
GYÖRKÉ ILDIKÓ 

„Drámai novella" 
(Epiko-drámai novella) 

Drámai novellákkal, egyes novellák drámaiságával a magyar irodalomban fő-
ként a századvég, pontosabban a kilencvenes évek novellisztikájában találko-
zunk. A kortárs irodalomelmélet észrevétele szerint például a rajz „egész drámai 
cselekményt foglalhat magában",1 s nemegyszer témái is „drámaiak". 

Novella és dráma, a két műforma közötti összevetés lehetőségét az is inspi-
rálhatta, hogy az arisztotelészi, majd pedig a német esztétika (Goethe, Schiller) 
merev, a műnemeket szigorúan elhatároló kísérleteit a XIX. század második 
felének műnemi, műfaji feloldódása, egybevegyülése illuzórikussá tette. így nem 
véletlen, hogy Storm szerint a novella a „dráma nővére".2 A modern irodalom-
tudomány pedig az összevetés közös alapjait is kidolgozta. Benno von Wiese a 
drámai műnem egyik kulcsfogalmát, a konfliktust tekinti az összehasonlítás 
alapjának: „A novella a drámához hasonlóan az emberi élet legmélyebb kérdé-
seit tárgyalja, éppen ezért teljességéhez egy, a középpontban álló konfliktus szük-
séges."3 

A konfliktus fogalmából levezethető jegyek, jellegzetességek közül a feszült-
ségről szólva Th. Vischernél a következőket olvashatjuk: „A novella a feszültségek 
közötti krízisben lévő emberi élet egy darabját mutatja be."4 

Mások a dialógusra irányítják a figyelmet. Paul Ernst „drámai, dialógusos"5 

novelláról beszél; Johannes Klein értelmezésében pedig - az úgynevezett ős-
típusok elkülönítésekor (epikusán elmesélt, lírai és drámaian feszült novella-
típus) - „a novella és a dráma cselekményének a jelentése, ezeknek a közép-
pontba (súlypontba) jutása, illetve a dialógus kiélezettsége játssza a főszerepet".6 

Valószínű, hogy a konfliktus, feszültség, dialógus drámai terminusok azért fe-
leltethetők meg a novella műfaji sajátosságainak, mert a hagyományos boccacciói 
novellastruktúra, valamint A. W. Schlegel, Ludwig Tieck, Paul Heyse intenciói 
szerint a novellaszerkezet leglényegesebb eleme a fordulópont, az emberi élet, az 
élet egy sorspillanatának felmutatása közvetlen hasonlóságot implikált a drámai 
felismerés-fordulat arisztotelészi formulájával. Ugyancsak Arisztotelésztől ha-
gyományozódott át az a gondolat, hogy „az eseménysorozatot - akárcsak a tragé-
diában - drámaian kell megszerkeszteni, vagyis egy egységes és teljes cselek-
mény köré, amelynek eleje, közepe és vége van, hogy mint egy egészet alkotó 
lény, a rá jellemző gyönyörűséget adja meg, és ne hasonlítson szerkezete a törté-
neti művekéhez, amelyekben szükségszerűen nem egy cselekményt, hanem egy 
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korszakot mutatnak be, s ami csak abban történt egy vagy több emberrel, de az 
egyes történetek csak esetlegesen kapcsolódnak egymáshoz".7 Ha azonban a XIX. 
század második felének drámairodalmára figyelünk, akkor azt érzékeljük, hogy a 
drámai műnem klasszikus attribútumai válságba kerültek, azaz mind a jelenidejü-
ség, mind az interperszonalitás, mind a történés ellentétébe fordul, a jelen idő he-
lyett a múlt dominál (Ibsen), a történés másodlagossá halványul, dialógus helyett 
monologikus reflexiók sora uralja a drámát (Csehov), az interperszonális kapcso-
latok megszűnnek vagy csupán az Én szubjektív szűrőjén anticipálhatok (Strind-
berg), Maeterlinck „fölmondja a cselekményt",8 azaz a mode rn dráma fejlődésé-
nek két fő iránya, az epikus és a lirizálódott dráma más-más módon adja meg a 
cselekménymozgatás feladatát. Az epikus dráma a történetet elmondja (például 
Wilder), megjelenik az epikai narrátor, színre lépnek a betétek (például Songok), 
amelyek a cselekményelőrehaladás szerepét töltik be, illetve a szerzői-elbeszélői 
reflexió feladatát látják el. A lirizálódott d ráma pedig tett és cselekmény egységét 
visszavonja, s visszavonja egyben a drámai mozgást is, legfeljebb csak a cselek-
mény iránti nosztalgia alakítja a dramaturgiát, sors helyett állapotokat, helyzete-
ket szituál a műnem (például Csehov). 

A hasonló jellegű drámai alkotásokat éppen a felsorolt változások következ-
tében minősíti Szigligeti hatástalannak, visszavonva még a műnemi elnevezést 
is, „mert tulajdonképpen nem is drámák az oly darabok, amelyekben nincsenek 
cselekvő jellemek; azok nem jönnek egymással érdekgerjesztő ellenkezésbe".4 

Talán az sem véletlen, hogy a dráma „bensőségessé" válása idején fogalma-
zódik meg Henry James, a cselekmény első átérteimezőjének tanulmánya a The 
Art of Fiction (1884), a cselekményelvű epika elutasítása. 

A későbbi teoretikusok, különösen az orosz formalisták - továbbvive Henry 
James felismerését - az epikus megformálásban jórészt ezért is hangsúlyozták, 
árnyalták tovább a már Arisztotelésznél világosan megfogalmazott fabula és 
szüzsé fogalmát.10 Tomasevszkij értelmezésében a kötött motívumok sora a tör-
ténet, a fabula a történet alapvázát alkotja, a szabad motívumok az elrendezés 
módját, a sajátos nézőpont által elrendezett cselekményt, a szüzsét képezik le.11 

A századvég irodalma fabula és szüzsé egymást feltételező egységéből a szü-
zsé, a műalkotásba emelt valóságtartalom megjelenítésének módjára helyezi a hang-
súlyt, a mese, a cselekményelvű epika helyébe a szüzsén alapuló novellaszer-
kesztés lép, ahogyan Tinyanov írja: „amikor a próza konstrukciós elve, a szüzsén 
alapuló dinamika fő konstrukciós elvvé változik, maximális kifejlődésre törek-
szik, akkor szüzsével rendelkezőknek kezdik felfogni azokat a műveket is, ame-
lyeknek csupán minimális meséjük van; s amelyekben a szüzsé nem fabulában 
bontakozik ki" (például a Tristram Shandy).12 

Fabula és szüzsé fogalmának részletes ismertetése azért fontos jelen tanul-
mányunkban, mert ha a századvég valósága alany és tárgy, szubjektum és ob-
jektum teljes azonosságát már nem tudja drámai műformában felmutatni, s ha 
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a műben (a novellában) a hősök sorsa helyett csupán az egyén állapota (a maga 
alanyiságán belül) a tragikus, akkor - amint Eichenbaum megfigyelte - az el-
beszélő forma közeledése a drámaihoz éppen az elbeszélés aktusának dramatizálá-
sában érhető tetten. A sziizsé lényegi eleme, a narrátor hangneme, a szerzői hangnem, 
nézőpont formálja tragikussá, drámaivá a műalkotást, s nem a hősök sorsának 
logikája. Éppen ezért Eichenbaum A köpönyeg elemzése kapcsán a szkáz (szerzői 
elmondás) megnövekedését ítéli döntőnek a szubjektív epika dráma felé történő 
elhajlásában.13 

