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VISZoNYlAGoSSÁG, BIZoNYTAlANSÁG

Egyes művészi eszközök tartós divattá válása nem független a 
későmodern-posztmodern életvilág jellemzőitől. Az irodalom 
esetében ennek belátása nem igényel holmi hegeli historiz-
must vagy pozitivizmust, esetleg vulgárszociológiai marxiz-
must, mindössze azt mutatja, hogy a szövegimmanens leírá-
son túlmutató értelmezéshez szükséges a társadalmi és kultu-
rális kontextus figyelembe vétele. A különböző művészetek 
eszköztárához és a befogadói elvárásokhoz is hozzátartozik a 
poliszémia és az önreferencialitás, ám helytől és kortól füg-
gően eltérő mértékben. Ha pragmatikai szempontból köze-
lítünk az elbeszélő prózához, akkor az is világos, hogy kevés 
kivételtől eltekintve az önreferencialitás és a tisztán irodal-
mi referencialitás – amely az intertextualitás jelenségeiben ér-
hető tetten – valójában ritka. A narratív jelleg (értve ez alatt 
most főként hagyományos narrativitást: antropomorf szerep-
lők történetének a mesélését) előrevetíti, hogy a befogadó sa-
ját életvilágának értékviszonyait működteti az olvasottak-
kal kapcsolatban – a szerző pedig természetesen számol ez-
zel. mint ahogyan a lapos didaktikusságot kerülendő arra is 
ügyel – jó esetben –, hogy a szöveg ne egyetlen rögzített ér-
telem, értékítélet dekódolására legyen csupán alkalmas. Er-
re szolgál mindazon játék, amely elbizonytalanítani hivatott 
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az olvasót és/vagy értelmezői aktivitásra sarkallja: az elbeszé-
lői megbízhatatlanság formái, a disznarráció, a sideshadowing 
vagy metafikciós/metanarratív kommentárok által kínált al-
ternatívák a történetre vonatkozóan, vagy éppen az irónia 
változatai. (Nem véletlen, hogy ezek gyakran összekapcso-
lódnak.) Az alábbiakban tárgyalt irodalmi megoldásoknak a 
lényege az egyértelmű referencia megszüntetése, aminek cél-
ja általában az önreflexió: az írásra való reflexió, az olvasás fo-
lyamatának tematizálása, illetve a szöveg/mű önnön státusára 
vonatkozó kérdésfeltevés. Úgy tűnik, az elbeszélő művekben 
többféle lehetőség nyílik erre, mint a lírában vagy a dráma te-
rületén, ezért a narratológusok kezdtek kiterjedtebb diskur-
zusba a jelenségcsoportról. (meglátásaik természetesen alkal-
mazhatóak a színház a színházban megoldásokra, és a lírai én 
szerepjátékaira, a befogadót bevonó vagy éppen a belemerü-
lését megakadályozó eljárásokra.) 

A narratív művekben, a filmekben éppúgy, mint az irodal-
mi szövegekben, számos formában hozható zavarba a befoga-
dó, és helyezhető előtérbe az elmesélt történet mellett/helyett 
a mesélés tevékenysége (fabula/szüzsé, énoncé/énonciation). 
A mozgó nézőpont, a megbízhatatlan elbeszélő, a szótár- és a 
labirintusszerkezet és a fent említetett megoldások (disznar-
ráció, stb.) mellett ide tartoznak a változatos formában meg-
jelenő metalepszisek és mise en abyme-ek („kicsinyítő tük-
rök”). mint látni fogjuk, olyan eljárásokról van szó, amelyek 
elbizonytalanítják az olvasottak jelentését, illetve a valóság-
hoz való viszonyt. Ez a mimézisvita mai formájaként is fel-
fogható, mindenesetre az író és az olvasó által megosztott va-
lóság és a kettejük között kapcsolatot teremtő fikció nem ma-
gától értetődő jellegére hívja fel a figyelmet. A kultúraipar, a 
propaganda, a virtuális világok és a szimulákrumok hétköz-
napi gyakorlattá vált tapasztalatára gondolva, nincs is ebben 
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semmi meglepő. A játék a valóságról szól: arról, hogy mit hi-
szünk annak és hogy mennyi igazsága van hitünknek. Az il-
lúziók lelepleződéséből a szkeptizicmus (mint korunk „világ-
nézeti alapja”) azt vonja le tanulságként, hogy mindig készen 
kell állnunk ítéleteink felfüggesztésére, meggyőződéseink el-
vetésére, mert ezek igazságában soha nem lehetünk bizonyo-
sak. Ha pedig nem vetünk el mégsem minden elvet (márpe-
dig nem, hiszen szükségünk van gondolkodásunk kereteként 
a különféle „dogmákra”), akkor sem árt tisztában lennünk 
ezek konstrukció voltával. Ezek a konstrukciók pedig nem ér-
dekmentesen jönnek létre és működnek, ilyen értelemben írt 
a világot átlátható rendként ábrázoló realizmus ideológiájáról 
Alain Robbe-Grillet a Tükörképben.

Ezt a képet mutatják azok a tükörszerű szövegelemek, 
amelyek analógiát mutatnak a mű egészével, vagy tágabban 
az irodalmi kommunikáció valamely tényezőjével (író, olvasó, 
stb.). Különösen szembetűnő az analógia, ha egy beágyazott 
elbeszélés és az azt keretező-beágyazó szöveg viszonylatában 
figyelünk fel rá. Az öntükröző alakzatok, mise en abyme-ek 
gyakran társulnak metalepszisekkel, vagyis az elbeszélés és/
vagy a valóság szintjeinek egymásba csúsztatásával. A jelen 
fejezetben – mintegy bevezető jelleggel – ezek főbb változata-
it tekintem át, lehetőleg széles körben ismert szövegek példái 
alapján. A fogalom elméleti tisztázása és a filozófiai háttér bő-
vebb ismertetése a következő fejezetben kap helyet.

