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2) Ugyanakkor első olvasáskor is feltűnhet, hogy a szöveg alaphelyzete, témája meg-
egyezik a Füst-kánon középpontjában szereplő nagyregény, A feleségem története témá-
jával. A szerelemféltés motívuma és ennek összekapcsolása más, a hétköznapi életből, 
a művészetből és a bölcseletből vett motívumokkal jellegzetesen Füst Milán-i stílus-
jegyeket eredményez. Ez a jellegzetesség az egyébként a szerzőre nem jellemző rövid-
prózai szerkezettel való összekapcsolásának köszönhetően olyan következményekkel 
jár, amelyek mérlegelése az életmű tágabb vizsgálatára is kihatással lehet. 3) A műfaji 
és az életműbeli szerepen túl azonban a szöveg saját jogon való olvasásának fontossá-
gát is érdemes kiemelni. A szöveg – egyébként a szerző számos más művéhez hason-
lóan – rejtélyességével tűnik ki, mintegy provokálja az újraolvasást, és jelen vizsgálat 
tapasztalata alapján a többszöri újraolvasás újabb és újabb belső összefüggéseket tár 
föl. Az értelmezés megpróbál minél többet föltárni és magyarázni ezekből a belső 
összefüggésekből, amelyek a többértelműség és a gondos megalkotottság benyomását 
keltik. Az értelmezés tehát már részletessége révén is megelőlegez valamit az érték-
ítéletből, mivel a szöveg példaértékét és összetettségét, kifi nomultságát hangsúlyozza.

1. Történet és történetmondás viszonya

„De beszéljünk az eseményekről.”2 Így hangzik a mű első bekezdésének zárómon-
data, amelyből az elemző munka első lépését indíthatjuk. Elbeszélő művek értelmezé-
sének egyik kézenfekvő első lépése, hogy megkíséreljük rekonstruálni a cselekményt. 
Ez természetesen mindig kockázatokkal jár – hiszen óhatatlanul kiragad elemeket 
a mű eredeti szövegösszefüggéséből –, ugyanakkor mégis rendelkezik heurisztikus 
értékkel. A rekonstrukció és annak refl exiója során ugyanis lehetőség nyílik annak 
mérlegelésére, hogy honnan, milyen forrásból származnak értesüléseink az egyes cse-
lekménymozzanatokról, azok oksági vagy egyéb összefüggéseiről. Ha gondolatban 
megpróbáljuk rekonstruálni a Füst-novella cselekményét, hamar nehézségekbe ütkö-
zünk. Mégpedig éppen azért, mert pontosan a cselekmény illetve az azt alkotó ese-
mények mibenléte válik kérdésessé. A mű alaphelyzetét alighanem könnyen azono-
sítjuk, de az ebből következő konkrét cselekvéseket illetően már különböző jellegű 
fenntartásaink lehetnek.

Mi is történik a műben? Az elbeszélő, Alessandro mester beszámol testi és lelki 
öregedéséről, újabb tennivalóiról a műhelyben, néhány beszélgetéséről – a pappal, 
a feleségével és a címszereplő cicisbeóval (vagyis a feleség házibarátjával, de erről ké-
sőbb) –, majd arról, hogy a cicisbeo a minap ott aludt a házában. A már korábban is 
féltékeny férj ugyan ebbe beleegyezik, ám mégis gyanút fog, különféle óvintézkedése-
ket tesz, majd mindezek ellenére éjnek idején nekiindul, hogy leleplezze a szerelme-
seket. Még azt sem tudjuk pontosan, hogy mit tervez tenni velük, csak annyit árul el, 
hogy kést visz magával, és hogy tervében – amelyről még a saját fi gyelmét is igyekezett 
elterelni – a halálnál is rettenetesebb (18.) sorsot szánt a szeretőknek. A vendégszoba 

2 Füst Milán, Öröktüzek, Magvető, Budapest, 1961, 7. A további hivatkozásokat a novella lapszámaira 
lásd a főszövegben.
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0. Bevezetés

Szépprózai elbeszélések vizsgálatakor szinte lehetetlen eltekinteni attól az értelmezési 
hagyománytól, mely szerint az elbeszélő szövegek szerkezetük és jelentésük tekinte-
tében rétegzett, több szinten vizsgálható alkotások. Ennek a szemléletnek gyakorlati 
előnye, hogy a vizsgáló számára jól megragadható szempontrendszert kínál, és az ér-
telmezés tagolását jól segíti. Az alábbiakban Füst Milán A cicisbeo című novellájának 
részletes értelmezésében igyekszem érvényesíteni azokat a ma már tradicionálisnak 
tekinthető elemzési szempontokat, amelyek a szöveg koncentrikus, mintegy kívülről 
befelé haladó vizsgálatát tekintik irányadónak.1 Megpróbálom kiaknázni a módszer 
didaktikai előnyeit, először a szöveg kézzelfoghatóbb, az olvasók várható egyetérté-
sére inkább számot tartó vonásaira összpontosítok, s csak ezek után fogalmazok meg 
spekulatívabb értelmezési kísérleteket. Mindeközben próbálom valamelyest fi gyelem-
be venni magának az elbeszélésnek a linearitását is, bár a kétféle megközelítés óha-
tatlanul ütközik egymással, mivel a szöveg rétegzettségéből kiinduló értelmezést már 
szükségképpen többszöri újraolvasásnak kell megelőznie.

A megértés körszerűségének hermeneutika alaphelyzete elvileg lehetetlenné teszi, 
hogy a szöveg objektív leírása megelőzze az értelmezést. Ezért inkább előrebocsátok 
bizonyos alapvető értelmezési feltevéseket, amelyek motiválták a szöveg kiválasztását, 
valamint előzetes kontextust szolgáltatnak a részletesebb szövegolvasás megfi gyelé-
seihez. Mindezt természetesen annak megjegyzésével, hogy az eff éle előzetes vázla-
tok mégiscsak a részletes vizsgálat során válnak valójában refl ektálhatóvá.

1) A szövegnek a Füst Milán-életműben betöltött központi szerepét akár a kiadás-
történetre vetett pillantás is megerősítheti. A novella első helyen szerepel a még Füst 
életében összeállított, Öröktüzek című elbeszéléskötetben, és a Magyar Remekírók 
sorozat Füst Milán válogatott művei című kötetében is ez az egyedüli rövid elbeszé-
lés. Ez utóbbi adat azzal is összefügg, hogy a szerzőt nem elsősorban a rövidpróza 
mestereként tartja számon az utókor, és az itt elemzendő szöveg is sok tekintetben 
atipikus novellának tekinthető. Ezt fi gyelembe kell venni, amikor az értelmezés álta-
lános módszertani kérdéseket feszeget – annyit érdemes már most előrebocsátani, 
hogy a tipikustól eltérő szöveg olyan kérdések föltételét is lehetővé teszi, amelyek egy 
jellemzőbb műfaji jegyeket mutató szöveg esetében talán nem jutnának eszünkbe. 

* A tanulmány írásakor a szerző az MTA Bolyai Ösztöndíjában részesült.
1 Szegedy-Maszák Mihály, Elbeszélő művek jelentésrétegei = U., Kemény Zsigmond, Kalligram, Po-

zsony, 2007, 41–85.
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ajtajában azonban megtorpan, és végül is nem nyit rá az ifj ú párra. A visszahőkölés 
egyik oka egy kísértetlátomás: annak a Ricci mesternek a szellemét látja meg, akiről 
korábban megtudtuk: ő készítette azt a csillárt, amelynek gyertyáját az elbeszélő 
a saját élete gyertyájának tekinti. Ezután viszont a mester már csak arról számol be, 
hogy élete véget ért. Ezt könnyen érthetjük metaforikusan is, ugyanakkor az elbeszélő 
úgy nyilatkozik, hogy a visszafelé vezető úton már nem nyikorog a léptei alatt a lép-
cső. Vagyis fönnáll az eshetőség, hogy Alessandro maga is szellemmé változott.

A cselekmény tehát a romantikus rémtörténet vonásait hordozza, ugyanakkor 
a cselekmény nem csavaros vagy váratlan fordulatainál, hanem éppen hiányosságánál 
fogva szembeötlő. Az összefoglalás egyik tanulsága az lehet, hogy már a cselekmény 
elmondása során is erősen rá vagyunk utalva értelmező kérdések feltételére. Honnan 
tudjuk, mi történik? Szó szerint vagy átvitt értelemben kell értenünk a történet-
mondó kijelentéseit? Füstnél nem szokatlan, hogy a mű végkifejleténél valamiféle 
visszavonással vagy megtorpanással találkozzunk. Az Adventben nem ítélik el Mac 
Rochumot, a Nevetők Andorja hosszas vallomása után tréfának minősíti annak tar-
talmát, az Őszi vadászat elbeszélő-hőse csak ráemeli a fegyvert apjára, de nem süti el. 
A rokonság talán A feleségem történetével a legerősebb (novellánkat már hívták a re-
gény novella-testvérének is),3 ahol ugyancsak kísértetlátomás téríti el Störr kapitányt 
az újabb szerelmi kalandba való belebocsátkozástól. A cselekvés hiánya felől értett 
történet itt is – mint más művekben – a stilizálásra, a történetmondás mikéntjére tereli 
a hangsúlyt. Alessandro mester megnyilatkozásainak jelentős része nem konkrétan 
megtörtént eseményekre, hanem személyes érzésekre, benyomásokra, tudatállapo-
tokra vonatkozik. A mintegy húszlapos novella első lapján egy álomleírást találunk, 
a zárójelenetben pedig közvetlenül egymás után tudjuk meg, hogy az elbeszélő kép-
zeletben Fiamettával társalog („e pillanatokban is, mint mindenkor máskor is az éle-
tünk folyamán”, 17.), hogy a benyitás előtt vízióként látja maga előtt Fiametta reakció-
ját („A következő képek jártak elém”, 21.), és végül azt, hogy hallani, majd látni véli 
Messer Ricci szellemét. A történet lényegét illető eseményről (Fiametta és a cicisbeo 
közötti viszonyról) csak sejtéseink lehetnek, mint ahogy arról is, hogy Alessandro 
mester ténylegesen kísértetté vált-e, vagy csupán – ahogy a klisé mondja – „a világ 
számára halt meg”, és magányába vonult vissza.