A magyar századvég hasonló törekvéseit legteljesebben talán Péterfy ragadta 
meg. Világosan látta, hogy a polgári fejlődés ellentmondásai közepette az egyén 
folytonosan veszélyeztetette, „az emberi létezés alaphelyzete a bellum omnium 
contra omnes, a fight for life elve", a büchneri, darwini eszmék, a világerők 
harcának kereszttüzében az egyénnek, s nemcsak a nagy, tragédiára alkalmas-
nak, hanem a közepesnek sincs biztosítéka. Az ember csupán áldozat, s n e m 
tragikai hős. „Az egyén léte és küzdelme a történelem, a világ, a lét egészével 
szemben nevetségesen semmis", azaz a tragikum a tragikomikusba csap át.14 

A „tragikai érzelem ellapult", pontosabban műnemet, műfa j t váltott, az epi-
kában, a novellában, s nem a drámában fejlődött ki. „A détail művészetével 
rajzolt alakok lépnek a phantasia erejével ragyogó s nagyvonásokban festett 
hősök helyébe s a regény keretébe ez jobban beleillik, mint a drámába", s mikor 
„egy szegény másoló egy oly novella hőse lehet, melybe nemzetének egy vezér 
írója mintegy lelkét beléadja, akkor nehéz dolog egy másik írónak teljes hitelű 
költői romantikával például Rurikokat tragédia hősévé tenni".15 

Természetesen korszakunk novellairodalmában a kérdés sokkal összetettebb, 
semmint egyértelműen lemondhatnánk a d ráma és novella hasonlóságát bizo-
nyító jegyek elemzéséről. Már csupán azért is szükséges a „drámai novellára" 
figyelnünk, mivel a századvég, századforduló novellája - szándéka szerint -
mind a lélek belső drámájára, konfliktusára (Petelei), mind a véres összecsapást, 
konfliktust felmutató cselekvéssorra (Thury) hoz példát. 

Konfliktus-lehetőségek, belső drámák, belső tragédiák megjelenítése 

Ha a századvég novellairodalmában a „drámai novellát" a konfliktusos cselek-
mény-szukcesszív eseménymenet vonulatával akarnánk jellemezni, akkor pél-
dául azt érzékeljük, hogy a novellák egy része véres féltékenységi drámába 
torkollik, a konfliktusból nem következik semmi lényeges, a történetek tézis-
igazolások, nevelő célzatú elbeszélések. Különösen a fiatal Mikszáth írásai, Kis-
faludy-utánérzéseket implikáló novellái - mint például a Pletyka (1871) - ro-
mantikus végzetdrámákat villantanak fel. A m ű ifjú hőse egy végzetes gyanú, 
egy, a szituációt fel nem ismerő tévedés folytán lesz gyilkos és szerencsétlen 
őrült. Konfliktus helyett végzet, a súlyos tévedés felismerése helyett őrület. 
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S ha belső konfliktust, belső érzelmi feszültséget kíván felmutatni a mű, akkor 
a sorstragédiák sorozata lírai felhanggal románcos történetté formálódik. Mert 
mi mást is mutat a Mari rózsái (1877) és az Egy fehér rózsa (1877) története. Az 
első novella egy szegény árva kislány és két fehér rózsa könnyesen megható 
története. A szegény Mari lakbérhátralék miatt már-már az utcára kerül, a ró-
zsákat megvenni akaró márkiné azonban kimentené kiszolgáltatott helyzetéből. 
S mivel az egyik rózsát édesanyja sírjára szánja, s a másik, a márkinőnek szánt 
pedig elhervad, a helyzet feloldhatatlan. A zárlat a sou-i romantika kelléktá-
rára emlékeztet, Mari édesanyja sírjára borulva kétségbeesetten siratja árvaságát. 
A második történet, az Egy fehér rózsa az előző novella folytatása, azaz a két 
típus egy párhuzamsor két tagjaként simul egymásba, oly módon , hogy a pár-
huzamsor egyes tagjai variálódva és kontrasztosan kapcsolódnak. A gazdagabb, 
amplifikált változat azonban az előbbi novella tragikumárnyalatának a lefoko-
zása, hiszen Delér Katicára - a mese törvényeinek megfelelően - a boldogság 
sugároz, a fiatal Károly kertész felesége lesz, a románcok derűs felhangjára 
emlékeztetően. De hasonlóan nem mutatnak fel sorsformáló, „tett váltás soro-
zatokban" realizálódó konfliktust a kései Mikszáth írásai sem. Mert a mikszáthi 
„humor" mögött „többnyire nincsenek sem egyéni sorsok, sem pedig az emberi 
nemet, az emberi létet illető megvilágosodások, megszégyenülő vagy fölemelő 
rettegések".16 Még a „végső kérdéseket" legszebben felvállaló novellájában, a 
Piros harango№>an is, a kis Marci szomorú elmúlása melankolikus, mélabús, elé-
gikus hangnemű történéssé hangolódik át. 

De a mikszáthi életmű a tragikum átminősítésének csak egyik vetülete. 
A századvégi novellákban ugyanis a románcos, elégikus megjelenítés ellenha-
tásaként gyakori, hogy a tematikus értékek (például az erkölcsi értékek) s az 
azokat minősítő modális értékek mint értékfunkciók nem a tragikumot, hanem 
a tragikomikumot mutatják fel. Azaz nincs értékevidencia, nincs értékkonstancia. 
A tragikomikum összetett értékhelyzet, az egyértelműsítés lehetősége csökken 
vagy teljesen megszűnik. Átmeneti jelenség, mert összevonja a kétféle esztétikai 
minőséget, s ezáltal bizonytalanná teszi az értékelőt.17 Bródy jellegzetesen drá-
mainak mondott novellái, az Egy tragédia, a Samu, a Kaál Samu vagy az Egy férj 
története legfeljebb tragikomikusnak, s nem tragikusnak minősíthetők. Az Egy 
tragédia (1884) utcaseprője a naturalizmus ösztöncentrikusságát szemléltetve 
iszákos, animális természetének lesz áldozata. S ahogyan az egyik szereplő, 
Virág, Garibangyi halálát jelentve a maga egyszerűségében megfogalmazza a 
mű jelentését („— Disznót hizlalt, kérem; egy utcaseprő! ez valami. . . nem ter-
mészetes."), ugyanúgy nem természetes, nem tragikus a hős halála, legfeljebb 
tragikomikus, s a cím már-már ironikus. Hasonlóképpen nem tekinthetjük drá-
mai hatású novellának a Kaál Samu (1894) történetét sem. Az együgyűségig 
egyszerű, fiatal parasztkatona a pergő lüktetésű, feszes novellaszerkezet ellenére 
sem lesz tragikus hős, hiszen a tragikus tévedés felismerése és a fordulat, az 
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igazi gyilkos megnevezése nem következik, nem következhet be, mer t Kaál 
Samu bűntudatot nem érez, a beszűkült ént csupán partikuláris motivációk 
(„Eladó-e még a Bándi Ferusék félfertálya a mienk mellett?" - kérdezi a kato-
nabörtön sivárságában édesanyjától) mozgatják, szánalmat sem válthat ki, mivel 
még utolsó mondataiban is a „kisistenként" tisztelt parancsnokához fordul: 
„ - Hadnagy úr, ne hagyjon. . ." Nem tragikus hős, s még csak áldozat sem lesz, 
mert nem erkölcsi vétsége, saját jellemében rejlő sebezhetősége, gyengesége, 
hanem reflektálatlan, egysíkú, együgyű lénye következtében pusztul el. Sőt, a 
művet záró narráció anekdotikus iróniája még a megdöbbenés lehetőségétől is 
megfosztja az olvasót: „Tréfa volt. Véget ért. A tiszt imára vezényelt." 

