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ŐSI KÉPZETEK ÉS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS 
GONDOLKODÁS ÖSSZEKAPCSOLÁSA 

A SZÁZADELŐ MŰVÉSZETÉBEN 

(KÍSÉRLET C H O L N O K Y VIKTOR: AZ A L E R I O N - M A D Á R 
VÉRE1 C Í M Ű ELBESZÉLÉSÉNEK ÉRTELMEZÉSÉRE) 

I. 

Az utóbbi időben több olyan századfordulós alkotás látott 
ismét napvilágot, amely a korszak jellegzetes stílusára, a 
szecesszióra is felhívja figyelmünket. Ismét kezünkbe vehet-
jük például Cholnoky Viktor (1868-1912) munkáinak egy 
igen jó válogatását, s így a szélesebb olvasóközönség is meg-
ismerkedhetik ezzel a szerencsétlen sorsú, nagy tehetségű 
irodalmi „ködlovaggal". 

Diószegi András állapította meg, hogy a szecesszió „leg-
lényegesebb formaelve a stilizáció, vagyis a kiemelésnek és 
összefoglalásnak egy olyan racionális módozata, amely túllép 
az utánzás elvén".2 A naturalizmusnak azzal az alkotói gya-
korlatával szemben, amely a minél aprólékosabb részletekre 
is kiterjedő utánzás során sokszor éppen a lényeges összefüg-
gések feltárásával maradt adós, a századforduló művészei a 
mögöttes területek felvillantását célozták meg — jellemzően 
mondja ezt ki Szini Gyula a Nyugat 1908-as első számában 
A mese alkonya című esszéjében. A mese nem halt meg, min-

1 Az elbeszélésből a következő kiadás alapján idézünk: Cholnoky 
Viktor: Trivulzio szeme — Válogatás Ch. V. novelláiból. Bp., 1980. 
355—366.— Először Nyugat, 1910. I. 151—157., majd azonos cí-
mű kötet, Bp., 1912. 

2 Megmozdult világban, Bp., 1967. 17. 
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dig új módon lehet az ősi kincset feldolgozni, a művész „új 
facettet csiszol, amitől a kő még fényesebbé, ragyogóbbá 
lesz . . ,".3 

Mindebből természetszerűen következik, hogy az alkotók 
olyan mítoszokhoz, mesékhez, mondákhoz folyamodtak, 
amelyek már eleve bizonyos aurával rendelkeztek; Maurice 
Maeterlinck, a korszak nagyra tartott írója például archeti-
pikus elemek felhasználásával új történeteket alkot, s a halál-
félelmet vagy a boldogságvágyat mesei elemek szabad keze-
lésével fejezi ki. A magyar irodalomban is megjelenik a 
mese-, illetve mondaszerű novella (Ambrus Zoltán, Balázs 
Béla stb.), s ebbe a körbe tartozik Cholnoky Viktor nem egy 
írása, így „Az alerion-madár vére" című elbeszélése is. 

A szecesszió korában azonban már a természettudomá-
nyok fejlődését nem lehet figyelmen kívül hagyni. A natura-
lizmus fedezte fel a művészet számára az átöröklést: elég 
talán Zolára és Ibsen Rank doktorára, illetve Osvaldjára 
utalni (Nóra és Kísértetek). Az öröklött vérbaj tette szeren-
csétlenné az Ibsen-hősöket, de a XX. század elejének művé-
szei a végzetes betegségnek már más oldalait hangsúlyozzák. 
Talán még jelképesnek is tekinthető, hogy éppen az 1908-ban 
meginduló Nyugat első négy számában jelent meg Ady 
Endre A magyar Pimodánya. A mesterséges mámorokról szó-
ló esszében a költő egyik író barátjára hivatkozva ezt írja: 
„Azt bizonyítgatta, hogy a zseni, a géniusz, a kellő időben 
megérkezett — (óvatosan nevezem meg) vérbaj. Tehát vala-
melyik dédapánk szerencsétlensége nem skrofulaként üt ki 
rajtunk, hanem — zsenik leszünk. . . . Ahogy nőtt majom 
vagy micsoda őseinknek szellemi befogadó talentuma, úgy 
nőtt a félelmük a betegségektől, a haláltól, kétségtől és bá-
nattól. Ez vitte az embert a szerelmi r a f f i n e m e n t-ok 
s mesterséges mámorok kigondolására. Ezekből lettek az 