Mindezek a hiányok és kételyek arra engednek következtetni, hogy szövegünkben 
a történetmondás mikéntje fontosabb, mint maga a cselekmény. Jonathan Culler 
alapvető tanulmányában amellett érvelt, hogy minden értelmezésnek döntenie kell 
aközött, hogy a történet tartalmi összetevőit tekinti elsődlegesnek az elbeszélésmód-
hoz képest,4 vagy megfordítva, az elbeszélés stiláris, retorikai összetettségét próbálja 
föltárni, ebből magyarázva a történet voltaképpeni jelentőségét. Culler szerint a két 
megközelítésmód végső soron összeegyeztethetetlen, a második megközelítés kizárja, 

3 Mesterházi Gábor megjegyzése A feleségem története digitális kiadásához írt tanulmányban: <http://
magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/fust/olvass.html> (A megírás körülményei, 52. jegyzet)

4 Például ilyen értelmezés lehetne, amely a női szexualitás, a mono- és poligámia történeti kódjait keres-
né a műben, a cicisbeo funkcióit mutatná be részletesen, és ezek alapján próbálna következtetéseket 
levonni arról, mi is történhetett „valójában” a szöveg homályos pontjain.

hogy a történetet önmagában rekonstruálható, saját identitással rendelkező egység-
nek tekintsük.5

2. A történetmondás „felszíne”: paratextusok, a történetmondó 
és a címzett viszonya

Monika Fludernik Bevezetés az elbeszéléselméletbe című munkájában különbséget 
tesz az elbeszélés külső és belső struktúrái között.6 A külsők közé sorolja a Gérard 
Genette nyomán „paratextusnak” nevezett elemeket: mindazokat a szövegszerű vagy 
egyéb szerkezeteket, amelyek nem közvetlenül tartoznak magához az elbeszéléshez, 
s talán nem is magának a történetmondónak tulajdoníthatók. Ilyen külső struktúrák 
lehetnek a címek, alcímek, fejezetcímek, a fejezetek tartalmi összefoglalói (szinopszi-
sok), fülszövegek, láb- és széljegyzetek valamint akár azon elbeszélői kommentárok 
is, amelyek nem tekinthetők a történetmondás elengedhetetlen tartozékainak. Mint 
látni fogjuk, néhol nem egyértelmű a határ szöveg és kommentár, textus és para tex-
tus, belső és külső között. A szerzői előszó néhol erősen befolyásolja a szöveg értel-
mezését (Füst Milánnál ilyen az Advent előszava), és az elbeszélői kommentárokról 
sem mindig könnyű eldönteni, hogy részei-e a történetmondásnak vagy sem (erre 
később még visszatérek).

Jelen esetben olyan szöveggel van dolgunk, amely vélhetőleg már címével meg-
akasztja az olvasót. A mai irodalmi köznyelvben nem gyakori a cicisbeo szó, a modern 
európai (olasz) művelődéstörténetben nem bensőségesen jártas befogadó alighanem 
már a cím kiejtésénél is elbizonytalanodik. Első elemző kérdésünk az is lehet, hogy 
a szöveg mennyiben segít a nehézségek eloszlatásában, vagyis értelmező viszonyban 
áll-e egymással a cím és szöveg.

Másodszor érdemes egy pillantást vetni az alcímre: „Alessandro Démoué mester 
levele egy ismeretlen barátjához”. Az alcím műfaji önmegjelölést is tartalmaz, vala-
mint többféle viszonyt jelez a kommunikáció szereplői között. A levélíró barátjának 
fogalmazza a levelet. Kettejük viszonya alighanem bizalmas, így arra számíthatunk, 
hogy a beszélőnek nem kell mindent részletesen megmagyaráznia. Ennek a bizalmas-
ságnak akadnak is jelei a szövegben: „A lakásom előterét ismered” (22.), „(amit még 
neked se mondhatok el)” (19.), sőt: „Ez is csak érthető, magyaráznom nem kell az ilyet 
s épp te előtted, aki olyan okos vagy?” (11.) A levélíró és a címzett közötti bizalmas 
viszony bizonyos mértékig magyarázhatja az elbeszélés homályos pontjait, bár – ha 
hiszünk is a levél fi kciójának – ez inkább a mester jellemének és a közös vonatkozási 
pontul szolgáló kultúrának a magyarázata, nem pedig a történet alapjául szolgáló ese-
mények tisztázása alól menti föl a történetmondót. Utóbbinak lényegibb okai lehetnek.

Tulajdonképpen a bizalmas levelezés fi kciója is lelepleződik legalább egy alkalom-
mal, amikor az elbeszélés mégis megmagyarázza (tömören, ám külön bekezdésbe 
szedve, szembeötlő módon) a cicisbeo szó jelentését:
5 Jonathan Culler, Story and Discourse in the Analysis of Narrative = U., Th e Pursuit of Signs, Rout-

ledge, London  – New York, 2001, 208.
6 Monika Fludernik, Einführung in die Erzähltheorie, WBG, Darmstadt, 2006, 33–35.
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Csütörtökön zenedélutánt rendeztünk. Fiametta hárfázott, én hegedűltem, az-
tán fuvoláztam… A cicisbeo is ott volt. 

Ez a feleségem lelki barátja.
– Mit bánom én ezt a vakarcsot, – gondoltam magamban akkor is újra.
Pedig hát nagyon szép fi ú, nem éppen vakarcs, ezt én tudom és mégis így ne-

vezem. Karcsú, magas és hajlékony, tehát folyton ing, mintha fa volna és fújná 
kicsit a szél. (10.)

A defi níció („a feleségem lelki barátja”) amolyan szerzői beavatkozásnak tekinthető, 
nyilvánvaló címzettje a modern olvasó, aki nincs tisztában a szó jelentésével. Ameny-
nyiben észleljük a kiszólást a szövegből, egy pillanatra megszűnik az az illúziónk, 
hogy az egész szöveget a mester és Giovanni közötti kommunikációs helyzetnek kell 
alárendelnünk. A kiszólás bizonyos tekintetben rombolja az elbeszélés következe-
tességét,7 ugyanakkor kidomborítja a talán kissé melodramatikus szöveg akár hu-
morosnak is felfogható vonásait, és fölhívja a fi gyelmet arra a dimenzióra, amelyben 
az olvasó saját magára mint a szöveg címzettjére gondol, és tudatosan kezdi keresni 
a szöveg megalkotottságának stiláris jegyeit. Az ilyen olvasó – aki elfogadja, hogy a 
szöveg az ő közreműködésével kel életre – alighanem jobban összpontosít a fordula-
tok, alakzatok és motívumok jelszerű összefüggéseire, mint az, aki az elbeszélést csak 
mint egy tőle független kommunikációs aktus lenyomatát veszi szemügyre.

Ugyancsak a paratextuális jelzések között kell számot vetnünk a szöveg tagolásá-
val, amelynek szintén mélyreható következményei vannak a történetmondás egészére 
nézve. Az elbeszélés csillagokkal elválasztott rövidebb szakaszokból áll, szám szerint 
négyből. A szakaszok ugyancsak gyengítik a szöveg levélszerűségét, nemigen felel-
nek meg a levélírás konvencióinak – a szövegből egyébként hiányzik a megszólítás és 
a búcsúzás is. A csillagok és a szakaszhatárok megszakításokat iktatnak a történet-
mondásba, amelyeket az elbeszélő metakommunikatív módon is jelez, olykor lezár-
va és újrakezdve a történetet. „Ennyit akarok most Fiammettáról egyelőre közölni”; 
„Most pedig hallgasd meg, hogy mi történt velünk mostanában” (9.). A szakaszok kü-
lönálló jelenetekre bontják az elbeszélést (inkább drámai, mintsem levélszerű jelleget 
adva neki), felhívják a fi gyelmet a történet időbeli ugrásaira („Félóra múlva megjött 
a cicisbeo” – 14.), valamint alkalmat kínálnak a motivikus utalások és kapcsolatok 
megerősítésére – a címzettre irányuló fatikus, konatív vagy metakommunikatív 
gesztusok álcájában („S itt van aztán szerepe a fi nom papucsoknak, meg a megkent 
ajtóknak” – 17.).

Az utóbbi utalás a novella első bekezdéséhez küldi vissza az olvasót, amelyben 
a zajtalanság témája először kerül elő. A szöveg felütése maga is rendkívül szokatlan, 
egyáltalán nem levélszerű, ugyanakkor bevezeti a második személyű címzettel való 

7 Wayne C. Booth méltán világhírű prózaelméleti munkájában egyebek között azzal a modernista esz-
ménnyel szállt szembe, amely az irodalmi mű „tisztátalanságai” között tartotta számon az olvasóhoz 
való közvetlen odafordulást. „Ha az olvasóhoz való felismerhető odafordulás a tökéletlenség jele, akkor 
valójában lehetetlen tökéletes irodalmi művet találni.” Wayne C. Booth, Th e Rhetoric of Fiction, Th e 
University of Chicago Press, Chicago–London, 1961, 99.

kommunikáció fi kcióját. „Tudnod kell, hogy én mostanában papucsban és hálóka-
bátban töltöm napjaimat. Ezek a papucsok puhatalpúak, tehát zajtalanok, ezt is 
tudnod kell a továbbiak miatt. És mit még? Hogy nálam az ajtók is mindig zajtala-
nok, mert jók meg vannak kenve. De beszéljünk az eseményekről.” (7.) A szöveg 
motívumainak lehetséges szerepköreit és jelentéseit külön kell mérlegelnünk, annyit 
azonban már itt is előrebocsáthatunk, hogy az otthon ülés és főképp a zajtalanság 
képzetköreinek kiemelése fontos a történet egésze szempontjából. A kommunikáció 
aspektusából viszont különösen érdekes, ahogy a történetmondó a „tudnod kell” fi -
gyelmeztetésével indít, ezt többször is megismétli a nyitó bekezdésben, majd meg is 
magyarázza, hogy erre a tudásra a „továbbiak miatt” van szükség. A bevezető bekez-
dés szerepe komplex: egyrészt megalapozza a feladó–címzett-kommunikációt, más-
részt bevezet a történetben alapvető témákat és motívumokat, harmadrészt pedig 
a későbbiekre való rejtélyes utalással felkelti az olvasó kíváncsiságát. A puhatalpú 
papucsok és hangtalanul nyíló ajtók a lopakodás, a titok, a leskelődés képzetköreivel 
kapcsolódnak össze, a voyeur örömeit ígérve az olvasónak (melyekről persze a végén 
le kell mondania, eltekintve a mester képzeletében lejátszódó jelenettől, melyben ví-
zióként jelenik meg előtte a szexuálisan felajzott, „tüzelő arcú” [21.] Fiametta).