A konfliktus, a tragikus életszituáció nemegyszer ironikus, groteszk értékhely-
zeteket mutat fel. Gozsdu Nirvánájában (1885) a fiatalkorában könnyelmű, léha 
életmódot folytatott, ám öregkorára „megtért" grófnő kétségbeesett küzdelmé-
ben, hogy fiát a pusztulástól megmentse, groteszk értékhelyzetet teremt. Az 
aggódó anya ugyanis nem veszi észre, hogy a szinte csak élvezeti, hedonisztikus 
funkciókat valló ifjú Kanuth István magatartása az ő korábbi énjének leképezése. 
Kísérlete hatásában - az értéktévesztés következtében - eo ipso nevetséges és 
fenyegető egyszerre. S a záró mondatok még inkább hangsúlyosak, mivel a gróf 
pillanatnyi ellágyulása után pontosan rögzítik az értéktévesztés tényét: 

„Nevetséges voltam! - gondolta keserűen. 
Ez a két szó kísértett lelkében. Összecsikorgatta fogait, és elfojtott dühvel, halvány 

ajkait harapdálva ismételte: 
- Komédia! Komédia! 
Kieresztette a suhogót; pattogtatott vele néhányszor, aztán végigvágott az ostorhegye-

sen. A lovák teljes erejükből rohantak előre. 
Hosszú, vékony porfelleg jelezte a zöld síkságon az irányt, amerre a gróf Kanuth 

István fogata robogott. 
A kastély ablakából, kisírt szemekkel, ezt a porfelleget nézte, kereste özvegy gróf 

Kanuth Lőrincné egész alkonyatig."18 

Ambrus novellájában, A szegény Király Feriben (1898) a párbeszédekből, em-
lékképekből kirajzolódó történésmozzanatok ironikus távlatba állítják a címet 
is. A Casanovában, a Hosszú élet című íráshoz hasonlóan, az értékállítás érték-
tagadást demonstrál. A negyvenéves érettségi találkozón színleg mindenki a 
fiatalon elhunyt „szegény Király Ferit" sajnálja. A tragikum kibontásának lehe-
tősége tehát adott, hiszen a tizenkét hajdani maturandus közül tizenegy a fia-
talon elhunyt társukat, a „szegény Király Ferit" sajnálja. Az emlékezések fény-
töréséből azonban világosan kirajzolódik, hogy egyedül a „szegény Király Feri" 
élt közülük teljes életet, míg a jelenlévők roncs, az időből kikopott, beteg lelkek. 
Az egyik krónikus álmatlanságban szenved, a másik életét sorstragédiák fonták 
körül: „. . .a fia agyonlőtte magát; a lányának meg valami szerelmi regénye le-
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hetett; harmadéve fogták ki a Tiszából. Őróla, magáról, azt beszélték, hogy a 
delírium tremens környékezi."19 S hogy a szegény Király Feri éppen fiatal éle-
tének félbeszakadásával mutat fel értéket, azt nem csupán a szövegkontextusban 
többször ismétlődő, azonos megnevezés20 bizonyítja, hanem az is, hogy a nar-
rátor, bár több nézőpontot használ, a saját szerzői szövegben - éppen azért, 
hogy az értékest mutassa fel értéktelennek - következetesen felértékel: a kedé-
lyeskedő „kis öreg" vagy a méltóságot sugalló „ezüstös hajú ú r " megnevezés 
tiszteletet parancsol, de csupán azért, hogy életmentalitásuk elemzésével, néhány 
ironikus gesztussal értéktelennek minősítse látszólagos vitalitásukat, látszólagos 
megelégedettségüket. így magasodik ki a címszereplő, az a címszereplő, aki 
mind a szereplők, mind pedig a narrátor nézőpontjából csak „A szegény Király 
Feri". 

A szakirodalom szinte egyöntetű megállapítása szerint a „drámai novellák" 
prototípusát Petelei írásai példázzák. Lélekelemzésre hajló, belső történésre in-
tencionált művei valóságos „belső drámákat" bontanak ki. A szerkezet többnyire 
megbomlik, kiemelt szerepet kapnak a hősök vagy akár az író reflexiói, medi-
tációi. Megjelenítő eszközzé a belső analízis, belső monológ, képzettársítások 
módszere lép elő. Petelei elbeszéléseinek, rajzainak hangulatát a fájdalom, a 
szomorúság hatja át, történeteinek lezárására a keserű csalódás, a tragikus vég 
jellemző. Kozma Dezső szerint éppen a párbeszéddel, a felépítés szaggatottságával. 
„A szenvedő ember ilyen árnyalt lelki vibrációival csak a legjobb magyar drámai 
novellákban találkozhatunk."21 

Az Elítélve (1905) című novella kompozíciója - intenciói szerint - két, olyan 
ellentétes lelkiállapotot, viselkedéstípust ütköztet, amelyben a feszültség forrása 
a félj, Balási elutasító viselkedése és a feleség, Klemi szándékolt, akart kedves-
sége. Klemi, aki háromhónapos távollét után hazatér otthonába, ugyanis oly 
túlzott kedvességgel közeledik öregedő férjéhez, hogy abban akaratlanul fel-
merül, vajon tisztán jött-e vissza? Amint azt a belső nézőpontú ábrázolásból, 
Balási belső magánbeszédet felidéző mondataiból megtudjuk, anyja házában 
Klemi a régi szeretőjével találkozott, akivel megcsalta férjét, és most, hogy ha-
zatért, egyetlen vágya az, hogy születendő gyermeke apjaként Balásit nyerje 
meg. A novella a férj gyanújának „megizmosodására", bebizonyítására és a 
feleség reménytelen küzdelmére épül. Látszólag Balási „figyelmes és szere-
tetreméltó udvarló", Klemi pedig „egyre kívánatosabb", a külső cselekedetek, 
gesztusok azonban tovább mélyítik a két fél belső válságát. 

A retrospektív módszer, mint annyiszor, a lelki élet rajzával kezdi, s a cse-
lekményt kialakulása magyarázataként, a hozzá vezető útként közli.22 Balási 
belső gyötrődéséből tudjuk meg Klemi bűnét: 

„Mert mindinkább megizmosodott a Balási gyanúja. Valami bűnét takarja el Klemi a 
kedvességével. Házasságának a mézesheteiben se volt ily odaadó, csábító. »Mily oktalan« 
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- zajosan becsukta az ajtaját és vetkezetlenül heveredett le. »Mily oktalan, olyan ügyetlenül 
leplez el valamit, hogy többet kell képzelnem, mint amennyi tán van. Mert valami van. Mi az?« 
Lánykori kalandjai elevenednek meg az eszében. Az udvarlója az unokatestvére volt. 
Mily bizalmasak voltak... mindenki tudta... Fiatal, léha fickó volt, négycsengős lóval járt 
s cigánnyal muzsikáltatta magát az utcákon végig, s mikor eltűnt a csengős ló, a mulatós 
fiú a szemhatárról, akkor tette a bús leány kis kezét az anyja Balási kezébe. Óh! a kis 
Klemi kedve most virágzott csak ki. Akkor: fátyolt vont szemére a soha fel nem száradó könny... 
Most megtanult mosolyogni... Titka van... Mi az? A széptevő gavallér ismét előkerült s valami 
kis hivatalt nyomorít a városban... s Balási mind a két kezével rácsapott a díványra, hány-
kolódva."23 