3 Nyugat, 1908. I. 27. 
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idegbajok és idegpotenciák, sőt ezekből lesz lassan-lassan a 
művészet".4 

Betegség és művészi alkotás: itt kapcsolódik be Ady egy 
olyan európai gondolatkörbe, amely a romantikus zseniel-
méletből a századfordulóra az érzékeny, beteg művész képét 
alakította ki. Thomas Mann, aki a Tonio Kroger ben (1903) 
a józan polgárok és a mindenre rezonáló művésziélek világát 
állította szembe egymással, éppen ez idő tájt kezd foglalkozni 
a szifiliszes művész problémájával. Ahogy Doktor Faustus 
keletkezése — Egy regény regénye című munkájában el-
mondja, 1905-ben, négy évvel az első emlékeztető sorok 
papírra vetése után, már olyan művek iránt érdeklődött, 
amelyek a luesznek a központi idegrendszerre gyakorolt ha-
tását tárgyalták. 

A kérdés Cholnoky Viktort is foglalkoztatta: Haldokló 
betegségek című cikkében, illetve a Tammuz-kötet Tartini 
ördöge című novellájában ír a művészet és a betegség kap-
csolatáról. Előbb említett írásában ezt mondja: 

„És melyik orvos merné ma letagadni azt a tényt, hogy a 
gondolat csakúgy váladék, mint a mirigyek váladéka, s a vér-
baj egysejtű állatkái által megtámadott agyvelő vagy gerinc-
velő csakúgy a normálistól eltérő produktumokat fog pro-
dukálni, mint a Koch bacillusa által megtámadott emberi 
tüdő, vagy a kolerabacillus érte emésztőszervek."5 

Igaz, hogy a fenti sorok Zola Thérèse Raquin-]énék. H. A. 
Taine-től kölcsönzött mottóját idézik fel, amely szerint a bűn 
és az erény éppen úgy produktumok, mint a cukor és a vit-
riol. Az alábbiakban viszont a Cholnoky-elbeszélés értel-
mezésével arra teszünk kísérletet, hogy a korszerű természet-
tudományos felismerés a „st i l izáció, . . . a kiemelésnek és az 
összefoglalásnak . . . racionális módozata" által hogyan 
alakul át; hogy jön létre a kor szépségkultuszának, művé-

4 Ady Endre: Vallomások és tanulmányok. Bp., 1911. 26—27. 
Az említett író-barát Földessy Gyula szerint Szini Gyula. (Lásd Ady 
E.: Az irodalomról. Bp., 1961. 411.) 

5 Nyugat, 1910. II. 979. 
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szetvallásának nemcsak dokumentuma, hanem egyik hiteles 
írói alkotása is. 

II. 

A C h o l n o k y - e l b e s z é l é s é r t e l m e z é s e 

1. A lovag 

Az elbeszélés első fejezetét a toulouse-i gróf udvari mese-
mondója, Joscelyne d'Aufreville adja elő. Toulouse volt a 
XI —XIII. században a délfrancia trubadúrköltészet köz-
pontja, s a lovagi irodalom akkoriban jelentős impulzusokat 
kapott a keresztes háborúk eseményeitől, amit pl. olyan 
művek bizonyítanak, mint a Chanson de Jerusalem vagy a 
Chanson d'Antioche. A Cholnoky-féle prózai „átköltés" a 
lovagi költészet tárgy- és motívumanyagára épül. 

„Most, hogy megérkeztek a Szentföldről a nagy szerencsét-
lenségek hírei. . . " kezdi az énekes, talán hihetetlen, hogy 
„még nem is száz esztendővel ezelőtt dicsőség és győzelem is 
koszorúzta a keresztény fegyvereket azon a földön . . . " A 
„szerencsétlenségek" sorát Barbarossa Frigyes halálhíre 
nyitja meg, s a „még nagyobb a kereszténység kára" fordulat 
vezeti be Cortelyon Rikárd (Oroszlánszívű Richárd) fogságba 
esésének hírét. Ezek az utalások a harmadik keresztes had-
járatot idézik: Barbarossa 1190-ben halt meg, Richárd pedig 
1192-ben esett V. Lipót osztrák herceg fogságába, ahonnan 
csak két évvel később szabadult tetemes váltságdíj fejében. 
Az elmondás ideje tehát a XII. század vége, de az előadott 
esemény az első keresztes hadjárat (1096-1099) Antiochia 
bevételét megelőző időszakára, tehát 1097 —98-ra tehető. 

