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Minimaiizmus és narratív technika* 

A minimalista narratológia az ábrázolásmód lényegéből 
fakad, hiszen a minimaiizmus világa következményes; kö-
vetkezményes emberrel, érzéstelenített, fenomenológiai 
vagy artikulációképtelen emberrel dolgozik. Mindez elsőd-
legesen reagáló embert jelent, a megfigyelés, a regisztrálás 
jelentőségét az elemzés és értékelés helyett, állapotot és 
mozzanatmasszát a folyamatok helyett. A narráció ennek 
megfelelően főleg szemlélő-regisztráló irányultságú. 

A minimalista mű arra is törekszik, hogy csökkentse a 
távolságot önmaga és a befogadó közt, saját világát az 
olvasóhoz közelítse. A két világ közelítését, illetve a távolság-
csökkentést nem kis mértékben a narrátori funkciók redu-
kálásával éri el. Ez a redukció pedig megint csak a narráció 
szemlélő-regisztráló irányultságával függ össze. 

Gerald Prince általános narráció-definíciója szerint 
„többé-kevésbé nyilvánvaló" narrátor közli vagy narrátorok 
közlik a „valós vagy képzeletbeli eseményeket".1 A minima-

* Jelen vizsgálódásaink a kortárs amerikai szépprózai minimaiizmusra 
terjednek ki. A stílussal kapcsolatos definíciós kérdésekről és a bevont 
szerzők köréről lásd A mai amerikai minimalista próza: kategóriahasz-
nálati és definíciós belyzetvázlat c. tanulmányomat. Studia Literaria, XXX 
(1992), 87-106. 
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lizmusra kétségkívül a „kevésbé nyilvánvaló" a jellemző. 
Hogyan történik a narrátor észrevétlenné tétele, és miként 
következik ebből a minimalista világ közvetlensége a befo-
gadó számára? 

Elsőnek tűnik szembe a narráció személytelensége. Azon 
kevés tételek közé tartozik, melyek az amerikai minimalista 
próza teljes volumenére érvényesek, kivétel nélkül. Vagyis-
hogy hiányzik, például a technikai, narratológiai értelem-
ben vett - mert hisz nagy általánosságban véve mindent a 
szerző tud, és beszél el - mindentudó szerzői narrátor. 
Wayne С. Booth kifejezésével élve: beáll a „szerzői csend", a 
szerző jelen van, de „közvetlenül nem beszél".2 A mindent 
közvetlenül közlő szerző a modernizmusban tűnik el 
először, helyesebben szólva: leglátványosabban (Erich 
Kahler kimutatta, hogy a próza „befelé fordulásá''-пак, az 
ókortól a 18. századdal bezárólag, megvannak az irodalom-
történeti előzményei). Másfelől a szerző, aki a moderniz-
mus egyes válfajaiban teljesen eltűnt, és a posztmoderniz-
mus nem mindegyik fajtájában tért vissza - mégis határozot-
tan visszavette a terepet a posztmodern metafikcionalitás-
ban. Mindössze talán azért, hogy önnön létére vonatkozóan 
néhány kérdést még feltegyen magának - hiszen a szöveg 
autonómiája a szerzőiség fogalmát is megkérdőjelezi a 
posztmoderneknél. 

A minimaiizmus a metafikcionalitás ellen is hat, amikor a 
hétköznapi valóság objektivitása felé fordul, ezért nem 
érdeklik az írás önreflexív játékai. Nem érdekli az önmagá-
val elfoglalt szerző sem. Viszont megmarad benne a poszt-
modern ismeretelméleti szkepszis (a valóság kaotikus, 
megragadhatatlan) és ontológiai letargia (a káosszal együtt 
kell élni) örökségeként az óvatosság: míg a kísérleti irodal-
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máktól ugyan a realizmus irányába visszakozik, mégsem 
engedi vissza a szerzőt a mindentudás pozíciójába. A szerző 
eleve nincs a világtotalitás birtokában, mert a minimalista 
világ redukált. A zsugorított (privatizált) világon belül sem 
tud mindent. Ha igen, akkor ez abszolút kivétellé teszi a 
minimalista prózában. A szerző viszont ilyenkor is személy-
telen. Közvetlenül nem szól bele a műbe; harmadik sze-
mélyben beszéli el az eseményeket; nem ítélkezik a jelle-
mek fölött; nem áll a regény világa és az olvasó közé. (Erre 
példa Alice Adams Superior Women с. regénye. Adams 
narrátora szerzői, a szerző mindentudó perspektívájából 
beszél, de személytelenül.) 

