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csaBai máté
A szív örvényei, avagy az újrakezdés regénye: Narratívák és 
dekonstrukció Kemény Zsigmondnál

Az újraolvasás szüksége

Kemény Zsigmond sok ideig a romantikus-realista regényirodalom dialektikáján belül talált 
csak értelmezésre, de az utóbbi másfél évtizedben új távlatokat nyitva, megindult az életmű 
modern szemléletű feldolgozása, mely folyamatot Szegedy-Maszák Mihály nyitotta meg 
monográfiájával.1 Nem mintha korábban nem lettek volna kísérletek az életmű újraértékelésére, 
de ezek leginkább csak az új szempontrendszerek szükségére figyelmeztettek. Barta János 
esztétikai szempontú megközelítésében például kénytelen megállapítani, hogy az újabb olvasók 
számára „a művek a maguk egészében nincsenek a művészet szubsztanciájával átitatva”, s 
hogy legfőbb alkotásaiban is találhatók tökéletlen, félkész szövegrészek, melyek óhatatlanul a 
dokumentum-próza szintjére süllyesztik őket.2 Mielőtt azonban a kiemelkedő művek mellett 
„olvashatatlannak” neveznénk a kisebbeket – vagy azzal tennénk őket félre, hogy „nem lépi[k] 
át az esztétikai küszöböt”3, érdemes Keményt kiragadnunk a korszak kánonjában szilárd helyet 
foglaló miliőből. Ahogy számos regényének, úgy A szív örvényeinek különösen ártalmas, ha 
abba a romantikus regényirodalomba próbáljuk behelyezni, melyhez maga a mű is ambivalens 
módon viszonyul.4

Nem célom tehát, hogy a kisregényt valamely áramlathoz soroljam, ahogy az sem, hogy 
méltó helyét keressem a kánonban. Miközben a kánon időtlenséget feltételez, elkerülhetetlen, 
hogy az újabb kori olvasók érdeklődésének középpontjába más kerül, ők új igényeiket 
pedig a szüntelen termelő regényipar mellett az újraolvasásokban elégítik ki. És noha a New 
Criticism „az irodalmi alkotásoknak akkoriban uralkodó eszmei kisajátítását”5 ellenezte, be 
kell látnunk, hogy korunk filozófiái – így a dekonstrukció a múltról, az irodalomról és az 
emlékezetről alkotott diskurzusai, illetve mindaz, ami ezekből a köznapi gondolkodásba és 
a kor erkölcsiségébe átszivárgott – elkerülhetetlenül hatással vannak olvasói értelmezésekre. 
Ezért nemhogy életrajzi és történelmi tényeket kell figyelmen kívül hagynunk (hiszen ez már 
a pozitivista irodalomtudomány meghaladásával megtörtént), hanem bizonyos mértékig 
eliminálnunk is kell azt a történelmi-társadalmi közeget, melyben a regény játszódik. „A 
megértés végrehajtásában igazi horizontösszeolvadás történik, mely felvázolja a történeti 
horizontot, s ugyanakkor meg is szünteti.”6 Cél, hogy ne csak az olvasó helyezkedjen bele a 
regényvilágba, hanem legalább annyira a regény is az olvasóéba – máskülönben hogy jelentene 
akármit is?

Minden művészeti alkotásnak megadatott az átértelmezhetőség képessége, s ez a párhuzamosan 
élő, de szöges ellentétben álló olvasatok létezését sem zárja ki. Az olvasás dinamikus pontja az 
olvasó, akinek változása folytán a mű újabb és újabb összefüggésrendszerekbe kerülhet, mely 
árthat vagy javíthat egy-egy regény megítélésén. A modern szempontú újraolvasás nyomán 

1  Szegedy-Maszák 2007.
2  Barta 1980, 6.
3  Uo.
4  Szegedy-Maszák i. m. 114.
5  Szegedy-Maszák 2011, 14.
6  Gadamer 1984, 217.
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számos munka bemutatta már, hogy Kemény regényei a modern dialektikába kerülve nemcsak 
többletjelentés(eke)t kapnak, illetve visszanyerik elveszettnek vélt értéküket, hanem arra is 
rácáfolnak, hogy eljárt volna felettük az idő. Noha a 19. századi irodalom számos alkotóját 
elkezdte már újraolvasni a szakma, a Kemény-életmű egyike azoknak, melyek a legtöbbet nyer 
ezen újraolvasási mozgalommal.

Kemény Zsigmond egy rendkívül termékeny alkotói időszakában, 1851-ben írta meg A 
szív örvényei című kisregényt. Ezekben az években még két jelentős művet írt, a Férj és nőt 
(1852) és a Ködképek a kedély láthatárán címűt (1853), melyek „egyszerre hordozzák magukon 
a hagyomány nyomait s tesznek (…) kísérletet mindennemű tradíció meghaladására”.7 Az 
író művészetét ekkoriban a nemzeti hagyományokat megőrző és segítő művelődésprogram 
határozta meg, melynek alapvető mozzanata volt „egy elméletileg is megalapozott modern 
magyar regényirodalom”.8 E korszak műveinek tapasztalati, poétikai és narrációbeli modernsége 
vitathatatlan; legfőbb erényük morális célzatosság nélküli, de jellemzi őket a kor kérdéseivel 
való reflexív és érzékeny bánásmód. A tárgyalt mű ugyanakkor egyedülálló a romantikus 
hagyományhoz fűződő viszonya miatt is, nem csoda, hogy első elemzője, Péterfy Jenő is 
ebben a dialektikában foglalkozott vele. Péterfy olvasata korántsem helytelen, sőt érdemes 
elsődlegesnek neveznünk. Az örvény az emberi lét öntudatlan sodródásának allegóriája, véli, 
melyből kikerülni egy teljesebb én létrejöttét jelenti.9

Az ötvenes évek Kemény-műveinek lényeges elemei a világnézeti alapok összeomlása 
közepette erkölcsi-társadalmi dilemmáikkal küzdő hősök,10 kiknek jelentősége abban rejlik, 
hogy a különböző filozófiai és vallási áramlatok útvesztőjében11 végzett harc mind az egyén, mind 
a közösség identitásának elvesztése ellen is folyik. Az író szerint ebben a zavaros dialógusban a 
regény műfaja válhat a legjobb útmutatóvá:

…hátha (…) van valami tárgyilagos igazság, melyet saját szempontjából érteni, sőt 
dicsérni sem lehetetlen. Korunk ezen tulajdonainak leginkább bír a szépirodalom 
minden nemei közt a legkétségesebb esztétikai becsű, a legformátlanabb alakú, ti. a 
regény, eleget tenni. Törvényei oly engedékenyek, köre oly tág, hogy majd mindent a 
művészi feldolgozás anyagává tehet.12

Vizsgálódásom szempontjából releváns Z. Kovács Zoltán elemző tanulmánya,13 Pintér 
Borbála14,15 más műveket is érintő Kemény-olvasatai és elemzései, illetve Szegedy-Maszák 
már említett monográfiájának idevágó fejezete. Tanulmányomban megkísérlem bemutatni, 
miként teremt lehetőséget A szív örvényei című kisregény narrációja a modern értelmezéshez, 
hogyan képes a megalkotottság központi szerepe ennek az értelmezés kulcsává válni. Az 
újraolvasás tétkérdése, hogy lehet-e a 21. század igényeivel, nézőpontjaival, társadalmunk 
és normáink alappillérein megmaradva olvasni Kemény művét. Hiszen a kisregény kevésbé 

7  Pintér 2005, 110.
8  Bényei 1996, 258.
9  Péterfy 1983, 554.
10  A Férj és nő című regényben Kemény a nemesség a polgári társadalomba való lehetséges beilleszkedéséről szól, 

amely csak úgy lehetséges, ha szembenéznek hibáikkal. A Ködképek a kedély láthatárán című regényben az 
erkölcsi romlás a sorsok tönkretevője, ahol minden botlás elnyeri büntetését (Florestánnak más gyermekét kel 
nevelnie, Cecilt megveti a férje).