Az előadott történetet olyan szerzői kommentárok előzik 
meg, amelyek a jelen hanyatlást a száz évvel azelőtti „daliás 
időkkel" állítják szembe. Az énekes még Alexandrosz M.-et, 
azaz Nagy Sándort is említi, akinek apokrif, mesés elemek-
kel átszőtt élettörténete a lovagi epika kedvelt témája volt — 
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egyébként az első keresztes hadjárat énekmondónk által 
dicsőségesként emlegetett második hulláma a kilikiai szoro-
son átvonulva Nagy Sándor nyomait követte. A fogságba 
került Rikárd „rakoncátlan indulatá"-val szemben áll az első 
hadjárat Bouillon Godofrédjának keresztényi alázata, illetve 
a normann Bohemundénak és vitézeinek komolysága. Sereg-
szemleként fogható fel azoknak a kiváló lovagoknak a meg-
említése, akiket a mesélő szembeállít pl. a gyűlöletet szító 
népszónokkal, amiens-i Remete Péterrel és Sansavoiri Wal-
terral, a paraszthadak vezérével. „Sok nevet tudnék nektek 
most elmondani, sok olyan nevet, amelynek csak hallatára 
is kivirágzanék arcotokon a dicsőségre való vágyakozás piros 
rózsája, de nem akarom a szíveteket a kihunyt glória szomo-
rúságával megbolygatni". 

A szerzői kommentárként előadott tényszerű közlések 
után a jelenetező, az eseményeket szemléletesen, párbeszéd-
del és leírással bemutató tulajdonképpeni „novella" rátér 
Guidó lovagnak, Malpertuix urának történetére. Edessza felé 
vonul csapatával, s egy „vén, ráncos képű, mogorva nézésű" 
kurd vezetésével olyan helyre érnek, ahol „egynéhány csene-
vész fa meg egy kis bozót valami árnyékot adott nekik" a 
rekkenő melegben. „Csak az egy Guidó lovagot nem engedte 
pihenni . . . a gyilkos keresésvágy, az a belső nyughatatlan-
ság, amely benne fészkel némely fajta embernek a iérében". 
(Kiemelés tőlem — T. M.) Sárgás, jelentéktelen kis madarat 
pillant meg az egyik pálmafán. A csend, a hőség, a szinte 
mesei asszociációkat keltő elátkozott táj arra készteti, hogy 
megtörje a mozdulatlanságot. Hiába inti a vén kurd, hogy 
átok sújtja azt, aki az énekes alerion madarat bántja. „Kel-
lett neki, mert olyant még senki sem látott előbb közülünk, 
azt a madarat addig csak azok a meseországból (Kiemelés 
tőlem - T. M.) való emberek ismerték." Guidó dárdájával 
„megszárnyazta" a madarat, de az „szárnyaszegetten is el-
szállt, és beleveszett valahova a kápráztató napsugárba". 
Három csepp vére a lovag jobb kezére, bal szemébe és a 
homloka közepére hullott. 
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A jelenetező részletet felváltja a most már gyorsan lezá-
ruló közlés. Guidó Antiochia ostrománál is ott van, s végül 
— bár betegen és kifosztva — hazakerül. Feleségül veszi azt 
a lányt, aki hűségesen ápolja, s fiúval ajándékozza meg. De 
a „rommá vált lovag" gyermekét már nem láthatja, „mert 
egészen kialudt a szeme, és csak akkor kezdett el látni me-
gint, amikor már az örök világosság fényeskedett néki . . .". 
A nyelvi fordulatok, azaz a metafora és a nyelvi játék ugyan-
azt a nosztalgikus hangot folytatják, amely a fejezet elejét 
is jellemezte. 

Jámbor intéssel zárul a keresztes lovag története: min-
denki így jár, aki énekesmadarat bánt, hiszen „magam is 
énekes vagyok, tehát tudom" — jegyzi meg a mesemondó, 
célozva a költő integritására. 