A mise en abyme fogalom irodalmi értelemben annak az And-
ré Gide-nek a naplójában bukkan fel először, aki a regény a 
regényben megoldások leghíresebb modern példáját szolgál-
tatja a Pénzhamisítókkal. Gide a mű témájának a műben, a 
szereplők szintjén való ismétlődését érti a fogalom alatt, pél-
dának pedig elsőként a Hamlet egérfogó-jelenetét hozza. Ez 
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a megkettőződés figyelhető meg – a számos német roman-
tika korabeli példa után – a modern irodalom olyan művei-
ben, mint Gide A pénzhamisítókja és Aldous Huxley Pont és 
ellenpontja. Az öntükrözés kézenfekvő megoldás a művész-
regényekben, az élet és a művészet viszonyának tematizálá-
saként. A nyíltan, sőt tendenciózusan alkalmazott elbizony-
talanítás a francia új regény és a posztmodern regény gyako-
ri eljárásaként kapott a korábbinál nagyobb figyelmet. Ennek 
köszönhető a 19. századi, valószerűségre törekvő elbeszé-
lő próza újraolvasása és annak felfedezése, hogy már Zola is 
előszeretettel használta a mise en abyme-et előreutaló, vala-
mint értelmezést támogató funkcióban. (Erről külön fejezet-
ben bővebben is szólunk a későbbiekben.) A huszadik század-
ban egyre jellemzőbbé váló elbizonytalanító funkció a leg-
inkább olyan esetekben működik, amikor a megkettőződés 
révén elért önreflexió végtelenített tükörjátékká fokozódik, 
viszonylagossá téve az olyan fogalmakat, mint „eredeti” és 
„valóság”. Ennek minimális előfeltétele két különböző való-
ság (illetve fikció) közötti analógia, amely magában hordozza 
a további közeledés lehetőségét, ami által megrendül a hagyo-
mányos ok-okozati és ontológiai struktúrákba vetett hitünk 
a valóság és a fikció viszonylataiban. A különböző valóság- és 
narratívaszintek határainak ilyen felforgató hatású megsérté-
sét nevezzük metalepszisnek. Nyilvánvaló ez a fantasztikum 
azon eseteiben, amelyek a történet elemei (általában szerep-
lői) átkerülését ábrázolják valamely „valóságból” az ahhoz vi-
szonyítva fiktívnek tekintett világba, vagy fordítva. Genette 
a mesélés és az elmesélt dolgok világa közötti megszentelt ha-
tárok áthágásnak tekinti emellett a történet idejének és az el-
beszélői, illetve olvasói jelennek a párhuzamosítását. Tágabb 
értelemben metaleptikus eljárásnak tekinthető akár a narrá-
tor és a szereplő nézőpontjának közelítése, vagy a szabad füg-
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gő beszéd kettős hangja is. Hasonlóképpen, az elmesélt tör-
ténet képzeletbeli és megváltoztatható jellegét leleplező ön-
referenciális-metafikciós kommentárokkal is (például John 
Fowles: A francia hadnagy szeretője) azt a fikciós szerződést 
sértjük meg, amelynek lényege a fikció fiktív jellegének taga-
dása. A szintek közötti átjárást a hangnemek és nyelvi regisz-
terek váltogatása és keverése is biztosíthatja, amint azt Flann 
o’Brien Úszikkétmadár című regénye példázza.

Elismerve, hogy azok a metalepszisek és mise en abyme-ek 
a felkavaróak, amelyek valóságérzékelésünket rendítik meg, 
mégis érdemes tágabban, a szöveg mesterséges voltát tudato-
sító eszközökként tekintenünk ezekre. Így a fenti megoldáso-
kat a szándékolt intertextualitás különböző megnyilvánulási 
formáival rokoníthatjuk. E kategóriába sorolhatjuk (legtágabb 
értelemben) a műfaji konvenciókat, mint a lovagregény a don 
Quijote referenciapontjaként. A robinzonádok esetében már 
egyben átírásról is van szó, lásd többek között michel Tour-
nier Péntek avagy a Csendes-óceán végvidéke című művét. Egy 
általában kanonikus szöveg tartalmi és/vagy szerkezeti eleme-
inek felhasználására számos példát ismerünk, Thomas mann 
Doktor Faustusától és James Joyce Ulyssesétől Babits Jónás 
könyvén át márton lászló Jakob Wunschwitz igaz története cí-
mű Kleist-átírásáig, vagy az olyan továbbírásokig, mint márai 
Béke Ithakában című regénye. Ide sorolhatjuk a posztmodern 
regényírók által minden korábbinál lelkesebben alkalmazott 
palimpszesztust, rájátszást, paródiát, jelöletlen idézetet, gon-
doljunk csak a Bevezetés a szépirodalomba vendégszövegeire és 
önidézeteire. Tatyjana Tolsztaja Kssz! című disztópiájában a 
valóság és a fikció egy szintre hozását szolgálják az írnokok ál-
tal másolt művek, amelyeket Kuzmicsszk sajátjának tulajdo-
nít, mi, olvasók azonban jelenünk-múltunk ismert irodalmi 
alkotásaiként azonosítunk be. Óhatatlanul az igazság igényét 
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problematizálja a történelmi regény mint műfaj, ezt élezik ki 
az alternatív történelmeket színre vivő regények, mint például 
Philip K. dick Ember a fellegvárban című írása. 