11  „[C]sökkent a keblünkben a hit az igazságok iránt (…). A régi jogviszonyok bukása a létező társadalmi rend 
alapjait is ingatagabbakká tette.” (Kemény 1971, 192).

12  Kemény 1971, 194.
13  Z. Kovács 1995, 542–554.
14  Pintér 2005.
15  Uő. 2010.
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ejt gondolkodóba a szerelemről és az érzelmekről, mint ahogy azt egy romantikus regénytől 
várnánk. Sokkal inkább szól az interpretációk nehézségeiről, a narratívák szubjektivitásáról és 
hálózatszerűségéről, és a valóság lehetséges feldolgozásairól, mely kérdésekben a dekonstrukció 
képviselői, Jacques Derrida és Paul de Man szemlélete lesz mérvadó. A modern nyelv- és 
emlékezetfelfogás problematikáját tárgyalva pedig nyilvánvalóvá válhat: A szív örvényei megállja 
a helyét a dekonstrukció dialektikájában.

A narrációelemzés létjogosultsága a dekonstrukcióban

Gérard Genette16 az elbeszélés szó három jelentése között tesz különbséget, melyek közül kettő 
lényeges vizsgálódásom szempontjából. Az elbeszélés jelentheti a diszkurzus eseményeinek 
egymásutánját, egy történet elemeinek láncolatát és kapcsolódási módjait, illetve jelentheti 
magát a narráció aktusát, a történetmondást. Megállapítja, hogy minél kevésbé hiteles egy 
történet, illetve minél nagyobb hangsúly kerül annak fikcionalitására, annál fontosabb 
az elbeszélés aktusa és mikéntje. Minden narratív kijelentés rendelkezik nézőponttal, és 
jellemezhető a distancia fogalmával is – ahogy látni fogjuk, ezek az elemek igen meglepő 
funkciókban tűnnek majd fel a kisregény elemzése során.

A dekonstrukció teoretikusai meglehetősen keveset foglalkoznak a narratológia kérdéseivel. 
Mivel a dekonstrukció művelete a szövegek alapelemekre bontását jelenti, Derrida és mások 
értekezései ritkán jutnak érdemben tovább a szövegek nyelvi szintjeinél, és még ritkábban 
hoznak létre önálló narratológiai elemzéseket; egyébiránt mindennemű irodalmi elemzés 
legfeljebb a nyelvészet és a filozófia szűk keresztmetszetében történhet meg. A dekonstrukciós 
narrációelemzés célja azt vizsgálni, hogy egy szöveg narrációs szálai, nézőpontjai és 
fokalizációegyüttese létrehoz-e új jelentésréteget. Ez szükségszerű elszakadást jelent a szerzői 
szándékoktól, és többnyire „inkább fogalmi és alakzati implikációkra összepontosít”, de – 
ahogy Culler megállapítja – nem változtatja szabad asszociációs folyamattá az értelmezést. A 
jelentés a dekonstrukció gondolatkörében nem a nyelvi közlés forrása, hanem produktuma; 
ennek megfelelően egy irodalmi szövegnek a különböző nyelvi közlés(réteg)ek (narrációk) 
mentén kell létrehoznia a jelentést. Hiába fontos tézise, hogy a jelölő szertefoszlik minden 
megnyilatkozással, ennélfogva a jelentés sem megragadható, csupán nyomai léteznek a beszédben 
és a szövegben, Derrida a jelentés jelenléte helyébe mégis a jelölők jelenlétét állítja, akik az 
aktus kezdeményezői, eredetei. Ha pedig a jelentésképzés műveletében a jelölők elsődlegesek 
a jelentéssel szemben, akkor a narrációelméletnek kétségkívül van helye a dekonstrukcióban.

A magyar szakirodalomban Bényei Péter17 foglalkozik a kérdéskörrel, szerinte a dekonstrukciós 
narratológia, ha létezik, három módon oldódik fel valami másban. Egyrészt, mivel a narratíva 
természeténél fogva szétfeszíti a logocentrikusság kereteit, a szövegben pedig szétválaszthatatlan 
a történet és az értelmezés, „a narratíva egyszerre logocentrikus és alogocentrikus, ugyanazt 
csinálja, mint a dekonstrukció” – így felesleges dekonstrukciós narratológiáról beszélni. 
Másrészt, de Man-t követve a narratíva az allegória szinonimája: minden szöveg narráció; 
létrejötte során egy fogalomrendszer képrendszerként ölt test, melynek elbeszélése egy figuratív 
szinten folyik. A harmadik elem a retorika: mivel a szöveg figurativitása bizonyíték arra, hogy 
nem helyezhető a logocentrikus struktúrába, a narratíva és a trópus működése egyirányú és 
összemosódik.

A fentiekben látható, hogy a vegytisztán dekonstrukciós narrációelemzés nemcsak 
módszereiben kidolgozatlan, hanem pontos meghatározása is bizonytalan. A szív örvényeinek 

16  Genette 1996, 60–62.
17  Bényei 2002, 34–49.
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elemzése során így csak körvonalakra támaszkodhatom.18 Megvizsgálom, hogy a regény miként 
kísérli meg a valós világ rekonstruálását; milyen narratívákat, nézőpontokat és elbeszélői 
szerkezeteket használ, milyen szerepe van a hangsúlyozott megalkotottságnak, az erőteljes 
vagy háttérbe szoruló narrátori jelenlétnek. A mű egyik központi problémája a fikció és az 
igazság határa (ennek alárendelve kell majd vizsgálni az Agatha titkait tartalmazó szekrényt 
is), mely egészen különleges módon befolyásolja az elbeszélés mozzanatainak leírását, illetve 
megjelenésük terjedelmi arányait is.

Polifonikus regény

Ahogy Pintér Borbála észreveszi,19 de Szegedy-Maszák gondolatmenete is sejteni engedi,20 
A szív örvényeire bizonyos mértékig alkalmazható Mihail Bahtyin regénypolifóniáról szóló 
elmélete, mely szerint „[a] regény mint egész sokstílusú, több szólamú, több nyelvi réteget 
magába foglaló jelenség”,21 melyben a sokféle szólam, világlátás és narráció együtt érvényesül. 
Ezt a regényformát lehetetlen egyetlen elbeszélői tudat oldaláról, egyetlen monologikus 
megnyilatkozásként értelmezni. Az elbeszélő nemcsak egyszerűen belehelyezkedik a szereplők 
világába, hanem engedi, hogy azok átvegyék a történetmondást, érvényesítsék nézőpontjaikat 
és többoldalú dialógus(oka)t hozzanak létre a narráción belül.