Az énekmondó elbeszélése a lovagi költészet elemeinek fel-
használása révén válik stílusutánzattá, pastiche-sá; a bűn 
és bűnhődés keresztényi eszméjére építi fel a cselekményt, 
amely nem más, mint a családi címerben látható jelkép, a 
kiterjesztett szárnyű, csőr és láb nélküli, a repülés képzetét 
felidéző csonka sas heraldikai elnevezésének naiv „magya-
rázata". (A Cholnoky-novellában rigóról van szó — de hát 
a heraldikai madárséma nem köti meg a mesélő fantáziáját.) 
A lovag nyughatatlanságát, hiányérzetét valamilyen tettel 
akarja elűzni: „action gratuite"-ként ható cselekedete nem-
csak a repüléssel, hanem a vérbajra utaló következmények-
kel is erőszakos szexuális aktusra céloz. A pszichoanalitikus 
álomfejtések „repülés"-élményének és az elröppenő, sebzett 
madár képének összekapcsolása a XX. század elejének mű-
velt olvasóközönsége által jól érthető szimbólummá ötvöző-
dött. 

2. Az esztéta 

A második fejezet „Scarron abbé levele DAvricourt 
Diána kisasszonyhoz". A remek levélparódia arra a kettős-
ségre épül, hogy az abbé először igenlő, majd tagadó választ 
ad a házassági ügyben hozzá forduló hölgynek. 
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Azt, hogy Cholnoky a tizenhetedik századi francia iro-
dalmi levél paródiájaként írta meg ezt a részletet, a „Scar-
ron" név is alátámasztja. Paul Scarron (1610—1660) a túlzó 
komikum specialistája volt spanyol mintára írott színdarab-
jaiban, tragikomikus novelláit pedig maga Molière is fel-
használta. Az abbé ugyan nem azonos a levélíróval, de a név 
felidézhet bizonyos asszociációkat. 

Az írás vezérmotívuma a sok gasztronómiai párhuzam, 
illetve hasonlat. Az abbé a kisasszony kérdésére, férjhez men-
jen-e Des Maupertuis úrhoz, éppen olyan zavarban van, 
mint amikor szakácsa megkérdezi: „ . . . vajjal csinálja-e a 
spárgát, vagy pedig sós vízben főzve tejfellel". Ezért kétféle 
tanácsot is ad, bár mindkettő rossz, „de ingyen csak jó 
tanácsot adnak, s amit ingyen adnak, az semmit sem ér". 

Ezután a cinikus bevezetés után következik az igenlő ta-
nács: előkelő család, az ősök „már a keresztes háborúk ide-
jén jelentékeny szerepet játszottak, és a címerükön Palesz-
tinából három rigómadarat hoztak haza". Régi gazdagsá-
guk nagyrészt megvan még, a kisasszony családjának a va-
gyona viszont „úgy elolvadt már, mint a spárgára öntött 
vaj". A kérő nemcsak gazdag, hanem daliás is, és beszélni 
„csaknem olyan elmésen tud, mint Pocquelin, a színész (azaz 
Molière, T. M.), s a beszédhez, a mesemondáshoz éppolyan 
állandó kedve van, mint La fontaine úrnak". 

A lebeszélés mégis nagyobb szerepet játszik: nemcsak azért, 
mert az előző tanáccsal szemben két bekezdésre is kiterjed, 
hanem azért is, mert itt van az egész fejezet lényege. A kérő 
félig vak, s az ilyen emberektől már azért is félni kell, mert 
„. . . önmagukba néznek bele, ott új, különös világot látnak 
meg, s ezt a világot akarják rákényszeríteni az egészséges 
szemű környezetükre is. Ez pedig — majd meglátja, hogy vala-
mikor igazam lesz, vagy itt, vagy odaát Angliában — nem 
is a poklot jelenti, hanem annál is nagyobb kínszenvedést: 
az elveszett paradicsomot". 

Mivel Milton Elveszett paradicsoma. 1667-ben, hét évvel a 
Stuart-restauráció után jelent meg, a levél fiktív időpontját 
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Molière utolsó éveire, de mindenképp az 1688 —89-es angliai 
„dicsőséges forradalom" korszakzárása elé kell helyeznünk, 
tehát az 1670-es évek elejére. 

írói szempontból lényeges az az „eltolódás", amely a kissé 
prófétikus hangütés után a jóval később bekövetkező francia 
forradalomra is utalva a szójáték (pokol-elveszett paradi-
csom) eszközével lazítja fel az önmagába tekintő emberről 
írottak pátoszát. 