A férj belső vívódásait a belső magánbeszéd jelzi. A szövegrész első felében 
közvetlenül idézett formában, narrációba ágyazottan. („Mily oktalan - zajosan 
becsukta az ajtaját...") Az egyre inkább eluralkodó belső küzdelem azonban 
fokozatosan szűkíti a narrációt, míg végül csak Balási gyötrő kérdéseit érzékel-
hetjük („Óh! a kis Klemi kedve most virágzott csak ki... Titka van. . . Mi az?"). 
Úgy tűnik, a történetmondó azt a benyomást akarja kelteni, mintha tudása csu-
pán arra korlátozódnék, amivel a szereplő tisztában van, az objektív elbeszélő'4 

benyomását kelti, nem vetíti előre az eseményeket. A monológszerű előadásmód 
a drámához közelít, anélkül azonban, hogy - természetszerűleg - epikai sajá-
tosságait feladná. A drámai feszültség másik pillére, Klemi magatartásának áb-
rázolásában azonban, éppen azért, mer t Petelei önfeladó hősöket teremt, már 
nem a belső monológ, hanem a belső analízis,25 a szerzői összegezés a denotátum 
eszköze, leginkább akkor, amikor a „drámai feszültség" a tetőpontjára jutott. 
Klemi összeomlásának kezdetét, a benne felgyűlt feszültséget a narrátor ösz-
szegzi: 

„És az anyja, ki útálja Balásit, suttogva oktatgatta: mit kell tennie, ha visszatér az 
urához... - És jaj! a tanács gaz és rossz volt... és el fogja veszíteni a játékot Klemi. 
Félelemmel és csodálattal nézi az urát. Ez az egész ember, ez az erős, nagy férfiú az 
apró cselfogásokon felül van. Érzi az erejét Klemi - s elpirul és sír. A kacérkodás fegyverei 
nem fogják őt. Ma még nem veszett el Klemi, holnap elvész bizonyosan. Amint meglátja 
a Klemi bűnét, jaj, tán szétzúzza vagy megveti. A lábához ha borulna sírva, bűnbánattal, 
- ki tarthatja ki az ő kemény, lenéző tekintetét? És bárha remeg tőle, szertelen megnőtt 
a szemében."26 

Korábban már jeleztük, hogy Eichenbaum Gogol-elemzésében a személyes írói 
hangnem felerősödését ítéli az elbeszélő szöveg drámai vonásának. Peteleinél 
azonban, bármennyire érezzük is az írói azonosulást, mégsem egészen erről 
van szó. Idézett szövegrészletünkben kétszer is felhangzik - a narrátori együtt-
érzést tolmácsoló - „Jaj!" indulatszó, a rá következő mondatok azonban lefo-
kozzák a hangnem személyességét, mivel egyértelműen belső analízis segítsé-
gével, narrátori összegzésben értesülünk Klemi összeomlásáról. Különösen 
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szembetűnő a kontraszt, ha a férj belső vívódásait megjelenítő belső monológra 
gondolunk. 

S ahogyan a szerzői összegzés, a belső analízis eltávolít a drámai ábrázolás 
epikán belüli lehetőségeitől a szubjektív elbeszélői szituáltsághoz visszatérve, 
úgy a dialógusok sem ígérnek éles összeütközést, heves kitörést. A pár-
beszédekre ugyanis Klemi részéről a hallgatás a válasz, az egyre fokozódó meg-
adás gesztusa. A drámai lendület egyik legfontosabb megjelenítő eszköze súly-
talan, alakítóan nem befolyásolja Klemi sorsát, mert az események, mint múlt-
jában, most is csak történnek a hősnővel, s ő egyszerűen tudomásul veszi azokat. 
S bár Balási minden megnyilatkozása, minden udvarló gesztusa szándékában 
felesége beismerését követeli, csak az asszony végső döntését, a teljes megadást 
sürgeti. A méhfarkas parabola sem védekezésre, hanem végső összeomlásra 
ösztönzi. A novella drámaiságát az sem erősíti, hogy a zárlatban Balásival együtt 
olvassuk Klemi levelét, mert az elbeszélő kiiktatása nem élethelyzetek ütközte-
tésére, nem két hős konfliktusára, hanem a sorszerű beteljesedésre helyezi a 
hangsúlyt: 

„Ha eszébe jutna, hogy kerestessen, édes Uram, oh hagyja el. Sohase fog látni, jobb, 
ha híremet se hallja. Legyen kegyelmes az emlékemhez, mint ahogy az Isten meg fogja 
bocsájtani a bűnömet, mert megbántam, a szívemből... Ha tudná, mint szeretem magát... 
A sors ért el... oh jobb, ha nem a te kezed ért el... A sorsom ért el... oh, jobb, mint 
hogy a te tiszta és becsületes szemed elé kerüljek. A nagyanyádtól örökölted a szemedet, 
melytől féltél gyermekkorodban, ha hibáztál... Édes uram."27 

így a zárlat jelzése, a férj „nehéz, forró könnyei", vállára vetett puskája sem iga-
zán a tragikumot húzzák alá, hanem a groteszk esztétikai minőségébe játszik át. 

A társadalmi összeütközések „drámai novellája" 

A századvég, pontosabban a kilencvenes évek novellisztikájának „drámai no-
vellájáéról, a „drámai novella" kialakulásáról elsőként Diószegi András tanul-
mányában olvashatunk. A Klasszikus novella - mai novella természetrajzát elemző 
írás három novellatípust - anekdotikus, analitikus, valamint a drámai novella 
- különít el. 

„Az analitikus író - mondja - az elvileg egyértelmű, határozottan körvona-
lazható, adott viszonylatok között statikus szociális és pszichikai tények elem-
zése útján közelíti a valóság lényegét. A századvég novellistája képtelen a ha-
tározott körvonalazásra, az egyértelmű megvilágításra, hiszen alapvető élménye 
a valóság ellentmondásossága és változékonysága. Módszerét is ez a dina-
mizmus alakítja ki: a valóságot összeütközéseiben és hirtelen-váratlan fordula-
taiban ragadja meg. A mind ez ideig az elbeszélés, a fantázia és az analízis 
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eszközeivel élő novellairodalomban új, szinte minden egyebet elsöprő elem je-
lenik meg: a drámaiság."26 

Diószegi, a poétikai értelmezést nem vállalva, tehát egyértelműen pragmatikus 
tartalmakkal magyarázza a „drámai novella" jelenlétét. Feszült cselekményme-
net, feszült történéssor, rugalmas, erős váz, csattanós drámai szerkezet - íme a 
„drámai novella" attribútumai. Ha azonban a drámabeli és epikai történet kü-
lönbözőségére figyelünk, akkor pontosan láthatjuk, hogy a két műnem „cselek-
ményfogalma" nem azonos. Talán nem véletlen, hogy Hegel finom fogalmi 
megkülönböztetéssel él, amikor a drámához a cselekményt, az epikához pedig 
az eseményt társítja: „.. .különbséget teszünk a puszta történés és az olyan meg-
határozott cselekmény között, amely epikailag elbeszélve esemény-formát ölt. 
Puszta történésnek nevezhetjük minden emberi ténykedés külső alakját és va-
lóságát, amely nem feltétlenül rejti magában egy különös cél megvalósítását..."24 

Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a XX. századi narratológiai elmé-
letek az elbeszélés vizsgálatakor - az esemény, a cselekmény helyett - többnyire 
a karakterekre, a szerepekre koncentrálnak. Todorov, aki Henry James felisme-
rését (az elbeszélői szövegekben a jellemek a hangsúlyosabbak) értelmezi, a 
következőket írja: „Nincs személy cselekményen kívül, sem személytől független 
cselekmény. De meglepő módon feltűnik egy másik gondolat is [ti. Henry 
Jamesnél] [...]: bár a kettő egymástól elválaszthatatlan, az egyik mégis fontosabb, 
mint a másik: a személy. [...] Minden elbeszélés karakterek leírása."30 Hasonló-
képpen vélekedik Bremond is: „...az elbeszélés struktúráját [...] a szerepek elren-
deződése határozza meg."31 

A fentiekből következően a „drámai novella" feszült cselekménye, feszült 
történéssora alapvető felülvizsgálatra szorul, kérdés ugyanis az, hogy egy epikai 
műben az esemény, a karakter, a szerepek elrendeződése hogyan, milyen for-
mában mutat fel, egyáltalán felmutathat-e drámai jegyeket. 

