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A történetmesélés funkcióváltása 
Kemény Zsigmond: Ködképek a kedély láthatárán 

„ C s a k tö r t éne t . . . p u s z t a tör téne t volt a z egész . " 1 

A narratológiai elméletek - az olvasásról szólva - úgy jelölik ki az olvasó és 
az elbeszélő helyét az irodalmi szöveg működésében, hogy sematikus pozí-
ciót jut tatnak nekik, egy elvont helyet, amelyet a tényleges szövegben egy bi-
zonyos elbeszélői magatar tás és majd egy adott valóságos olvasó tölt be. Ez 
a konkretizáció azonban már nem tárgya ezeknek az elméleteknek. Ahogyan 
az sem, hogy az elbeszélőnek és az olvasónak számos típusa lehetséges: el-
beszélés- és olvasásmódok, amelyek n e m függetlenek egymástól, h a n e m az 
egymásra való hatás függvényében bontakoznak ki, és jelentősen befolyásol-
hatják a szöveg befogadását , jelentését. Umber to Eco megkülönböztet ugyan 
két olvasási magatartást , de ezt egyetlen szempont alapján teszi, és így az ol-
vasásban m ű k ö d ő lehetséges beállítottságoknak csak leegyszerűsített, egyet-
len tengely mentén meghatározott változatait különíti el.2 

Kemény Zsigmond regényében (ha a történetmesélést, -hallgatást az iro-
dalom működésével analógnak tekintjük) különböző elbeszélésmódok talál-
koznak különböző olvasásmódokkal. A szöveg narratológiai k i indulású 
elemzése - annak történeti vonatkozásait is figyelembe véve - r ámuta tha t 
arra, hogy az olvasónak és az elbeszélőnek juttatott formális, üres helynél 
körülírtabb olvasó- és elbeszélőfogalommal az irodalomértés folyamatának 
pontosabb leírásához juthatunk. 

(társalgás vagy szórakozás az irodalomban; a keretes novellafüzér műfaja) 
Kemény regényének narrációs technikáját vizsgálva a szövegben a történet-
mesélés két különböző t ípusának találkozását, és a két t ípus közti váltást ér-
hetjük tetten. A szöveg elején rögtön kiderül , hogy a két elbeszélő-főszerep-
lő: Cecil és Várhelyi régóta és rendszeresen történetek mesélésével szórakoz-
tatják egymást , hogy így űzzék el una lmukat . A történetmesélés ilyen funk-
ciója irodalomtörténeti leg elsősorban a boccacciói, chauceri hagyományhoz 
köti a regényt. Kemény már egy korábbi szövegében is alkalmazta az ezek-
hez a szövegekhez teljesen hasonló narrat ív felépítést. Az 1853-as Poharazás 
alatt című beszélyfüzér ezt a boccacciói keretes novellamesélést valósítja 
meg. Az iszogató társaság vitája egyszerűen alkalmat teremt arra, hogy 
Taddé doktor elmesélhesse csattanós, izgalmas történeteit. A Ködképek a ke-
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dély láthatárán (a továbbiakban Ködképek) strukturális felépítése lényegében 
azonos ezekkel a szövegekkel: adot t három elbeszélő, akik egy keretes szer-
kezetben történeteket mesélnek egymásnak. 

A hagyomány alapján azt várnánk, hogy az elbeszélői helyzet pusztán sta-
t ikus keretként szolgál majd az izgalmas, szórakoztató történetek sorához. 
Elvárásainkat a szöveg kezdetben erősíti is: pé ldául amikor Várhelyi Cecil jó 
tulajdonságai közül a „kellemes társalgót" hangsúlyozza leginkább: 

Aztán társalgását hasonlí tani m e r n é m Sába ki rá lyné csevegéseihez, melyek, ha n e m 
csala tkozom, g y a k r a n a bölcs Sa l amon eszét is megakasz to t ták . 

De most, tíz évve l utóbb, [...] társa lgása még talán művész iebb töké ly re emelkedet t . 
(227.) 

Ezeket az explicit kijelentéseket erősíti később maga a szöveg is. Az első 
beszélgetés kezdete könnyed, de szellemes társalgást ígér, a Jenő grófról szó-
ló beszély előtti csevegésük végig ilyen hangnemben folyik. Csak egy rövid 
részlet: 

- Igazat adok önnek , azonban csak kíváncsiságból. 
- Ah, Cecil, a kíváncsiságbóli meggyőződésnek m é g e d d i g hírét s em hal lot tam. 
- De azért, hogy m o s t tapasztalásai egy adattal gazdagod tak , j u t a lmu l k ívánha tom Je-

n ő E d u á r d gróf tör ténetének rögtöni elbeszélését. 
- Mily követe lésekhez nincs joguk a nőknek! - sóha j to t t am enyelegve. 
- És mily b ő k e z ű e k a férfiak azon kegyek osztogatásában, melyeknek e l fogadásáér t es-

dekelnének, ha kérni történetesen e s z ü n k b e nem jutna! (229.) 

A kellemes társalkodás jellemzője a korban mindenekelőt t a szórakozás, 
vagyis a jó társalgó elsősorban szórakoztatni tud: „Mindenek előtte sohase 
felejtsük el, hogy az emberek mulattatást és ketsegtetést k ívánnak" 3 - írja 
Knigge a társalgás szabályait felölelő munkájában. (Knigge könyve a legol-
vasottabb társalgási útmutató a XIX. században.4) A szórakoztatás egyik leg-
keresettebb módja pedig a történetmesélés volt. Giuffredi, m á s társalgási út-
muta tók szerzőivel együtt, azt ajánlja olvasóinak, hogy forgassanak anekdo-
tagyűjteményeket, vagy más, elbeszéléseket tartalmazó munkáka t , hogy az-
tán a társalgás megfelelő pon t j án elmesélve az olvasott történeteket, 
szórakoztathassák hallgatóikat.5 Elsősorban tehát olyan történeteket ajánlott 
mesélni, melyeket hallottunk vagy olvastunk, és egyáltalán n e m ajánlott sa-
ját történetünkkel előhozakodni: „Ne keverj senkit a te m a g á n o s ügyedbe 
bajodba!" (I. 35.) - tanácsolja Knigge. Később, ahol a barátok közti társalko-
dásról ír, ott is szigorú keretek közé szorítja a magunkról való beszédet: „Ne 
beszélj tehát sokat magadról, hanemha a te legmeghittebb jó barátaid előtt, 
a kik felől tudod, hogy a mi közülök eggyet illet, az minnyájatokat illeti, s ott 
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is őrizd magadat , hogy egoizmust ne mutass! Még akkor is őrizkedj magad-
ról sokat szólni [...]. A szemérmetesség egyike a legkellemesebb tulajdonsá-
goknak." (I. 67.) 

