 
alternatívája A fütő-heXi Kolhász Mihálynak is. 

Az ikernovella mellett A véradó7 A fűtő legközelebbi 
társa Hajnóczy életművében. Ez az analóg felütésű, rokon 
modalitású és hőstípusú műve a messiás-motívumot hor-
dozza. Nem kevésbé bizarr groteszk közegben, egy kafkai 
abszurd „átváltozással" a középpontban. Ezúttal is ironikus 
jelképiséget ad hőse foglalkozásának. Hajnóczy mészárosa 
nem vért on, hanem korlátlan mennyiségű vért ad, illetve 
csak adna, ha nem ütközne ő is a társadalom bürokrata 
apparátusába. A társadalomkritikai parabola olvasatával is 
A fűtő rokona. Míg a külső és a belső világ ábrázolásának az 
egyensúlya (ami Л fűtő sajátja) A véradóban a belső javára 
billen. (A Da capo al fine-ban pedig közvetlenül csak a 
belsőt látjuk.) 

Világképét tekintve A fűtő Hajnóczy prózájának repre-
zentatív darabja. Az életműben centrális helyű eszmék 
mindegyikéhez kapcsolódik. Az olyan „pogány" és „szent" 
fogalmakhoz, mint haza, szabadság, testvériség, igazságos-
ság, valamint szenvedés, szeretet, Igazság, Isten. Egyfelől 
egy rebellis-revolúciós, másfelől a keresztény eszmekörhöz. 
(O nem a magyar népi-nemzeti írók hagyományosabb esz-
köztárával él, hanem ironikus-groteszk többértelműséggel, 
a befogadást „nehezítő" modern eljárásokkal.)8 

És reprezentatív mű azért is, mert ironikus jelentéseket 
közvetítő módon kötődik az irodalmi hagyományhoz.9 Ez 

7 H. P. művei: 177-211. Pármondatos értelmezésben is tanulságosak, 
Mészáros Sándornak (A szenvedés formái) a két novella kapcsolatáról, 
szakrális motívumairól írott gondolatai. Alföld, 1988/10.56-57. 

8 Lásd az új próza megváltozott elbeszélő módjait és kódolhatóságát 
elemző-rendszerező Kulcsár Szabó Ernő: A zavarbaejtő elbeszélés című 
tanulmányát. Kozmosz Könyvek, 1984. (A hagyományos Móricz-Németh-
féle epikáról 54-58., az új prózaíró nemzedékről sommásan: 117-120.) 

9 Szegedy-Maszák M. gondolata pontosan illik H. P. irodalmi parafrá-
zisaira is: „A külső idézés összes formái közül feltehetően az ironikus kifor-
dítás igényli a forrás legbehatóbb ismeretét. Joyce Ulysses-ének jelentését 
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esetben egy íróelődjéhez és szellemi rokonához, Kleisthez, 
illetve az ő Kohlhaas-elbeszéléséhez. 

Hajnóczy tehát a dokumentarista prózától eltérően, rela-
tivizáló, ironikus szemlélettel írja és „olvastatja" a magyar-
országi Kolhász Mihály tragédiájáról vagy groteszk tragiko-
médiájáról szóló históriáját. És attól függően, hogy éppen 
a „lényegek" vagy a „látszatok" síkján vagyunk, észleljük a 
hőse szituációját tragikusnak vagy tragikomikusnak. 

A „felszín-es" közelítés, az első ún. lineáris olvasat a 
társadalomkritikai jelentést domborítja ki. 

A cselekmény lineáris menetét csak két helyen szakítja 
meg az író: összetettebb, mélyebb jelentéseket sejtetve. 
Először hőse családi életének ábrázolásánál. A joyce-i tu-
datáram technikával, groteszk voltával érzékelteti a fele-
ség profétikus látomásával Kolhász Mihály házasságának 
felszínre törő boldogtalanságát.10 A hozzá méltatlan, mert 
kívül-belül a társadalmi környezetéhez hasonuló, szűk látó-
körű asszonynak a kizökkenésében feltáruló lelki sivárságát 
úgy mutatja be, mint az anyagias gondolkodású, család-
centrikus nő mélyebb valóságát. A családanya-szerep és az 
anyatípus látszata mögül kivillanó lényeget: a mohó önzést, 
birtoklási vágyat, hatalmi harcot. A profetikus mozzanat 
csak a befejezés ismeretében tudatosulhat az olvasóban. 
(Annyiban „profétikus", hogy montázs eljárással a jelenidőt 
a jövővel keresztezi.) Másodszor a tetőpontnál „zökkenti 
ki" olvasóját.11 Itt a feszültséget teremtő kihagyással, elhall-
gatással él. Rábízza annak megfejtését, mi okból gondolta 

csak úgy lehet megérteni, ha világosan előttünkáll a hősies Odüsszeusz és a 
kisszerű Leopold Bloom... „Az ismétlődés mint a művészi anyag formává 
szerveződésének elve. In: Világkép és stílus. Magvető, 1980. 403. 