A második személy később is lehetőséget teremt a történetmondónak arra, hogy 
jelezze az elbeszélés súlypontjait azáltal, hogy a címzett fi gyelmét felhívja egyes 
motívumok vagy képek fontosságára. Az első oldalakon mindjárt két ilyen fi gyel-
meztetéssel találkozunk: az egyik az álom leírásába ékelődik be („álmomban, el ne 
feledd” – 7.), a másik egy metaforikus kép újbóli kifejtésére ad alkalmat („Tehát el 
ne feledd: egy elhagyatott várost vettünk Giovanni” – 9.). A vettünk ige itt abban az 
értelemben szerepel, ahogy az iskolában „vesznek” valamilyen tárgyat, vagyis a beszélő 
és a címzett viszonyát a didaxishoz közelíti. Eff éle magyarázatok, önkommentárok 
később is előkerülnek, ezek a történet tagolására, részösszefoglalásra alkalmasak, 
 illetve arra is szolgálhatnak, hogy a beszélő helyzetének, stílusának különlegességét 
emeljék ki, ezzel egyrészt magyarázva a szöveg beszédmódjának olykori furcsasá-
gait, másrészt esetleg növelve a szöveg potenciális vonzerejét az újdonságra vágyó ol-
vasó előtt8 (azt hangsúlyozva, hogy nem egy hétköznapi ember hétköznapi történetét 
olvassuk).

De folytatom történetemet, megint elkalandoztam tőle, barátom. (12.)
(Pontosan akarok leírni minden mozzanatot.) (13.)
(Szeretek emlékezni, ebből is látszik, hogy öregszem.) (13.)
Nem untatlak ennek részleteivel. Elég abból annyi, … (15.)
(Hogy ilyen ostobaságokat is leírok most, s az életem utolsó óráiban – 

nem különös?) (15.)

8 Culler idézett munkájában – Labov hires szociolingvisztikai kutatásaira is hivatkozva – említi, hogy 
egy történet voltaképpeni jelentése saját elmondásának hitelesítésében, jelentőségének megerősítésében 
áll. Valamely történet legsúlyosabb bírálata az lehet, ha elhangzása után a közönség úgy reagál, hogy 
„na és?” Culler, I. m., 205. Az elbeszélés mint csábítás ehhez kapcsolódó elméletéhez lásd még Ross 
Chambers, Story and Situation. Narrative Seduction and the Power of Fiction, University of Minnesota 
Press, Minneapolis, 1984.
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Ez pedig […] valamit jelentett most a számomra (amit még neked se mond-
hatok el) (19.)

A második személyű elbeszélés tehát olyan narratív eszközként azonosítható, amely 
lehetővé teszi a szöveg egyes mozzanatainak kiemelését, refl exióját, a tényleges ol-
vasó fi gyelmének irányítását a látszólag Alessandro mester „ismeretlen barátjához” 
szóló intelmek révén. Akárcsak a cselekmény hézagait és hiányait illető megfi gyelé-
sünk, ez a vonás is arra utal, hogy a narratív váz és a keret vizsgálata inkább negatív 
belátásokat (hiányok, homályos pontok és megtévesztő látszatok felismerését) tesz 
lehetővé, mindezek a megfi gyelések tovább irányítanak minket, a szöveg egyéb réte-
geinek vizsgálatára.

3. A szöveg világa: referenciális kontextus

Elbeszélő szövegek esetében – főként a népszerű és a realista irodalomban – az olva-
sók túlnyomórészt nem a szöveg stilisztikai vagy szövegszerű felszínére, hanem a szö-
veg által vázolt fi ktív világra összpontosítják a fi gyelmüket.9 Ennek a világnak a részét 
képezik a helyszín, a szereplők, a világ térbeli és időbeli kiterjedései, a történelmi 
vagy referenciális világgal való egyezések stb. A „világ” itt tulajdonképpen metafo ri-
kusan értendő, mindazokat a kimondatlan előföltevéseket is jelöli, amelyeket az olva-
sónak mozgósítania kell, hogy értelmet adjon eseményeknek: mérlegelje a szereplők 
motivációit, egyes cselekményszálak lehetséges végkifejleteit, valamint azt, hogy az 
adott világban mi tekinthető normálisnak és megmagyarázhatónak, hol húzódnak 
a „fantasztikum” határai. Egy kísértetlátomásról például Sherlock Holmes racio-
nalista világában valószínűleg az derülne ki, hogy szemfényvesztés eredménye (mint 
ahogy A sátán kutyájának szörnyű megjelenése is az), a rémregény hagyományában 
viszont a fi ktív világon belül valóságosnak kell elfogadnunk az ilyesmit. A modern 
elbeszélésirodalom egyik kulcsműve (amely főként a Füst szépprózáját is érintő pszi-
choanalitikus olvasásmódok jellemző próbaköve volt),10 Henry James A csavar fordul 
egyet című munkája viszont éppen azon alapul, hogy nem lehet véglegesen eldönteni, 
a nevelőnő csakugyan kísértetet látott-e, vagy képzelete játszik vele. A külső valóság 
és a képzelet eff éle eldöntetlensége természetesen már a romantikus rémtörténetben, 
például E. T. A. Hoff mann (A homokember) vagy Edgar Allen Poe (A fekete macska) 
műveiben is fontos szerepet játszik, és mint már utaltam rá, A cicisbeo végkifejleté-
ben is megtalálható.

Nyilvánvaló, hogy a novella már terjedelmi okokból sem alkalmas egy fi ktív világ 
olyan mértékű kidolgozására, mint ahogy azt akár a realista nagyregény, akár bizo-
nyos modern népszerű műfajok (fantasy, science-fi ction stb.) konvenciórendszere 
előírja. Rövidebb történetben az olvasó sokszor kénytelen odavetett utalásokból, má-

9 Például Roman Ingarden, Az irodalmi műalkotás, ford. Bonyhai Gábor, Gondolat, Budapest, 1977, 
224–225.; Mathias Martinez – Michael Scheffel, Einführung in die Erzähltheorie, Beck, München, 
20098, 123.

10 Shoshana Felman, Turning the Screw of Interpretation, Yale French Studies 1977/1–2., 97–204.

sodlagos jelekből következtetni az elbeszélt világ törvényszerűségeire.11 Füst novellája 
sok tekintetben kiélezi ezeket a vonásokat, és az elbeszélt világ tér- és időrendszerét 
megbontja, a kereteket homályossá és bizonytalanná teszi.

Amennyiben az elbeszélt világ vonatkozási rendszerét a referenciális utalásokból 
szeretnénk megérteni, a legfeltűnőbb sajátosság a szöveg olasz jellege. Az összes név 
olasz vagy legalábbis latinos: Giovanni Sacerdote, Fiametta, Alessandro Démoué, 
Messer Ricci, Paulo (helyesen: Paolo)12 Uccello, Jacomo. A végig a mester saját házá-
ban, zárt térben játszódó történetben csak néhány helynév szerepel: hősünk a felesé-
gének tartott beszámolójában megemlékszik „a bergamói fura népről”, s ezen kívül 
egyedül egy Fiatala nevű községet, valamint a közelében fakadó forrást említ. Talán 
nem lepődik meg az olvasó, ha ezt a nevet nem találja Olaszország térképén.

Már láttuk, hogy a cicisbeo szó jelentéséről a szövegből csak annyi derül ki, hogy 
a feleség lelki barátjáról van szó. Ahhoz már külső segítségre van szükségünk, hogy 
megtudjuk, a cicisbeo név valódi történelmi intézményt jelöl. Maga Füst is hivatko-
zik erre az intézményre Szexuál-lélektani elmélkedések című művében:

A szexuális rend különböző kísérletei
Az ember mindenfélét megpróbált, hogy e tekintetben [mármint a birtoklás-
vágy és a szexuális változatosság iránti igény közötti ellentét tekintetében] ki-
elégítő helyzetet teremtsen, de persze hiába, mert ennyi és ily nagy ellentéteket 
jól kiegyenlíteni nem is lehet. A férfi ak önkényuralmára alapított szexualitás, 
amelyben a kizárólagosság joga csakis a férfi t illeti meg s amely a muzulmánok 
és egyéb népek szexuális rendjét jellemzi: e tirannikus szexualitás, mint tudjuk, 
nem bizonyúlt nagyon áldásosnak. Hasonlóképpen a poliandria sem, a többfér-
jűség, amely példáúl a tibetieknek is szexuális rendje, de egyes abesszín törzseké 
is, aminthogy bizonyos fantáziás merészséggel a tizenhetedik századbeli olasz-
országi cicisbeo intézményét is ide lehetne sorolni.13

A szövegből tehát kitetszik, hogy Füst a többférjűség szokásrendszeréhez kapcsol-
hatónak tekinti a cicisbeo intézményét, és történeti helyét a 17. századi Itáliában je-
löli ki. Az idézett szövegrészt és annak közvetlen környezetét bizonyos értelemben 
magyarázó erejűnek is tekinthetjük a novellára nézve, bár ez a magyarázó erő mind-
össze a szöveg alaphelyzetére vonatkozik – amely e tekintetben megegyezik A fele-
ségem története alaphelyzetével –, és nem mond sokat a művészi kidolgozás egyedi 
vonásairól.

Az intézmény jelenléte tehát a szöveget a 17–18. századi Itáliához köti, de ez az 
egyetlen komoly jel, amely konkrét referenciális környezetbe helyezi a szöveget. Eh-
hez kapcsolódik, hogy a történetmondó fontosnak tekinti megjegyezni: „Jól tudod, 

11 Thomka Beáta, A pillanat formái, Forum, Újvidék, 1986, 25.
12 A novella olasz fordítója több helyen csendesen korrigálja is a magyar szöveget, Fiamettát Fiam met-

tának, Uccellót Paolónak nevezve. Lásd Milán Füst, Il cicisbeo, ford. Chiara Fumagalli = U., Il 
cicisbeo e altri racconti, Anfora, Milano, 2004, 7–25. (Későbbi hivatkozások: Fumagalli, ford.)

13 Füst Milán, Szexuál-lélektani elmélkedések, Fekete Sas, Budapest, 2001, 14–15.
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hogy nem vagyok féltékeny fajta.” (11.), ami összekapcsolhatja az elbeszélés belső 
motivációit a cicisbeo intézményére vonatkozó történeti ismereteinkkel. Az intéz-
ményről szóló egyik leghíresebb beszámoló a 18. századi angol író, Tobias Smollett 
nevéhez fűződik, aki az érdekházassághoz kapcsolja a házi barát tartásának intézmé-
nyét, valamint ahhoz, hogy az olasz férfi ak saját rossz hírüket (hogy tudniillik mód-
felett féltékenyek) igyekeztek ellensúlyozni azáltal, hogy megengedték feleségeiknek 
elegáns fi atal kísérő tartását.14 A cicisbeo szerepköre mindenekelőtt publikus volt, 
az újabb történeti kutatások nem szolgálnak egyértelmű bizonyítékkal arra nézve, 
hogy milyen arányban vezethetett a fi atalabb férfi kísérő tartása tényleges házasság-
töréshez.15 Füst szövegében azonban éppen a privátnak és a publikusnak, a szelle-
mi-intellektuálisnak és a testinek ez az elválasztása válik kérdésessé.