(a narráció változása; elbeszélők és elbeszélésmódok) 
A Ködképekben megkezdődő beszélgetés könnyed hangnemével semmiben 
sem látszik eltérni a fenti szabályoktól. Kellemes mula t ta tó történeteket vá-
runk a társalgás keretébe ágyazva. Az, hogy Várhelyi ismeri történetének 
hősét, nem kell hogy elbizonytalanítson minket. Ennek inkább csak hitelesí-
tő funkciója van, n e m emeli őt szereplővé. Az elbeszélők egyik legrégibb hi-
telesítő sémáját ismétli pusz tán az „én is láttam" formulája . A történet azon-
ban, melynek mesélésébe Várhelyi végül is belefog, mégis felszámolja a cse-
vegésnek ezt a kellemes légkörét. Maga a beszélgetés, a történet lesz az, ami 
megszüntet i a kezdeti keretet, és leszámol mind az udvar ias társalgás szabá-
lyaival, mind a boccacciói hagyománnyal . Várhelyi azzal a szándékkal fog 
neki elbeszélésének, hogy szórakoztassa barátnőjét, de szándékát n e m tudja 
megvalósítani. Nem tudja kontrollálni beszédének hatását , az kicsúszik az 
irányítása alól. (Nem tud Cecil személyes érintettségéről, így nem is számol-
hat vele.) A történetmesélés során átalakul a narrációs helyzet: Cecil nem-
csak hallgatója, de szereplője is annak a történetnek, melyet Várhelyi mond. 
Amikor egyértelműen azonosítja a szereplőket, megtörténik a váltás, ami 
majd Cecil-Ameline történetének mesélésében teljesedik ki. Ezt a narrációs 
módot , mely a szöveg nagy részére jellemző, Szegedy-Maszák Mihály a 
Henry James-féle narrációval rokonította: „A Ködképek [...] szerkezete is 
meglehetősen egyedülálló a maga korában, inkább a XIX. és a XX. század 
fordulójának elbeszélő műveit , azt a fejlődési szakaszt előlegezi, mikor az 
írók Henry James n y o m á n elfogult tör ténetmondókat léptettek föl, m á s szó-
val szereplő rangjára emelték az elbeszélőt."6 

A szöveg eredeti, folyóiratbeli megjelenésekor Kemény még Visszaemléke-
zések címen közölte a beszélyfüzért7 (akkor még novellaciklus volt a műfaj-
megjelölés). Az eredeti cím egész másfajta olvasói elvárásokat hív elő. Az 
emlékezés folyamatának címbe emelése személyesebb történetmesélésre en-
ged következtetni, így a szöveget ezzel a címmel olvasók eleve sejthették, 
hogy nem (csak) egyszerű történetmesélést vagy társalgást várhatnak a szö-
vegtől, hanem a szereplők saját életének emlékező felidézését, önéletmon-
dást. (A rejtélyes Ködképek a kedély láthatárán címből n e m vonhatók le hason-
ló következtetések a szöveg tartalmára vonatkozóan.8) 

A narráció ilyen változásai természetesen nem hagyják érintetlenül a sze-
replők helyzetét az elbeszélés jelenében. Ez jelentős különbség a Boccacció-
ra jellemző keret- történetmondásos szerkezet (vagy a Poharazás alatt), és a 
Ködképekre jellemző narrat ív szerkezet között. A tör ténetmondás által meg-
változik az egyes szereplők kapcsolatrendszere, egymáshoz és magukhoz 
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fűződő viszonya. Neumer Katalin a regényről írott elemzésében - a fentiek 
tekintetében - tehát téved, hisz a szereplők jelenében egyneműen értéksze-
gény és elsősorban statikus állapotot vél felfedezni: „Az elbeszélés jelene Ce-
cil és Várhelyi közös jelene. Ezt az állapotot az értékhiány mozdulatlan állapo-
taként, a korábbi időhöz képest pedig értékveszteségként jellemzi az elbe-
szélő. Ez az állapot a történet során nem változik, az elbeszélt történetek csak 
időlegesen ha tnak rá."9 (Kiem. tőlem, K. Zs.) A legnyilvánvalóbb jele a vál-
tozásnak nyelvi természetű. A regény folyamán egyszer sem tér vissza az a 
könnyed társalgási stílus, amely a beszélgetés elejét jellemezte.10 Olyan mér-
vű a változás, melyet a történetmesélés idéz elő, hogy a szereplők elvesztik 
hangjukat, begyakorolt, megszokott hangnemüket , beszélgetési modorukat . 
Cecil már Várhelyi mesélése alatt is többször kijön a sodrából, erősen felin-
dul, és egyáltalán nem viselkedik sziporkázó Sába királynőként. Saját elbe-
szélése közben még nyilvánvalóbbak ezek a viselkedésbeli és nyelvi változá-
sok. A történetet szakadozottan adja elő, többször kénytelen megállni, mivel 
ő sem ura az elbeszélésnek, csakúgy, mint korábban Várhelyi. De Cecil nem-
csak történetének hatását nem tartja u ra lma alatt, hanem többször az is két-
ségessé válik, hogy egyáltalán képes lesz-e befejezni az elkezdett történetet. 
Elbeszélése nem annyira művészi, és n e m annyira a szalonok szellemes tár-
salgását idézi, mint inkább őszinte. Annak ellenére igaz ez, hogy Cecil nem 
vallja be a főszereplővel való azonosságát. Történetmondását így kettős 
szándék működtet i : egyrészt megmarad a jó társalkodó szerepében, amikor 
nem tolja önmagá t szereplőként az előtérbe, másrészt mégiscsak elmeséli 
élettörténetét. A kettős szándék a narráció kettősségében mutatkozik meg: 
az elbeszélő saját élettörténetét álnév, álarc alatt mondja el, ugyanakkor az 
azt hallgató Várhelyi (illetve az olvasó) számára az álarc átlátszik, a szerep-
lő az elbeszélővel könnyedén azonosíthatóvá válik. (Várhelyi későbbi bizo-
nyítékai inkább csak megerősítik a korábbi tudást.) A beszélgetés során az 
elbeszélő (Cecil) más műfajba csúszik át, ami érinti az elbeszélés módjá t , 
nyelvét, magát az elbeszélői helyzetet a forma szintjén, valamint a szereplők 
viszonyait a történet szintjén. A korábbi csevegés hangjához csak akkor tér-
nek vissza, ha Cecil férje is jelen van, vagy ha ez segít ú r rá lenni az érzelmi 
felinduláson: 

Egy n é m a perc u tán , mely alat t ő nyugod tabbá lőn, s én ta lá lgatások közt h á n y a t t a m -
egy jeltelen k ü z d é s u tán magunkka l , Cecil a háza s szony f igyelmével kezdé tea-aszta lá t 
rendezni [...] arca egészen derü l t té válik, s tá rsa lgásába annyi f i n o m szeszélyt és kecset 
sző, min tha előbbi lehangol tsága oly kicsiny f e lhő lett volna. (276.) 