A levél szabad csapongására jellemzően az írás a „para-
dicsom" homonímával egyenesen frivol hangra vált át. Az 
abbé afrodiziákumként ható ételeket sorol fel, hogy ismét 
emelkedettebb hangnembe csapjon át: 

„Éppen úgy vonaglik a keze, mint azé az emberé, aki már 
írni akar, de még nem tudja, hogy mit írjon. Már a kezében 
van valami láthatatlan toll, de még hiányzik belőle a tinta". 
(Kiemelés tőlem — T. M.) Az abbé saját kézreszketésének 
örökletességére utal, s határozottan lebeszéli a kisasszonyt 
a házasságról, mivel ez lappangó betegség jele lehet. „A 
világért se legyen a felesége" komolyra fordult hangját az 
utolsó bekezdés gasztronómiai tanácsai a spárga különféle 
elkészítési módjairól ismét könnyed csevegéssé oldják. 

A vércsepp-motívum kibontakoztatása egy lépéssel előbbre 
jutott : a háromból kettő már megtette hatását. Guidó lovag 
vaksága, majd Des Maupertuis úr rossz látása és kézreszke-
tése a beteljesülő átok időbeli kiteljesedése felé mutat. A 
XIX. század elejének vadromantikus német sorstragédiáira 
jellemző mozzanat hátterében ott húzódik a természettudo-
mányos magyarázat, amelyet a XVII. századi utód kicsa-
pongó életére tett finom célzás is valószínűsít. 

3. A művész 

A harmadik fejezet egy bohózatíró naplójából való. 
Könnyedén ide-oda indázó, kommentárokkal ellátott emlé-
kezése először Duchenier színházigazgatóról, az asztalánál 
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összegyűlő művészekről, közülük egy C. nevű költőről s 
Maupertuis-ről, a nagy regényíróról beszél. „Abban az idő-
ben . . . " kezdi, amikor még az igazgató nem halt meg 
„Montpellier-ben és gyomortágulásban", s amikor a napló-
író még Sardou-val együtt a Porte St. Michel színház sikeres 
szerzője volt. A felidézett időszak tehát a XIX. század máso-
dik fele, az 1860-as évek utolsó éveitől kezdve, amikor Sar-
dou valóban sorra aratta színpadi sikereit, s az 1854-ben 
élclapként induló Le Figaro már (1866 óta) átalakult politikai 
napilappá. A Cricri (magyarul: tücsök) című újság ugyanis 
a politikai lapként furcsa című Le Figaró-ra tett célzásként 
is felfogható. Az imént idézett szóvicc, akár az az asszociá-
ción alapuló megjegyzés C. költőről, hogy a líra „ma már 
csak Olaszországban is csak száz centesimót ér", hogy jobbak 
voltak a régi „pápai sold ók és bajaccók", bár a naplóíró se 
nem klerikális, se nem Boulanger, a nacionalista és monar-
chiste politikus híve, Cholnokynak egy Sipuluszéval rokon 
stílussajátosságára mutat. írói szövegeibe ő is szívesen illeszt 
be korabeli vagy közelmúltbeli politikai célzásokat, s nem 
veti meg az olyan olcsó fogásokat sem, mint két különböző 
főnév azonos vonzatú alakjának komikus hatást keltő hasz-
nálata. Az elbeszélésben az emlékező mindenáron szellemes-
ségre törekvő hányavetisége funkcionális szerepet juttat 
nekik. 

A naplórészlet tehát a 60-as évek második felétől a nyolc-
vanas évekig terjedő időszakról számol be. Ugyanis „egy 
nap" az öregebb Goncourt Duchenier-nél „valami szabad 
akadémia fantasztikus terveiről beszélt" — azok a vasár-
napi fogadásai pedig, amelyekből végrendelete értelmében 
később kialakult a róla elnevezett akadémia, 1885-től kezd-
ve váltak rendszeressé. 

Ennek a bizonyos napnak az eseményeit még megelőzi a 
bohózatíró és Maupertuis ismeretségének története. Az elbe-
szélő szerkesztőségben találkozásaikat a sűrítést szolgáló 
áljelenetezéssel mutatja be, s egy gyakran hallott Mauper-
tuis-mondással zárja le: „Nem vagyok én katonatiszt, hogy 
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mindjárt felkelés után egészséges legyek. Nekem reggel (ez a 
reggel rendesen délután öt órakor volt) fáj a szemem, reszket 
a kezem, és kábult a homlokom . . . " (Kiemelés tőlem - T. M.) 
Az egzaltált újságírót nagy regénye gazdaggá teszi, de ak-
kor már morfiumon és egyéb narkotikumokon él. Norman-
diába megy, jachtot vásárol, s kerüli az embereket. Mivel a 
normannokat az első fejezetben az elbeszélés már említette, 
feltehetően az ősapa, Guidó is közéjük tartozott. A kör 
bezárul: erre a jacht neve, az „Alerion" is utal. 