Ebből a szempontból érdekes kísérlet Thury Zoltán Emberhalál (1897) című 
novellájának részletesebb elemzése. A mű személyes, szubjektív élményből fa-
kad. A vérbe fúló parasztlázadásnak éppúgy tanúja volt az író, mint az 1895-ös 
Szántó-Kovács-pernek. A szerzői jelenlét tehát a tudósítás látszatát kelti, ese-
ményről eseményre kommentálja a történteket, az előadásmód felidéző énfor-
májú. 

A műalkotás felépítése, az elbeszélés színhelyének azonossága (tarbereki er-
dő), az elbeszélés idejének egységessége (három nap), a kompozíció egymással 
feleselő mozgása (az anarchia növekedése a parasztság részéről, a „csöndes", 
helyenként „együttérző" magatartás a katonaság oldaláról, az író által jelölt 
szerkezeti felosztás tudatossága (az első, elbeszélő rész előkészíti a második, 
drámai részt), valamint az előadásmód „dialógus reprodukciói" - úgy tűnik -
hitelesítik besorolásunkat. 
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„Drámaiság" az esemény, a karakterek szintjén 

A történéssor alig pár mondatban vázolható: az új típusú kapitalista földesúr, 
aki apját, a politizáló dzsentrit felváltja a domíniumban, pénzért akarja árulni 
a szárazgallyat, amit emberemlékezet óta ingyen is megkaptak a parasztok. Az 
összetűzés végkifejlete - a katonaság beavatkozása folytán - tragikus kimene-
telű. 

A novella kezdő képe epikus nyugalmú, részletező leírással, indirekt stílusban 
az alaphelyzetet jelöli ki. Az időtlenséget jelző időhatározó („mióta") villanása 
hírt ad az ingyen faszüretről, az eladás lehetőségéről, valamint az öreg báró 
politizáló, ugyanakkor gazdaságával nem törődő életmódjáról. 

Az „eseménysort" a helyébe lépő ifjú báró rendelkezése („Azt mondta, ő 
maga is le tudja vágni a fáját, nem kér segítséget...") indítja. 

A múlt és jelen valóságának különbözőségét egy mellékmondat jelzi (,,...s 
egy kopogósra fagyott novemberi hajnalban [...] puskás urasági ha jdúk fogadták 
a parasztokat"). A bevezető új helyzetsor már első megfogalmazásában felvil-
lantja az összetűzés lehetőségét: 

„A sok paraszt összebámult. Sehogy sem tudták megérteni a dolgot. Egy-egy kis kom-
pániába szedelőzködtek, megdöbbenve tanácskoztak: egy pengő... a fáért... azután meg-
int csak rajba gomolyodott össze mind a férfi, az asszony, körül a taligákban sivalkodott 
a sok gyerek... s nem mozdult a sok emberből egy se."32 

A szinonimikus kifejezéssor („kompánia", „rajba gomolyodás"), a közé ékelt 
szaggatott mondatfűzés, a három ponttal jelzett szünet („egy pengő. . . a fáért... ") 
konkrét cél- és cselekvéstartalomról még nem hoz hírt, a parasztság lényege 
egyelőre a döbbent mozdulatlanság. 

Az iménti meghatározatlanságon a faluközösség centrális emberének, a bíró-
nak az eltávolítása segíti át őket. 

„Délfelé kijött a bíró s azt mondta, hogy igazuk van. Ne hagyják a magukét. Ha a 
báróé az erdő, hát övé, vigye ahová akarja, de az aprófa meg a szárazág a falué. Vágják 
már harminc esztendeje. Délután pedig jött a zsandár, elvitte a bírót. 

Az idő kategóriájának pontos megnevezésével (délfelé; délután) felgyorsított 
néhány soros exponálás a bíró egyéniségét érzékelteti. Szerepe ugyanis kettős: 
társadalmi státusa egyaránt lehetővé teszi asszimilációját az uralkodó osztállyal, 
de a szembenállást is. 

Erkölcsi értékeket hozó individuum voltát bizonyítja, hogy a parasztok tuda-
tában - hiányával is! - két ízben van jelen. Az erdő első megrohanásakor: „ - El-
vitte a zsandár a bírót. Vágjad! A tied!", majd pedig a főhadnagy és az öreg 
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paraszt beszélgetése idején: „ - Igen tiszt úr, de n e m megyünk ám. . . Előbb 
hozzák vissza a bírót!" 

A váratlan eseményre történő első reflektálás - „. . .mormoló, izgalmas csen-
desség lett, olyanforma, mint valami veszett káromkodás, ami csak az ember 
belsejében háborog" - világosan jelzi: a vezető egyéniség igénylése a parasztság 
részéről alapszükséglet, szervezettségre önerejükből n e m képesek. 

A bíró kiemelése a paraszti közösségből - mely szerkezetileg a „dialektikus 
fordulópont" (Tieck) - , kijelöli az események további menetét, a tömegre erősen 
hat, a bennük lévő indulat i energiákat, érzelmi töltetet felszabadítja. A tehetet-
lenségi tudat egyetlen tárgyiasulási lehetősége ezután végérvényben a düh, az 
anarchia. 

„...haza nem akart menni senki. Most már eléggé megbeszélték a dolgot, hallgattak... 
egymásra néztek, de mindegyikben egyformán dolgozott az elkeseredés dühe... Som-
polygó, tétovázó tehetetlenséggel bámulták... a beláthatatlan rengeteget, s még mindig 
nem voltak elkészülve arra, hogy mit csináljanak." 

„Percről percre sötétebb és várandósabb lett a hangulat... Némelyikben már lihegett 
a düh s egyszer aztán nekirontottak az erdőnek. Egy-két nekivadult ember ment elöl, 
magasra emelve a fejszét... 

Most már ordítva szabadult ki belőlük mind a hang, amit addig magukba fojtottak, 
rohantak előre a fák között és megint övék volt az erdő. Messzire kihallatszott a fejsze-
csattogás, meg a hangos össze-vissza lárma, amivel nekiestek a nagyúri jószágnak. Ez 
már nem volt a csöndes tallózás, hanem a nekiéhezett emberek dühe, pusztítás, ostrom 
a más tulajdona ellen. ...Vágjad! A tied!"34 

A tehetetlenség, az „elkeseredés dühe" kezdetben csak „hallgatásra", döbbent 
„egymásra nézésre" ad okot, majd pedig aktív, konkrét, ugyanakkor anarchisz-
tikus tevékenységre vált át a düh robbanásszerű feltörésével párhuzamosan. 
Ennek jegyében lesz ura lkodó stílusalakzattá a szerkezetismétlés és a fokozásos 
halmozás. A következőképpen: 

„lihegő düh" - „nekirontottak az erdőnek" 
„ordítva kiszabaduló hang" - „rohantak előre a fák között" 
„nekiéhezett emberek dühe" - „fejszecsattogás, nekiestek a nagyúri jószágnak" 
„pusztítás, ostrom" - „Vágjad! A tied!" 