Éppilyen személytelen, viszont a narrátori funkciót még 
jobban tagadó az a perspektíva, mely a leggyakoribb a 
minimaiizmusban: Norman Friedman kategóriájával „sze-
lektív mindentudásának nevezhetjük.3 A narrátor - Booth 
terminusával szólva - „dramatizálatlan"4; egyetlen személy-
névmással sem utal önmagára. A mindentudó perspektíva 
viszont szelektív, mert egy jellem nézőszögébe helyezkedik. 
Erre a személyre egyes szám harmadik személyben utal, 
tehát érzékeljük, hogy a figurán kívül álló (genette-i termi-
nológiával: heterodiegetikus) narrátorral van dolgunk, 
noha az igyekszik narrátori funkcióit minél láthatatlanabbá 
tenni/1 A hatás tökéletes. Azt az érzést kelti bennünk, hogy 
egy drámán belülre kerültünk. Hiszen a narrátor valósággal 
eltűnik, mint Scholes-Kellogg narrátortipológiájában az 
események láthatatlan „jegyző"-je, „lejegyző"-je vagy - ha 
tetszik - „jegyzőkészülék"-e, angol nevén a „recorder"-e.6 

A dráma hatását ilyenkor nem az események konfliktusos-
sága, „drámaisága" kelti, hanem az, hogy az események 
prezentálási módja a drámához hasonlít. A dolgok „mintha 
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maguktól történnének" (Booth)", úgy tárul szemünk elé 
egyik jelenet a másik után, mint a színpadon. Van olyan 
narratológus, aki a recepciós oldalt érzi fontosabbnak, és a 
szelektív mindentudó perspektíva esetében olyannyira sze-
mélytelennek tartja a szerzőt, hogy nem szerzői, hanem -
mint Franz Stanzel - „figurális narráció"-ról beszél. Stanzel 
kategóriája ugyan meglehetősen képlékeny, az alapmegha-
tározásba a szóban forgó minimalista perspektíva belefér: 
„ha az olvasónak olyan érzése van, hogy valamelyik figurá-
ban jelen van a színen, akkor figurális narráció tanúi 
vagyunk" (Stanzel kiemelése).8 

A figurális narrációban tehát drámán belül érezzük 
magunkat, illetve a dráma jeleneteihez hasonlóan bontako-
zik ki szemünk előtt - valamelyik jellem nézőszögéből - a 
narráció. A narrátor keze láthatatlan. Mielőtt továbblépünk, 
meg kell jegyeznünk, hogy ez nem azonos a „drámai mód"-
nak nevezett perspektívatechnikával (Friedman)9, amikor 
az olvasó nem értesülhet arról, amit a szereplők éreznek, 
gondolnak, érzékelnek; be kell érnie azzal, amit tesznek és 
mondanak. 

További megszorítással adhatunk választ arra, hogy miért 
tűnik mégis úgy, mintha a minimalista perspektívakezelés 
pontosan ebbe az irányba haladna, a narráció igenis elérné 
az objektivitásnak ezt a fokát? A válasz fentebb már elhang-
zott: a minimalista ember következményes, érzéstelenített, 
esetleg artikulációképtelen, hézagosan (fenomenológiai 
módon) megjelenített, aki azért figyel, regisztrál, reagál. 
Amikor az ilyen figura szemével lát a narrátor, sok mindent 
nem tudunk meg abból, amit hagyományos olvasói refle-
xekkel szeretnénk. A minimalista figurán át néző narrátor 
nem elemez, nem mutat tudat alatti vagy intellektuális 

3 1 4 



MINIMAIJZMUS ÉS NARRATÍV TECHNIKA 

folyamatokat, nem értékeli a helyzeteket. Emiatt érezzük 
úgy, mintha drámai narratív módról lenne szó. A minima-
lista írások viszont nem igazolják ezt az érzést. Valahányszor 
visszakeresünk e regényekben és novellákban, az derül ki, 
hogy a perspektíva ugyan mindössze reagál és regisztrál - és 
az ebben zajló dráma rendkívül megkapó és sokatmondó 
tud lenni - , de azért a figura érzékel, érez, gondol valamit, 
még ha a mű megmarad is a jelzésszerűségnél. 