Illik azonban leszögeznünk, hogy a sablon nem alkalmazható teljes pontossággal A szív 
örvényeire, hiszen míg Dosztojevszkij regényeinél a nyelvi disszonancia, a heteroglosszia és 
a hangzásbeli sokféleség is részt vett a többszólamúság kialakításában, addig Kemény műve 
többnyire egységes – a romantika jegyeit magán viselő – hangvétellel vezeti a cselekményt. Itt a 
többszólamúság abban áll, hogy az egyes szereplők mennyi tudással rendelkeznek a regényvilág 
„valóságáról”, melyet a Pongrácz és Anselm szinte oknyomozó jelleggel felgöngyölíteni 
igyekeznek; illetve mi válik e tudáshalmazok közül az elbeszélés részévé. Ahogy látni fogjuk, 
Pongrácz egy már-már az elbeszélővel azonos szereplő, kinek elmondásából ismerjük meg 
a történet nagy részét, Anselm levelei által járul hozzá az elbeszéléshez, Agatha narratívája 
ellenben elmondatlan marad, mivel nem lepleződik le a szekrény tartalma. Ahogy számos 
helyen a modern regényirodalomban, úgy Keménynél is a cselekménynél nagyobb fontosságú a 
belső dialogizáltság: minden jelenség mást jelent egy másik tudat számára, s ezen jelentéseknek 
dialógusa vagy oppozíciója motiválja a cselekményt.

A polifonikus regény alkalmat teremt a világnézetek, ideálok ütköztetésére, ami járható 
útnak bizonyult az 1850-es évek eszmei kapaszkodók nélküli világában. A polifonikus 
regényben gyakran nem az elbeszélő, hanem a szereplők alakítják a cselekmény sorsát: ilyen 
alak Pongrácz, aki elbeszéléseivel nemcsak gondolati szinten befolyásolja Anselmet, hanem 
a mű dramaturgiai felépítésének igényei szerint tettlegesen is.22 Csak hat hét múlva adja át 
fiatalabb barátjának a ládikát, melytől, ahogy később látjuk, a szerelmespár sorsa függhet. Az 
sem mindig elkülöníthető, hogy az elbeszélői hang, vagy egy szereplő nézőpontja érvényesül. 
A polifonikus regényben azonban érvényét is veszti az ilyen megkülönböztetés: „a polifonikus 
regény nem azonosítható sem a szubjektív, a szerző világszemléletéből és nyelvéből építkező, 
sem az objektív, a valóság távolságtartó ábrázolásával és a nyelvi jellemzés eszközeivel élő 

18  Sokkal lényegesebb lesz a dekonstrukció filozófiai áttekintése a később fejezetekben.
19  Pintér 2010, 253.
20  Szegedy-Maszák 2011,114–115.
21  Bahtyin 1976, 175.
22  Erről részletesen a következő fejezetben lesz szó.
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regénnyel”.23 Ez a típus az objektum-szubjektum oppozíciót a dialógusra mint szövegvilág-
szervezőelemre cseréli.

A polifonikus felépítés miatt okoz nehézséget a regény korstílusba való helyezése is, hiszen a 
romantikus ábrázolásmód csak egyetlen narratívát képvisel a többi között, a realista vonásokat 
pedig háttérbe szorítja a filozofikus értelmezés opciója. Annyit mindenesetre megállapíthatunk, 
hogy Kemény túllép a romantikán: az érzelmes és regényes elbeszéléseket szenvtelen és tárgyias 
leírásokkal ellensúlyozza, s még ha a pompás Velencét legtündöklőbb fényében ábrázolja is, a 
művészetekről pedig rajongva szól, a romantikus világ legalább annyira irónia és kritika tárgya.

A fentebb említett szétforgácsolt narráció akár gyengesége is lehetne a regénynek. Agatha 
vetélése például jóval kidolgozatlanabb rész, hogysem a tragikum jelentős hangsúlyt kaphatna 
a történetben. Beszélhetnénk más hangsúlytévesztésekről is, felróhatnánk a szerkezet 
mesterkéltségét vagy a kompozíció heterogenitását is. Az efféle értékelések24 azonban szem elől 
tévesztenék a cselekmény valódi irányát, mely – ahogy később látni fogjuk – nemcsak a nyitott 
zárlatra, hanem azon túl is mutat. Kemény Zsigmond maga írja, hogy a regény mint műfaj 
alkalmas a dráma dialógusokban megnyilvánuló világnézet-ütközések és a poétika mint ezen 
ütköztetések nyelvi lenyomatát meghatározó rendezőelv befogadására.25 A mű esszenciája nem 
a drámai beszédmód integrálásában van, ahogy azt egyes elemzők – Barta Jánossal bezárólag26 
– vélték, hanem a beszédmódok keveréséből fakadó széthúzásban.

A kisregény narrációja

A szív örvényei cselekménye tizennyolc évet ölel fel; 1847 őszével nyit az első fejezet, majd 
a hetedik fejezetben 1833-ba ugrik vissza, hogy Agatha ifjúkoráról beszámoljon. 1834-
ben Albanoni altábornagy eljegyzi a nőt, házasságuk vélhetően 3-4 évig tart, majd az idős 
férj halála után, az „özvegy-évet” kivárva, 1839-ben „költözött férjének pompás villájába a 
Lago Maggioréhoz”.27 (A figyelmes olvasó rábukkanhat egy hibára is, tudniillik a buziási nő 
története a visszaemlékezés szerint – mivel Pongrácz 1847-es elbeszélése szerint nyolc évvel 
azelőtti anekdotáról van szó28 – 1839-40 körül datálható, ekkor azonban Albanoni, mint 
később kiderül, már halott volt.) Akárhogy is, a regényben pontos időmegjelölésnél sokkal 
fontosabbnak tűnnek az évszakok romantikus színezetű leírásai: „A Canal Grande (…) a késő 
ősz hatásai miatt homályosabbá s egyhangúbbá lőn…”29; Havak telnek. (…) A tél beköszönt, s 
a szilveszter-éj sebes léptekkel jön”.30

A szív örvényei időszerkezete „lélektani regényíróra vall” – állapítja meg Szegedy-Maszák.31 
Az elbeszélés mindvégig a jelen viszonyok feltárása szempontjából írja le az eseményeket, 
„a mindenkori jelen bonyolult szövevénynek tetszik, mely a legkülönbözőbb múltak 
következménye”. A temporalitás bonyolultsága, ahogy a cselekményre, úgy a jellemrajzokra is 
rányomja pecsétjét. Nem csak Agatha múltja szorul feltárásra, az elbeszélés éppúgy kitér Anselm 
természetére, akit albatroszhoz hasonlít, mely „óvakodás nélküli föllengésre van teremtve”, és 