Láthatjuk, hogy magából a szövegből lényegesen kevesebb derül ki a cicisbeo in-
tézményrendjéről, mint amit akár Füst értekezésének, akár az újabb történeti kutatá-
soknak a segítségül hívásával megtudhatunk. Az elbeszélés a fönt már idézett rövid 
defi níció révén segítséget ad az olvasónak a fogalom körülhatárolásában, ez a meg-
határozás azonban homályos marad. A kontextusok összevetése (mint ahogy Füst 
értekező szövegének számos történeti példát egymás mellé állító stratégiája is) azt 
sugallja, hogy a novella történeti világa inkább díszletszerű; az elbeszélést nem törté-
neti érdeklődés vezérli abban az értelemben, hogy egy adott kor intézményrendszeré-
nek, a kor mentalitás- vagy eszmetörténetének rekonstrukciójának igénye irányítaná. 
Számos jel mutat arra, hogy a 17–18. századi olasz kontextus inkább fi guratív szere-
pet kap, s a novella motívumai más síkon értelmezhetők.

Erre mutat részint az is, hogy a szövegben található kevés valós irodalom- és művé-
szettörténeti utalás nem kortársakra esik: Paolo Uccello, Marcus Aurelius, Aquinói 
Szent Tamás és Dante szerepel név szerint a szövegben, az ő nevük említése nem 
a korfestés szerepével, hanem más funkciókkal látható el. Ugyancsak az olasz környe-
zet „díszletszerűségét” hangsúlyozza egyes nevek beszélő jellege: Uccello (’madár’), 
Fiam[m]etta (’lángocska’) és a Fiatala forrás nevét kell kiemelni. Utóbbi olaszul is föl-
idézhet egy szójátékot (fi ato: ’lehellet’), de még kézenfekvőbbnek látszik, hogy a ma-
gyar fi atal szóval hozzuk összefüggésbe.16

4. Tér- és időviszonyok

Már láttuk, hogy az elbeszélés szűk térre összpontosul: minden elbeszélt esemény 
a történetmondó házában játszódik. Ebből a zárt térből mindössze három alkalom-

14 Tobias Smollett, A Journey through France and Italy, TPP, London, 2010, 177. (XVII. levél. Kelt: 
1762. július 2., Nizza)

15 A téma legújabb kutatója Roberto Bizzocchi, aki 2008-ban jelentetett meg könyvet e tárgyban (Cicisbei. 
Morale privata e identità nazionale in Italia, Editori Laterza, Bari, 2008). A könyvről Christopher Storrs 
számol be recenziójában: Th e English Historical Review 2010/4., 999–1001.

16 A szöveg olasz fordítója is ez utóbbi lehetőséget részesíti előnyben, amikor a forrás nevét Giovinate-
ként adja vissza, amelyben ugyancsak a giovane (’fi atal’) alak rejlik. Fumagalli, ford., 13. A giovani 
(’fi atalok’) köznév és a Giovanni tulajdonnév közötti hasonlóságnak az értelmezés zárlatában lesz 
jelentősége, ez az olasz szövegben jobban érvényesül.

mal mozdul ki a szöveg, ám nem a tényleges cselekmény szintjén. Egyszer egy vissza-
utalás keretében a mester arról számol be, hogy korábban Fiametta a cicisbeo kísére-
tében egy napot elcsavargott, azóta tiltja is, hogy a feleség felügyelet nélkül elhagyja 
a házat (11.). Nem sokkal később zajlik le a mester és a feleség beszélgetése, amelynek 
keretében a mester földrajzi előadásokat is tart – a hegyekről, Bergamóról és a fi atalai 
forrásról emlékezik meg (13.). Végül akkor, amikor a cicisbeo bekéredzkedik éjsza-
kára a házba, és két indokot nevez meg: hogy odahaza kiöntött a folyó, és hogy bíró-
nak jelölték ki „két falujabéli betörő dolgában” (14.), ezért kell itt maradnia másnapig. 
Ezek az események jelzik a házon túli társadalmi és természeti világ létezését, ám 
végső soron csak indokul szolgálnak arra, ami a házon belül fog bekövetkezni. A szö-
veg témájává is teszi a térnek ezt a magára záródását, a mester már az első lapok egyi-
kén utal rá, hogy a tér beszűkülése az ő öregedésével, a világtól való elzárkózásával 
függ össze, amit az évszakok implicit szembeállításával jelez: „Ezt most tavasszal 
kezdtem először észlelni magamon […] Kinn rügyeztek a fáim s én nem léptem ki 
kamrám ajtaján.” (9.) Ez az összefüggés a tér- és az időviszonyok szoros kapcsolatát 
is megerősíti.17

A ház belső tagolásának ugyancsak szerep jut. A mester munkakamrája az eme-
leten van, itt „motoz” zeneszerszámaival, míg egy másik kamrája a pincében talál-
ható. Ebben a pincekamrában zajlik a cselekmény középső része (az elbeszélő egy 
ponton fontosnak találja megjegyezni, hogy „elég világos” [13.] kamráról van szó), itt 
tart előadást a feleségnek, majd beszélget a művészetekről a vendég cicisbeóval. Innen 
indul azután végső éjszakai portyájára is. Az emeleti részről szólva annak kettéosz-
tottságát hangsúlyozza az elbeszélés: a vendégszobát is tartalmazó szárnyépületet 
„vasajtó választotta el a mi házunktól” (19.). A vasajtó nyitva van, egyebek közt ebből 
látja a mester bizonyítottnak gyanúját. A fent és a lent megkülönböztetését a lép-
csőjárás hangsúlyozása is kiemeli, és fontos szerep tulajdonítható neki a szöveg mo-
tívumrendszerében, míg a vasajtó nyitva hagyása a mester által ellenőrizni kívánt 
térelrendezés megszakítását jelenti, aminek a novella egészét érintő jelentése is lehet. 
A történetmondó ugyanis nem rendelkezik sem magának az elbeszélt eseménysoro-
zatnak a teljes ismeretével (végső soron nem szerez tényleges bizonyosságot arról, hogy 
megcsalják), másfelől pedig a saját életének, identitásának birtoklásáról is lemond.

Ennek természetesen komoly időbeli vonatkozásai is vannak. Az elbeszélés elsőre 
egy idősödő, halálát közeledni érző ember önvallomásának tűnik. Az első monda-
tok már valamiféle időszembesítés képzetét keltik, egy olyan kontrasztét, amelyet 
egy közelmúltbeli hasadás hozott létre. Az első lapokon számos időhatározóval ta-
lálkozunk: „mostanában”, „az utóbbi időben”, „már nincs is”, „az utóbbi félév alatt” 
(mind: 7.). Az elbeszélés itt gyakorító jelleget ölt: a mester az elmúlt hónapokban, 
a „most tavasszal” (9.) elkezdődött romlás óta végzett napi tevékenységéről számol 
be. Ezt a romlást szó szerint az öregedéssel hozza összefüggésbe (8.), ám testi tüne-
tekről nem számol be, inkább elkedvetlenedésről: „Nem ízlett már, nem akartam, 
elfordult már mindettől a képzeletem” (9.). Az olvasó akár az elbeszélő megbízhatat-

17 Szegedy-Maszák, I. m., 61.
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lanságára, önértelmezésének túlzó jellegére is gyanakodhat, amikor azt olvassa, hogy 
az öregedő ember „már az ötvenen is túl van, mint jómagam is…” (10.), vagyis kide-
rül, hogy nem igazán élemedett korú emberről van szó. Az öregség és a halál közelsé-
ge tehát nem feltétlenül szó szerinti értelemben, inkább egy korlátozott vonatkozás-
ban érthető. A cselekmény kontextusában joggal merülhet föl, hogy talán inkább 
csak a nemi vágy kihűlésével, a testi potencia csökkenésével van dolgunk.

Akárcsak a tér, az idő esetében is szűk az elbeszélés hatóköre,18 ugyanakkor az 
időviszonyok némiképp kuszák. Az elmúlt hónapokról szóló gyakorító elbeszélésbe 
egy „ma” álmodott álom leírása ékelődik, vagyis a történet ideje az elbeszélés (a le-
vélírás) jelen idejéhez viszonyítható, akárcsak a „most tavasszal” időmegjelölés. Sőt, 
utóbbi összefüggésben az is kiderül, hogy a mester ekkortájt kezdett leveleket írni 
barátjának (a korábbi levelek tartalmáról nem tudunk meg semmit). Az első csillag 
után kezdődik az előrehaladó elbeszélés, ám itt az időmegjelölések a jelenhez csak 
pontatlanul viszonyítanak, inkább a hét napjait jelölik meg viszonyítási pontként. 
„Nemrég egy pap járt nálam […] ez így szólt hozzám egy este (szerdai napon történt 
ez, éjjel két óra körül)” (9.), így kezdődik a történet, majd többszörösen visszatérnek 
a napokra vonatkozó utalások. „Ez, mondom, szerdán történt. // Csütörtökön zene-
délutánt rendeztünk.” (10.) „Egyszóval csütörtökön délután hárfáztunk.” (12.) Majd 
némiképp következetlenül: „Mondom, csütörtökre virradólag történt mindez” (13.). 
Hogy ez a „nemrég” hogyan viszonyul a jelenhez, azt nem jelzi pontosan a szöveg, 
csak abból lehet gyanítani, hogy a pap fi gyelmeztetése után megjegyzi az elbeszélő: 
„S ettől a perctől fogva érzem én csakugyan nagyon betegnek magam.” (13.) Kérdés, 
hogy a csütörtök hangsúlyos, háromszori előfordulását vajon az evangéliumi passió-
történetre való utalásként kell-e értenünk (a húsvétot is megnevezi a szöveg a „most 
tavasszal” kezdődött bajok ecsetelésekor (9.). A későbbieket előrevetítve: elképzel-
hető, hogy ez az utalás is tartalmassá tehető, noha inkább groteszk vagy parodiszti-
kus módon, nem annyira a feltámadás, inkább a kísértetlét, az élet és a halál közötti 
lebegés vagy eldöntetlenség értelmében. Talán ebben a kontextusban lehet értel-
mezni az elbeszélés bizonytalanságát, a valós kronológiai idővel való zavaros bánás-
módját is.