Az eddigiekben felsoroltak (a báró rendelkezése, a bíró elvitele, a parasztok 
reflexiói) az epikus szöveg sajátságát, az epizódok sokaságából, a „szerepek 
elrendezéséből" való építkezést mutatja föl, egy, az időben változatlanul előre-
haladó állapotot rögzítenek, ami a társadalmi mozgásokat (egy lehetséges erő-
szakos megtorlás a báró részéről) még csak jelzi. Azonban, elfogadva (egyelőre) 
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Bécsy Tamás elméletét: ha „a társadalmi mozgás ilyen, akkor az állapot apró 
változásai végül annyira akkumulálódhatnak, hogy - egy végső elem hozzáte-
vődésével - létrejön az élet felmagasztalt és felmagasztosult pillanata: a szi-
tuáció".35 A „végső elem" itt, az első rész csúcspontjánál és egyben lezárásánál a 
düh, a pusztítás első kitörésekor megjelenő „csöndes" katonacsapat, amely -
nem utolsósorban éppen jelzője („csöndes") folytán - a kompozíció feleselő 
mozgásának kiindulópontjaként „az eddig meglevő kapcsolatrendszert - álla-
potot - viszonyhálózattá, minőségileg magasabbá - szituációvá változtatja",36 

azaz létrejön a viszonyok rendszerének az a pillanata, „amelyben kialakul a 
viszonyok változásának a szükségszerűsége".37 

A továbbiakban novellánk (a narrátor által jelölt második rész) erre a szi-
tuációra épül, és mivel ez a jegy (a szituáció) „nemcsak a műnem főnévi, de 
melléknévi értelmét is megadja",38 az Emberhalál - és más epikus m ű - drámai 
részlete addig tart - írja Bécsy Tamás - , „amíg a szituációban potenciálisan 
benne levő cselekvés-lehetőségek ki nem merültek".39 

Az első rész az epikus jelleg sajátosságainak megfelelően szerzői elbeszélés-
ben, egyes szám harmadik személyű közlésmódban bemutatta a szituációhoz 
„elvezető állapotot", a „felállás mikéntjének"40 kialakulását. Megkezdődhet a 
drámai megjelenítés. 

A drámai részlet megvalósulásához egy, a tevékenységet folytonosan kísérő -
már a novella első részében tudatosított - motívum, a birtoklás vágya („...A mienk, 
minden a mienk.. .") vezet át. A novella első felében egyrészt a tulajdont konk-
retizálta („Vágjad! A tied!"), másrészt a patriarchális hagyományt idézte („- Az 
apám is vágta, meg a nagyapám is!"). 

A katonasággal szemben is többszöri hangoztatása az egyedüli lehetséges 
„fegyver". („- Mit akarnak?... A mienk, minden a mienk... Hagyják békében 
a szegény embert, ha dolgozik...") A motívum jelenlétét minden esetben erős 
indulati kitörés (ordítozás, össze-vissza lárma stb.) kíséri. A cél: megerősítés a 
tömeg tudatában, de nem értelmi, hanem érzelmi síkon. 

Tárgyiasítása azonban arra is lehetőség, hogy egyvalaki, kiválva a tömegből, 
határozott dialógust folytasson a főhadnaggyal: 

„A főhadnagy megint előkereste a maga emberét. 
- Volt katona? 
- Voltam. 
- Tud németül? 
- Nem. 
- Hát ki tud? 
- Senki. 
Erre elővett a zsebéből egy írást, csapkodni kezdte a kezével a kiterített lapot, s most 

ő is elvesztette a nyugalmát. 
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- Maguk bolondok, meg vannak veszve. Idenézzenek. Bele van írva a parancsba, 
hogyha nem mennek szépszerével, hát lövünk. 

Kirántotta a kardját, s lökdösni kezdte azt a parasztot, aki a legközelebb állt hozzá. 
- Nem megy? Takarodjon! Mars, mars! Nem akarom a vesztüket, bolondok. 
- Nem megyek. A mienk az erdő. Nem parancsol itt az úr. Az enyém, meg ezeké... 
- A király mindenütt parancsol. 
- Itt még az sem. Ez itt mind a paraszté. Apám, meg nagyapám is vágták."41 

A helyzetsor drámai. Ha az első részben a narrátoré volt a szó, akkor itt az 
elbeszélő személye egyre inkább eltűnik, a megjelenítés eszköze az egymásnak 
ellentmondó „tiszta dialógusok". 

A drámaiság fokozódását azáltal is érzékelteti a narrátor, hogy a szereplők 
beszéde, pontosabban a főhadnagyé a rövid mondatokból fokozatosan az indu-
latszó, a parancsszó, szűkszavúsága felé halad („ - Nem megy? Takarodjon! 
Mars, mars!"). 

Az egymásnak ellentmondó dialógusok kérdésénél meg kell állnunk. Jól meg-
figyelve a novella szövegét, láthattuk: a drámai részeknél a párbeszéd a domi-
náns. A lényegi pontok (a főhadnagy meggyőzési kísérletei, a végső összetűzés) 
szinte kizárólag dialógusban öltenek formát. A dialógusok szemantikáját tekintve 
azonban eltávolodunk a drámai párbeszédektől. A drámai műnem párbeszédei 
ugyanis mindig változást eszközölnek a beszédaktus résztvevői között, mint a 
drámai megformálás alapvető mozzanatai. A. W. Schellinget idézve: „Ha a sze-
mélyek egymással ellentétes gondolatoknak és érzéseknek adnak hangot, ámde 
anélkül, hogy ez változást okozna beszélgetőpartnerük meggyőződésében, ha 
végül mindketten ugyanabban a lelkiállapotban maradnak, mint a beszélgetés 
kezdetén, akkor a párbeszéd tartalmilag figyelemre méltó lehet ugyan, de nem 
kelti fel az érdeklődést, mint a dráma."42 

A végsőkig kiélezett dialógusok a műben csupán azt jelzik, ami már a beve-
zető mondatokban, de még inkább a szituációban is nyilvánvaló volt: a két fél 
nem értheti meg egymást, s ezért a helyzet békésen nem oldható meg, a viszo-
nyokban lényegi változás nem következhet be a beszélgetőpartnerek meggyő-
ződésében, még akkor sem, ha a drámai hatás kedvéért a mondatfűzés már a 
nyelvtani eszközök mellett a lélektani törvényeknek is engedelmeskedik. Az 
utolsó összecsapás néhány mondatát idézzük: 

„Az egyik fölemelte a fejszét, s a főhadnagy felé suhintott vele. 
- Leütöm az urat, ha nem megy innen. 
A főhadnagy is kardot rántott, s végigvágott a fejszés ember arcán. A tömeg még 

magához sem tért, már náluk volt. Rekedten kiabált. 
- Kimennek az erdőből, vagy nem? 
- Nem, az istennek se. Egy életünk, egy halálunk... [...] Megint a parasztok felé tartott, 

dühtől reszketve kiabált: 
- Marhák, barmok! Ki innen!"43 
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A mű kompozíciójára látszólag ismételten a „drámai" felépítés jellemző, a ka-
tonaság és a parasztság „ellentétes mozgású"-nak ábrázolásában. 

Míg a parasztságnál ugyanis az anarchia, a düh, a pusztítás, a „vad ordítozás", 
vagyis az ösztönösség erősödése a mérvadó, addig a katonaság viselkedése ezzel 
- egy ideig - jórészt ellentétes. 

A fentiekben említettük, az első rész záró mondataiban „csöndes katonacsa-
pat" vonul ki a tarbereki erdőbe. A második szerkezeti egység is ennek a maga-
tartásnak a jegyében indul: „jámboran egymásra bámultak", „csendesen, kicsit 
reszkető hangon" szóltak rá a hangos asszonyokra. S ha egyikre-másikra jellemző 
is a durvaság (káplár), a katonaság egészénél ott az együttérző, figyelő jelenlét. 