23  S. Horváth 2006, 546.
24  A Ködképek című regényben több elemző hasonló hibákat vél felfedezni. Vö. Bényei 2000.
25  Kemény 1971, 191–212.
26  Barta 1980, 25–34.
27  Kemény 1997, 69.
28  i. m. 22.
29  i. m. 47.
30  i. m. 57.
31  Szegedy-Maszák 2007, 114.
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noha „a földre hull”, ha a valósággal találkozik, megint repülni kezd, hogy „folytassa áloméletét”.32 
A fiatal arszlán gyanakvó természet, fél a szerelemben csalódni – szörnyű párosítás Agathával, 
aki előélete miatt nem merülhet el a szerelemben, és válhat boldoggá. A narráció szintén 
hangsúlyt helyez Izidor múltjára, akiről kezdetekben csak annyit tudunk, hogy negyvenéves, 
de gyorsan emelkedik a hadsereg ranglétráján; később kiderül, hogy szerelmi csalódása elől 
menekült, előbb a pazarló életstílushoz,33 majd a munkához. Úgy tűnik, az elbeszélés egyetlen 
viszonylag konstans szereplője Pongrácz marad. Az időrend – és így a szereplők jellembeli 
folytonosságának – felbontása széthúzást teremt, egy állandóság nélkül világszemléletet szolgál 
a regényben. Ez a szerkesztésmód nagyobb szerepet szán a befogadónak is, kinek „a (darabokra 
vagy atomokra) szétesett regény-, illetve valóságelemeket a maga számára értelmes renddé kell 
szerveznie”.34

Hogy nem járunk messze az írói szándéktól sem, azt Kemény esszérészlete is bizonyítja. Az 
Eszmékben a következőt írja: „[A regényíró] kénytelen elfogadni, hogy a főtörténet mellett egy 
második párhuzamban folyjon tovább, a fejlődés alatt mindig emelkedjék fontosságban, végre 
versenyezzen [az elsővel] a hatás felett, s kétféle vagy több darabokra hasítsa a művet, melyet 
aztán jobbára csak egy alapeszme egysége tart együtt.”35 A műben ilyen narrációs szálként indul 
az 1833-ba visszatekintő részlet, illetve tartalmukban Pongrácz elbeszélései is lényegesebbekké 
válnak, mint maga a kerettörténet.

A létrejövő idősíkok összekapcsolása tehát az olvasó feladata, és noha a regény történeteiből 
többé-kevésbé megalkotható az elbeszélés kronologikus láncolata, sokkal fontosabb a logikai 
kapcsolat. A műben az események és szereplők újabb és újabb megvilágításban ismétlődik, 
jellemzően előbb a konfliktus bukkan fel, majd csak később a konfliktus oka. Ennek 
legnyilvánvalóbb példája Izidor36 első feltűnése, mely érthetetlen módon felzaklatja Agathát:

– S hogy hívják?
– Neve Wranich Izidor.
Agatha sokáig hallgat... küzdés vagy közöny miatt, ezt az álarc eltakará.37

Másnap Agatha felbontja az eljegyzését Anselmmel,38 majd a következő fejezetben, 1833-ba 
visszaugorva, megismerjük Agatha és Izodor történetét: a nőt gyermekkorától Mery százados 
pártfogoltjának szánták, de nem tudta viszonozni Izidor érzéseit. A teljes konfliktusra csak a 
kilencedik fejezetben derül fény az olvasó számára: Agatha Devénnyel titkos találkát szervez, 
de Izidor megelőzi a férfit, erőszakot tesz a nőn, aki teherbe esik. Érdemes megfigyelni, hogy 
a két szereplő konfliktusa még csak nem is belső fokalizáción keresztül, hanem dialógusokon 
keresztül jelenik meg érdemben. Az egységes külső – narrátori – nézőpont eme drámai 
jeleneteknél tényszerű, szenvtelen közlésekre redukálódik.

Ekkor lépés hallatszék. Lassú kopogás. Agathát a gyűlölt karok átölelik.
A kilincsen zörej.
Izidor hideg tekintetet vet a kétségbeeső nőre.

32  i. m. 23.
33  i. m. 59.
34  Pintér 2005, 118.
35  Kemény 1971, 200.
36  A szereplő első megemlítése is gyanús hanyagsággal történik, mintha mit sem számítana alakja: „valami Wranich 

vagy Wransich Izidorral... oly név, mely a sebes írásból ki nem olvasható...” (Kemény 1997, 26.).
37  i. m. 50.
38  i. m. 52.
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A kilincsen megint zörej. S Agatha nevét ismétlik Devény ajkai.39

Nem esik szó Albanoni grófról sem egészen a hetedik fejezetig, noha az elbeszélés és leveleiben 
Anselm is többnyire ezzel a névvel illeti Agathát. Legalább háromszor hangzik el Wehrner 
története, melyben Agathát a tábornagy lányának vélte, mindannyiszor árnyalatnyival más 
beállításban. A főhősnő alakjáról nem is beszélve, kinek csupán titokzatosságát tapasztaljuk 
először, s csak lassan fejlenek fel a miértek.

Feltétlenül idekívánkozik a kauzalitás dekonstrukciójának művelete, mely hasonló sorrendbe 
állítja az okság tényezőit. A dekonstrukcióban az ok csak annyiban első eleme a folyamatnak, 
hogy „előbb jelentkezik a tapasztalati sorozatban”:40 mivel azonban az okot csak az okozat 
észlelése folytán jelöljük eredetként, meg kell fordítanunk az összefüggés hierarchiáját. De Man 
ezt a következőképp írja le: „Amit azelőtt oknak tartottunk, az valójában egy okozat okozata, 
amit pedig okozatnak tartottunk, az pedig olyanná tűnhet, mintha saját okának okaként 
működne.”41 Ahogy az okozat – miért ilyen Agatha? – válik az elbeszélés motivációjává, 
létrejöttének eredetévé, úgy tekint a dekonstrukció is az okozatra: eredetként. Anselm 
végtelenül kíváncsi rajongásának titokzatos tárgyára („kalandornő, ki felett homály lebeg: ez 
volt a közvélemény”),42 és mivel épp ebbe a titokzatosságba szerelmes, mégis lemond arról, 
hogy megtudhassa az okát, elsődleges tényezővé téve ezzel az okozatot.