A történetmesélés-hallgatás felhőtlen szórakozásból identi tásformáló, 
meghatározó, a szereplőket mélyen befolyásoló erővé lép fel: 

269 



KUCSERKA ZSÓFIA 

M á s n a p Cecil l énye különös benyomás t tett r á m . . . Megdöbbenve ü l t e m melléje. Sze-
m e m arcán függöt t , s míg vonalai csodálatos erővel köték m a g u k h o z f igyelmemet, egy 
szel lemhang, egy sejtő érzés [...] szünte len le lkembe súgta: ezen a s szony n e m az, ki teg-
n a p volt, kit tíz év óta ismersz, k inek kedélyébe sokszor tekintettél. (267.) 

A történetmesélés tehát egyrészt megváltoztatja a szereplőket, másrészt: 
az egyes történetek és azok elbeszélése jellemzi is az elbeszélőt. Ami azon-
ban alapvető különbséget jelent az egyes elbeszélések között, hogy mindhá-
rom elbeszélő más szándékkal mondja el történetét. Amikor Várhelyi elkezd 
beszélni, szórakoztatni, lebilincselni és elbűvölni szeretné barátnőjét Jenő 
gróf történetével. Valószínűleg ismeri annyira Cecilt, hogy tudja, milyen tör-
ténet tetszene neki, mi az, ami hatással van rá: 

m é g most sem vá l t am oly szárazzá , hogy egy nő t mulat ta tni ne t u d j a k [...]. (227.) 
m a g a m r ó l emlí teni akar tam, h o g y a szép nőkné l a társalgásom az una lma t h a m a r 

szokta elűzni, [. . .] fo lyékonyan t u d o k minden érzésrő l csevegni [...]. (228.) 

Cecil történetmondásának okát, szándékát nagyrészt Várhelyi fedi fel a 
szöveg bevezető szakaszában, tulajdonképpen előrebocsátva a majdani 
Ameline-történetet: 

Egy nő sz ívében legalább akkora erővel bír a t i tkolózás, mint a köz lekedés vágya. 
Megértetni , s meg fogha t a t l annak lenni egyaránt óhaj t . 
[...] a nő rendsze r in t epedve vágy ik egy jó ba rá t u t án , ki felvilágosítsa őt életének rej-

télyei felől, s ki t i sz tán értse é p p e n azon indula tokat [...] melyek a l eghomályosabbnak 
tűnnek föl [...]. 

Szóval: a n é m b e r n e k a t e m p l o m i n kívül, me ly re itt nem célzok, szüksége van m á s 
gyónta tószékre is [...]. (225-226.) 

Várhelyi láthatóan egészen másként értékeli a saját történetmondását, mint 
Cecilét. Magáról azt állítja, hogy jól cseveg az érzelmekről, Cecil beszédhely-
zetét azonban a gyónáshoz hasonlítja. Saját szerepének meghatározásakor a 
társalgóra helyezi a hangsúlyt, ahogy más szöveghelyeknél Cecilnek is ezt a 
képességét hangsúlyozta, itt azonban a regény során kibontakozó másikfajta 
beszélgetésmódot előlegezi, amikor a gyónás beszédaktusára utal. 

Barátságuknak ez az értékelése, amivel a regény kezdődik, magába foglal-
ja mindkét beszélgetési módot: az érzelmekről való felelősség nélküli, szóra-
koztató, könnyed csevegést, és a saját élettörténetet érintő, a gyónás feltárul-
kozásához hasonlított önéletmondást is. A két főszereplő-elbeszélő beszélge-
tésének története, az elbeszélés jelenének története az, ahogyan a két beszéd-
mód közti váltás megtörténik. Várhelyi azért fog neki a történetnek, hogy 
szórakoztassa Cecilt. Mesélés közben derül ki, hogy ezúttal nem sikerül 
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olyan hatást kiváltania barátnőjéből, mint amire számított, Cecil érzelmi 
érintettsége megtöri a társalgás eddigi rendjét. Várhelyi, kiesve szerepéből, 
elveszti magabiztosságát, tétovázni kezd, és keresi helyét az új helyzetben, 
amiből végül a tanácsos megérkezése rántja ki a szereplőket. A változás az 
első elbeszéléssel töltött nap végére áll be: 

Cecil á l m o d ó tekintetet vetett rám. Úgy látszék: szavaimat n e m hallja, nem érti. [ . . .] 
Nem t u d t a m , vígasztal jam-e őt, vagy távozzam? 
M i d ő n z a v a r o m m i n d i n k á b b növekedék, szerencsémre az óra t izenegyet üt, [...] s Ce-

cil férje megérkez ik . (266.) 

A két beszédmód közti váltás megakasztja az elbeszélést, és Jenő gróf tör-
ténetét. Másnap Cecil kezd beszélni, elbeszélése az új elbeszélésmódot köve-
ti, és kettévágja Várhelyi történetét. Cecil alakja ellentmondásos, nehezen 
megragadható elbeszélőként. A történetmesélés funkciója az ő elbeszélésé-
ben vált át szórakoztatásból az önéletmondás gyónáshoz rokonított formá-
jába. Elbeszélését a feltárulkozás és az elleplezés egyszerre jellemzi: „megér-
tetni s megfoghatatlannak lenni egyaránt óhajt". Egyszerre megbízható és 
megbízhatatlan elbeszélő. Elhallgatja a vörös szobában történteket, de nyíl-
tan utal rá, hogy a történet összerakható, kiegészíthető: 

- Ha ön - szólt Cecil némi zavarral - a beszélynek, melyet tőlem hallott, minden részle-
teire emlékszik, akkor képzelődésével h ű n összehasonlíthatja az eltitkolt történetet is. (293.) 

Álnév alatt mondja el a történetet, de úgy, hogy Ameline jellemzésében 
Várhelyi rögtön és könnyedén Cecilre ismer: 

- Ah, Cecilem - közbeszólók részvéttel és szelíd h a n g o n - én i s m e r e m az erő és gyön-
geség e tündérvegyüle té t , s a kegyed jellemében is föltaláltam. (269.) 