Az elmondottak mellett azonban lényegesebb a katonák félelme, rettegése, amely 
a következmények, a végkifejlet biztos tudásáról hoz hírt. A tiszthelyettes „sá-
padt volt s izgatottan beszélt a főhadnagy fülébe.. .", később „reszketett, majd-
hogy hanyatt nem bukott. . ." Az altisztek „érezték, hogy átszalad rajtuk a hideg", 
a katonák közül pedig „némelyik a bajonétot próbálta kihúzni a hüvelyből, újra 
visszacsapkodva, hogy vígan jár-e, az elfogultságukat akarták beletekergetni a 
hiábavaló mozgolódásba". A tiszthelyettes rövid ellenvetésére („- Nem katona 
kell ide. Háború ez? Ilyen népség ellen indítanak minket.") azonban a főhadnagy 
parancsszava a válasz („- Hallgass!"), vagyis a parancsetika n e m túr ellentmon-
dást, a katonaságnál a függőségi viszonyok uralkodnak. Mindezzel szemben a 
parasztok ösztönösen cselekvő tömeget alkotnak. Az ábrázolásmód is ezt fény-
szórózza. A „reszkető", „elfogult" katonák jellemzése után rögtön ott a másik 
tábor fanatizmusa: 

„Túl pedig munkához láttak a parasztok. Újra fölfogták a fejszét s nekimentek a fáknak. 
Olyan volt a munkájuk, mintha a halállal birkóznának. Szakadt róluk a verejték, a vén-
emberek ledobták magukról az ujjast, kiabáltak: 

- Neki hé! Vágjad! 
A gyöngébbek erőrekaptak, a többi fanatizmusától, bíztatták magukat. 
- Hejjé! Ne félj pajtás! [...] 
Sunyin, remegve pillantottak az egymással suttogó tisztek felé s bíztatták egymást. 
- Ne félj. Nem lő, nem mer."4 

A „drámai mozgás" azonban csak kvázi drámai mozgás, a fordulat, „a végbe-
menő dolgok ellenkezőjükre való átváltása"45 nem következhet be, mivel a ka-
tonaság feladata egyértelműen a lázadás megtorlása, amint azt már a főhadnagy 
és az öreg paraszt dialógusa is jelezte. 

A főhadnagy meggyőzési kísérlete (a tulajdonjogot bizonyító írás felmutatása) 
így tulajdonképpen felesleges, hiszen eredményeként nem alakulhat ki új meg-
győződés a tömeg tudatában. A parasztokat ugyanis csupán az erős érzelmi, 
indulati indíttatás motiválja, így nem jellemzi őket a jelenbe vetett hit. A továb-
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biakban is csak az ösztönösség, a düh uralja őket, a cselekvés eszközrendszerét 
is ez határozza meg. Nem a pusztítást, az ostromot, hanem a pusztulást, a 
semmibe hullást mutatja föl az így megjelenített ábrázolás. 

A végső összetűzésben a kezdeményező szerep a parasztságé: „Szétszóródtak 
hosszú, ritka sorba, dörgött fejszéjük alatt a sok korhadt fa, amint belesuhin-
tottak." Az alig pár perce még megoldást kereső főhadnagy a támadónak már 
karddal válaszol, majd amikor sem a „rekedt kiabálás" („- Kimennek az erdőből, 
vagy sem?"), sem pedig a felhevült, negatív tartalmú indulatszavak („- Marhák, 
barmok! Ki innen!") nem segítenek, és katonái is megsebesülnek, az összetűzést 
elkerülni akaró katonaság támadásba lendül át. Felhangzik a „dráma" utolsó 
szava, a „dühtől reszkető" főhadnagy parancsszava a fegyveres elnémításra: 
„ - Tűz!" 

A drámai részlet tehát nem bontotta ki a szituációban rejlő „potenciális cse-
lekvés-lehetőségeket" (Bécsy Tamás), pontosabban nincsenek is „cselekvés-/e/!e-
tőségek", mivel mind a katonaság, mind a parasztság (ez utóbbi ösztönös szinten) 
az első pillanattól fogva tudatában van a végkifejletnek, a gyilkos és értelmetlen 
pusztulásnak. 

A záróképben ismételten az objektív, auktoriális elbeszélőhelyzet dominál, az 
utolsó mondat kivételével a narrátor összegez: 

„Egyszerre dördült el valamennyi puska, s azután hallatszott, hogy dübörög a föld a 
sok csizma dobogása alatt, amint rohantak el a másik oldalon. A taligában nyerítettek 
a lovak, azután egymás után összeakadva, egymásba gabalyodva rohant végig a mezőn 
mind, a gazdátlanokat magától vitte haza a ló őrült vágtatással. A fák között pedig 
halottak és sebesültek feküdtek sorjában, nyögve, jajgatva, némelyiknek utolsó sóhajtását 
fogta föl az, aki épp ráhajolt."46 

„Az érzékeket és az értelmet"47 egy időben felzáró kép u tán a siránkozó öreg 
paraszt magyarázó mellékmondata: „ - Mert egy kis fát gyűjtött az ember télire, 
egy kis forgácsért, amit összeszedtünk.. ." a címre felel, az értelmező okot adja 
az okozat, az Emberhalál valóságára. 

Drámaiság az időkategóriában 

Irodalmi műveket értelmezve az idő kérdését három aspektusból szükséges vizs-
gálni, megkülönböztetve az elbeszélt vagy ábrázolt, az elbeszélő vagy ábrázoló 
és a mű befogadásához szükséges időt. 

A klasszikus műfajelméletek a három fő műnemhez a há rom alapvető idősíkot 
rendelik: a lírához a jelent, a drámához a jövőt, az epikához a múltat, azaz az 
ábrázolt idő fontosságát hangsúlyozzák. A dráma és epika ábrázolt idejét kutató 
állásfoglalások azt jelzik, hogy az időábrázolásnak általában nagyobb szerepet 
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tulajdonítanak az epikus művek, mint a drámai művek esetében. Az elbeszélő 
formát ugyanis a drámai műnemmel szemben a részletek önállósága jellemzi, az 
epizódokból való építkezést, a színhelyek változását, a különböző elmozdulá-
sokat pedig csak az idő folyamatos ábrázolásával tudja megszervezni a narrátor. 
Ezért, amint Szegedy-Maszák Mihály írja: „Bizonyos fenntartásokkal azt állít-
hatjuk, hogy az irodalmi elbeszélés időben lejátszódó művészi forma, az ilyen 
szövegeken belüli és kívüli tér között. Beszélhetünk ugyan az íráskép, az olvasás, 
a történet és az elbeszélés teréről, de mindegyik az idő függvénye."48 

Az ábrázolt idő Thury novellájában is alapvető fontosságú, a novella lényegi 
pontjait különböző időmegjelölések jelzik. 

A kezdés az időtlenséget exponálja („A báró erdejét már isten tudja mióta 
vágták a parasztok."). Ezt lokalizálják a báró szavai is (,,...s egy kopogósra 
fagyott novemberi hajnalban"). 

A novellisztikus fordulópont szintén időhöz kötött. A gyorsuló eseménysor 
gyorsuló időt asszociál, elmondására éppen ezért elegendő két - ellentétes tar-
talmat hordozó - névutós időhatározó („Délfelé kijött a bíró... Délután pedig jött 
a zsandár, elvitte a bírót.")49 

Az első részben három nap telt el. A második szerkezeti egység - az elbeszélés 
kétharmada - viszont alig két óra eseménye. Míg azonban az előző résznél az 
idő objektív kategória, addig itt - a katonák tudatában - szubjektivizálódik. 
A szubjektív idő - amelynek prezentálója a katonaköpenyre kitett óra - a drámai 
feszültség benyomását kelti az olvasóban: 

„- Mostantól fogva két óra hosszáig várok. Az alatt kitakarodnak az erdőből. Ha 
akkor még ember lesz itt, másként diskurálunk. Értette? 