A regény külső narrátora az első oldalakon a be nem avatott elbeszélőt képviseli, ez a 
koncepció azonban hamar lebomlik. A nyitófejezetben nincs beleszólása a történetbe, szereplőit 
is külső megfigyelőként szemléli, distanciával mégsem jellemezhető szólama: „Az érkezteken 
első tekintetre észrevehető, hogy különböző család és valószínűleg különböző nemzet tagjai”;43 
„a nőtől, kivel nem látszik közeli viszonyban lenni, egy bókkal búcsút vesz”.44 A romantikus 
helyszínleírás azonban minduntalan győzedelmeskedik a megfigyelés tárgyszerűsége felett, 
a narrátor folyamatosan reflektál megfigyeltjei környezetére: „legelte[ti] szemét (…) a 
kék lagúnán, melynek mélye régi és bősz titkokat fed, de külszíne redőtlen és nyílt, mint a 
gyermekarc”.45 Majd miután egyre inkább átveszi a szereplők nézőpontjait, gondolatait, részévé 
válik a diegetikus világnak. Az elrendezettség mellett szól a kurzívval szedett „próféciaszerű” 
kiszólás, mely Magdalénán keresztül Agatháról jövendöl: „igen sokat meg lehet neki bocsátani, 
mert rendkívül tudott szeretni”.46

Az elbeszélés gyakran utal a cselekmény elrendezettségére, megformáltságára („A történet 
úgy akarja”),47 az elrendezettség oppozíciójában ugyanakkor a sors áll: „De ugy akará a sors 
szeszélye”.48 Úgy tűnik, a sors és a valóság művi elrendezése folyamatosan szemben áll a regény 
folyamán. Ilyen küzdelemnek tekinthető Agatha tengeri kalandja, mely során – miután 
megküzdött a hullámokkal (a kaotikus világgal) – kézremegés nélkül rajzolni kezd: ugyanúgy, 
ahogy az ősi kultúrák barlangrajzokon keresztül lettek úrrá félelmeiken, Agatha is birtokba 
veszi a meghódított világot. Tudható továbbá, hogy Agatha „páratlanul értett az elbeszélés 

39  i. m. 63.
40  Culler 1997, 120.
41  Eredeti nyelven: „What had been considered to be a cause, is, in fact, the effect of an effect, and what had been 

considered to be an effect can in its turn seem to function as the cause of its own cause.” (de Man 1979, 107.)
42  Kemény 1997, 69.
43  i. m. 9.
44  uo.
45  i. m. 7.
46  i. m. 10.
47  i. m. 10.
48  i. m. 12.
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mesterségéhez”,49 gyönyörűen játszik mandolinon,50 illetve rajzol, a fenti történetben crayonnal.51 
Pongrácz elbeszélői szerepe is hasonló: narratívájának feladata, hogy történetmondásával 
rendszerezze a rendetlen világot. Úgy tűnik, erre csak Anselm nem képes: az ifjú leveleiből 
csak hév vágyai mutatkoznak meg, noha „[l]élekbúvárnak hiszi magát és műértőnek”,52 csupán 
élvezője a művészetnek, Beethovennek, Tizianónak és Byronnak. A regény záróaktusa, a 
felbontatlan szekrény életének radikális fordulataként is értelmezhető: Anselm itt már dönt 
amellett, hogy a valóságnak csak bizonyos elemeit integrálja saját tudatvilágába, s másokat 
kizárjon.

Az elbeszélésben, ahogy azt a már említett elemzések kidomborítják, gyakran előfordul, 
hogy az események narrátorává egyes szereplők válnak. A kisregény fontos szervezőelemei azok 
az intradiegetikus helyzetek, melyekben Pongrácz narrátori szerepben elmesél egy történetet. 
Z. Kovács53 egyenesen „a regény története(i)n kívüli helyzetbe (…), narrátori, szövegközlői 
pozícióba” helyezi alakját, Anselm döntését, mellyel zárva hagyja a szekrényt, Pongrácz elleni 
„reménytelen lázadásként” értelmezi. Ezzel azonban figyelmen kívül hagyja, hogy a természetíró 
a legkevésbé sem mindentudó elbeszélő, a szekrény tartalmát ő sem ismeri.54 Sokatmondó, 
hogy mindenről, amit Anselmnek elbeszél, ő is csak hallomásból tud, Wehrner doktor vagy 
Dudley lord közvetítése folytán. A rendkívül részletes leírások egyáltalán nem viselik magukon 
az élőbeszédszerűség nyelvi jegyeit, a hosszúra nyúló anekdotázást Pongrácz így apologizálja: 
„Wehrner, ki nem tartozik a szótlanok közé, hosszasan elbeszélte olaszországi vándorlásait 
Dudley lorddal”.55 Az elbeszélések hitelességét azonban a fiatal gróf is kétségbe vonja: „Barátom 
– közbeszól a türelmét vesztett Anselm –, én egy kecses nőről kérdeztelek, s te egy rossz 
haramianovellát beszélsz el”.56 Pongrácz akaratlanul is újrateremti történeteit, beszédmódja nem 
forrásaira vall, hanem saját magáról árulkodik. Kétes hitelességű, de fontos történetmondója a 
regénynek: az elmondásából ismeri meg Anselm Agathát, tőle szerez tudomást Izidor haláláról. 
Megszólalásai gondosan konstruált helyzetek: „Halljad tehát mai kalandomat”;57 „Csitt! – 
intett ujjával a nevető Pongrácz – mindent sorban beszélek el”;58 „Beszéld el történetét - kéré 
Anselm”.59 Azonban még Pongrácz szólamaiban sem mindig elkülöníthető, hogy az elbeszélői 
hang, vagy egy szereplő nézőpontja érvényesül. Az Agatháról szóló első leírásban például, mely 
nemcsak a narráció, hanem Wehrner és Pongrácz tudatán megszűrve ér el hozzánk, Anselm 
nézőpontja jut érvényre leginkább, ahogy a cselekmény kívánja: „Az énekesnő (…) hófehér 
keze hatásvágy nélkül hívta ki a hangszer zöngedelmeit”.60

A férfi narrátori szerepére utal az is, hogy író: „Pongrácz [í]rói híre megalapult, sőt az ország 
határain is túlterjedez. Alig van, ki mély ismereteit kecsesebb és könnyebb alakba tudná 

49  i. m. 19.
50  i. m. 17.
51  i. m. 36.
52  i. m. 8.
53  Z. Kovács 1995, 547.
54  Z. Kovács vélekedése, miszerint „Pongrác [sic!] közvetíti az eseményeket” (i. m. 547.), illetve ő beszéli el 

Wranich Izidor történetét, így pontosításra szorul. A férfi valóban kivételes szereppel bír a regényben, de a 
történet előtte sem tárul fel teljes szélességében. Erre utal, hogy miután elmeséli Izidor halálát, a szekrény 
kézbesítését „rejtélyes megbízatásnak” nevezi (Kemény 1997, 73.).

55  Kemény 1997, 14.
56  i. m. 16.
57  i. m. 13.
58  i. m. 34.
59  i. m. 71.
60  i. m. 20.
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öltöztetni.”61 Szerepe, hogy a történés (diszkurzíva) és az elbeszélés aktusa (narratíva) között 
szakadékot teremtve megkérdőjelezhetővé tegye a tartalom hitelességét, minek eredményeképp 
„az olvasó elbizonytalanodik magáról a történet megismerhetőségéről is”.62

Az ötödik fejezetben Anselm öt Pongráczhoz írott levele ékelődik az elbeszélésbe, mely a 
külső nézőpontú elbeszélést belső nézőpontúra változtatja. Genette szerint63 az ilyen levélbetétek 
különböző narratív szintek ütközését okozza: az intradiegetikus szekció a keretelbeszélést 
továbbmozdítva megszünteti annak korlátozottságát. A levelekből valóban fény derül 
Anselm motivációira: Agatha titokzatossága kimozdítja hiúságából, szerelmes lesz, valósággal 
megváltozik („Naponként látom Agathát, és kevésbé ismerem magamat”).64 Két fontos tartalmi 
elem jelenik meg a levelekben. Először, Anselm beszámol Agatha előéletét illető sejtéseiről, és 
féltékeny lesz a múltjára. Másodszor, a fiatalember fogékonyabbá válik a művészetre, tehát 
elindul a világ felé, melyben Agatha már otthonosan mozog: „S nem mélyebben fogtam-e föl 
most a művészt, mint akkor, midőn Agathát még nem ismerém?”65 Ezek a levelek kivételes 
szerepűek a narrációban: a legszorosabb, legalaposabb kísérletet jelentik egy személyiségfejlődés 
követéséhez az egész regény folyamán. A homodiegetikus nézőpontból elbeszéltek átértelmeznek 
korábbi heterodiegetikus közléseket; nem csak Anselm jellemábrázolását írják felül a levelek, 
hanem Agatha múltjának feltárásához is újabb kapaszkodót adnak.