Megbízhatatlan elbeszélő, amennyiben elbeszélése rejtett, titkolt történetet 
hordoz, amelyet a szöveg befogadójának (Várhelyinek, illetve az olvasónak) 
kell megfejtenie, de megbízható, hiszen nyíltan fel is szólít a történet megfej-
tésére. Seymour Chatman szerint megbízhatatlan elbeszélő esetében a „so-
rok között olvasva az olvasó rájön, hogy a valóság nem lehet olyan, amilyen-
nek a narrátor mutatja [...] az olvasó megsejti a műből, hogy az általa (indo-
koltan) rekonstruált történet nem egyezik a narrátor történetábrázolásával. 
[...] a szerző tehát titkos üzenetet rejt el az olvasó számára. [...] mindig a rej-
tett üzenet a megbízható [. . .] ."n Chatman arra is utal elemzésében, hogy a 
megbízhatatlan elbeszélőnek mindig oka van arra, hogy elhallgasson vala-
mit. Az ilyen elbeszélőnek köze van a történethez (szereplője), és a történet-
ben betöltött szerepe magyarázza a narráció sajátosságait.12 Cecil elbeszélé-
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se semmiképpen sem nevezhető nyíltnak, de teljes egészében megbízhatat-
lannak sem. Olyan rejtvényt ad fel Várhelyinek - az olvasójának - , amely, ha 
nem is egyszerűen, de megfejthető. A titkos történet, ha nem is azonnal, de 
összerakható. Cecil az elhallgatásokkal csak elodázza és megnehezíti a meg-
értést, de nem teszi lehetetlenné. Elhallgatásait pontosan az magyarázza, 
amiről Chatman beszél, hogy szereplő az elmesélt történetben, és a rá nézve 
szégyenteljes eseményt igyekszik homállyal fedni.13 

Mire Várhelyi folytatni tudja majd az elbeszélést, addigra már tisztába jön 
az Ameline-történet súlyával, jelentésével. Rájön, hogy Cecil saját életének 
rejtélyébe, tragédiájába avatta be őt, vagyis a beszélgetés távol állt a puszta 
szórakoztatástól. Tudatában van annak, hogy ettől kezdve kettejük beszélge-
tésének megváltoztak a szabályai. (Ezért is hallgatja el az Agnessal kapcso-
latos információt, ami időközben eszébe jutott, mert nyilvánvaló, hogy be-
szélgetésük most már nem szellemes párbaj az elmés társalgás szabályai sze-
rint.) Jenő grófról szóló történetének második részét már ennek tudatában 
mondja el, és alkalmazkodik a Cecil által felülírt helyzethez, beszéd- vagy 
mesélésmódhoz. Történetének ebben a második felében nagyobb hangsúlyt 
fektet a szereplők érzelmeire, kapcsolatára, félreértéseikre, és még a komi-
kumba hajló jeleneteket (foghúzás) is egyértelműen, és erősen tragikus szín-
ben adja elő. Az első részben még megmosolyoghattuk Jenő gróf rögeszmé-
jének katonás pontossággal és szigorral véghezvitt jeleneteit, az öreg fran-
ciával vívott csatáit, sőt, akár magát a lánykérést is. A második részben ezek 
a népboldogítási küzdelmek nyomasztóvá válnak, és elveszítik humorba 
hajló színüket. Szándéka immár nem az, hogy szórakoztassa Cecilt, hanem 
ahhoz hasonló katarzis kiváltása, amit Cecil saját történetének mesélése köz-
ben élt át. Az Ameline-történet hasonmását meséli el,14 így ad alkalmat ba-
rátnőjének, hogy a sajátjához hasonló történetben élje át újra a maga tragé-
diáját. Az elbeszélés végeztével 

Cecil könnycseppe t törölt mé la szemeiből, fér je ped ig m i n d ke t tőnk meglepe tésére 
nagy kor tyokban nyelte a rajnai t , s az üres p o h a r a t élesen koccintá az asztalhoz. (368.) 

A „mind kettőnk" jelzi az elbeszélő és Cecil közösségét, illetve azt, hogy az 
elért hatás, a sírás, egyben szándékolt hatás is. 

A tanácsos elbeszélésének célja egyszerűen az, hogy ő is belépjen a beszél-
getésbe. Rendkívül büszke rá, hogy ő is tud valamilyen történetet mesélni 
Jenő grófról, és meg van róla győződve, hogy csak ez lehet a feltétele a kom-
munikációba való belépésnek.15 A tanácsos azonban az azt megelőző, mesé-
léssel töltött napok legfontosabb változásával nincs tisztában. О az egyetlen, 
aki nincs beavatva abba, hogy a történetmesélés célja immár nem a szóra-
koztatás, hanem a „gyónás". Története klasszikus anekdota, és az anekdotá-
zás célja egyedül a nevettetés, a könnyed szórakoztatás lehet.16 A tanácsos -
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Cecilhez hasonlóan - a saját életéből meríti elbeszélése tárgyát. Ő is egyszer-
re szereplője és elbeszélője történetének, tehát a narratív pozíciók elrendezé-
se az ő esetében is lehetővé tenné, hogy egy másfajta történetmondás bonta-
kozzon ki. A narratív pozíciók változásai azonban nem vonják maguk után 
minden esetben a történetmesélés funkcióváltását. A tanácsos történetmon-
dásában a szereplő és az elbeszélő azonosságának más a szerepe. Funkciója 
ahhoz hasonlítható, mint hogy Várhelyi ismerte Jenő grófot: hitelesíti az el-
beszélést, és nincs semmi köze a Cecil-féle önéletmondáshoz. Mindez abból 
is nyilvánvaló, ahogy a férj rákérdez történetének ismertségére: 

Szeretném tudni : ismeretes-e a néha i gróf viszontagságai közül egy nevezetessel , mely-
ről a lka lmam volt a hely színén ér tesülni? (310.) 

Vagyis: mintha egy anekdotakörből szemezgetne, a tanácsos a többi közül 
pont ezt a nevezeteset szeretné elmondani. Harmadik elbeszélőnk ott véti el 
a felszólalását, hogy úgy véli, tematikusan kell alkalmazkodnia Várhelyiék 
megkezdett beszélgetéséhez ahhoz, hogy abba bekapcsolódhasson. A taná-
csossal ellentétben Várhelyi felismeri, hogy elsősorban akkor tud története 
kommunikálni Cecil történetével, ha nem tematikusan kapcsolódik hozzá, 
hanem strukturálisan. A hasonmástörténet elsősorban az Ameline-történet 
narrációs sémáját, rendjét ismétli. Annak, hogy Stephania és Florestán test-
vérek, itt már semmilyen funkciója nincs. A családi azonosság fontossága 
annyi volt, addig tartott, amíg Cecilben előhívta saját emlékeit, de az 
Ameline-történet után ennek a vonatkozásnak már nincsen szerepe. A taná-
csos nem ismeri fel, hogy elbeszélése csak akkor léphetne be a beszélgetés-
be, ha alkalmazkodna a történetmondás Cecil által bevezetett módjához, ami 
módbeli, és nem tematikus alkalmazkodást jelent. A tanácsos, egy lépéssel 
lemaradva, éppen annak a jó társalgó szerepnek igyekszik megfelelni, mely-
lyel Cecil és Várhelyi a regény folyamán hagytak fel. A férj azon szándéka, 
hogy ezentúl csütörtökönként szalont visz majd, ahol kellemes, művelt tár-
salgással szórakoztatja magát a társaság, még erősebben kizárja őt abból a 
beszélgetésből, amelyből pedig szeretné kivenni a részét. Egy ilyen szalon 
lerombolja ennek a fajta beszélgetésnek a lehetőségeit, ahelyett, hogy a taná-
csos részvételét, bekapcsolódását segítené. 