A mise en abyme mint önreflexió gyakran a szerzői kon-
cepció kinyilvánítása valamely szereplő által. Azért nem köz-
vetlenül, mert a realista konvenció kizárta az illúzió metanar-
rációval való megtörését. Ilyen szócsőszerepre az írók általá-
ban írókat vagy más művészeket, írástudókat, tudósokat vagy 
papokat, könyvárusokat vagy könyvtárosokat, esetleg devi-
ánsokat (őrült, bűnöző, csavargó, alkoholista) vagy idegene-
ket választanak. Ezek szavai és tettei esetében érdemes gya-
nakodnunk, hogy kettős kódolással van dolgunk, mint a pél-
dázatok esetében. Hogy a számtalan példa közül csak egyet 
emeljünk ki, így van  Sartre regényének, Az Undornak azon 
mondataival, amelyeket az énelbeszélésnek köszönhetően az 
olvasott „naplót” író Roquentin helyett könnyedén tulajdoní-
tunk a regény címlapján feltüntetett szerzőnek, és emellett az 
írás céljára vonatkoznak, így a szöveg egészét tükrözik-értel-
mezik: „másféle könyvet kellene írnom. Nem nagyon tudom, 
mit – olyat, hogy a kinyomtatott betűk, az oldalak mögött 
meg lehessen sejteni valamit, ami nem létezik, ami fölötte áll 
a létezésnek.” Itt említhetjük meg az olyan műveket, ame-
lyeknek témája saját keletkezésük, mint Alain Robbe-Grillet 
Radírgumikja, amely nem mellesleg az Ödipusz-mítoszra rí-
mel szerkezetileg. 

Hasonló értelmező szerepben szokás alkalmazni az elbe-
szélésben megjelenő álmot, jóslatot, műalkotást. lovecraft 
híres elbeszélésében, a Chtulu hívásában a titkos és kegyetlen 
kultusz keretében tisztelt szörnyszobor alakja megegyezik a 
fiatal szobrász álmában látottéval, amit aztán domborművön 
örökített meg. Ugyanez az egybeesés áll a szekta ősi imájának 
néhány szavára is. Ráadásul a jelen és a múlt között kapcsola-
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tot létesítő álmokat különböző helyeken többen is látják, fő-
ként művészek, tudósok, többen beleőrülve az emberfeletti 
szörnyűségbe. Graham Joyce fantasyjében, a Rémálomvilág-
ban végtelenített mise en abyme és körbenforgó metalepszis 
bonyolít egy hasonló képletet. Egyetemisták egy pszichológi-
ai kísérlet („álomszeminárium”) résztvevői lesznek, amelyen 
álomfeladatokat kell megoldaniuk. A cél nem csupán álmaik 
irányítása, hanem azok összehangolása. Ám fenyegetni kezdi 
őket az álomban ragadás: azt álmodják, hogy felébredtek, és 
csak akkor jönnek rá, hogy nem, amikor újra „felébrednek”, 
aztán újra és újra. Így teljességgel lehetetlenné válik az álom 
és a valóság megkülönböztetése. Ráadásul az álombeli tettek 
következményei a valóságban is érzékelhetőek (pl. teherbe-
esés, halál) – már ha ez a valóság. Jóval ismertebb Borges ha-
sonlóan felépített novellája, a Körkörös romok, amely szintén a 
valóság és az álom viszonylagosítására épül. A cseh posztmo-
dern egyik vezéralakja, Jiři Kratochwill Éjszakai tangójában a 
szereplők viszonyrendszerét és létmódjukat bizonytalanítja el 
a nem feltétlenül megbízható elbeszélői szólamokat váltoga-
tó és egymásba tükröztető szürreális narratívában, amelyben 
miloš egyszer sündisznóként, majd emberként jelenik meg.

mircea Cărtărescu Sóvárgásában a dilingó nevű kisfiú, aki 
gondolkodásmódjával kilóg kortársai közül, többek között a 
következőt képzeli. „Fejemben, a koponyaboltozat alatt, van 
egy kis emberke, aki tökéletesen hasonlít hozzám: ugyanolya-
nok az arcvonásai, és ugyanúgy öltözködik. Amit ő tesz, azt 
teszem én is. Amikor eszik, eszem. Amikor alszik és álmodik, 
alszom és ugyanazokat az álmokat látom. […] Ő ugyanis az 
én bábosom.” majd végtelenítetté válik a mise en abyme: „Az 
én bábosomban létezik egy másik bábos, a koponyájában ott 
ül az én tökéletes hasonmásom, és abban van egy még kisebb, 
és így tovább a végtelenségig.” 
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Edgar Allan Poe novellájában, Az Usher-ház bukásában a 
narrátor egy régi könyvet olvas, amelyben furcsa egybeesések 
vannak saját helyzetével. Ennek a beágyazott történetnek a 
vége a benne szereplő remetelak lerombolása. Az elbeszélő ezt 
mint az őt körülvevő ház jövőjét fogja fel és elmenekül belőle, 
ezután az tényleg összeomlik. A jóslatok szerepét Jean Ricar-
dou hangsúlyozta az Ödipusz-mítoszban: a laiosz és az Ödi-
pusz által kért jóslat, valamint a szfinx találós kérdésére adott 
megfejtés három mise en abyme a szereplők, illetve az ember 
élettörténetének egészéhez képest. Prosper mérimée XI. Ká-
roly látomása című elbeszélésében a király és kísérői által saját 
palotájában látott valószerűtlen kivégzési jelenet késői utód-
ja, III. Gusztáv gyilkosának lefejezése. Ilyen megoldás már-
quez Száz év magányában melchiedes profetikus krónikája is 
a Buendía család történetéről.