Annak illusztrálására, hogy a figurális narráció vagy 
szelektív mindentudó (harmadik személyben, egyetlen fi-
gura szemüvegén át néző), heterodiegetikus perspektíva az 
uralkodó narrációs forma a minimaiizmusban, nézzük meg, 
milyen arányban van jelen a két fő-fő minimalista Carver és 
Beattie, egy-egy kötetében. 

A Cathedral című Carver-kötet tizenkét elbeszélésének a 
fele ide tartozik. Ebből öt tiszta eset: a „The Compartment" a 
fiával megbékélni mégiscsak képtelen apa, a „Preservation" 
a depressziós munkanélküli férj asszonya, a „Careful" a házi 
elvonókúrával kísérletező férj, a „The Train" a megalázóját 
megalázó fiatal nő, a „Fever" a gyerekeit egyedül nevelő 
tanár szemszögéből íródott. A hatodik ugyanennek összetet-
tebb változata, mert a narrátor két ember (Ann és Howard) 
perspektívája közti - Gérard Genette-i narratológiai kifeje-
zéssel - fókuszváltásokkal dolgozik.10 

Ann Beattie Where You 'Il Find Me című elbeszélésgyűjte-
ménye tizenhat darabot tartalmaz. Ebből tizenegynek a 
narrátora korlátozza a szerzői mindentudást a harmadik 
személyű, egy-figurás, szelektív perspektívára. íme a címek, 
zárójelben annak a jellemnek a nevével, akinek a szemével 
az eseményeket nézzük: „Taking Hold" (Orin); „The Big 
Outside World" (Renee); „Coney Island" (Drew); „When 
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Can I See You Again?" (Martha); „Lofty" (Kate); Janus" 
(Andrea); „Spiritus" (a férj); „Times" (Cammy); „Summer 
People" (Tom); „Heaven on a Summer Night" (Mrs. Camp). 
A tizenegyedik fókuszváltó: „Skeletons" (Nancy, Kyle). 

A figurális narráció vagy szelektív mindentudó perspek-
tíva mellett az egyes szám első személyű én-próza a 
minimalisták legkedveltebb narratív közlésformája. Olyany-
nyira, hogy a fenti Carver- és Beattie-kötet összes többi 
darabja ebbe a kategóriába tartozik. A Cathedralben: „Vita-
mins" (a férj); „Where I'm Calling from" (az elvonókúrán 
levő főszereplő); „Feathers" (Bud); „Chef's House" (Edna); 
„The Bridle" (a moteltulajdonosnő); „Cathedral" (a férj). A 
Where You'll Find Afeben: „In the White Night" (Carol); 
„Snow" (a főszereplő narrátomő); „High School" (a névte-
len pótmama); „Cards" (a névtelen barátnő); „Where You'll 
Find Me" (a névtelen főszereplő narrátomő). 

Mivel az én-prózában a szerző teljesen eltűnik, azt 
mondhatjuk, íme egy újabb lépés a narráció objektivitása, a 
személytelenség felé, a teremtett világ és az olvasó közti 
távolság csökkentése felé. Igen, a közvetlen szerzői jelenlé-
tet tekintve valóban beáll a teljes személytelenség, mert a 
szerzői narrátor nincs sehol. Viszont a dramatizálatlannal 
szemben megjelenik a dramatizált narrátor (a homodiegeti-
kus narráció), és ezzel hangsúlyozottá válhatnak a narrátori 
funkciók. Ez a típus ellentmondhat a minimaiizmus narrá-
tori semlegességének - „semlegességének véve azt, hogy a 
narrátor minél tárgyilagosabban kívánja tálalni az esemé-
nyeket; nem alakítja, nem kommentálja őket. Nem szer-
keszti őket - kronológiai vagy egyéb szempontból - olyan 
elv, mely a narrátori tudat közbejöttére hívná fel a figyelmet. 