A szereplők történetei, narrációs módjai rámutatnak a köztük működő vi-
szonyokra. Cecil és Várhelyi hasonmástörténete jelzi kettejük közösségét, 
amelybe a férj minél inkább próbál betörni, annál inkább kizárja magát. 
A férj kívülállásának legerősebb bizonyítéka az általa elmondott anekdota, 
mely mind narrációs technikájában, mind értékrendjében, mind a szándé-
kolt hatás kiváltásában elüt az Ameline- és a Jenő gróf-történettől. A két el-
beszélésmód jelenléte egy szövegen belül nem pusztán formai lehetőségek 
egymásmellettisége, nemcsak formai bravúr vagy tét nélküli játék, hanem 
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érték-szembesítés, és értékítélet is. Bár a szövegben nincs olyan fölérendelt 
elbeszélői szólam, nincs külső értékítéletet hordozó nézőpont , amely eliga-
zíthatná az olvasót, mégis a narráció úgy szerveződik, hogy Várhelyié az 
utolsó megszólalás lehetősége, az ő ítéletével zárul a regény. Ez talán igazol-
hatja a feltevést, hogy a regény implicit szerzője a Cecil, és később Várhelyi 
által működtetet t elbeszélésmódot preferálja, és a tanácsos elbeszélése csak 
mint negatív el lenpont szerepel azokkal szemben. Anekdotája kiélezi és tisz-
tábban láthatóvá teszi a két elbeszélésmód különbségeit, amelyek közül a 
szöveg értékrendje jól láthatóan és egyértelműen magasabbra helyezi a gyó-
nást, és leértékeli a szórakoztató szándékú anekdotát. Mindez irodalomtör-
téneti szempontból egyfajta narratív elrendezéstől való elhatárolódást jelent, 
vagyis Kemény beszélye ezzel a hagyománnyal (a keretes elrendezésű szó-
rakoztató novellafüzérrel) szemben egy másfajta elbeszélésmódot alakít ki. 
Ennek az elbeszélésmódnak nem a művelt társaság szórakoztató beszélgeté-
si, történetmesélései jelentik a terét, hanem a gyónás önéletmondása. 

(a történethallgatás válozatai; olvasók, olvasásmódok) 
A két tör ténetmondás-t ípus szembenállása és versengése az elbeszélés mód-
jára irányítja a figyelmet a Kemény-regény esetében. A Ködképek olvasása so-
rán így nem(csak) m a g u k az elmondott történetek ébresztenek érdeklődést, 
hanem az a narrációs helyzet, amelyben ezek a történetek elhangzanak. Az 
egyes történetek csak az elbeszélőkhöz, az elbeszélői helyzethez való viszo-
nyukban válnak értelmezhetővé vagy egyáltalán izgalmassá. így van ez ak-
kor is, ha nem formai szempontból közelítünk a szöveghez, hanem „naiv" 
olvasóként. Az elbeszélőkre és az elbeszélői helyzetre irányítja az olvasói ér-
deklődést a szövegnek az a néhány elszórt utalása (elsősorban az első né-
hány bekezdés elmélkedései), melyek a hiányzó történetet sejtetik: 

Mondják , hogy egy növel i ba rá t ságunk , akkor is, ha nincs a vi lág félrevezetésére ürü-
gyül használva, vagy s z e r e l m ü n k előnesze, vagy pedig u tóhang ja . 

Mond ják , hogy érzése ink és szenvedélyeink regényének ez csak bevezetése vagy zár-
szava, melyen egészen k ívül esik a f igyelmet ingerlő szöveg, s így mentől művész iebb 
alakú, mentől t isztább és kedélyesebb, annál több kíváncsiságot ébresz t annak, mi m é g el 
sem kezdődöt t , vagy m á r befejezve van, meg tudásá ra . (225.) 

Később több helyen is újra felbukkannak hasonló célzások, melyek a Cecil 
és Várhelyi közti elhallgatott szerelmi kapcsolatra utalhatnak. Csak egy pél-
da: amikor a férj „szemével dévajon vágva" fordul Cecilhez, és Várhelyi sze-
rint ez „a gourmand mellett a kéjencből is hagyott valamit a férjben gyaníta-
ni", akkor az elbeszélő mentegetőzve igyekszik takarni felindultságát, félté-
kenységét, és mintha egy el sem hangzó vád alól próbálna kibújni, amikor 
azt hangsúlyozza, hogy ő csak barát: 
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N e m t u d o m mi ingerel t ezen m a g á b a n ártat lan incselgésben. [...] talán m e r t ál talában 
most l á t t am először őt nejével kötekedni ; szóval, nem m o n d h a t n á m meg, h o g y mi inge-
relt - h i sz én Cecilnek csak barátja vagyok - , de az b izonyos , miként az egész jelenet kel-
lemet lenül hatot t rám. (310.) 

A korábban már idézett részleteket is át- meg átszövi az erotikus utalások 
rendszere. Például Cecilt Sába királynéhoz, Várhelyit pedig Salamonhoz ha-
sonlítani - még ha csak a társalgásukról van is szó - nem éppen ártatlan pár-
huzam. A hiányzó történetre való folytonos célozgatás (vagy Várhelyi: a szö-
veg üres helye) beindít ják az olvasónak mint nyomozónak a működését .1 7 

A szöveg nem ad egyértelmű válaszokat, végig n e m derül ki, hogy tulajdon-
képpen van-e egyáltalán ilyen elhallgatott történet. Az elhallgatás és felfedés 
kettős játéka ugyanúgy uralja az egész - az elsődleges elbeszélő, Várhelyi ál-
tal szervezett - regényt, mint Cecil beszédét. Pont ez a titokzatos lebegtetés, 
a nyitva (és ezzel együt t életben) tartott titok biztosítja azt, hogy az olvasó fi-
gyelme mindvégig az elbeszélőkre (viszonyukra) fókuszál a történetek he-
lyett/mellett. így könnyíti meg a szöveg tematikus szinten, hogy az olvasó a 
narratív szerkezetnek megfelelő olvasási magatartást kövesse: a h iányzó tör-
ténet keresése nem teszi lehetővé azt a befogadói magatartást, amit mond-
juk a Dekameron ír elő. Amennyiben az olvasás az elhallgatott történetet pró-
bálja kihámozni a sorok közül, akkor a történetekben nem szórakoztató el-
beszéléseket fog keresni, hanem jeleket vagy nyomokat, amelyek a rejtett 
szövegre mutatnak. 