Novalis Heinrich von Ofterdingenjében is találhatóak jós-
latok és összecsengések, de a legegyértelműbb mise en aby-
me-et az elhagyott bányában talált könyv kapcsán olvashat-
juk, amelyben a költő főhős saját képét pillantja meg. (Ezek 
jelentősége Ricardou szerint az, hogy felforgatják az elsődle-
ges elbeszélés rendjét és ezzel öntudatra ébresztik azt.) Ez a 
saját magát, vagy keletkezését részlegesen magába foglaló re-
gény jelenik meg a már említett Pénzhamisítókban, a Pont és 
ellenpontban, de a Don Quijotében is, amelyben a főhős ar-
ról értesül, hogy történetét már olvassák. Hasonló szerkeze-
ti problémára mutat rá Az ezeregyéjszaka meséi kapcsán Bor-
ges, aki ezekkel a kérdésekkel több esszéje mellett a Pierre 
Ménard, a don Quijote szerzője című novellájában is fog-
lalkozott. Robbe-Grillet Rések című regényében pedig A… 
egy olyan regényt olvas, amely feltűnő hasonlóságokat mu-
tat Butornak a kezünkben tartott regényével, amelynek A… 
az egyik szereplője. 
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Bret Easton Ellis Holdparkjában a pszichiátriai problé-
mák, a drogos hallucinációk és a szerző-narrátor-főhős egye-
sítése segíti elő, hogy a fikció és a valóság viszonya mise en 
abyme-szerűen is megjelenjen, a fikció valóságának wiscon-
sini homoszexuális-kannibál-gyilkosa és a beágyazott fikció 
(az Amerikai Psycho mint egyben intertextus) Patrick Bate-
man nevű sorozatgyilkosa közötti párhuzam révén. Hason-
ló, szerzői metalepszissel összekapcsolt intertextuális mise en 
abyme-et alkalmaz Paul Auster a New York trilógiában a don 
Quijote-daniel Quinn egymásba játszással, valamint Alain 
Robbe-Grillet, amikor a Tükörképben összekapcsol két meta-
leptikus metaforát (Flaubert: „Bovaryné én vagyok.” és Rob-
be-Grillet: „Flaubert én vagyok!”) azzal a mise en abyme-mel, 
amelyben Emma Bovary egy Párizs-térkép fehér foltjai kö-
zött navigál, elképzelve egy bevásárló utat, rámutatva ezen 
keresztül a szöveg egészében tetten érhető írói (és egyben az 
igényelt olvasói) stratégiára. majd ezt saját jelen művére is 
vonatkoztatja: „a valóság lyukakkal teli szövedékén az írás, 
majd az olvasás is hiányról hiányra halad, hogy összeálljon 
az elbeszélés”. 

A mű a műben, illetve a történettel analóg ikonikus betétek 
éppolyan gyakoriak a századforduló magyar irodalmában (lo-
vik Károly novelláiban, Ambrus Zoltán Midás királyában, Bró-
dy Sándor Rembrandtjában), mint a francia új regényben (Ala-
in Robbe-Grillet A kukkolójában a nyolcas motívuma, a szo-
bában lévő, ugyanilyen szobát ábrázoló kép és a moziplakát). 
A keretes elbeszélések is gyakran a keret és a betét közötti ana-
lógia köré szervezik a narratívát. mindezek az analógiás meg-
kettőződések/ismétlődések, ha különböző szinteket kapcsol-
nak össze, jellemzően elbizonytalanítják az ezek közötti kü-
lönbséget, összemosva álmot és valóságot, életet és művészetet, 
jelent és múltat. Így van ez oscar Wilde Dorian Gray arcképe 
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című szövegében éppúgy, mint Alain Robbe-Grillet Útvesztő-
jében A reichenfeldi csatavesztés című kávéházi metszet eseté-
ben, amelyen a regényben olvasható történet elemei láthatóak, 
elbizonytalanítva az olvasót a történet státusát illetően. Theo-
dor Storm Aquis submersusában a 17. századi festő beágyazott 
feljegyzéseinek jelene és a régmúlt közötti analógia figyelhe-
tő meg nemcsak a családi hasonlóság, hanem a tragikus embe-
ri sorsok tekintetében is. Wulf báró és festményen látható ük-
anyja külsőleg is hasonlítanak, és abban is, hogy egyikük a hú-
gát, a másik a lányát kényszerítette volna nem kívánt kérőhöz. 
A két idősíkot a hajdanán megátkozott és tóba fulladt lány kí-
sértete kapcsolja össze; halálának módja pedig a keretelbeszé-
lésben leírt templomi képen ábrázolt gyermek sorsának a párja.

mint láttuk, a metalepszisek is a reflexió szolgálatában áll-
nak, de működésük közvetettebb, mint az öntükröző alakza-
toké. Úgy is fogalmazhatunk, hogy csak mise en abyme-szerű 
analógiás továbbgondolásuk esetén érnek el a játékosnál-fan-
tasztikusnál intellektuálisabb hatást. Ez nem mindig lehet-
séges, vagy legalábbis nem kézenfekvő módon kódolt a szö-
vegben. 

A sokak által lekicsinyelt diszkurzív vagy retorikai meta-
lepszisek is csak kimondottan reflexív olvasási stratégia esetén 
tűnnek fel egyáltalán. Az általánosan alkalmazott szófordu-
lat jellegű példák helyett itt most csupán azokra hívnám fel 
a figyelmet, amelyek az elbeszélés és az olvasás idejét kíván-
ják szinkronba hozni az elmesélt történettel, a belemerülést 
szolgáló illúzió eszközeként (miáltal a fiktív történet az olva-
só valóságával egyenrangúnak és vele párhuzamosnak tűnik), 
valamint ennek ellenkezőjeként a kizökkentő eljárásokat, 
amelyek a leleplezik az olvasott fikció fiktív voltát (például 
azáltal, hogy a történet idejéhez nem illő módon hangsúlyoz-
za a szerző és az olvasó korának tudáselemeit). mindkettő-
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re találunk példákat az ilyen eszközökben igen gazdag Fow-
les-regényben, A francia hadnagy szeretőjében. Az elsőre talán 
elegendő egyetlen idézet: „Hadd aludjon hát a két ártatlan jó-
szág; mi pedig térjünk vissza ahhoz a racionálisabb, művel-
tebb és egészében véve szerencsésebb nemű párhoz a tenger-
partra.” A második megoldás: „Semmi sem olyan felfoghatat-
lan számunkra, mint a viktoriánusok módszeressége”, vagy: 
„mrs. Poulteney úgy ejtette ki a »személy« szót, ahogy két 
francia hazafi ejthette ki a megszállás alatt azt, hogy »náci«.” 
(Az 1860-as években.)