Azon a bizonyos „egy nap"-on az asztaltársaság egyik 
tagja azzal a hírrel robban be, hogy „Maupertuis meghalt. 
Megölte magát". 

Igen rövid párbeszéd előzi meg a hírhozó beszámolóját. 
,, A jachtján végzett magával, a sebes szárnyú A 1 e r i о n-on. 
. . . a bal szemébe lőtt, a vére felfecskendezett a homlokára, s 
onnan lassú csepekben pörgött alá a revolvert még mindig 
szorító jobb keze fejére . . . Fent az árboc körül síró hangú 
madarak röpködtek, és verték szárnyukkal a l e v e g ő t . . . " 
(Kiemelés tőlem — T. M.) 

A naplóíró a hírt azonnal színházi terminológiában reflek-
tája: „Sohasem tudtam még olyan kitűnő felvonásvéget csi-
nálni . . . szegény Maupertuis már az élete két első felvoná-
sával is kitűnően előkészítette ezt a csattanót". 

A szemtanú patetikus hatású beszámolója nemcsak a har-
madik rész, hanem egyben az egész elbeszélés csúcspontja 
is. Ezután a „naplórészlet" visszasiklik a hétköznapokba; 
bár a bohózatíró már nem olvashatta fel készülő darabja 
második felvonását, két hét múlva nagy sikert aratott a Porte 
St. Michel-en. 

III. 

Összegezés és kitekintés 

A rövid elbeszélés (összesen félívnyi) valójában három 
önálló, boccacciói típusú novellából épül fel : kevés a jelene-
tező részlet, főként az írói közlés és a hozzá fűzött kommen-
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tár uralkodik. Az első két ötöde, a harmadik utolsó egyhar-
mada használja fel az epikai narráció jelenetező megoldását; 
a másodikból ez teljesen hiányzik. Az első és harmadik rész-
let, azaz az átok és annak végleges beteljesülése sok rokon 
vonást mutat: mindkettő pastiche, s meglehetősen hosszan 
időzik el a kor és a helyzet bemutatásánál, amit viszont Scar-
ron abbé a levélforma segítségével old fel. Mindegyik „no-
vella" az adott korra jellemző irodalmi műfajt idéz meg: 
az első a lovagi epikát, a második az irodalmi levelet, a har-
madik a naplót. 

Cholnoky egy család sorsát mutatja be három döntő jelen-
tőségű fázisban, s akaratlanul is Ady Pimodán-esszéjének 
idézett részletét illusztrálja: abban a mértékben, ahogy a 
család életereje csökken, nő az utód érzékenysége, hogy 
aztán utolsó képviselőjében kiteljesedjék a nagy művész. 
Ha Guidó lovagot belső nyugtalansága vitte rá a „bűnre", 
ugyanez munkált — a vérbaj örökletességén túlmutatva — 
a XVII. századi főúr afrodiziákumaiban s a XIX. századi 
regényíró narkomániájában is. A három hős egyre magá-
nyosabb: Guidó mellett még ott áll a lány, aki fiút szül neki, 
de a XVII. századi főúr már egyedül küzd kísértetei vei, az 
utolsó Maupertuis pedig el is vonul az emberek elől. „Bűnü-
kért", amely a bennük levő nyugtalanságot akarja elhall-
gattatni, önpusztításuk különböző formáiért azonban nyer-
nek is valamit : azt a művész-érzékenységet, amely az utolsó 
családtag művészi alkotásában teljesedik ki. így kapcsolódik 
össze a naturalizmus hagyatékából származó vérbaj- s nar-
kománia-motívum az ősi, az Oidipusz-tragédiára s a közép-
kori legendákra visszautaló bűnnel és bűnhődéssel. 