A minimalista narrátor azonban az én-prózában, dramati-
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zált mivoltában is lemond narrátori funkcióinak hangsúlyo-
zásáról, és teljes mértékben átengedi magát a történet minél 
egyszerűbb, minél célravezetőbb, minél valószerűbb, mi-
nél kacifántmentesebb közlésének. Ilyenformán az én-nar-
rátor egyik típusa, az „ágens-narrátor" (Booth)11 további 
közelítő - szuggeráló - erő lehet a narrátori személytelen-
ség révén, különösen akkor, ha főszereplő narrátorról vagy 
„énfőhős"-ről (Friedman)12, illetve autodiegetikus narráció-
ról (Genette)13 van szó. Hogy csak az eddigi példáknál 
maradjunk: az említett carveri és beattie-i én-prózai ágens-
narrátorok mindegyike a novella főszereplője. Beattie-nél 
arra a különös körülményre is felfigyelhetünk, hogy éppen 
a kötet én-prózai ágens-narrátorai névtelenek (egyet leszá-
mítva), míg a közvetettebb (harmadik személvű) perspektí-
vákat képviselő szereplőknek mindnek neve van. Bármilyen 
más funkciót szánt is a szerzőnő ennek a körülménynek, az 
ágens-én névtelensége egy funkciót feltétlenül betölt: hoz-
zájárul a narrátori személytelenséghez (tehát ahhoz, hogy a 
narrátor narrátorként nem hívja fel magára a figyelmet). 

Az én-prózai dramatizált narrátornak van az ágensen, 
vagyis az angolszász narratológiában „résztvevő dnek (cse-
lekményen belülinek) nevezett homodiegetikus narrátoron 
kívül egy másik változata, amelyik viszont jellegénél fogva 
nem képes személyéről elterelni a figyelmet, mert létének 
lényege az, hogy az események és az olvasó közt áll. Ez 
pedig: a kívülálló (heterodiegetikus) perspektívát képviselő 
„megfigyelő" (Booth)14 vagy „szemtanú-én" (Friedman)15. A 
jelen kontextusban önmagáért beszél, hogy a fenti tizenegy 
én-novellából (Carver és Beattie összesen ) csak egynek van 
megfigyelő narrátora. A „The Bridle" című Carver-elbeszé-
lés arizonai moteltulajdonosa az, aki megfigyeli a minneso-
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tai családot, de aki nincs befolyással az eseményekre, azaz 
kívülálló perspektívát képvisel; nem lehet észre nem venni, 
hogy a novellának narrátora van. 

A minimalista próza érdekes anyagként kínálkozik a 
narrátor- és perspektívaszempontú további, részletesebb 
vizsgálódáshoz. A jelen terjedelmi határok azonban nekünk 
ezt nem teszik lehetővé. Mégsem maradhat említés nélkül a 
legizgalmasabb nézőponttechnikai jellegzetességek közül 
néhány. Ezek közt egyaránt vannak a minimaiizmus termé-
szetével szoros kapcsolatot tartó, és nem feltétlenül a 
minimaiizmusra jellemző jelenségek. 

Utóbbiak leggazdagabb példatárát Jayne Anne Phillipsnél 
találjuk. Kivételt képez szerzőink közt abban, amilyen 
intenzíven alkalmazza a tudatfolyamos technikát a Black 
Tickets című elbeszélésgyűjteményében és a Machine 
Dreams című regényben. Előbbinek patologizált, traumati-
zált vagy pszichopata narrátorai szuggesztív erővel használ-
ják az én-próza tudati optikáját arra, hogy .a szociális és 
erkölcsi nyomor, az általános degradáció, a téboly bepiszkí-
tott, lealjasított vagy közveszélyes áldozatainak szemén át 
mutassa meg ezek helyzetét. Fokozza a sajátos hatást - mely 
abból adódik, hogy a narrátor mágnesként húzza befelé az 
olvasót a maga világába, miközben ez a világ ezer vonatko-
zásban, mélységesen taszító - , hogy az írónő rendkívüli 
adottságokkal és kultúraismerettel hallja és rögzíti a társa-
dalmi helyzet jegyű, a regionális jegyű viselkedési és nyelvi 
sajátosságokat az egyéni alkatban. Külön tanulmányt érde-
melne a Machine Dreams vagy az „El Paso" több narrátoros, 
polifókuszú technikája, vagy előbbiben az én-regényi és a 
figurális narrációs technikák vegyítése. Az effajta elegyítés és 
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az átfókuszolgatás példái találhatók meg Alice Adams, Ann 
Beattie, Tobias Wolff, Toby Olson regényeiben. 