Ezektől némileg eltérő eszköz a „ideje azonban témát vál-
tani” típusú önreferenciális fordulat, amely a történet elbe-
széltségére, tehát elemeinek sajátosan szelektált és struktu-
rált együttesére tereli a figyelmet, mint például: „Ugorjunk át 
húsz hónapot.” Ennél erőteljesebb kizökkentő hatással bír a 
metafikcionális kommentár, amely a történet kitalált, a szer-
ző képzeletétől függő voltát hangsúlyozza. „Rugdossuk ki te-
hát Samet a maga hipotetikus jövőjéből, és lökjük vissza az 
exeteri jelenbe.” Vagy az alternatív befejezések igénye kap-
csán: „Egy meccsben csakis úgy lehet nem részt venni, ha két 
változatát is bemutatjuk. most már csak egy a probléma: nem 
mutathatok be két változatot egyidőben, márpedig így a má-
sodik ‒ ilyen erős az utolsó fejezet zsarnoksága ‒ tűnik majd 
a végső, »igazi« változatnak.”

A fikciós metalepszisek között a merészebbek a külső me-
talepszisek, amelyek a szerzőt vagy az olvasót közvetlenül 
ráncigálják bele a fikcióba valóságba. Előbbire találunk pél-
dákat michel Butor ‒ egyébként mise en abyme-ektől hemzse-
gő ‒ Módosulásában, amelyben az elbeszélő magázódva, je-
len időben adja elő a történet elemeit, ráadásul az olvasónak a 
hősbe erőltetése kiegészül az elbeszélői nézőponttal való ösz-
szecsúsztatással, a szabad függő beszéden keresztül, és azál-
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tal, hogy az olvasóhoz közelített hős szerzőként kezd visel-
kedni, amikor nevet adva útitársainak, a történet szereplői-
ként alkotja meg őket.

A szerző saját nevén ritkán jelenik meg egyértelműen a 
fikció világában, de Robbe-Grillet és Ellis ettől sem riadnak 
vissza, mint ez már a fentiekből részben kiderült. Erre termé-
szetesen az első személyű (autodiegetikus) narráció szolgál-
tat leginkább alkalmat, amikor a narrátor és a főhős amúgy 
is megegyezik. Robbe-Grillet Tükörképe „emlékirat”, a Hold-
park pedig önéletrajzi modorban, saját regényei kommentá-
lásával kezdődik, viszont a most olvasott szöveget ezek sorá-
ba illeszti, így az olvasó automatikusan a regény műfaji kód-
ját aktualizálja. A valóság és a fikció ilyetén összevegyülését 
a szerző-elbeszélő-hős pszichiátriai problémái és drogos ká-
bulatai tartják fent, valamint az én és az imágó közötti iden-
titászavar. Ezek után az olvasó képtelen egyértelműen eldön-
teni, hogy a hősre rátörő emlékeket és azt, hogy üldözi őt sa-
ját teremtménye, szó szerint értse-e. Kevésbé egyértelmű eset, 
amikor marcel Proust A fogoly lányában az elbeszélő hős idézi 
a hozzá intézett szavak között saját keresztnevét.

Ennél jóval gyakoribb a belső metalepszis, amelyben a 
narrátor keveredik bele az általa mesélt történetbe, vagy a 
kerettörténet szereplője a betéttörténetbe (álomba, fantáziá-
ba, stb.), amelynek esetleg elbeszélője is egyben. Például ami-
kor A francia hadnagy szeretőjének elbeszélője szereplőjének, 
Charles-nak útitársaként jeleníti meg magát. lewis Carroll 
művében Alice észrevétlenül kerül át Csodaország álomvilá-
gába, Borges novellájában, A késlekedő varázslóban pedig a 
próbára tett esperes illúzió áldozata lesz, a történetét tovább-
ra is valóságosnak hívő olvasóval együtt.

Az elbizonytalanítás hatékony eszköze a kölcsönös vagy 
körbenforgó metalepszis. Ilyenkor eldönthetetlen, melyik 
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szint a beágyazó és melyik a beágyazott, vagyis a szolipsziz-
musig jutunk a valóság és a fikció megkülönböztetését szol-
gáló ismérvek elvesztésével. Philip K. dick A betolakodó cí-
mű SF (vagyis intellektuális igényességgel megírt tudomá-
nyos-fantasztikus mű) novellája, amelyben a Föld és az Alfa 
Centauri háborúja idején eldönthetetlen, (saját maga számá-
ra is) hogy Spence olham vajon ember, vagy a helyét elfoglalt 
ember formájú kémrobot, aki öngyilkos merényletre készül. 
Cărtărescu már idézett Sóvárgásában, az Ikrekben szereplő 
szerelmespár, Andrei és Gina identitása, testüket is beleért-
ve, felcserélődik (az őrült énelbeszélő elmondása szerint), de 
az kideríthetetlen, hogy melyik az eredeti állapot, a narrátor 
nemét tekintve, vagyis, hogy melyik a valóságos, illetve me-
lyik a képzeletbeli.