A szív örvényei polifonikus narratológiájával, a romantika nyelvi-stílusbeli eszköztárára 
támaszkodva, a történet helyett magát a történet szövésének módját, a mű artisztikumát, 
megformáltságát állítja előtérbe. „A történetmondás poétikája (…) sajátosan fontos 
szervezőelemmé” válik, állapítja meg Pintér.66 A regényben másodlagos, hogy ez a konstrukcióra 
figyelő távolságtartás hangnembeli széthúzást, illetve töredezettséget eredményez. Az elbeszélés 
ellentéteken vezet végig: a valóságtól való elrugaszkodást a gerillatámadás történetének 
meseszerűsége erősíti, Agatha terhességétől vetéléséig húzódó rész drámaisága a narratívák 
ütköztetésével keresi a legteljesebb elmondás feltételeit. Az így létrejött szöveg „különleges 
interpretációs lehetőséget kínál a modernitás formatanából kiinduló olvasatok számára is”.67 A 
következőkben olvasatomat a dekonstrukció nyelv- és időfelfogása mentén vizsgálom.

Egy elbeszélés dekonstrukciója, avagy az újrakezdés regénye

A nyelv mint a valóság rongálása

A váltakozó nézőpont, az elmondás szubjektív tökéletlensége, az idősíkok mozaikszerű 
keveredése éppen így tesz eleget a kauzalitás kívánalmainak: az 1833-as esztendőbe visszaugró 
elbeszélés egy detektívregény pontosságával és az epikai-drámai beszédmód igazi „regényszerű” 
alkalmazásával dübörög a látszólagos cél felé, mely Agatha múltjának felfedése. A modalitásában 
széthúzó beszédmód a kommunikációbeli közeledés nehézségeit, a múlt feldolgozhatatlanságát 
hivatott illusztrálni. A kisregény olvasásakor folyton azzal szembesülünk: a történet 
nemcsak narratívákra bomlik, hanem azok is alsóbb narratívákra épülnek. Az események 
(nevezhetnénk valóságnak is, kissé előreugorva a gondolatmenetben) egységes narrációja csak 

61  i. m. 24.
62  Pintér 2010, 256.
63  Genette 1980, 48–53.
64  Kemény 1997, 42.
65  i. m. 46.
66  Pintér 2010, 251.
67  uo.
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az igazságtartalom csökkenésével vagy elpusztításával válna lehetségessé, a regénybeli tudatok 
összekapcsolása azonban így nem valósulhatna meg. Ez a felismerés pedig szinte követeli 
a regény záró momentumát, amikor Anselm lemond arról a tudásról, melyet az elbeszélés 
terjedelmes hányada képvisel, és a „tiszta lapot” választja.

A derridai irodalmi-nyelvi diskurzus egyik fontos problematikája az írás és a valóság 
kapcsolata. Derrida számára az írás nem képes a filozófia eszközévé, átadó közegévé válni: 
„[w]riting is an unfortunate necessity”,68 melyben az elemek a nyelvretorikai törvények 
szerint strukturálódnak, míg a filozófia állításainak rendszerező elve a logika, az igazság és 
az ész.69 Fonocentrikus jellege miatt még a beszéd sem tökéletes közvetítő, az írás még 
kevésbé, Platón közhellyé vált megfigyelése, hogy az írás magyarázni sem tudja önmagát. Az 
írás manifesztációszerű folyamatában rongálja a jelentést, „[a]z ideális a gondolat közvetlen 
szemlélése volna”.70 Mivel ez nem lehetséges, a derridai gondolatkörben – ahogy életművében 
is – „writing always leads to more writing, and more, and still more”,71 és elődjeivel – Kanttal 
és Heideggerrel – ellentétben kizárt, hogy nála az írás folyamata a teljesség és a pontosság 
elérésével lezárulhasson.

Erről a problémáról számol be de Man Az olvasás allegóriáiban is.
Minden narratíva saját megnevezésbeli eltévelyedésének történetét meséli vég nélkül, 
s csupán arra képes, hogy a retorikai összetettség különböző szintjein megismételje ezt 
az eltévelyedést. A szövegek saját szükségképpen aberráns szemantikai struktúrájukból 
fakadóan szövegeket hoznak létre…72

Akár ezt is realizálhatja Anselm akkor, amikor úgy dönt, hogy a szekrényt visszaadja 
Agathának anélkül, hogy kinyitná. Éppen ezért nem érzem helyesnek Pintér meglátását, 
miszerint a „továbbélésre képtelenség és az utód hiánya”73 hangsúlyos a regényben. Noha 
Anselm a regény végén lemond a megszerzett tudásról, ez abból a felismerésből fakad – s itt az 
utolsó mondatot többre kell tartanunk, mint romantikus és szerelmes klisét –, hogy „a hitnek 
nincs tudásra szüksége”.74 Meglátásom szerint a kisregény zárlatában paradox módon épp a 
nyelvi interpretáció, a nyelvi közlés tökéletlensége, a tanúságtétel törvényszerű hiteltelensége, 
illetve ennek felismerése teremt lehetőséget a továbblépésre. Ugyanis hiába derül fény Agatha 
előéletére – Devénnyel való viszonyára, Izidor becstelenségére és zsarolására, melyek férje, 
Albanoni altábornagy halálához vezettek, illetve magzatának elvesztésére –, mely bizonyos 
értelemben és a közerkölcsöt nézve boldogtalanságra ítélné. A közvetített narráció, a másod- és 
harmadközlésekből származó elbeszélések, a bezárva maradó szekrény, mely az asszony titkát 
őrzi, épp a pillanat és személyiség megragadhatatlanságának derridai alapelvére figyelmeztetik 
a befogadót. Szegedy-Maszák megfigyelése, hogy Agatha alakja épp a személyiség eme 
változékonyságát testesíti meg, melyben nyoma sincs folytonosságnak.75 Agatha múltjának 
megtagadása valójában a jelen személyiségének visszanyerését jelenti.