- Igen, tiszt úr, de nem megyünk ám..." 

„A mutató pedig szaladt a nagy ezüst órán, amit maga elé tett a főhadnagy a 
köpönyegre. Egy óra letelt már, amikor újra feléjük indult a főhadnagy... Mikor 
látta, hogy hiába beszél, idegesen hadonászott, mutatta a kardot meg a revolvert, s 
föltekintett az égre. A parasztok komoran fordultak el tőle." 

„A mutató rohant előre a számok között. Elöl az altisztek számítgatták a perceket, 
s minden nagyobb numerusnál, amit áthágott az időszámító kis acélérc, érezték, 
hogy átszalad rajtuk a hideg. Túl pedig munkához láttak a parasztok [...] kiabáltak: 

- Neki, hé! Vágjad!"50 

A kiemelt és egymás mellé állított közlésegységek tézis-antitézis kontrasztjára 
épülnek fel. Jelöléseink megmutatják: az idő a katonák fokozódó félelme - az 
elkerülhetetlen cselekvéstől való félelem - következtében szubjektivizálódik. 
Múlása a katonaságnál a rettegést, a parasztságnál pedig az anarchisztikus düh-
kitörést fokozza. Az idő tehát mindkét fél motorja. Amilyen mértékben fogy 
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tartama, olyan mértékben emelkedik a befogadóban a műalkotás feszültsége. 
A kettő egymásba feszülése az elbeszélt idő drámai vonását mélyíti el: 

I. rész II. rész 

(két óra) 
szubjektív idő 

I 
I 

hajnal délfelé délután szűkülése a feszültség növekedése 

(3 nap) 
objektív idő 

drámaiság 

Az időprobléma másik aspektusa az ábrázoló vagy elbeszélő idő kérdésköre. 
Az egyik legfontosabb különbség a két műnem között itt ragadható meg, hiszen 
a drámában személyek, szereplők dialógusa révén jut kifejezésre az elbeszélő 
idő, az epikában viszont a narrátor mindig jelen van. Genette a közlésmódok 
vizsgálatakor egy igen érdekes formulával jelöli a mimetikus és a diegetikus 
ábrázolásmód ellentétét: „információ + informátor = C, ami azt implikálja, hogy 
az információ mennyisége és az informátor jelenléte fordított arányban áll egy-
mással: a mimézist az információ maximuma és az informátor minimuma jel-
lemzi; a diegezist pedig pont a fordítottja".51 Az elbeszélő szöveg csak elbeszéli 
a történetet, csak a mimézis „illúzióját" kelti. Az időre kivetítve a drámában az 
elbeszélt és elbeszélő idő megközelítően azonos, míg az epikában eltérés van a 
kettő között. Ezért, az elbeszélő időt Thury novellájában is, az idézett szöveg-
részt tekintve - az első mondategység kivételével - „informátor maximuma" 
jellemzi, az elbeszélő idő narrátori közlésmódon keresztül valósul meg, s nem 
a szcenikai ábrázolásban. Korábban már említettük, hogy a párbeszédes részek 
nem gazdagították jelentéstöbblettel a szöveget, mert nem váltották ki a novella 
drámaiságát. Az elbeszélt időben azonban, éppen azért, mivel az időkategória 
jelentősen redukált (két óra), az epikai jelrendszer epiko-drámai vonásokat mutat 
fel, s tegyük hozzá, a befogadói időben is. 

Anekdota és drámaiság 

A magyar novella, de különösen a századvégi novella kedveli az anekdotikus, 
poénba futó drámaiságot. Egy-egy csattanós fordulatként azonban nemegyszer 
torzó marad a m ű belső drámaisága (például Bródy). 
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Az anekdotikus feldolgozás Thury novellájában is adott. A felütés előadás-
módja is ezt involválja (az öreg és a fiatal bá ró életmódjának, tevékenységének 
bemutatása). Továbbvitelére ott a lehetőség, egyik útként elegendő lenne két 
ember párbeszédére szűkíteni az eseménysort. (Gondoljunk csak arra, hogy 
Hauptmann A takácsok című drámájában [1892] éppen Hilse felléptetésével és 
halálával a zárlat a témában rejlő epikumot erősíti meg!) Thury novellája azon-
ban nem egyéneket szerepeltet (például egyetlen névvel, konkrét elnevezéssel 
sem találkozunk), hanem a tömegjelenetek megformálására helyezi a hangsúlyt. 
A csattanós megoldás mégis kísért, teljesen elszakadni Thury sem tud tőle; ezért 
fut el a mű utolsó mondataiban a szólamok világa, a publicisztikus stílus felé. 

A műalkotásban a téma és a megformálás módja is újszerű. A protestáló 
munkás alakja - ha nem teljesen ismeretlen is - meglehetősen ritka irodal-
munkban. Utolsó századnegyedünk alkotásaiból mindössze két példát hozha-
tunk: Szigligeti Ede Sztrájk és Tóth Ede Tolonc című drámáját . Ugyanakkor a 
novella hőse nem a csetlő-botló, nevetésre ingerlő, hanem az ösztönösen 
ugyan, de cselekvő, sorsába bele nem nyugvó, saját pusztulását is vállaló pa-
rasztság. 

* * * 

Fejezetünkben a „drámai novella" néhány poétikai sajátosságát tekintettük át. 
Arra kerestünk választ, hogy az elméleti irodalomban az összevetés alapjául 
felsorolt fogalmak (konfliktus, feszültség, dialógus) elégségesek-e ahhoz, hogy 
egy novella drámaiságát biztonsággal elemezhessük. 

Megállapításaink szerint a drámai hatást, a novellák drámaiságát erősen kér-
désessé teszik a karakterválasztás, az egyéni sorsok ábrázolásának leszűkült 
lehetőségei. A korszak nem mutat fel az emberi létet, az emberi nemet meg-
rendítő sorsokat, a világrend elleni heroikus összeütközéseket. A létérzékelés 
rezignált, fájdalmas kifejezése pedig legfeljebb tragikomikus, ironikus és gro-
teszk (Gozsdu, Ambrus). A megváltozott világkép természetesen az epikai jel-
rendszert sem hagyja érintetlenül. Szaggatott vagy pergő dialógusok, belső mo-
nológok, tudatosan kimunkált úgynevezett „drámai szituációk", az elbeszélt idő 
koncentrált szűkítése egyértelműen új poétikai szemléletformákat jeleznek. 

A párbeszédek azonban nem idéznek fel drámai összeütközéseket, vagy azért, 
mert csak a beszédaktus egyik résztvevője aktív fél (Bródy, Petelei), vagy pedig 
nem eszközölnek lényegi változást a beszédpartnerek között (Thury). A belső 
monológok drámai hatását pedig nemegyszer a szerzői narráció, a belső analízis 
szűkíti (Elítélve). Legtöbbször nincs is szó akciókról, dialógusokról, csupán szi-
tuál a mű egy-egy alakrajzot, szaggatott cselekményt (Kaál Samu). A töredezett 
párbeszéd, töredezett cselekménymenet, egy-egy belső vívódásra, egy-egy alakrajzra 
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épített műszerkezet azonban nem a dráma, hanem a ballada, nem a „drámai 
novella", hanem az epiko-balladai novellatípus sajátja. 

S ahogy a novella hősei sem tragikus hősök, úgy a korszak drámai alkotásai 
sem igazán drámai művek. 

Ahogyan a kortárs recenzens írja Bródy Hófehérke című „regényes színművé-
ről": „mesésen szép novellának", de mert a színpadon „beszélgetésből kell ki-
indulni", nem elegendő csupán a „drámai levegő", hanem a „darab struktúráját" 
kell a dráma törvényei szerint felépíteni. 
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