Mindezeket a megfi gyeléseket szintetizálhatjuk, ha arra utalunk, hogy a szöveg 
számos mimetikus kódot idéz meg (műfaji konvenciók, történelmi kontextus, föld-
rajzi és építészeti tér, kronológiai idő), ám végül mindegyiket díszletté redukálja vagy 
összezavarja. A mimézis felfüggesztésével az elbeszélés a szöveg fi guratív, szimboli-
kus szintjére utal, a „fi kció tudattalanjára”19 összpontosítva az értelmező fi gyelmét.

6. Beszédmód és fi gurativitás

Az elbeszélő beszédmódja nem csak a fent említett okoknál fogva hívja föl magára 
a fi gyelmet. Füst Milán számos elbeszélőjére jellemző az a némiképp modoros, sok 
18 Találunk néhány visszautalást az elbeszélő gyerekkorára és apjára (anyjára nem!), valamint egy hivat-

kozást arra, hogy Fiamettával tizenkét évet töltöttek együtt.
19 Michael Riffaterre, Fictional Truth, Johns Hopkins UP, Baltimore–London, 1991, 84. skk.

közbeékeléssel, kitérővel, kérdéssel és felkiáltással tarkított beszédmód, amely Ales-
sandro mesterre is jellemző, például „És mit még?” (7.); „Hát hiába!” (11.); „Hát nem 
rettenetes ez?” (12.); „Csoda-e tehát, ha könnyes volt megint a szemem” (24.). Ugyan-
csak feltűnő a szöveg ritmikus tagolása, a hosszabb leíró vagy elbeszélő részleteket 
megszakító, összefoglaló, olyakor lakonikus tömörségű mondatok szerepe. Ezek sok-
szor külön bekezdésbe szedve akasztják meg az elbeszélést, foglalják össze az esemé-
nyeket, emelik ki egyes motívumok szerepét.

Ennyit akarok most Fiamettáról egyelőre közölni. (9.)
Ez, mondom, szerdán történt. (10.)
Így beszéltem hozzá percekig. (18.)
Csendesen bólintottam tehát (19.)
S nyilván ez volt az igazi értelme mindennek a jelenésnek. (24.)

Az elbeszélő konvencionális funkciói20 közül a konkrét történetmondás, a szereplők 
és a viszonyok minősítése (például erős jelzők és határozók használatával), és az el-
beszélés önrefl exiója is mind megtalálható, azonban a fent említett tömör monda-
tok között nemigen találni olyan általános érvényű tételeket, mint amilyenekkel más 
Füst-elbeszélők kapcsolják történeteiket absztrakt igazságokhoz („Minthogy formá-
kon múlik az élet” – hangzik Störr kapitány egyik legnevezetesebb ilyen maximája).21 
A cicisbeo történetmondóját az élet általános törvényszerűségei kevésbé foglalkoztat-
ják, mint saját állapotának különössége. A leírások nagy része ezért önleírás, az el-
beszélés egyik legfőbb sajátossága, hogy újabb és újabb metaforákat és hasonlatokat 
állít elő, hogy megkísérelje leírni azt, ami szó szerint kimondhatatlannak bizonyul.

Az önleírások folyamatosan a test és a lélek viszonyának leírása körül forognak, 
erre keresnek újabb és újabb alakzatokat. Az első lapokon már több szöveghely jelzi 
ennek a feladatnak a nehézségét: a metaforák egymásba alakulnak, az elbeszélést pe-
dig megszakítások (anakoluthon), ismétlések és egyéb nyelvtani furcsaságok is jellem-
zik. Az első szóképben az elbeszélő a címzett érzékszerveire apellál: „Ha látnád, 
vagy hallanád, hogy éjjel mint kopácsolok […] ha mindezt látnád, azt hinnéd, elment 
az eszem, vagy legalább is: hogy lelkem már nincs is, mert elszállt hozzá méltatlanná 
vált hüvelyéből” (7.). A megszólítás egyrészt csak részlegesen ismétli meg az érzékle-
tekre való utalást: a puszta testiség másodszorra már nem hallható, hanem pusztán 
látható dologként tűnik föl. Az ész vagy a lélek (ami persze nem is ugyanaz) eltávo-
zása a testből mintha éppen a hang megszűnésével járna együtt. Később azt is olvas-
suk, hogy a mester bajai között a zene iránti érdeklődés megszűnése is szerepel (13.); 
az sem világos, hogy a hegedűkészítés iránti új keletű érdeklődés ennek a bajnak 

20 Fludernik, I. m., 37–38.
21 Füst Milán, A feleségem története, Magvető, Budapest, 1957, 58. Az Advent elbeszélője szinte szó szerint 

ugyanezt mondja Mac Rochum tárgyalásának egy mozzanata kapcsán, amikor a vádlott hatásos szó-
noklata után véletlenül a szék mellé ül, és fenékre pottyan: „Indulatában nem vette észre, hogy nincs 
mögötte szék s ennyi volt az egész. Mivelhogy ilyesmiken múlik az élet.” Füst Milán, Kisregények I., 
Magvető, Budapest, 1958, 98.
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a tünete-e vagy egy azt megelőző fázis. Mivel már fölmerült a gyanú, hogy a mester 
baja legalább részben szexuális természetű (ezt jelenthetné a test méltatlansága a lé-
lekhez), ezért a hegedű és a női test alakja közötti hasonlóságot már itt érdemes föl-
jegyezni.

A test és a lélek viszonya azonban nem könnyen leírható: a mester beszéde akado-
zóvá válik („viszont a lelkem és a szívem – mit mondjak erről?” – 7.), majd hirtelen 
átvált a beszélő aznapi álmának leírására, melyben madarat fog a kertben, és elrejti az 
inge alá, mire a madár megül a szívén. (A szövegben később – a kronológiában min-
den bizonnyal előbb – a lampettáját rejti a köpenye alá a mester – 17.) Ezek után 
közli, hogy a szívéről nem akart nyilvánosságra hozni semmit (legalábbis „ez volt 
eddig a szándékom”), majd pedig a szívét egy rozzant hajó előkelő kapitányához ha-
sonlítja.22 Néhány sorral lejjebb egy analepszis révén visszavált annak leírására, hogy 
milyen remekül szórakoztatta annak idején „e kapitány” Fiamettát, s a közös szóra-
kozás számos módja között a vas hevítését emeli ki, amelyhez „ostoba verset” (8.) is 
mellékel. Az izzó vas és a szerelmi szenvedély közötti megfelelést a vers elég egyér-
telművé teszi („Kihűl az is, mint a szívem, / Szítsad hát a tüzem híven…” (8.). Ezen 
a ponton már aktivizálódik Fiametta nevének olasz szótári jelentése (valamint azt is 
megtudjuk, hogy haja is lángvörös), ami az egész cselekménynek allegorikus táv-
latot kölcsönöz.

E hajdani idill leírását az öregedés jellemzése követi, melyben az örömtelen öreg-
ember „olyanná válik, mint a kihalt város, csupa még meglévő épületekkel, csak épp 
hogy nincs már, aki az ablakaikban daloljon” (8–9.). A vár fehér asszonya című Ady-
versre emlékeztető allegóriát egy elhagyatott szoba mélyén lángoló mécses leírása 
egészíti ki, ám az ezt a képet kibontó bekezdésnek nincsen grammatikai alanya, vala-
mint ebben és a következőben is kétszer előfordul a kihagyást jelző három pont.

Ezzel szemben, valamint egy átkozott mécses, amelyet egy elhagyatott szoba 
mélyén égve felejtett valami szamár … s ez most magános tébolyában egyszerre 
az égre tör és lángol és lobog eszeveszetten, mintha apró kis tűzhányóként 
akarná bevégezni eddigi lenge világát …

Tehát el ne feledd: egy elhagyatott várost vettünk Giovanni s abban e mé-
csest egy még elhagyatottabb szoba mélyén … s hogy utolsó lángolása ez, tehát 
halálos és csak rövid ideig tartó… (9.)

A történetmondó didaktikus, összefoglaló gesztusa nem csak arra hívhatja föl a fi gyel-
met, amit ő maga elismétel és hangsúlyoz, hanem arra is, amit kihagy: a város és a mé-
cses képét megelőzte a műhelyében (hanggal vagy hangtalanul) kopácsoló mester, 
a szívre ültetett madár, a hajó és a kapitány, valamint a tűz által hevített vas képe is. 
A megszakítások és nyelvtani hiányosságok pedig mindeme képek zavaros, széttartó 
jellegét, a mester beszédének tévelygő fi guralitását emelik ki. A mester hangján meg-

22 A füsti önhivatkozás elég nyilvánvaló. (A feleségem történetén kívül például A kapitány felesége című 
el beszélés is szóba jöhet).

szólaló szöveg tehát már itt valami olyasmire utal, ami túlmutat a mester beszédén, 
olyasmire, ami a mester által nem kimondható.

A test és a lélek kettőssége a szöveg későbbi részeiben és más rétegeiben is meg-
jelenik, és végső soron a cselekmény fő kódjának is tekinthető. A szöveg középső ré-
szében a pap is fi gyelmezteti Alessandrót közelgő halálára, és hivatásához illő mó-
don a lélek fontosságára emlékezteti. Alessandro lényegében materialista módon 
válaszol: „Lelkem nincs, illetve nem különálló. S ami azt illeti, én még nem is láttam 
ilyen különálló lelket sohasem”. (10.) A pap erre válaszul jósolja meg, hogy a mester 
majd lát még lelket. Ezen jóslat beteljesülésének tekinthetjük a szöveg zárlatában 
bekövetkező kísértetlátomást. A legkülönösebb azonban az, hogy a jóslat maga is meg-
ismétlődik még egyszer: „Majd lát maga még szellemet is. – Ezt jósolta nekem”. (13.)