Ilyen olvasásmódra hívja fel Cecil Várhelyit. Elbeszélésének befogadási 
módjá t maga Cecil írja elő a fentebb már idézett részletben, vagyis azt várja 
Várhelyitől, hogy az képzelete segítségével egészítse ki az elhangzottakat. 
Várhelyi követi is Cecil olvasási javaslatát, pontosan így olvassa az Ameline-
történetet: nyomoz a hiányzó láncszemek után, és összerakja a történetet az 
elhallgatások ellenére. A megfejtés kulcsa egy másik elbeszélés, Jenő Eduárd 
elbeszélése Ágnesről, a komornáról . Várhelyit n e m Cecil elbeszélésének 
minden részletére kiterjedő emlékezete és képzelőereje segíti hozzá a titok 
leleplezéséhez, h a n e m egy másik szöveg. Ugyanakkor ez a történet is az em-
lékei között van, és képzeletben ezt is újra kell hallgatnia, visszaképzelve 
magát a 365 ablakú kastélyba, tehát lényegében a Cecil által javasolt olvasói 
módszerrel érti m e g a történetet. 

Várhelyi a történet megértése során különböző olvasási magatar tásokat 
követ. A beszély hallgatása közben, mint kedvtelő lélekbúvárt, az alakok 
pszichológiai rajza, motiváltsága érdekelte. A szereplők egy lélektani esetta-
nu lmány alanyait jelentették számára. Amikor Cecil befejezi az elbeszélést, 
és röviden beszélgetnek a hallottakról, Várhelyi izgatottan feszegeti Flores-
tán indulatainak eredetét, jellemének homályban hagyott oldalát , mivel a 
megértés azt jelenti számára, hogy képes megmagyarázni a történet szerep-
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lőinek viselkedését, amit Florestánnal kapcsolatban nem tud megtenni az el-
hallgatott események miatt. Ugyanez az intellektuális érdeklődésből fakadó 
becsvágy hajtja, amikor alig várja, hogy elbüszkélkedhessen a rejtély megfej-
tésével: 

Mihelyt Jenő g ró fnak e z e n elbeszélése kielégítő pon tosságga l merül t régi visszaemlé-
kezéseim ha lmazából fel, tüs tén t ö l tözködni kezdet tem, m e r t már ideje vol t Cecilhez 
menni . 

Derü l t valék. 
S h o g y a n ne lettem volna az?. . . Hiszen mos t ba rá tnéma t meglephe tem oly történettel, 

mely lélektani kombinác ió im iránt őt csodálkozásra fogja ragadni . 
Mert mi szükség beva l l anom, hogy Amel ine titkát Jenő gróf révén t u d o m ? 
Valamit meghal lani n e m mesterség; de kitalálni, de az é rzések nyi latkozataiból levon-

ni: ez művésze t . 
S én, bár n e m valék fiatal, a sok h iúságok közöl, melyek képzelődése inket megragad-

ják, egyet m é g nem b í r t am keblemből kiűzni , tudniillik a hí rvágyat . 
Az ész reputációja r eám m o s t is némi inger t gyakorolt . (304.) 

Várhelyi akkor érti meg az Ameline-történetet, amikor a távolságtartó, lé-
lekrajz iránti intellektuális fogékonyság helyett a titkos történet megértésé-
vel más olvasatát adja a beszélynek. A „lélektani kombinációk" vagy az ész 
szerepe az értelmezésben itt már elveszti jelentőségét. Helyettük Várhelyi 
hasonlóan bevonódik a hallgatott történetbe, mint korábban Cecil. A bevo-
nódás oka is ugyanaz: a szereplőazonosítás révén megszűnik a távolság a 
szöveg és befogadója között. A Villemont név mintha a szöveg fordítópont-
jaként működne, olyan alakzattá válik, ami körül az egyes történetek átfor-
dulnak, és új jelentésekkel telnek meg. Olyan erővel bír ez a név a regény-
ben, hogy azon a két ponton, ahol elhangzik, az egész szöveget átformálja, 
és benne a szereplő-elbeszélőket, illetve azok történetértését is. Amikor Vár-
helyi számára bebizonyosodik, hogy Cecil és Ameline ugyanaz, hasonló ál-
lapotba kerül, mint korábban Cecil. Az álmatlan éjszaka leírásában ugyanazt 
látjuk megint, ahogyan a történet hatása eluralkodik a befogadón. Várhelyi 
nem tud aludni, olvasni, gondolkodni: kiesik életének megszokott keretei-
ből. Távolságtartó, analizáló olvasóból mélyen és személyesen érintett olva-
sóvá válik. A szövegtől való kezdeti távolsága tette lehetővé, hogy nyomozó 
olvasóként felfejtse azokat a jeleket, amelyek a történet elleplezett igazságá-
hoz vezettek, de a megértés ennek a távolságnak a felszámolódásával járt. 

Várhelyi válasza a - felfedett jelentésű - Ameline-történetre a másnapi el-
beszélés, Jenő Eduárd gróf történetének második fele. Azért is lehet ez a tör-
ténet válasz, mivel kettejük kommunikációja történetek mesélésén keresztül 
valósul meg, sohasem nyílt kimondással. (A névazonosításból származó fel-
ismerést például Várhelyi ugyanúgy elhallgatja barátnője előtt, ahogyan ha-
sonló felismerését a nő is elhallgatta korábban.) Jenő gróf története, mint a 
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Cecil elbeszélésére adott válasz, a történet értelmezésének is tekinthető. 
A sok szempontból teljesen hasonló családi tragédia kitágítja az Ameline-
történet érvényét. Az azzal analóg elbeszélés a személyes tragédia egyedisé-
gétől távolítja el a szereplőket, és azt egy általánosabb szintre emeli. 

A szereplők olvasóként tehát a személyes érintettség közelsége és a távol-
ságtartó értelmezés közötti mozgásban értik m e g a történeteket. A befogadó 
és a történet közti távolság felszámolódása teszi motiválttá a befogadást, és 
ez a személyes érintettség az, ami lehetetlenné teszi a történethallgatásnak 
puszta szórakozássá válását. 