A jelen tanulmány kontextusaiban fontosabbak viszont a 
minimaiizmus természetéhez szorosan kapcsolódó további 
narrátori és perspektívakezelési kérdések. 

A fentiekben azt mutattuk be, hogyan használja a minima-
lista író a perspektívát arra, amire a realizmus és a moder-
nizmus is használni akarta: hogy „az emberi tapasztalatot 
olyan intimen és pontosan közvetítse, amennyire az lehetsé-
ges". Szemben a posztmodernizmussal, mely azért nyúlt a 
tudattechnikához, hogy „a nyelv felületi kollázsait egysége-
sítse és igazolja" (Dillard).16 A valóságként való elfogadtatás 
igénye, a referencialitás elve diktálja végeredményben, 
hogy a minimaiizmus a két világ távolságát csökkentő 
narrátorokat és perspektívákat alkalmaz. A narrátortól ez 
nem kíván kifejezett önredukciót, csak annyit, hogy műkö-
dését láthatatlanná tegye, személytelenítse. 

Léteznek azonban a narrátori funkció minimalizásának 
esetei is, - a világképi-emberképi narrátori funkciózavarok. 
Ezek a „zavarok" valójában a legbravúrosabb minimalista 
teljesítmények közé tartoznak. 

A narrátori artikuláció blokkolására szolgál az irodalom-
történetből rég ismert fogás: a gyereknarrátor (vagy a 
visszapillantó narrátor hitelesen megidézett gyerekkori 
énje), aki részben még éretlen ahhoz, hogy magától kikövet-
keztessen valamit a felnőttek zűrzavaros dolgaiból, másrészt 
maga is terméke az áldatlan állapotoknak (pl. a „Great Falls" 
narrátora Richard Fordnál, a Machine Dreams Billyje Phil-
lipsnél). Létezik ellenpélda is, amikor a gyerek illetve ifjú 
(naiv) narrátor nem minimalizáló célt szolgál. Bobbie Ann 
Mason In Country'ykhan Sam perspektívája (itt figurális 
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narrációról van szó) a legfontosabb eszköz, a téma lehetősé-
ge: az új nemzedék számára Vietnam már absztrakció; az ő 
Vietnam-gondjaik felől közelítve válik lehetségessé a szerző 
számára, hogy - következményesen - belebocsátkozzon a 
neuralgikus kérdésbe a történelmi-politikai konkrétumok 
körüli társadalmi vita felkavarása nélkül. 

Zavarja az artikulációt, ha a perspektíva artikulációképte-
len embert mutat, méghozzá a figura számára - eleve adott 
antiintellektualizmusától függetlenül - objektíve is artiku-
lálhatatlan (mert kialakulatlan) helyzetben. Mason „Shiloh"-
jának kamionsofőrje (Leroy) nem fogja fel, mi folyik körü-
lötte; megzavarja, hogy „a válaszok mindig változnak"17; 
sejtelme sincs, mire készül a felesége; bár a legfontosabbat 
felfogja: oda kell figyelnie arra, ami történik. Máskor a 
köztes helyzet, az átmeneti állapot, a válság ellenére meg 
tudják ezek az emberek is fogalmazni helyzetük lényegét 
(Ford egyes figurái). 

A következményes psziché (ha ilyen a narrátor) és a 
fenomenológiai közelítés együttesen okozhat teljes infor-
mációs zárlatot. Mary Robison „Relations" című novellájá-
nak narrátorát, úgyszintén a Junior nevű másik szereplőt, 
fejbekólintották bizonyos traumák, melyekre úgy reagálnak, 
hogy pontosan ezekről nem beszélnek. Amit kapunk, az a 
következményes kallódás, közöny, félbohóc pózolás. 