Ennek a megismétlődésnek többszörös jelentőséget is tulajdoníthatunk a szöveg-
ben. A második előfordulás közvetlen kontextusa ugyanis már nem absztrakt mó-
don említi a test és lélek kettősségét, hanem a szöveg egyik fontos kódjául szolgáló, 
már korábban is említett metaforához kapcsolódik: az a gyertya alszik ki váratlanul, 
amelyet Alessandro a saját „élete gyertyájának” (12.) nevez. Ez a megnevezés Ales-
sandro apjától ered, aki az új gyertyák meggyújtásakor „sose mulasztotta el”, hogy 
fi a fülét meghúzva emlékeztesse őt: „Ez a hely pedig a tiéd, amely itt ég, az a te életed 
gyertyája, el ne feledd” (12.). Az „el ne feledd” fi gyelmeztetést korábban kétszer is 
Alessandro intézte a levél címzettjéhez, míg ezúttal a visszaemlékezés a váratlanul 
felbukkanó (korábban a szöveg elején egyszer említett) apának tulajdonítja. A gyer-
tya-metafora tehát maga is egy többszörös ismétlődéssorba illeszkedik: 1) az apa me-
taforájára való emlékezés is iteratív jellegű („sose mulasztotta el”), 2) a már öregedő 
(és nem mellékesen minden jel szerint gyermektelen) hős pedig most felidézi ezt 
a azonosítást, 3) az emlékeztetés gesztusa összesen négyszer ismétlődik meg: a tör-
ténet szintjén a pap kétszer is intelmet intéz a főhőshöz (10., 13.), az elbeszélés 
szintjén pedig az „el ne feledd” fordulat kerül elő kétszer. (7., 9.) 4) A gyertya-meta-
fora más beszédhelyzetben is előkerül, a már éjszakai portyájára induló mester kép-
zeletben társalog feleségével, és újfent test és lélek elválaszthatatlansága ellen beszél: 
„Nincs a túlvilágon lélek, Fiametta, – beszéltem hozzá szélsebesen. Ahogy a faggyú 
és a kanóc élteti a lángot […] de a láng nem külön erő. // – Persze azért visszahat az 
is, mert ő lágyítja meg a faggyút […] szóval a lélek is hat a testre, de korántsem külön 
erő, érted-e a dolgot? Mert mihelyt elfogy a faggyú…” (17–18.) (Itt újfent felfi gyel-
hetünk a szöveg akadozó jellegére, a három ponttal jelzett belső anakoluthonra és 
a kimondhatatlant jelölő záró aposziopésziszre.)

További fontos mozzanat, hogy az elbeszélő nem egyszerűen beszámol testi gyen-
geségéről, hanem az elbeszélésben fontos szerepet kap ennek a testi elhasonulásnak 
az alakzatrendszere. Már az elbeszélést nyitó leírás is „motozásként” említi meg az 
öreg saját műhelybeli munkáját. Miközben a hallgató nézőpontjával azonosuló fi ktív 
beszéd alapján a műhelyben dolgozó öreget akár kísértetként is azonosíthatjuk, a szö-
veg tulajdonképpen épp ellenkezőleg, lélektelen testként nevezi meg a munkálkodó 
öregembert. A test és a lélek szétválásának ugyanakkor nyelvi nyomai is vannak, fő-
képp azon fogalmazásmódban, amely – hol konvencionálisabb, hol eredetibb fordu-
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latokkal – az egyes testi funkciókat elválasztja az integer személyiségtől, és mintegy 
automatizmusokként vagy éppen idegen működésekként mutatja be ezeket („Nem 
sírok pedig, semmitse sírok, csak a könnyeim folynak.” (20.) Az elbeszélés végére a 
narrátor teljes énvesztésről számol be („én már nem vagyok én, de nem is lehetek soha 
többé” (24.), amit viszont a testetlenség képeivel ír le: levegőként mutatja be magát. 
Nem véletlen, hogy ez a folyamat erősen kötődik a hang és a hangtalanság képzet-
köréhez is. Az imént említett automatizálódó testi funkciók és önállósodó testré-
szek javarészt akusztikus eff ektusokhoz vagy éppen azok hiányához kötődnek: („Ez 
a fájdalom hördült fel a mellemből mindenekelőtt” – 16.; „Szívemben és fülemben 
immár süket volt a csend” – 17.). A megcsalatását leleplezni készülő, erről beszámoló 
elbeszélő ugyancsak nagy hangsúlyt fektet mozgásának nesztelenségére, a megolajo-
zott ajtószárnyakra, puha papucsokra és nyikorgásmentes lépcsőjárásra. A hangta-
lanság eme fontos szerepe a történet kísérteties vonásait erősíti: a megtorpanás utáni 
második lépcsőjárásnál, amikor visszatér pincekamrájába, a mesternek már nem kell 
fi gyelnie a lépcsőre, az egyáltalán nem nyikorog a léptei alatt.

Már láttuk, hogy az elbeszélő nyitó mondata is a hang és a hangtalanság témájára 
irányítja fi gyelmünket, a hegedűkészítés és a zene kiemelt szerepe pedig tovább erősíti 
e téma jelentőségét. A hangszerkészítéshez azonban még egy képzet kapcsolódhat: 
a hangszert alakja a női test analógiájaként, a szexualitás jelölőjeként is azonosíthat-
ja. A novella nyitómotívumát – hogy tudniillik a mester újfent hegedűkészítésre adta 
a felét – könnyen értelmezhetjük úgy is, mint a szexuális tevékenység helyettesítőjét, 
aff éle pótlékot. Ehhez az értelmezési lehetőséghez ad kiegészítést a szöveg egyik leg-
megkapóbb fordulata: az elbeszélő érdekes módon nem is a feleség, hanem a szerető 
fülére, a hallás szervére mondja, hogy „mintha hegedűkészítő metszette volna”. (10.)23 
Az utalás tehát játékosan komplex, a zeneszerszám és a női test közötti metaforikus 
viszonyt a szöveg a szerető fülének metonímiájával cseréli föl, miáltal a testiség és a 
hallás közötti összefüggést is jelzi. Ez a nyelvi mozzanat sűrítetten tartalmazza azt, 
amit a szöveg cselekményében is nyomon követtünk: azt, hogy mind a hang, mind 
a testiség hiányként jelenik meg a műben. A szöveget alapvetően meghatározó ne-
ga tivitás két fontos alakzatára ismerhetünk hát rá.

7. Ismétlődések; a szöveg motívumrendszere

A fentiekben már szóba került néhány olyan ismétlődés, amely egyértelműen utalhat 
ennek az alakzatnak a kiemelt kompozicionális szerepére. Ezek közül a pap kétszeri 
fi gyelmeztetésére érdemes visszautalni, amely azért is különös, mert a szöveg nem 
jelzi egyértelműen, hogy ténylegesen kétszeri eseményről van-e szó, vagy pedig egyet-
len esemény kétszeri, eltérő felidézéséről. Az elbeszélő ugyanis ezúttal nem hívja fel 

23 Ez a fordulat már Füst jóval korábbi kisregényében, a Nevetőkben is előfordult, ott a regény intra die-
getikus elbeszélésének történetmondója, Andor írja le nagyon hasonlóan szeretettjének, az egyébként 
ugyancsak olasz nevű Melának (’alma’, ami akár a bűnbeesésre is utalhat) a fülét. Lásd Füst, Kis-
regények, I., 281–282.

a fi gyelmet a két esemény közötti összefüggésre, valamint bizonytalankodik az ese-
ménysor kronológiáját illetően (már láttuk, hogy csütörtök délutáni események után 
a „csütörtökre virradó” hajnal elbeszélése következik). Fölmerülhet a gyanú, hogy 
maga az elbeszélő sincs tisztában az események sorrendjével, vagy akaratlanul is visz-
szaugrott az időben, és kétszer mesélt el valamit két különböző módon. Azt is láttuk, 
hogy a második előfordulás az apa ismétlődő gesztusának kései újraismétlése volt, 
tehát ez a kísérteties ismétlődés akár szimbolikus jelentőséggel is ellátható. Főként 
akkor, ha fi gyelembe vesszük a szöveg motivikus és kompozicionális utalásrendsze-
rének feltűnően repetitív jellegét.

A cselekményt záró kísértetlátomás is korábbi események újra-előfordulásaként 
érthető. Egyrészt kétszer is utal rá a szöveg, hogy az apa rendszeresen látta Messer 
Ricci szellemét (12., 23.), másrészt maga Ricci mester is szerelmi bánatban szenve-
dett, ám hogy mi volt az ő csalódásának végkimenetele, azt csak sejteni lehet (a kísér-
tet pallossal a kezében jelenik meg – 23–24.). A szerelmesek együttléte (annak sejtel-
me) sem előszöri alkalom, hiszen korábban egyszer már előfordult, hogy a fi atalok 
egy napra elkóboroltak (11.). Az őket leleplezni induló mesternek pedig oda és visz-
sza is végig kell menni a huszonnyolc24 lépcsőfokon: odafelé még nagy elővigyáza-
tossággal, ám visszafelé már erőfeszítés nélkül is hangtalanul. A zárlat lezáratlansá-
ga, a megnyugtató végkifejlet hiánya pedig összefüggésbe hozható a történetmondó 
nyelvének bizonytalanságával: már láttuk, hogy a szöveg számos ellipszist, anakolu thont 
és aposziopésziszt tartalmazott, a lezárás hiánya ezen alakzatokat ismétli meg a cse-
lekmény szintjén (vagy: a mester beszédének sajátosságai ismétlik meg azt a hiányt, 
amit korábban a történetben megtapasztalt).

Itt azonban messze nem ér véget a szöveg megkettőződéseinek sora. Az elbeszélés 
számos olyan ismétlődést tartalmaz, amelyeknek önmagukban nemigen lehet hatá-
rozott jelentőséget tulajdonítani, viszont egy lezáratlan ismétléssorozatba való beil-
leszkedésük révén jelzik magának az alakzatnak a kitüntetett fontosságát a szöveg 
megszerveződésében. Ebben a sorozatban kitüntetett szerep jut a neveknek, ami az 
egész művészi konstrukció nyelviségét, a történetmondás és a megnevezés közötti 
összefüggést hangsúlyozza. A „titokzatos emberként” (14.) is jellemzett papról két-
szer is elhangzik, hogy zsidó származású (9., 12.). Ráadásul neve is különleges: veze-
tékneve Sacerdote, azaz ’pap’, tehát a megnevezés tautologikus, önismétlő viszonyban 
van a funkciójával; keresztneve pedig Giovanni, ami megegyezik az egész elbeszélés 
címzettjének nevével. A festő Uccello neve a szöveg elején megjelenő álomleírásban 
szereplő madár jelentettjét ismétli meg, Fiam[m]ettáé pedig a tűz és a gyertyaláng 
központi szerepű, már érintett motívumával van erőteljes összefüggésben.25 A Fia-
tala forrás kitalált neve a már életerejét csökkenni érző mester és a csalással vádolt 

24 A szám valószínűleg a holdciklusra utal: a hold egyébként is fontos motívumként jelenik meg (akár-
csak számos más Füst-szövegben), és a kontextus erősíti a női szexualitásra való utalást is.