A Jenő Eduárd-tör ténetnek az egyik kulcsfontosságú részletében a Cecil-
vagy Várhelyi-féle történetbefogadásoktól teljesen elütő olvasásmódra lá-
tunk példát . Az öreg Villemont végrendeletében Jenő grófra hagyja - az ál-
lítása szerint legértékesebb hagyatékát - emlékiratait. Az emlékiratban a 
„vén francia" azt a vitát folytatja tovább vejével, ami kettejük között életé-
ben is tartott. Villemont saját életét állítja pé ldaként vi tapar tnere elé, saját 
élettörténete az érv amellett, hogy az erőszakos világjobbítás soha nem jár-
hat eredménnyel . Nyilvánvaló, hogy a szöveg példázat Jenő számára, ame-
lyet a grófnak saját életére vonatkoztatva kellene megérteni a szerzői szán-
dék szerint. Ezzel szemben Jenő távolságtartó olvasatát adja az önéletírás-
nak, egy pillanatig sem engedi, hogy az személyesen megérintse őt. A para-
bola jellegű történet nem válik számára példa értékűvé: itt követi el azt az 
olvasási baklövést, ami az egész további életére kihatással van. Jenő Eduárd 
története az olvasás tétjére muta t rá: arra, hogy a helyes történetértés lét-
szükséglet lehet. 

A Ködképek narratív szerkezetét a történetmesélés és a történetbefogadás ket-
tőssége jellemzi: a történetmesélés funkciója a szórakoztatásból (a gyónás-
hoz hasonlított) önéletmondásba vált át. Az elbeszélésmód változása a tör-
ténetbefogadás, -értelmezés változásával jár együtt . A szórakoztató célú tör-
ténetmondás - az önéletmondással szemben - távolságot feltételez a szöveg 
és elbeszélője/befogadója között. A Ködképekben a távolságvesztést az okoz-
za, hogy a történethallgatók számára egyértelművé válik, hogy a történet ró-
luk (vagy a hozzájuk legközelebb állókról) szól. Jenő gróf olvasási hibája bi-
zonyítja, hogy ilyen esetben a szövegtől való távolság fenntartása milyen kö-
vetkezményekkel járhat. A szereplők nem hallgathatják/mesélhetik tovább 
történeteiket úgy, mintha azok csupán kellemes időtöltést szolgálnának, a 
„hallottam egyszer, valahol" biztonságos szórakozást nyú j tó távlatából, 
mert ezek a történetek a szereplők számára „most és itt" vannak, a saját éle-
tükhöz kapcsolódó valóságot jelentik. A Ködképekben olyan történetbefoga-
dásra látunk példát, ahol a szereplők számára a mesélt vagy hallgatott törté-
netek és a valóság közti korlát ledől, és (a névazonosításban) felszámolódik 
a történet és az elbeszélő illetve hallgató közti távolság. 
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(élet és irodalom) 
Kemény Zsigmond a Ködképekkel egy időben dolgozott azokon az elméleti 
írásain, melyekben az i rodalom helyzetéről, szerepéről, irodalom és társada-
lom összefüggéseiről értekezik.18 Tanulmányaiban hosszan foglalkozik töb-
bek közöt t a regény szerepének tisztázásával, feladatának meghatározásá-
val. A regény helyzete az irodalmi műfa jokon belül meglehetősen problema-
tikus m é g a korban. „Tény, hogy az összes világirodalomban a regény kelet-
kezése ú j dá tumú" 1 9 - írja a Szellemi térben. Mivel a regény n e m része a 
klasszikus műfajok rendszerének, ezért tulajdonságai, jellemzői kevésbé kö-
rülírtak, min t a többi, a klasszikus retorika által szabályozott i rodalmi for-
mának. A regény esetében a kortársak számára még az is kérdés lehet, hogy 
azt a m a g a s irodalomba tartozónak tekintsék-e. „Nehéz [...] a regényt a köl-
tészet nemei közé sorolni" - állapítja m e g az Eszmék a regény és a dráma körül 
bevezető szakaszában. Kemény elméleti tisztázásának egyik célja, hogy a re-
génynek a költészet nemei között vívja ki a helyét. Ehhez elsősorban a mű-
faj sajátosságait tisztázó, az azzal szembeni elvárásokat meghatározó nor-
marendszer t kell felállítania, hisz így ragadhatja m e g a regénynek azokat a 
jellemzőit, melyek szépirodalmi rangot biztosíthatnak számára. Egy ilyen ki-
dolgozott normarendszer teszi csak lehetővé az egyes művek kritikai meg-
ítélését. A regénnyel szembeni elvárásait a drámával való összehasonlítás-
ban fogalmazza meg. A drámával, vagy más költői műfajokkal szemben a re-
gény formátlan, alig van olyan formai követelmény, aminek m e g kellene 
felelnie.20 Mit is vá rha tunk cserébe a regénytől, ha formai arányosságot, 
szépséget nem? Mi az, ami biztosítja számára az irodalmi rangot? Ezekre a 
kérdésekre keresi a választ Kemény. A leginkább hangsúlyozott , szigorú el-
várás, ami t a műfajjal szemben támaszt, ábrázoláskritikai természetű:21 

...a m e s e helyett valódi életet, mely csendes menetével is t u d vonzani, a bonyol í tás he-
lyett ped ig m i n d i g mozgó és fej lődő érzéseket, indulatokat, szenvedélyeket és tet teket lát-
hassunk; szóval a hűn rajzolt emberi természetet, mely a v iszonyok érintései által r endre az 
erénytől lehajl ik a bűnig, vagy a bűntől fe lemelkedik az erényhez. 2 2 (Kiem. tőlem, K. Zs.) 

[a r egény a művészi f e ldo lgozás anyagává teheti] a mi h ű t ü k r e az életnek, me ly ele-
nyészett , v a g y az életnek, m e l y fo lyamatban van 2 3 

Ö r v e n d j ü n k , ha ideális térről a valódira száll le, s ha a k é p z e l e m üres játékai helyett lé-
lektani a l apoka t keres m a g á n a k , részletekbe merü l , művész i leg igyekszik fö l fogni az éle-
tet és h ű n visszaadni.2 4 

A regény irodalmi rangját Kemény szerint az garantálhatja, ha n e m (csak) 
szórakozást nyújt, nem mesét, de „valódi életet", és annak megfelelő, hiteles 
lélekábrázolást. Az ábrázolásmódnak egyedül a regényre jellemző sajátossá-
gát a részletek körülményes festésében állapítja meg. Ez az a technikai esz-
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köz, amellyel a regényíró az életnek (a valóságnak) részletező, alapos, és így 
a lehető leghűbb képét adhatja. Ebben látja Kemény a regénynek azt a voná-
sát, ami előnyt biztosíthat számára a szebb formájú műfajokkal szemben.2 5 

Az Elet és irodalomban a műfajt elsősorban a szerző felől közelíti meg, az Esz-
mék а regény és а dráma körülben ezzel szemben a regény hatáskritikai nor-
máira helyezi a hangsúlyt , a regény sajátosságait az olvasói elvárások, illet-
ve az olvasókra kifejtett hatás felől ragadja meg. A regény két aspektusának 
vizsgálatából ugyanazt az elvárást vonja le: a regénynek valódi életet és hű 
lélekábrázolást kell felmutatnia. 