H. P. novellái közül ide sorolható még például Az unokaöccs (Diderot: 
Rameau unokaöccse)', К a macska? (Golding: A legyek ura)-, A hangya és a 
tücsök (La Fontaine: A tücsök és a hangya). In: H. R művei. 62-74., 59—61., 
117-119. 

10 A Családom van! című rész 81-84. 
11 A KIÁLTVÁNY című rész vége. i. m. 93. 
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meg magát Kolhász, aki éppen egy precízen előkészített 
tiltakozó öngyilkosságot akart elkövetni. Kizárólag hőse 
arc- és testkifejezéseivel jelzi az újabb elhatározást ebben 
a heurisztikusnak tűnő, groteszk sorshelyzetben. És ezután 
meghatározhatatlan idő telik el Kolhász újabb cselekvéséig, 
a munkahelyére való alázatos visszatéréséig. A novella 
befejezése is rejtélyes és rejtvényes marad.12 

Egyszerűbb, oksági összefüggésű eseménysorba, dialogi-
kus beszédhelyzetekbe állítja Hajnóczy egyén és társada-
lom, egyén és család nyílt konfliktusait. És nincs egyetlen 
eligazító, kommentáló mondata sem. Ez az eseménysort 
történetté rendező eljárás szükségszerűen tartalmaz szub-
jektív („értelmező") mozzanatokat. Az alábbi summázás e 
szubjektivitás („értelmezés") nyomatékosításával íródik, s 
ily módon a novella egyik sajátosságát — a lineáris kom-
pozíció ironikus drámaiságát és ökonómiáját — is jelezni 
kívánja: 

1. (Expozíció és bonyodalom) Egy tipikusan hetvenes 
évekbeli magyar gyárban, tipikusan „tűrhetetlen" körül-
mények között már hét éve dolgozik egy munkáját ritka 
méltósággal és szorgalommal végző kazánfűtő, Kolhász 
Mihály, akinél éppen „betelik a pohár". Az „utolsó csepp": 
a fűtőknek járó védőital — a napi fél liter tej — megvonása, 
felső utasításra. A tipikus döntést egy tipikus gyári bizottság 
hozta meg, illetve fogadta el: a társadalmi érdekre, a taka-
rékosságra hivatkozva. A helytelennek vélt intézkedést az 
emberi méltóságában és igazságérzetében vérig sértett fűtő 
(már!)13 nem tudja, nem akarja lenyelni. Ellenkezőleg. 

2-4. (Kibontakozás) Minden igyekezetével azon van, 
hogy „tiszta vizet öntsön a pohárba". Egymás után kér-
dőre vonja a bizottság munkahelyi tagjait, a jogtalannak 
vélt rendelkezés aláíróit: a főgépészt, a főmérnököt és a 

12 Л Jázminok eleje és vége. i. m. 93-94. 
1 3 A feleség szemrehányó szavai is erre utalnak A bádogos című 

részben. I. m. 87. 
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szakszervezeti titkárt, a „bizalmit". Először is ki akarja 
deríteni, hogy csak „jóhiszemű tévedésről" van-e szó, vagy 
tényleges igazságtalanság történt. Körültekintően jár el, 
a kapott válaszok az utóbbiról győzik meg. Erre Kolhász 
homályos, fenyegető kijelentéseket tesz. Már otthon sincs 
nyugta: felesége is az önérzetébe gázol, és hiába biztatja a 
család és a kisgyermek nevében a saját anyagi érdeküknek 
megfelelő lépésre, fizetésemelés követelésére. A szakszer-
vezetis éppen ilyen ígérettel próbálja a felháborodott fűtőt 
elhallgattatni. Az ó megvesztegető ajánlata is csak olaj a 
tűzre: Kolhász nem alkuszik. 

Kilép a gyárból. Ezzel fölmondja családfenntartói — 
anyagi — kötelezettségét is. Felesége — tipikus „kortárs" 
feleség módján — beolvas neki, sértegeti, féltékenységi je-
lenetet rendez. Hét évi együttélésüket megtagadva elhagyja 
a — szerinte — megháborodott férfit. Hét éven át spórolt 
pénzüket és kisfiúkat magához véve, falura költözik, vissza 
a szüleihez. 

Kolhász jogi úton kíván elégtételt venni, a bűnösöket 
megbüntetni. Ügyvédhez fordul, aki megerősíti korábbi ne-
gatív tapasztalatait: mindaz, ami történt, teljesen szabályos, 
törvénybe semmiképpen nem ütközik. Nincs mit tennie. 
Ráadásul az egész védőitalügy a mások szemében jelenték-
telen semmiség. Kolhász beszéde időnként már kizökkent 
elmére utal. A sértés óriásira nőtt benne: „Az ellene elkö-
vetett gaztettet az emberi faj elleni merényletnek" tekinti. 
(98. old.) 