Az eldönthetetlenség kerete nemcsak a valóságosság/fikti-
vitás kauzális hierarchiája lehet, hanem a szerzői (vagy bele-
értett szerzői) és olvasói (mintaolvasói) értékítéletek köre is, 
mint az irónia esetében. mert eltérő súllyal ugyan, de az axi-
ológiai-etikai értékmozzanat általában jelen van az irodal-
mi szöveg működtetésében, mind a szerző, mind az olvasó 
részéről. (Természetesen nem kell feltétlenül didaktikusság-
ra, tézisszerűségre gondolnunk, amikor narratív etikáról hal-
lunk, sőt.) Ennek vizsgálata a közvetlen üzenetnél összetet-
tebb megformáltságú műveknél feltételezi az életrajzi szerző 
és a narrátor között a beleértett szerző, a narratívum és az 
empirikus olvasó között pedig a címzett és az ideális vagy 
mintaolvasó instanciáját. Az implikált szerző részben a szer-
ző által megalkotott maszk, részben pedig az a kép, amely 
az olvasó(k)ban kialakul a szerzőről – a kettő nem feltétle-
nül esik egybe, utóbbi pedig nem is egységes. mindenesetre a 
formai megoldásokhoz intencionálisan kapcsolodó üres hely-
ként, funkcióként így vagy úgy való feltöltésében nagy sze-
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repe van a hangnak, hangnemnek, regisztereknek, amelyek 
alapján következtetünk egyfajta kommunikációs szándékra, 
előfeltevésre, célzott jelentésekre. Ez adja az irónia alkalma-
zásának érdekességét, lévén szó olyan írásban megragadhatat-
lan nyomról, ami egy metakommunikatív pozíciót implikál, 
mely megkérdőjelezi az olvasottak hitelét, illetve azt az ellen-
tétébe fordítja. Az irónia az irodalmi szöveg mint kommuni-
kátum címzettjére, a mintaolvasóra is irányulhat, különösen 
ha annak értékrendjét, és az alapján várható reakcióját hozza 
játékba a szerző (gyakran önironikusan is egyben).

A narratív etikai szempontokat középpontba állító irónia 
elbizonytalanító hatásának kiváló példája Alain Robbe-Gril-
let Érzelmes regénye. Ennek iróniája az egész kommunikáci-
ós aktusra vonatkozik egy olyan speciálisan határsértő szöveg 
kapcsán, amelynek reflexivitása, értelemezésre felkínálkozá-
sa evidens. Szadista pedofil pornográfiáról szól a több ponton 
is megbízhatatlanként lelepleződő narráció, amely így alkal-
mas az olvasás folymatának problematizálására. Pornográfia 
vagy művészet, belemerülés vagy reflexió, test vagy szellem, 
gyönyör és bűn vagy felháborodás, undor? Az olvasói reak-
ció szabja meg, hogy miként is funkcionál a szöveg: pornog-
ráfiaként vagy irodalomként. Felemerül az is, milyen ideális 
olvasó rejtőzhet ebben a szövegben, és ezzel mennyiben va-
gyunk képesek azonosulni. És hogyan is működik a szöveg 
hatásmechanizmusa: intellektuálisan vagy érzelmileg, sőt 
testileg? Ha csupán intellektuális befogadói stratégiát felté-
telezünk, akkor irodalmi játékba vonódás vagy erkölcsi íté-
let lesz az eredmény, esetleg a kettő együtt? Ha működik az 
immerzió, a fikcióba való belemerülés és a narrátorra—hős-
sel való azonosulás, akkor lehetséges-e, hogy egy pornográf 
tartalmú szöveg ne váltson ki testi reakciót? (Ezen a ponton 
ráadásul tudattalan és test összeérnek.) „Egészséges” ember 
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az, akinél ez a reakció elmarad? Csakhogy itt meglehetősen 
perverz, erkölcsileg teljes mértékben kifogásolható szexuális 
visszaélések történnek. Tehát egészséges ember, akinél van 
testi vágyreakció? lehet irónia nélkül való az erotikával kap-
csolatban az „egészséges” szó? mi is itt a szöveg öröme? Te-
gyük fel, hogy nem tartjuk szadista pedofilnak magunkat: 
szólhat egyáltalán hozzánk akkor ez a szöveg? másfelől, ha 
csupán erkölcsi felháborodást érzünk, akkor megfelelő olva-
sói stratégiára voltunk képesek egy irodalmi szöveggel szem-
ben, aminek nyilvánvalóan nem ebben merül ki a jelentéspo-
tenciálja? Egyben reflexióra is késztet, különösen ambivalens 
reakció esetén: nem vagyok-e rosszhiszemű, álszent, nem el-
fojtom-e csupán magamban a perverziót, amit a szöveg, a 
képzelet felszabadít? 

Az irónia többnyire megfoghatatlanul járja át a szöveget, 
néhol azonban kikandikál egy-egy intertextuális és/vagy me-
tanarratív résen. Ilyen az échancrure szó pszeudo-óceanográ-
fiai meghatározása: 

„Kis félhold alakú öblöt jelent, amit a tenger váj ki a 
part vonalába, ugyanakkor jelenti egy ruha félköríves 
kivágását is, mely felebarátaink elé tárja a ruha viselő-
jének étvágygerjesztő domborulatait a vállak és a mel-
lek környékén.” „És minek felel meg a chancre szótő?” 
„A latin cancer módosulása: különböző, húsevő tenge-
ri rákféléket jelöl, itt kifejezetten azokat, amelyek táp-
lálkozás közben ollóikkal vágják fel a parti sziklafalak-
ról levetett szűzlányok lágy és különösen ízletes része-
it, akiket annak idején a mélység libidinális istenének 
vetettek engesztelő áldozatul. lásd A kukkoló, 215. 
oldal.”
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mire is irányulhat a pszichoanalitikus pornográfia iróniája, 
ha nem pusztán terapeutikus narratívának tekintjük a szö-
veget? Néhány válaszjavaslat következik, a teljesség és az ab-
szolút igazság érvényének igénye nélkül. A regényt akár az 
esszencialista feminizmus női írásának átszexualizált elmé-
lete elé tartott görbe tükreként is olvashatjuk. Avagy a senti-
mental reading és annak erkölcsi vonatkozásai körül folyó vi-
ták is eszünkbe juthatnak, amelyek az angolszász iordalom-
tudományban Richardson Clarissajának értelmezése kapcsán 
zajlottak a regény keletkezése idején. (A mű címe – Roman 
sentimental – ezáltal is értelmet nyerhet.) Scott Paul Gordon 
számára (Disinterested Selves: Vlarissa and the Tactics of Sen-
timent) a legfontosabb vonása a műnek az a technikája, aho-
gyan az olvasót könnyekre fakasztja, amely révén az olvasó a 
hős erkölcsisége mellett saját morális érzékenységére is elége-
detten ismer rá. Eközben előfordulhat, hogy az író szándéka 
nem elsődlegesen affektív, hanem a társadalmi-erkölcsi mon-
dandót szánta középpontinak: az ilyen ultimately affective di-
sappointment (Adam Budd: Why Clarissa Must Die: Richard-
son’s Tragedy and Editorial Heroism) is lehet a regény iróniá-
jának tárgya.