Gyulai vagy Péterfy hasonló elvárásaik teljesítése miatt becsülik a Ke-
mény-regényeket (és a Ködképeket is) például Jókaival szemben. Péterfy - Ke-
ményről írott tanulmányában - a regények lélektani hitelességét értékeli leg-
többre, illetve, hogy Kemény valóságos világot teremt szereplői köré.26 Leg-
nagyobb problémája a Kemény-szövegekkel kapcsolatban, hogy azok „cson-
ka világot muta tnak" , hogy a valóság hű ábrázolásának csak a felét végzik 
el. Jókai-kritikájának sarokpontjai szintén ezen elvárások alapján szerveződ-
nek.27 Péterfy kritikái - bár jóval kifejtettebbek - fő megállapításaikban Gyu-
lai korábbi dolgozatainak ítéleteit ismétlik. Gyulai 1854-ben írott kritikájá-
ban teljesen hasonló elvek mentén értékeli Kemény regényeit és beszélyeit.28 

(A Jókai-regényekkel szembeni fenntartásai szintén a fenti normákból 
erednek,2 9 és a későbbi Péterfy-tanulmányban is ezek fogalmazódnak újra.) 

A Ködképek a kedély láthatárán n e m regény, de szövegét a történetmesélés, 
történethallgatás szervezi, így tematizálja a történethallgatáshoz és -elbeszé-
léshez való viszonyt. A beszélyfüzér ennek a viszonynak több változatát is 
felmutatja. A tanácsos, aki csupán szórakozást lát a tör ténetmondásban, ki-
záródik abból a körből - elsősorban a felesége bizalmából - , ahová szeretett 
volna beférkőzni. Jenő Eduárd, aki az olvasott élettörténetben n e m ismer rá 
saját valóságos történetére, aki szigorú távolságot tart az olvasásban, saját 
életének bukását idézi elő. Cecil és Várhelyi történeteket mesélve és hallgat-
va n e m mesékkel találkoznak, h a n e m a saját életükkel szembesülnek: törté-
netmondáshoz, -befogadásoz való viszonyukban (szerzőként, illetve olvasó-
ként) túllépnek azokon az elvárásokon, melyeket Kemény a regénnyel szem-
ben támasztott. Az elbeszélésben és a történetbefogadásban nemcsak a való-
ságra vagy az életre i smernek, de egyben saját é letük valóságára . 
A Ködképekben a szereplők személyes közelkerülése igazolja a történetmesé-
lés rangját. 

Umber to Eco a mintaolvasó és az empirikus olvasó fogalmának szembeál-
lításával éppen erre a személyes közelkerülésre utal, ahol az empir ikus olva-
sási mód Eco fogalomhasználatában az olvasás tula jdonképpeni hibáját je-
lenti. Eco példája az empirikus olvasásmódra teljesen hasonló ahhoz a törté-
netbefogadáshoz, ahogyan Cecil viszonyul az elbeszéléshez,30 amennyiben 
saját emlékeit, életét vetíti a hallgatott történetbe. Az elbeszélőnek nem állt 
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szándékában ilyen hatás kiváltása, nem számított arra, hogy Cecil bevonó-
dik a történetbe, olvasása tehát a szerzői szándék felől tekintve (Eco gondo-
latmenetét követve) hibás. (Ugyanakkor a Villemont név bizonyítékként 
szolgál arra, hogy itt valóban az ő történetéről van szó, és ez legit immé teszi 
olvasásmódját.) Várhelyi bevonódása a történetbe a szerzői szándék tekinte-
tében nem nevezhető hibásnak, hiszen Cecil számít arra, hogy Várhelyi 
megfejti majd a történetet. A személyes érzelmi érintettség az olvasásban - a 
szöveg implicit ítélete szerint - egyikük esetében sem tekinthető elhibázott-
nak vagy tévesnek. A két főszereplő hasonló olvasásmóddal felel különböző 
elbeszélői szándékra: az elbeszélői szándék és a helyes olvasási magatartás 
között a Ködképekben tehát nincs egyértelmű megfelelés. (Ebből az is követ-
kezik, hogy Jenő Eduárd olvasási hibáját sem feltétlenül a szerzői szándék-
nak való ellenszegülés okozta, nem csak az magyarázhatja.) Hogy milyen 
magatartás számít hibásnak vagy helyesnek egy adot t olvasási folyamatban: 
nem egyetlen szempont alapján dől el. Intellektuális, tárgyilagos távolság-
tartás, személyes érzelmi közelkerülés vagy a történetek utáni nyomozás 
éppúgy lehet helyes vagy helytelen olvasási mód . Kemény szövegében a 
szereplők valódi történetértése mindig együtt jár a történetekbe való érzelmi 
bevonódással. A Ködképekben ez - a szereplők saját életükkel való szembené-
zése - emeli a történetmesélést a szórakoztatás fölé. 
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után rajzolja, mint azok, kik néha tündérkerte-
ket jobban leírnak, mintsem erdeink, hegye-
ink jellegét vissza tudnák adni [...]. Kemény-
nek előbb látnia kell, azután rajzolja. Minde-
nütt »élő« benyomások után indul: nem szere-

ti a költői hazugságokat sehol és semmiben." 
569. „Tudja rajzolni az alakon a változót; a le-
írásokból mindig merül föl egy-egy kép vagy 
megjegyzés, mely illúziót kelt. És akkor nem 
csak olvassuk, hanem látjuk, hogy Stefanie 
hófehér karját a függöny mögül kidugja." 573. 

27 PÉTERFY Jenő, Jókai Mór, uo„ 603-631. 
28 GYULAI Pál, Kemény Zsigmond regényei 

és beszélyei = Uő, Válogatott művei, Bp., 1989. 
29 Vö.: GYULAI Pál, Jókai legújabb művei; 

Ujabb magyar regények; A tengerszemű hölgy = 
GYULAI, i. m. 

30 „Mi tör tént a barátommal? Valami 
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