A családtagok fokozatos elmagányosodása mindennek 
egyenes következménye, s Cholnoky ezt a három mesélő 
pozíciójával is alátámasztja. A lovagi énekes és az öregedő 
bohózatíró időben is távoli eseményeket ad elő, azt, akiről 
beszélnek, vagy egyáltalán nem, vagy csak felületesen isme-
rik, az abbé esetében viszont társadalmi helyzetéből követ-
kezik, hogy csak objektív megfigyelőként ítélje meg hősét: 

7 It 88/3 
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egyiküknek sincs személyes elkötelezettsége történetének 
szereplőjével. A lovagi énekes még egy udvari társasághoz, 
az abbé egyetlen személyhez, a bohózatíró pedig szinte csak 
önmagához (esetleg későbbi, ismeretlen olvasóközönséghez) 
intézi szavait. A történetmondók kívülállása biztosítja azt a 
(Friedrich Schlegel-i értelemben vett) iróniát, amely anyagán 
felülemelkedve kellő távlatból mutatja be az eseményeket. 
Ez az elbeszélői pozíció lehetővé teszi a szerzői kommentá-
lást is. 

A mai olvasó az egzisztencialisták által népszerűsített 
Seren Kierkegaard által esztétikai életlehetőségnek nevezett 
magatartás kibontakozását is beleolvassa az elbeszélésbe. 
Kierkegaard „esztétikai"-n érzelmi viszonyulást értett: 
,,. . . az első stádiumban mint álmodó, a másodikban mint 
kereső, a harmadikban pedig mint kívánó6 (kiemelés tőlem -
T. M.) jelenik meg ez az embertípus. A három Maupertuis-
ben ezeket a fázisokat figyelhetjük meg, s azzal, hogy a család 
utolsó tagja nagy íróvá érik, Cholnoky annak a századfor-
dulós „művészet-vallás"-nak a képviselőjeként lép elénk, 
amely az emberi értékek között a legmagasabbra a művészi 
alkotást helyezi — ezért viszont az élettel kell fizetni. (Az 
életerő hanyatlásának és ezzel párhuzamosan a művészi érzé-
kenységnek a kibontakozását Thomas Mann 190l-es regé-
nye, A Buddenbrook-ház fogalmazta meg a legnagyobb művé-
szi hitelességgel.) 

Bizonyosra vehető, hogy az önsorsrontó, alkoholmámorba 
menekülő író személyes élményeit is beledolgozta az elbe-
szélésbe: mintegy saját sorsát és a körülbelül két évtizeddel 
később öngyilkosságba menekülő, önpusztító László öccsé-
nek végzetét előlegezte. így az írás epikai szövetét egyfajta 
személyesség is áthatja, s ez megint nagyon jellemző a sze-
cesszióra, hiszen éppen a líraiságban gyökerezik az a stili-
záltság, amely a valóság utánzásának naturalista elvét fel-

6 S. Kierkegaard: Vagy — vagy. Ford. Dani Tivadar. Bp., 1978. 
107. 



Forum 481 

oldva létrehozza a „részleges mimézis"?-nek nevezett alakí-
táselvet. A képzőművészet tudatosan leegyszerűsített s a kife-
jezés érdekében gyakran elrajzolt alakjainak Cholnoky elbe-
szélésében a kiragadott csomópontok köré sűrített s a család 
történetében csak a lényeges mozzanatokat megragadó elbe-
szélői magatartás felel meg. A természettudományos művelt-
ségű író a mondai átokmotívumot végigkísérve adja meg 
írásának azt a mélységet, amely Az alerion-madár vérét 
jelentős elbeszéléssé teszi. 

T. TEDESCHl M Á R I A 

A DRÁMAI NOVELLA 

T H U R Y ZOLTÁN: E M B E R H A L Á L 

Drámai novellákkal, egyes novellák drámaiságával a ma- , 
gyar irodalomban főként a századvég, pontosabban a kilenc-
venes évek novellisztikájában, a tárcanovellákban találko-
zunk. 

A novellatípus jelenlétét - a novella és a dráma közötti 
összevetés lehetőségét, a műfaj kedvező sajátosságait (kon-
fliktus, feszültség, dialógus) is figyelembe véve — elsősorban 
azoknak a társadalmi változásoknak vetületében kell keres-
nünk, melyek a kiegyezés utáni magyar valóság arculatát 
meghatározzák. A kiegyezést követő másfél-két évtized biz-
tonsága, látszólagos nyugalma után a kilencvenes évek a 
nagytőke és a nagybirtokosság ellentéte mellett már a szá-
zadvégi magyar társadalom valamennyi rétegét érintő „szo-
ciális válságról" (a dzsentri, a magyar középosztály, a pa-

' Lásd Kiss Endre: Szecesszió egykor és ma. Bp., 1984. A „részleges 
mimézis" a könyv egyik alapgondolata. 
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