Az irónia az egyértelmű jelentés megkérdőjelezése, nem vé-
letlenül szokás a relativizmussal és a szkepticizmussal együtt 
emlegetni (hagyományosan a felforgató nihilizmusnak szó-
ló rosszallással). Jelzésértékű, hogy Sterne Tristram Shandy-
je és diderot Mindenmindegy Jakabja példája lebeg Kundera 
szeme előtt A regény művészete megfogalmazásakor. Ebben a 
modernitás és a regény kezdőpontja a Don Quijote, mert lé-
nyege a viszonylagosság és az ebből eredő bonyolultság, sok-
féleség. Ezzel függ össze az identitás bizonytalansága éppúgy, 
mint az irónia, amely leleplezi a világ többértelműségét, meg-
fosztva az embert a bizonyosságtól. 
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MISE EN ABYME

S Z K E P T I C I Z m U S

A szkepticizmus alapállása az emberi megismerő képesség-
re vonatkozó kétely az objektív valóság kritériumát illetően. 
Ennek európai filozófiai hagyományát diogenész laertiosz 
szerint az indiai tanulmányokat is folytatató éliszi Pürrhón-
tól számíthatjuk. Az ő alapelve a megragadhatatlanság, amely 
indokolttá teszi ítéleteink felfüggesztését. E gyakorlati-etikai 
(a lélek nyugalmát célzó) magatartás kiindulópontja a relati-
vizmus, a kontingencia tudata, amely a hellenizmus változé-
kony, szinkretikus korában éppúgy érthető jelenség, mint a 
gondolkodásmód újkori, ismeretelméletre korlátozódó rene-
szánsza idején, az organikus világkép bomlásával, a moderni-
tás kibontakozásával. Ezt jelzi a brit empiristák szembesülése 
az igazolhatóság problémájával; Berkeley és Hume kételyei a 
tapasztalt jelenségek valóságosságát, az azonosságot és a kau-
zalitást illetően; de  descartres démona és Kant transzcenden-
tális idealizmusa egyaránt szkeptikus kérdésekkel függ ösz-
sze. A szubjektum, a többek között a protestáns teológia nyo-
mán kialakuló modern európai individuum kész jelentések 
helyett lehetséges értelmekkel szembesül, amelyek közül vá-
lasztania kell. A későmodern és posztmodern korban a vi-
lág egyértelműsége, metonimikus rendje és elbeszélhetősége 
megkérdőjeleződik, a látszatokhoz egyre kevésbé rendelhető 
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hozzá egyértelműen egy mögöttes lényeg. A történelem nar-
rativista megközelítése és a képi illetve filmes narratíva va-
lósághoz való viszonyának a festészet területén messze nem 
előzmények nélküli (lásd például a trompe l’oeuilt) vizsgálata 
mellett az irodalomban is előtérbe kerül mű és élet, fikció és 
valóság viszonya, elkülöníthetőségüknek kérdésessége. Erre 
utalnak a romantika óta terjedő öntükröző alakzatok és ezek 
speciális formáiként a francia irodalomtudomány berkein be-
lül vizsgálni kezdett metalepszis és a mise en abyme, amelyek 
különösen népszerű eszközei az elmúlt fél évszázad Nouveau 
Romanhoz sorolt valamint a posztmodern regények íróinak.

A filozófiai szkepszis fő jellegzetességei és az egyes ér-
vek felidézése megvilágíthatja az említett alakzatok műkö-
désmódját, nem függetlenül gyakorivá válásuk jelenségétől 
sem egy adott kor életvilágán, jellemző gondolkodásmód-
ján, episztéméjén belül. Az antik szkeptikusok1, Pürrhóntól 
a szkeptikus Akadémián és Aineszidémoszon át Sextus Em-
piricusig és Ciceroig, általában a lélek zavartalanságának ér-
dekében javasolták az ítéletfelfüggesztést, abból kiindulva, 
hogy a gyakran egymásnak ellentmondó tények, kijelenté-
sek igazságáról nem dönthetünk valamely biztos kritérium 
alapján, mert ilyen nem áll rendelkezésünkre. Ezért alapel-
vük: egyik sem inkább ez, mint amaz; vagyis: sem-sem. En-
nek alátámasztására számos érvet hoztak fel: Sextus Empi-
ricus tíz (valószínűleg aineszidémoszi) módot (gondolatme-
netet) sorol fel, amelyek következtében ítéletfelfüggesztés áll 
elő.2 Az első szerint az érzékszervek fajonként eltérő, vagy, az 
ember esetében, nem normális működése az, amely miatt kü-
lönböző képzetek alakulhatnak ki egy tárgyról; és egyikről 

1. Ennek alapos bemutatása: Antik szkepticizmus (összeállította és a 
bevezetőt írta: Kendeffy Gábor), Atlantisz, Budapest, 1998.