A „zavarok" ellenére ezekből a művekből is sok mindent 
megtudunk (életigazságokat), ezekből is megkapó sorsok-
ra, maradandó hangulatokra emlékezünk, ha nem is mindig 
azt mondják nekünk, amit hallani szeretnénk. A perspektíva-
redukció és narrátorzsugorítás igazi minimalista bravúrjai a 
Joy Williams-, a Jay Mclnerney- és a Bret Easton Ellis-regény-
ben találhatók. 
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A Breaking and Enteringben Williams rendkívül nehéz 
feladat elé állította magát, és azt sikeresen oldotta meg. 
Olyan perspektívát választott (szelektív mindentudó vagy 
figurális narrációs módban), melyet egyszersmind elfed az 
olvasó elől. Liberty ugyanis egzisztenciális paralízisben 
szenved, ráadásul - mint többször halljuk róla - hallgatag, 
nem közlékeny ember. Mivel pedig a szerző alig mutat 
többet Liberty belső világából, mint amennyit a mindennapi 
érintkezésben vele találkozók látnak, hallanak, megtudhat-
nak róla, meg amennyit belőle kiváltanak a hétköznapok 
banalitásai (bár ezek a „banalitások" olykor az égbe kiálta-
nak) - azazhogy a (fenomenológiai) nézőmód legalább 
annyit számít, mint a nézőpont, ha nem többet - , maga a 
perspektíva-technika borítja homályba a lényeget. A külső 
cselekmény azért nem visz sehova, mert a regénynek az a 
lényege, amit a külvilág Libertyn bensőleg alakít. Azt viszont 
Williams elfedi a szemünk elől. Mégis úgy teszi, hogy a 
könyv végén világossá válhassék, mi történt voltaképpen; mi 
ment végbe Libertyben, milyen eredménnyel. 

Mclnerney Bright Lights, BigCity je a narrátori önkisiklatás 
regénye. Az eredmény látványos: egyes kritikusok szerint a 
műnek se tartalma, se témája nincs. Csak arra gondolhatunk, 
hogy ezek a kritikusok nem olvasták végig a könyvet. Az 
utolsó előtti fejezetben kapták volna meg az üresjáratra és 
önpusztításra fogott életmód magyarázatát. A mű külön 
narratológiai érdekessége, hogy ugyanolyan „polifonikus" 
vagy „dialogikus" viszonyban van a narrátor önmagával 
(egyes szám második személyben beszél önmagához), 
illetve a szerző a hőssel, mint amilyenben levőnek az 
egérlyukban élő embert és szerzőjét Bahtyin találta Doszto-
jevszkij könyvében.18 
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Mclnerney narrátora ráadásul az érzéstelenített ember 
végletes esete. A tudatkikapcsolást, az akart amnéziát súlyos 
narkomániával biztosítja be. Az ilyen narrátortól nem is 
értesülhetünk a lényegről, mert ahhoz gondolnia kellene 
rá. Ő viszont minden tevékenységét arra irányítja, hogy erre 
ne kerülhessen sor. 

A /.ess Them Zero Clay-je is narkotikumokkal szétrombolt 
tudatú narrátor. Míg azonban Mclnerney névtelen szerkesz-
tőjét külső erő húzza ki a teljes tompultságból ( megjelenik a 
testvére), addig Ellis értelmi-érzelmi nihillé kábult narráto-
rát valamilyen alig érzékelhető, mégiscsak működő belső 
folyamat téríti észre. A folyamat útjelzőit a regény képvilágá-
ban és szimbólumaiban hintette el Ellis, és ez a jelzésmód 
szoros kapcsolatot tart az éliminait narrátori tudat pokoljá-
rásával. I la ugyanis a szerző arra vállalkozott, hogy kábított 
tudatot választ művön belüli optikának, csak annyit közvetít-
het az olvasó felé, amennyit az ilyen ember felfog. Mivel 
azonban semmit nem fog fel. pusztán csak regisztrálja, amit 
pillanatnyilag lát és hall, nem marad más, mint az auditív és 
a vizuális benyomások. Ezekben viszont Ellis nemcsak Clay 
lábraállásának menetét tudja érzékeltetni, hanem vitriolos 
társadalomszatirikus utalásrendszert épít ki bennük. A fizi-
kai képet élesre állító belső (értsd: művön belüli) fókusz-
Clay tudata - , mondhatjuk Genette (Mieke Bal és Shlomith 
Rimmon-Kenan által finomított) .lokalizációs" terminoló-
giájával. kívülről mutatja a lokalizálás tárgyát, abban belső 
törvényeket látszólag nem ismer fel. Az élesen exponált, ám 
széthulló valóságfelület jelenséghalmaza mégis tartalmazza 
azokat a szimbolikus jeleket, melyek révén a fokaiizációs 
zavarú „jellem-fokalizátor" végül be tudja tölteni szerepét, 
meg tudja ragadni az alvilági aranyélet morális lényegét.19 
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