25 Az egy m-mel írott név (ez olaszul sem helytelen, de kevésbé gyakori) itt is, akárcsak a Fiatala eseté-
ben, megidézheti a szó magyar vonatkozásait is, a fi am utalás révén a mester gyermektelenségére és 
a cicisbeo lehetséges funkciójára mutathat rá.
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fi atalok közötti ellentétre utal talán túlontúl is nyilvánvaló módon. („Oh boldogok! 
oh fi atalok! oh halálos nyomorúságom!” – 17.)

A szavak és a motívumok szimbolikus jelentőségére maga a mester hívja föl a fi -
gyelmet a feleségével kettesben töltött idő elbeszélésekor, amikor arról számol be, 
hogy az asszony hangot adott vágyának, hogy ihasson a mester földrajzi beszámoló-
jában szereplő forrás vizéből.

Le nem írhatom, hogy mi történt bennem e szavai után. Mert hisz abban a pil-
lanatban, mint a villám cikázott belém, hogy mit jelképez ez a szó. (S ez annál 
rettenetesebb volt, mert ismétlem: én nem a cicisbeóval kapcsolatban említet-
tem e forrást.) (14.)

A főszereplő itt gyilkos indulattal esik neki a feleségének, ám gyűlölete szerelmi vágy-
gyal keveredik, minek eredményeképp a szöveg talán egyetlen félig-meddig explicit 
szerelmi jelenetének lehetünk tanúi, melyben a mester vágyai és testi teljesítőképes-
sége közötti széttartás kis híján a halálát okozza:

valami rettenetes erő odatapasztott az ajkához s úgy zuhantam oda vele, félőrül-
ten a vágytól és gyűlölettől, hogy majdnem igaza lett a páternek meg az életem 
gyertyájának is, mert esküszöm, hogy majdnem belehaltam az ölelésébe. (14.)

A szövegrész egyik fő érdekessége értelmezésem szempontjából az ismétlődés ki-
emelésében áll: a mester kétszer is közli, ezzel hangsúlyozza, hogy a forrásnak az ő 
eredeti elbeszélésében semmi köze nem volt a cicisbeóhoz, a feleség „szomjas” vála-
szától mégis dühbe gurult. A beszélgetés fordulatai már sejtetik tehát, hogy ebben 
a szövegben az egyes beszédszólamok közötti kapcsolat nem csak metonimikus, ok-
sági vagy logikai úton jöhet létre, hanem metaforikus vagy egyéb módokon is. Ennek 
a lehetőségnek a novella egész nyelvi felépítését érintő következményei is vannak.

A fi atalember és a Fiatala forrás kapcsolata már a kezdettől fogva metaforikus. 
A cicisbeo jellemzésekor a mester nem fukarkodik a dicsérettel: noha először „va-
karcsnak” nevezi (10.), a páter fi gyelmeztetésére kénytelen beismerni, hogy fi atal és 
szép emberről van szó, akit egyébként mindenekelőtt a szép füle (lásd fönt) és a hang-
ja tesz vonzóvá mind a mester, mind a feleség előtt. A hangját egyénként úgy jellemzi 
a mester, hogy „oly halk és könnyed, mintha madarak röppennének ki a torkából” 
(11.), miáltal a madármotívum ismétlődéssorába illeszti a leírást, és beismeri, hogy 
a fi únak ez a képessége ifj úkori önmagára emlékezteti. Vagyis a mester mintegy ön-
maga megismétlődésére ismer rá a fi úban. Talán ez a felismerés adhatja a legegy ér-
telműbb magyarázatot az ismétléssorok szerepére a szöveg nyelvi szintjén, bár ez 
a lélektani magyarázat nem elég erőteljes ahhoz, hogy meg is állítsa az ismétlődések 
és megkettőződések játékát. 

8. A címszereplő alakja és szerepe az elbeszélés nyelvében

Már láttuk, hogy Füst más féltékenység-elbeszéléseivel ellentétben itt a háromszög 
„harmadik csúcsa”, a feleséget kísérő fi atalember áll a szöveg címében, ám – pél-
dául a némiképp hasonló alaphelyzetet elbeszélő A kapitány feleségével szemben – 
nem ő a történetmondó, sőt szinte meg sem szólal a szövegben. Bemutatása ezért 
a levélíró mesterre marad, ami sajátos összefüggésekhez vezet a szöveg nyelvi fel-
építésében.

A fi atalember bemutatása természetesen kínt okoz a mesternek: a leírásnak a fi ú 
erényeit értékelő gesztusai gyakran keverednek indulatos passzusokkal, s ez a tema-
tikus keveredés sajátos nyelvi képződményeket eredményez. A fi ú szőkeségét a mes-
ter a naphoz hasonlítja26 és Szent György ikonográfi ájához folyamodik analógiáért. 
A napfény hangsúlyozása rokonítja a fi ú alakját a mester és Fiametta közötti kap-
csolatban kitüntetett szerepű tűzmotívummal, a szöveg azonban ravaszul egy ezzel 
ellenkező irányba is elkanyarodik:

S a szürke szeme csupa nap – napivó szemek, igen – minthacsak innák fel a 
fényt, hogy szinte részegek tőle, teli vannak vele végleg, agyon vannak itatva 
csupa fénnyel […] De maradjunk csak a nevetésénél. Mondják, hogy Fiatala 
község közelében fenn a magasban, a naphoz közelebb, fenyők és sziklák, to-
vábbá hóharmatos zuhatagok között fakad egy forrás, amely teli van csupa 
nappal, a napnak minden fényerejével, fogcsikorgatóan hideg a vize s mégis bol-
dogító… (11. Kiemelés – M. G. T.)

A szövegrész a „hideg napfény” oximoronjának kifejtése, amely a meleget adó nap-
fény leírását mintegy észrevétlenül fordítja át önnön ellentétébe, egy különös váltással 
játszatva egymásba két képet. A passzus első felében a fény és a víz áramlása közötti 
hasonlóság alkotja a metafora alapját (illetve teremtődik meg a metafora által), a má-
sodik részben pedig a hűvös hegyi forrás térbeli elhelyezkedése teszi lehetővé, hogy 
a nappal metonimikus összefüggésbe kerüljön. A természeti metonímia arra a látszó-
lagos paradoxonra épül, hogy noha a hegyvidék magasabban („a naphoz közelebb”) 
helyezkedik el, mégis hidegebb a síkságnál, így a hegyi patak frissítő hűvösségét ellent-
mondásos módon a napfénnyel való érintkezésével lehet összekapcsolni. A szókép 
látszólagos paradoxitása a mesternek a fi atalemberről adott ambivalens jellemzését 
képezi le, amely ismét egy meg-megszakadó, magának ellentmondó diskurzus kö-
zegében fejlik ki: „Nos, ilyen ez a fi ckó is. Mert hideg, hideg […] az állat mosolyog 
a bensőjében […] de a démoni erői kedvességgé vannak átfi nomulva.” (12.).

Az elbeszélés több szinten megerősíti a mester retorikai erőfeszítéssel létrehozott 
jellemzését, méghozzá a vízzel kapcsolatos motívumok váratlan ismétlődései, s ezek-

26 A nap és a hold motivikáját értelmezi a Nevetőkben: Szabó Gábor, Napozz holddal! – analízis. Füst 
Milán: Nevetők = „egy csonk maradhat”. Tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról, szerk. Han-
sági Ágnes – Hermann Zoltán – Horváth Csaba – Szitár Katalin – Török Lajos, Ráció, Buda-
pest, 2004, 170–178.
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nek a mester élethelyzetével való összefonódása révén. Amikor a cicisbeo engedélyt 
kér a mester házában maradásra, arra hivatkozik, hogy a falujában kiöntött a folyócs-
ka (14.), ezért nem tud hazamenni. Egy másik helyen a mester éjszakai settenkedése 
során meghallja, hogy valaki meglöki egyik kedvenc hangszerét, melyen a Neda szó 
szerepel, melynek pontos jelentését a mester még barátjának sem árulhatja el, ám né-
mi körülményeskedéssel (amit itt most leegyszerűsítek)27 bevallja, hogy egyebek kö-
zött „a vízöntőt” jelenti (19.), és hogy nem csak a mai napra, hanem arra is utal, 
hogy ki lökhette meg a hangszert. Egy már kommentált helyen a mester könnyei fo-
lyásáról számol be, miközben ragaszkodik ahhoz, hogy ez a testi funkció nem sírás. 
(20.) A víznek ezek a váratlan felbukkanásai és kiömlései önmagukban is hordoz-
hatnak szexuális jelentést, a cicisbeóval való összekapcsolódásuk és a mester lángme-
taforáival való ellentétük pedig tovább erősítik a két férfi alak motivikus összekap-
csolódását. A történetre vonatkoztatva a motívumok mintha azt sugallnák, hogy 
Fiametta szítja a mester tüzét, ám az ő lángját csak a hűs forrásvíz csillapíthatja.

Láttuk, hogy több elem metaforikusan vagy nyelvi szinten kapcsolja össze a ci cis-
beót a történetmondóval: ilyen a hangja, a füle és a nappal (vagyis a tűzzel) való moti-
vikus kapcsolata, melyet a beszélő retorikai erejét megfeszítve fordít át hidegségbe. 
Ezt valószínűleg abban az összefüggésben kell érteni, hogy a mester saját tüze (me-
lyet Fiametta szított) éppen kihunyóban van, s talán e forróság kihúnytát is össze-
kapcsolja a cicisbeo feltűnésével. A cicisbeo füléről már láttuk, hogy a mester leírásá-
ban („mintha hegedűkészítő metszette volna”) mind a szexualitáshoz, mind a mester 
tevékenységéhez kapcsolódik, ami akár azt a benyomást is keltheti, hogy a fi atal-
ember akár a beszélő fi a is lehetne.28 Ezt a képzetet erősíti, hogy két lappal később 
a beszélő visszaidézi saját apja szokását, hogy az ő fülét meghúzva emlékeztette élete 
gyertyájára. Ezt a fi gyelmeztetést a mester annak idején „nem vette komolyan” (12.), 
az itt elbeszélt események az ismétlődés révén újra bevésik a hajdan a füle mellett 
elengedett atyai intelmet.

Az ismétlés jellemző módon vagy az azonosnak vélt elemek ellentétessé fordu-
lását eredményezi, vagy megfordítva, a kizáró ellentéteket közelíti egymáshoz. Így 
lehetséges, hogy a nap éltető fénye a mester számára a hidegséggel és az élet kihűlé-
sével kapcsolódik össze, a vetélytárs fi atalember pedig egyszerre ellenségként és kép-
másként/utódként is értelmezhető. Az elbeszélés ebben a tekintetben mintegy az 
Oidipusz-komplexus visszáját viszi színre, az életből kiszoruló apa történetét, akit 
a(z ebben az értelemben) vérfertőző fi ú taszít le a trónjáról. 