Reménytelen helyzetében már megelégedne az igazsága 
kiküzdése helyett az igazsága nyilvános kimondásával, illet-
ve a tiltakozás szabadságának érvényesítésével. Ugyanakkor 
törvényesség és jog hiányában az önbíráskodás jogáról szól: 
„az önmagában élő igazságérzet", „az egy és oszthatatlan 
igazság" nevében. (98., 91. old.) Az ügyvéd a tiltakozás 
és véleménynyilvánítás társadalmilag abnormálisnak ítélt 
módjaira és az elmegyógyintézet alternatívájára figyelmez-
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teti Kolbászt, aki ekkor már „az emberi faj felelős megbí-
zottjaként" óhajt eljárni az ügyben. (91. old.) 

Egy különös kiáltványt intéz a világ legbefolyásosabb 
személyeihez: az ENSZ-főtitkárhoz (az emberi jogokban il-
letékeshez), a szembenálló nagyhatalmakhoz, azaz a szovjet 
és az amerikai első emberhez. Rajtuk kívül a pápához és 
ötödikként I. Istvánhoz (Kádár János helyett!). A különös 
kiáltványt különös módon szeretné eljuttatni a címzettek-
hez: „a tiszta és /»ártatlan közvetítő elem, a tűz révén" 
(92. old. Kiem. tőlem. - D. K) . Mind az öt kiáltványt, 
megcímzett borítékban a tűzbe dobja. 

Ezután egy még radikálisabb — ázsiai formájú — tilta-
kozásra készül: a fanatikus önégetésre, a tüntető öngyilkos-
ságra. Ugyanakkor távol minden élőlénytől, hogy senkit se 
sértsen. (Tehát észrevétlen!) 

5. (Tetőpont) Hirtelen meggondolja magát: nyelvet ölt 
a benzines kannára, majd hátat fordít neki. Félmeztelenre 
vetkőzik, mozdulatlanná dermed, „arccal a szélnek, tágra 
nyílt szemekkel". (93. old.) 

6. (Végkifejlet) „Egy szép napon" visszatér a gyárba. 
Bocsánatot kér és nyer a bizottság tagjaitól „helytelen visel-
kedéséért". Fizetésemelést is kap. Üzenetére, hogy „felvette 
a munkát", a felesége betétkönyvestől visszatér hozzá. (93. 
old.) Látszólagos megalkuvása árán mintha folytatódna a 
mindennapi élet robotja. 

Azonban hideg téli hajnalokon Kolhász Mihály két órát 
sétál a néptelen utcákon. Dideregve — mintha igazáról 
motyogna — a saját testmelegével „fűti" a levegőt. Várja 
és sietteti a tavaszt. („Igaz fűtőként" siettetné a hideg világ 
olvadását.) 

Hajnóczy Péter művében, a cselemény felszínén tehát 
egy tipikus kelet-európai életmetszetet — a Kádár-rendszer 
konszolidációs szocializmusára jellemzőt — láthatunk. A 
szürke hétköznapokból. Az elbeszélés különös módja ter-
mészetesen érdekessé teszi a legszokványosabbnak beállí-
tott helyzetet is. (Az ironikus kleisti párhuzam nélkül is.) 
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A modalitás mellett a novella másik különös eleme — az 
igazi revelációt, meglepetéseket tartalmazó — az igazáért 
hasztalan küzdő, szenvedő hős tudatában, lelkében történő 
metamorfózis, illetve e folyamat tükröződése az elsőre meg-
lepőnek tűnő gesztusaiban és cselekedeteiben. 

A történetközpontú, de több síkon is példázatos, több ré-
tegű Hajnóczy-novella sajátossága az is, hogy a szociografi-
kus-dokumentarista felütésre egy szimbolikus-metaforikus 
töltésű befejés felel „rímként".14 

Különös jelentésbeli gazdagságot eredményez a novel-
la esztétikai összetettsége. Ugyanis ebben a kleisti bi-
zarr tragikummal és ironikus létszemléletű példázatos-
sággal rokon vonásokat is tükröző Hajnóczy-novellában 
együtt van jelen, és a groteszk sokneműségében egyesül 
az írói pályakezdéskor domináló nyers, közvetlen valóság-
ábrázolás (egyén-társadalom antinómiáké) és az ettől a 
szociográfikus-dokumentarista iránytól messzire távolodó, 
de ugyanilyen kíméletlenül „élve boncoló", áttételesebb 
létábrázolás. (Ez utóbbi legtisztábban A parancs és a Jézus 
menyasszonya laza, szürreális szövésű, asszociatív és allúziós 
kombinatorikájú, metaforikusán példázatos szövegeiben, 
tehát az ún. kései Hajnóczy-művekben jelentkezik.15) 

DÖMÉNY KATALIN 

1 4 Ha Szávai János novellatipológiai rendszerével közelítünk rá, 
akkor egy kevert típushoz sorolhatjuk: H. P. A fűtője a kétdimenziós 
realista novellából, a kihagyásos és kirakós típusból és a leíró novellából 
is tartalmaz egyes sajátosságokat. Vö.: Sz. J.: Novellatípusok a mai magyar 
irodalomban. In: Zsendül-e a fügefa ága? Szépirodalmi, 1984. 223-248. 

1 5 Lásd még Thomka Beátánál az utóbbiak kitűnő értelmezését. A 
Hajnóczy-próza esztétikai kérdéseiről szóM haragnapja című tanulmánya. 