A regény narratológiáját uraló sokszínűség, illetve az erőteljes retorikus megalkotottság 
arra figyelmeztet, hogy az emlékezet természeténél fogva megbontja a valóság struktúráját, s 
(különösen a lejegyzés aktusával) a nyelviséget, a figurális, szemantikai és a retorikai struktúrát 

68  Az írás egy szerencsétlen szükségszerűség. Rorty, 1978, 145.
69  Culler 1997, 125.
70  i. m. 126.
71  Az írás újabb és újabb írásművekhez vezet. Rorty 1978, 145.
72  de Man 2006, 190.
73  Pintér 2010, 253.
74  Kemény 1997, 75.
75  Szegedy-Maszák 2007, 115.
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állítja helyébe. Anselm döntése nem egyszerűen a narratív közlés fogyatékosságának felismerése, 
az emlékezet76 elutasítása, hanem dekonstrukciós értelmezői folyamat eredménye, mely leszámol 
a nyelvi alapú struktúrával. Eme dekonstrukció jutalma Agatha szerelme lehet: az emlékezést el 
kell törölni, a szekrényt zárva kell hagyni. Ugyanis a szubjektum episztemológiáját lehetetlen a 
figurális-retorikus nyelv episztemológiájával helyettesíteni.77

Anselm utolsó mondatból – „Hinni akarok benne, s a hitnek nincs tudásra szüksége”78 – 
következhet a történet eldöntetlensége, ahogy Szegedy-Maszák látja,79 de ez az eldöntetlenség 
mégsem eredménytelenség. Hiszen a felismerés, hogy a valóságot a tudat határozza meg, 
ellentmond a kor társadalmi konvenció alapján kudarcos helyzetértékelésnek. (Az értelmezést 
a rajzolás egész regényen átvonuló motívuma is igazolja, mely szerint Anselm, Pongrácz és 
Agatha művészetcentrikussága, megformáltság-központúsága feljebbvaló a valóság igazságként 
való értelmezésénél.) A regény nemcsak azt a tézist illusztrálja jól, hogy a történetmesélés 
szükségszerűen rongálja a valóságot, de azt is sugallja, hogy a valóság elemei tetszés szerint 
kiválogathatók egy magasabb szintű realitás megteremtésére. Anselm nem nyitja ki a szekrényt, 
így Agatha titka nem válik számára valósággá. Ahhoz, hogy ezt a döntés meghozhassa, fel kell 
ismernie a derridai tézist: „[T]estimony always goes hand in hand with at least the possibility 
of fiction”.80 A szekrény tartalma következésképpen nem lehet igazság, az ő igazsága pedig még 
annyira sem.

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk Z. Kovács vélekedését sem, aki a szekrény tartalmát – 
a romantikus megalkotottság elméletébe illesztve – a regény oknyomozó részének ismétléseként 
értelmezi, így annak lényegét, tartalmát tulajdonképpen az olvasó tartja kezében.81 Merész 
lépés, de lehetséges tehát a szekrényt az irodalom fogalmával azonosítani. Hiszen ha – ahogy 
Szegedy-Maszák óvatosan állítja – a regény „az értelmezés nehézségeiről is szól”, a kérdéskör 
magában foglalja a nyelv, a közlés és az irodalom létjogosultságát, az igazságtartalmat illető 
korlátoltságát és értelmezhetetlenségét.

A szekrény felbontatlan marad, tehát abban a pillanatban, hogy létrejön az elbeszélés, meg 
is semmisül, lerombolja önmagát, érvényét veszti. A szekrény és az irodalom jelen esetbeli 
azonosítását Derrida azon hipotézise is erősíti, mely szerint az irodalom soha nem marad 
önmaga, ezáltal definiálhatatlan: „there is no essence or substance of literature: literature is not. 
It does not exist”.82 Minden elbeszélés szubjektumának feltámasztását is jelenti; egyaránt szól 
az életről és a halálról. Eldönthetetlen kérdés, hogy az irodalmat fikcióként vagy valóságként 
olvassunk.

A múlt leírásának és felidézésének problémája

A múlt és a valóság nemlétező kategóriáként való kezelése még nem jelent meg a Kemény 
Zsigmonddal kortárs filozófiában, azonban ha az irodalomelméleti tézisre támaszkodunk, mely 
szerint mű megszületésével önálló, szerzőjétől független életre kel, könnyen kikerülhetjük az 
anakronizmus vádját, nem is beszélve a tanulmány céljáról, mely nem értelmezéseket akar 
rekonstruálni, hanem a kisregényt modern dialektikába helyezve olvassa újra. A múltról való 
de Man-i vélekedés ugyanis érvényesebb értelmezést adhat a műnek, mint az előbbi olvasatok.

76  Lásd a következő fejezetet.
77  Rousseau Pygmalionját elemezve Paul de Man szóhasználata (2006, 219.).
78  Kemény 1997, 75.
79  Szegedy-Maszák 2007, 121.
80  A bizonyságtétel mindig együtt jár a fikció lehetőségével. Derrida 2000, 27.
81  Z. Kovács 2002, 173–175.
82  Az irodalom esszenciája, lényege megfoghatatlan. Az irodalom nincs. Nem létezik. Derrida 2000, 28.
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Paul de Man a múlt fogalmával szemben csak az emlékezetnek adott létjogosultságot, amely 
fikciókkal népesíti be a jelent. Az emlékezetnek két fajtáját különböztette meg: az Erinnerung 
emlékezés az interiorizáció folyamatával együtt, a múlt emlékeinek belsővé tétele; a másik a 
Gedächtnis, a gondolkodó emlékezet vagy akaratlagos memória. Az Erinnerung viszont nyomban 
megszűnik, s helyébe a Gedächtnis lép, amint rögzítésre kerül: „[a]z emlékezet éppúgy eltörli az 
emlékezést, ahogy az én83 eltörli önmagát”.84 A múlt eseménye megszűnik élővé – érvényesnek 
– lenni. Az interiorizált Erinnerung (nevezhetnénk eleven emlékezetnek)85 ellenben a jövőre 
irányul, illetve a jelen és a jelenlét fogalmai között létezik. Igazsága azonban felejtésre van ítélve, 
a pillanat elmúltával már nem saját magáé, hanem „a másikhoz, a pillanathoz és a jövőhöz 
fűződő viszonyáról”86 szól.

A múlt ilyen irányú felfogása a személyiségről alkotott képet is befolyásolja, noha a 
dekonstrukció sem szolgálhat messzemenőbb, „radikálisabb” elmélettel, mint Hérakleitosz:87 
„nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba”.88 A regény, amint már Szegedy-Maszák is 
megállapította, „arról igyekszik meggyőzni olvasóját, hogy nincs szükségszerű folytonosság a 
személyiségben”.89 Természetesen ennek prototipikus példája Agatha, aki nemesi rangja ellenére 
kalandornőként él és szabadcsapatokról énekel balladát, melyek „régi és új néplázadások 
korára emlékeztettek”90 (!), egyszerre erős, független nő, és gyenge, kiszolgáltatott asszony, aki 
kényszerű házasságban él. (Izidor változásáról már korábban szóltunk, Anselm jellemfejlődése 
pedig követett.)