27 Ez természetesen vitatható művelet, Alessandro körülményeskedése a numerológiai titkok körül az 
eredeti szövegösszefüggésben azt is sugallhatja, hogy a vízöntőt jelentő szám (a tizenhét) és a lopa-
kodó kilétét leleplező szám nem ugyanaz – ez utóbbit nem is árulja el, ám ha két különböző szám van, 
akkor nem egészen biztos, hogy ebben a rendszerben a vízöntő a cicisbeóra utal. Mivel azonban a titok 
felét homályban hagyja, számomra a vízöntőnek az itteni motívumsorba való beillesztése látszik 
a legkézenfekvőbb értelmezési lehetőségnek.

28 Az olasz fordítás a mester vakarcs szavát (amely amúgy is gyermekesíti a vetélytársat) az omuncolo szóval 
adja vissza (Fumagalli, ford., 10.), az öröklődés homunkulusz-elmélete pedig éppen a történet elkép-
zelt idején volt elterjedt, a gyermeket a férfi  testében/spermiumában rejtőző miniatűr emberkeként 
képzelte el (az elmélet szatíráját lásd Sterne Tristram Shandyjében).

9. A hang és a hangtalanság szerepe az elbeszélésben (konklúzió)

Az értelmezés eddigi menetéből is látható volt, hogy az egyes rétegek, elemzési szem-
pontok csak mesterségesen válnak el egymástól, az egyes alfejezetek állandó kereszt-
hivatkozást igényelnek. Ugyanakkor nehéz olyan konklúziót illeszteni az eddigi gon-
dolatmenet végére, amely megnyugtató módon foglalná össze, szintetizálná az elem-
zés eltérő szempontjait. A hang és a hangtalanság problémája bizonyos értelemben 
mégis keretezi, magába foglalja az eddig felhasznált szempontok egy jelentős részét.

Láttuk, hogy az elbeszélő már a bevezetésben a zajtalanság motivikus jelentőségét 
emeli ki a történetben, jelenét mint hol hallható, hol pedig pusztán látható kopogta-
tást és motozást írja le. A közte és a cicisbeo közötti kapcsok egyike az ő egykori és 
a fi atalember mostani hangja közötti hasonlóság. Éjszakai portyáját számos hangef-
fektus kíséri, ezeket „susogásnak”, „nyikkanásnak”, „lobogásnak” nevezi (20.) (szinte 
biztos, hogy a fi atalok szeretkezésének zaját véli hallani, a harmadik megnevezés ter-
mészetesen a tűz-tematikához is kapcsolódik), majd a kísértetlátomást is zaj előzi 
meg, méghozzá olyan zaj, amely egy bizonytalan eredetű régi emlék ismétléseként tű-
nik föl. „S hogy miért nevezem réginek? Mert már hallottam valamikor ilyet, sokszor 
hallottam, ha nem a gyerekkorom régi mélyein, akkor a születésem előtt valószínű-
leg.” (22.) Ricci mester kísértete tiltó mozdulatát is két palloskoppantással kíséri 
(„a zeneszobából könnyű sikoly volt rá a felelet”. (23.) A kamrájába való visszautat 
a mester már erőfeszítés nélkül is zajtalanul teszi meg: „A deszka közepére léptem 
teljes súlyommal s az mégse ropogott.” (26.) Ezen a ponton már aligha meglepő, hogy 
az elbeszélő ezt a megtapasztalt, légies élettelenséget egy régebbi kávéházi élmény 
megismétlődéseként, noha „véglegesebb” ismétlődésként mutatja be.

A zárlat nem egyértelmű abban a tekintetben, hogy a mester bejelentett halálát 
szó szerint vagy átvitt értelemben kell-e értenünk.29 Utóbbira utalnak a zárlat egyes 
sorai („ha még látni akarsz, ülj lóra mihamar, mert most már végezni akarok ám iga-
zán” – 26.), ám nem kizárt az sem, hogy az utolsó lapon ismétlődő önértelmezést 
szó szerint értelmezzük, és a történetmondó Alessandro mesterre kísértetként gon-
doljunk. Ez megerősítené a szöveg eleji „motozás” már említett értelmezését, azt 
a feltételezést, hogy az elbeszélő teste és lelke elvált egymástól. Némiképp bonyolítja 
azonban az összképet, hogy a szövegben a halál úgy is megjelenik, mint testileg érzé-
kelhető dolog, ezáltal megnehezítve a szellemi és a testi különválásának elképzelését: 
„mióta halálomat érzem magamban és körülöttem (de nem mint valami princípiu-
mot, érts meg, hanem megfogható módon, mint valami tárgyat)”. (20.) A szöveg nyel-
vének ilyen komplexitása és a motívumok egymásba íródása akadályozza meg, hogy 

29 Mint ahogy egészen más értelemben ez a feszültség határozza meg Pirandello Mattia Pascal két élete 
(Il fu Mattia Pascal, 1904) című regényének cselekményét is, melyben az én-elbeszélő szűkös élete 
elől menekülve arról értesül, hogy halottnak hiszik, így a világ számára régi énje csakugyan halott. 
Pirandello regénye egyébként az élet mint mécsesláng képzetét is tartalmazza, bár a Füst-féle meta-
forától eltérő kontextusban: a mécsesláng Anselmo Paleari „asztrozófi ai” elméletében az öntudat illú-
zióját nyújtja, és szorongást okoz, mivel a fénykör kiszakítja az élőt az univerzális létezésből. Luigi 
Pirandello, Il fu Mattia Pascal, La Spiga, Milano, 1995, 120.
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a novellát egyszerű kísértettörténetként olvassuk. Azt is mondhatjuk, a szöveg attól 
igazán kísértetiesen nyugtalanító (unheimlich), hogy nem ad pontos magyarázatot 
a kísértetiesség értelmezését lehetővé tévő alakzatra, test és lélek szétválására, ha-
nem megtartja a szó szerinti és a fi guratív értelmezés közötti feszültséget.

Ehhez kapcsolható a szöveg azon jellegzetessége is, hogy az alcím szerint Ales-
sandro mester levelét olvassuk Giovannihoz. Ha tehát a szöveget kísértettörténet-
ként olvassuk, Alessandro hangját testetlen, földöntúli hangként azonosíthatjuk. 
Sőt, nem is kell az ő hangját elképzelnünk, hiszen azt is gondolhatjuk, hogy a barát 
kölcsönzi hangját Alessandro „motozó” írásának. Az alcímben megnevezett barát 
azonban több tekintetben is tovább bonyolítja az összképet: egyrészt „ismeretlen”, 
tehát az ő hangjáról semmit nem tudunk meg, a rá való hivatkozás nem megoldja, 
csupán elhalasztja az elbeszélő hanggal kapcsolatos dilemmákat. Másrészt Giovan-
ninak hívják, amivel még komplikáltabb összefüggés részévé válik. Összekapcsolható 
a pappal, akiről már láttuk, hogy mindkét nevében hordoz valami különöset. Ugyan-
akkor a Giovanni név megkettőződése fölhívhatja a fi gyelmet egy rejtett összefüggés-
re is: a Giovanni névbe belehallható olasz giovani (fi atalok) szó az elbeszélés címzett-
jét (valamint a mestert közelgő halálára fi gyelmeztető papot is) a fi atalokkal köti 
össze, így a címzettnek tulajdonítható, a szöveget megszólaltató hang nem a mester, 
hanem az őt az életből kiszorítók oldalán szólal meg. A szöveg így egyszerre bizto-
sítja Alessandro mester hangjának továbbélését és fölszámolódását.

A magyar hang szóban rejlő kétértelműség az idegen nyelvű kontextus és a szöveg 
végigolvasása nyomán a felszínre kerül: a történet tele van hallható zajokkal, hang-
eff ektusokkal, ám hiányzik belőle mind a koherensen értelmezhető beszéd (a szerep-
lők csak titokzatos vagy félreérthető beszédtöredékeket közölnek egymással), mind 
a jól körvonalazható, azonosítható szubjektum, akinek beszédhangja a történet vég-
ső forrásaként lenne kijelölhető. Az elbeszélés szintjén ezek a hiányok első olvasásra 
zavaros és nehezen követhető szöveget hoznak létre. Remélhetőleg sikerült bemutat-
ni, hogy a szöveg motivikus összefüggésrendszere többszöri, értelmező olvasás során 
mégis lehetővé teszi egyfajta koherencia létrehozását, mely koherencia azonban in-
kább megerősíti a fenti hiányok szükségszerűségét, mintsem hogy kompenzálna ér-
tük. Amennyiben az elbeszélő hang azonosíthatóságának problémáját összeolvassuk 
a szöveg meglepően átgondolt, következetes motivikus szerkezetével, akkor lehetővé 
válik, hogy a szöveget ne csak „szexuál-lélektani” összefüggésbe helyezzük, hanem 
magának a nyelvnek a lehetőségeit mérlegelő elbeszélésként (és így valóban A felesé-
gem története méltó párjaként) olvassuk Füst Milán novelláját.

Ebben az értelmezésben a szöveget azon bölcseleti hagyománnyal lehetne össze-
kapcsolni, amelyben a nyelv a halandóság és a halál kísérőfogalmaként, az emberi vé-
gesség letéteményeseként jelenik meg. A szöveg azon tendenciája, hogy saját beszélő-
jének szubjektív megnyilatkozásain túlmutató alakzat- és motívumrendszert alakít 
ki, miközben éppen a beszélő hangjának elnémulását teszi meg tematikus középpont-
jának, arra ösztönöz, hogy a nyelv megszólaltathatóságát ne az élő ember hangjával 
azonosítsuk, hanem éppen az ilyen individuális hang eltörlődésével. A titok, a hiány 
és a halál vagy annak kézzelfogható közelsége talán éppen azt mutatja meg, hogy 

„a nyelv nem az ember hangja (Stimme), és éppen ezért a világnak a nyelv által előidé-
zett megnyílása elválaszthatatlan a negativitástól”,30 az individuális hang megszűné-
sétől és a biztos tudástól való megfosztottságtól.31

30 Giorgio Agamben, Il linguaggio e la morte, Einaudi, Torino, 1982, 71. 
31 Szabó Gábor Nevetők-dolgozatában a fényhez kapcsolódó alakzatok „metaforológiai” elemzése után 

az itteni elemzéshez sok tekintetben hasonló következtetésekre jut: „A szöveg […] nemleges választ 
ad arra a kérdésre, hogy vajon szerezhető-e valamilyen lényegi tudás a fi gurális nyelv segítségével.” 
Szabó, I. m., 177.