Ha a múlt nem létező kategória, véli de Man, „a halál sem létezik többé, csupán [azok 
az alakzatok], amelyekkel benépesítjük a jelent”.91 Az elgondolást a regényre vonatkoztatva 
ki is mondhatjuk: ha múlt sincs, akkor a múlt foltjai, bűnei sincsenek már, s legfeljebb 
azok maradhatnak, melyek még behálózzák a jelent. Ilyen múltfoszlányok (a de Man-i 
szóhasználatban allegória) Wranich Izidor és Devény alakjai (az előbbi meghal), a velencei képtár 
Magdolna-ábrázolásai, melyek „a megtért bűn-lánnyal”92 foglalkoznak, a családi viszonyokról 
szóló beszélgetések. Azzal viszont, hogy Agatha története lejegyzésre kerül, megszűnik az 
igazságtartalma, nem érvényes már a jelenre.

Demeure című írásában Derrida megállapítja, minden irodalmi mű beteljesítetlen ígéret, 
hiszen nem képes eleget tenni a saját maga által támasztott igazságigénynek.93 Az irodalmi mű 
mint önnön megalkotottságának hangsúlyozója jól beilleszthető a dekonstrukció gondolati 
univerzumába. Derrida – de Man gondolatait közölve – írja, hogy a nyelv természeténél fogva 
elsősorban önmagát közli:

83  Néhány sorral feljebb Derrida de Mantól idézi: „A gondolkodó embernek a bejárt útvonal – (…) a szöveg 
végén fel kell ismernie (…) önmagát. De hogyan ismerhetnénk fel olyasmit, ami szükségszerűen eltörlésre és 
felejtésre van ítélve (…)?” Derrida 1998, 71.

84  uo.
85  A magyar fordítás nem használ ilyen kifejezést, de jelen esetben kifejezetten szerencsésnek tartom.
86  i. m. 72.
87  Akit némi túlzással preszókratikus dekonstruktivistának is neveztek már. Erin O’Connell könyve arra 

vállalkozott, hogy az ókori filozófust a Derridával vesse össze. (O’Connell 2006.)
88  De Man és Derrida legfeljebb csak időzni tudtak a megállapításon, az utóbbi différance-fogalma a folyam-

elvhez hasonló: minden nyelvi struktúrát az előző szerveződések határoztak meg, így minden struktúra előtt 
egy „elkülönböződést (différance) kell felfedeznünk.” Culler 1997, 132.

89  Szegedy-Maszák 2007, 115
90  Kemény 1997, 20.
91  Derrida, i. m. 74–5.
92  Kemény, i. m. 45.
93  Derrida 2000, 26–28.
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A nyelv (…) lehetővé teszi, hogy a másikról szóljon, és önmagáról beszéljen, miközben 
valami másról beszél, hogy mindig valami másról szóljon, mint ami kiolvasható belőle, 
beleértve magának az olvasásnak a színterét. Ez kizárja bármiféle totalizáló összegzés 
eshetőségét: a kimerítő elbeszélését vagy emlék maradéktalan feldolgozását.94

Ahogy a Ködképek a kedély láthatárán című regényről már megállapították, hogy „valóban 
saját megalkotottságát hangsúlyozza”,95 A szív örvényeire is igaz: a cselekményközpontúság 
helyett az interpretáció válik hangsúlyossá, a zárlat pedig – Szegedy-Maszák Mihály gondolatát 
még fokozva – az értelmezés lehetetlenségére, az önálló narratíva nemlétezésére, a múlt 
fikcionalitására figyelmeztet.

A trópusokkal megragadott valóság tehát már megrongált, ez „a megfosztás útján történő 
megértés”96 pedig hiteltelenné teszi a múlt eseményeinek elbeszélését. Ez az oka annak, hogy 
az olyan kulcsfontosságú eseményekről, mint a mandolinozó kalandornővel való találkozás, 
Agatha és Anselm megismerkedése és eljegyzése, csak kétszeres visszatekintés útján – Pongrácz 
elbeszélésein, melyeket amúgy is Wehrnertől hallott, illetve Anselm levelein keresztül – 
értesülünk. A megalkotottság fókuszba állítása tehát nem öncélú eszköz az elbeszélésben, célja 
a trópusokba ültetett valóság rongáltságának hangsúlyozása. A torzulás felismerése folytán 
Agatha történetéből nem az válik fontossá, sőt – nem az válik létezővé, amit a szekrény tartalma 
feltárna, illetve amit a narráció feltár, hanem az, ami érvénnyel bír a jelenben. Paul de Man 
fogalmi rendszerét felhasználva: nem a múlt, hanem az emlékezet, egy szilárd adatbázis helyett 
egy képlékeny szubsztancia lehet csak létező.

Az elbeszélés befejezetlen, a fentiek fényében pedig nem állhatom meg, hogy egy jól csengő 
paradoxonnal mondjam el, miért. Minden történet csak az elhallgatás útján maradhat valóság. 
„All stories are potentially intermineable”, írja Miller.97,98 A nyelv nem képes feloldani két 
szubjektum – Agatha és Anselm – kölcsönös ismeretlenségből fakadó feszültségét; a múlt 
figurálisan strukturálhatatlan. A narratíva dekonstrukciója az elbeszélés alaphelyzetének 
állapotát teremti újra, hiszen Anselm lemond mindarról, melyet a rajongott hölgyről megtudott. 
„Az elbeszélés vége az egyetlen pontba sűrített történet végtelensége, végtelenítődése”:99 ez a 
pont magában foglalja önmaga kiindulópontját is. A regény bravúros módon nem csupán egy 
történetet mond el, hanem egy elmondatlan történet kezdetét teszi lehetővé.

Az értelmezés próbaköve: az irodalmi funkció

Természetesen nem célom, és lehetetlen kizárólagos értelmezést szabni Kemény Zsigmond 
kisregényének, azonban a modern irodalom- és nyelvértelmezés tükrével újraolvasott 
mű kétségkívül szolgál egy ilyen olvasattal is, melyre Szegedy-Maszák céloz ugyan,100 de 
mélységeiben nem merül el. Nincs szándékomban a mű eredeti helyétől való elidegenítése, 
csupán feladatának megtalálása: hiszen ha az irodalom eszköz lehet irányt mutatni a valóságban, 
Kemény Zsigmond regénye ebben a modern értelmezésben még inkább teljesíti a feladatot.

94  A nyelv egyik alapvető képessége, hogy közölni tud valamit és egyben önmagát feltárni, miközben valami 
másról beszél. Derrida 1998, 11.

95  Z. Kovács 2002, 139-187.
96  de Man 1997, 93–107.
97  Minden történet potenciálisan végtelen. Miller 1998, 227.
98  Miller szerint a történet funkciója, hogy ne érjen a végére, hanem fenntartsa az ismétlések sorát, láncát, így 

– ahogy Seherezádé – megbénítsa a halált. „All storytelling, in continuing interminably, wards off death”; 
Minden történetmondás, a maga végtelen folytonosságában, kivédi a halált – írja (uo.).

99  Bényei 2002, 47.
100  Szegedy-Maszák 2007, 115.
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Lehetséges-e az újrakezdés akkor, ha a múlt és a társadalmi konvenciók az ellenkezőjét 
mutatják? El kell-e fogadni a feltárt múltat? El lehet-e hallgatni azt, ami megtörtént egy 
biztatóbb jövő érdekében? Mennyiben függ a jelen a múlt történetétől? Anselm utolsó mondata 
egyben a történet valódi kezdete, mely talán jobb, ha elmondatlan marad.
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