2. I. m. 181. skk.
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sem állíthatjuk bizonyosan, hogy helyes, szemben a többivel. 
Az így értett alternatív látásmódok megjelenítésének fantasz-
tikus, humoros hatását a népmeséktől a mai SF irodalomig 
számtalan formában aknázták már ki, bár általában az ebben 
rejlő filozófiai tanulságok levonása nélkül. A perspektíva vi-
szonylagosságának az identitással, az idegenségtapasztalattal, 
az alteritással is összefüggő belátása sem hiányzik azonban 
az olyan példákból, mint Asimov robottörténetei, damon 
Knight Négyes fogat3 című SF novellája vagy éppen Ursula K. 
le Guin elbeszélése, Az út iránya.4 Ezt a másságot tematizál-
ja Philip K. dick Álmodnak-e az androidok elektronikus bá-
rányokkal című szövegének Voight-Kampff Empátiatesztja, és 
valójában minden sci-fi, mely az általunk ismerttől eltérő (élő 
vagy gépi) intelligenciának a lehetőségével foglalkozik. Sta-
nislaw lem Az igazság5 vagy Bruce Sterling A Raj6 című elbe-
szélései mellett olyan a „magasirodalom” kánonában is elis-
mert szövegeket is említhetünk, mint Julio Cortázar Axolotl-
ja.7 A téma a science fiction Új Hullám, a biológiai sci-fi és a 
cyberpunk, majd a ribofunk és a steampunk számára valami-
lyen formában középponti jelentőségűvé vált. Ezt mutatják a 
gyakran emlegetett példák Greg Bear A vér zenéje című regé-
nyétől a kiborg identitás és a hibridizáció lehetőségeit játék-
ba hozó William Gibson-regényeken át Joan l. Slonczewski 
Génszimfóniájáig.8 

3. ld. Isaac Asimov – martin H. Greenberg (szerk): Gyilkos idő, 
maecenas, Budapest, 1988, 42–76.

4. Kuczka Péter (szerk.): Ötvenedik, Kozmosz Könyvek, Budapest, 
1977, 92–100.

5. ld. Ötvenedik, 27–55.
6. ld. Szentmihályi Szabó Péter (szerk.): Homályos zóna, World SF 

magyar Tagozata, 1988, 142–171.
7. ld. Ötvededik i. m. 307–314,
8. ld. erről a Prae biológiai sci-fi számát: Prae 30. (2007/2)
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A második érv az emberek közötti különbségre épít; a har-
madik a különböző emberi érzékszervek eltérő természetére. 
Előbbit az idő relativitásával, szubjektív jellegével kapcsolat-
ban így fogalmazza meg le Clézio Terra amatájában Chan-
celade: „Nincs két olyan ember, aki számára bármi ugyan-
olyan lenne.”9 A negyedik: az érzékelő állapotaival kapcso-
latos. A beteg keserűnek érzi a mézet; alvás közben olyan 
dolgokat tartunk valóságosnak, amelyeket ébren nem; része-
gen kettőt látunk abból, amiből józanon egyet, illetve tet-
szik az, ami egyébként nem, stb. Kiegészíthetjük ezt az őrü-
let, a hazugság, a hallucináció, a tudatmódosító szerek hatá-
sának eseteivel. Az Értekezés az emberi természetről lapjain 
Hume is kitér arra a problémára, hogy a józan ítélőképességet 
elhomályosíthatja, ha a képzelőerő „őrjöngéssé vagy téboly-
lyá fajul”: ilyenkor „egyáltalán nem tudjuk megkülönböztet-
ni, hogy mi igaz és mi hamis, s egyaránt elfogadunk minden 
összefüggéstelen fikciót vagy ideát”.10 A bökkenő az, hogy el-
dönthetetlen, hogy az ilyen képzetek közül melyik objektív. 
(Feltéve, hogy van objektív valóság.) Ezek, valamint az előíté-
letek, meggyőződések összemérhetetlenségét kimondó tize-
dik érv, tapasztalataink és a valóság viszonyát problematizál-
ják, oly módon, hogy a megismerőben látják a bizonytalanság 
forrását. Ennek speciális esetei a gyermeki, női, gyarmati, stb. 
nézőpont megjelenítései a maguk alternatív kulturális hori-
zontjával. (A magyar irodalmi példák közül gondolhatunk 
például olyan művekre, mint gyermeki látásmódot megidé-
ző Ady-novellák, Kosztolányi- és Csáth-szövegek, Komor  
 

9. Jean marie Gustave le Clézio: Terra amata (Tellér Gyula), Euró-
pa Könyvkiadó, Budapest, 1975, 170.

10. david Hume: Értekezés az emberi természetről (Ford.: Bence 
György), Gondolat, Budapest, 1976, 178.
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András A varázsló című regénye, vagy éppen a női nézőpontú 
 Weöres Sándor Psychéje, Esterházy Péter / Csokonai lili Ti-
zenhét hattyúk című regénye.)

A további öt érv a tárgyban és annak helyzetében rejlő bi-
zonytalanságra mutat rá, leszögezvén, hogy minden viszony-
lagos, nézőpont kérdése. Az Aineszidémosz utáni szkeptiku-
sok inkább logikai érvekkel álltak elő. mindezek általában 
az érzéki képzetekre és (kijelentésekkel kifejezhető) vélemé-
nyek igazolhatóságra vonatkoznak, és a tulajdonképpeni is-
meretelméleti (első szintű, lokális) szkepszist jelentik, szem-
ben a keretfeltételekre vonatkozó metafizikai (második szin-
tű, globális) kétellyel.11

Ez utóbbi, az újkorban elterjedő változat a keretfeltételek-
re vonatkozik: arra, hogy teljesülhetnek-e egyáltalán a meg-
ismerés objektív és szubjektív feltételei. Ez az álomargumen-
tumban jelenik meg először, ezt gondolja tovább  descartres 
a démonhipotézisben, majd korunkban Putnam híres gondo-
latkísérlete, az „agyak a tartályban”. Ezekben az esetekben a 
„csalás” soha nem érhető tetten belülről, legfeljebb egy kül-
ső nézőpontból. Ezek irodalmi művekkel való párhuzama jó-
val nyilvánvalóbb, hiszen az író és olvasó világának és a fikció 
univerzumának kapcsolata alkalmas a fentiek szemléltetésé-
re. Ha nincsen kapcsolat a valódi világgal, a szkepszis fel sem 
merül. Példa erre az Alain Robbe-Grillet által dogmatikus 
ideológiának bélyegezett 19. századi realista regény, a maga 
tökéletes világszerűségével, amely a valóság tükreként kívánja 
a rend illúziójába ringatni az olvasót.12 „Nem hiszek az Igaz-

11. A téma kiváló feldolgozását és az általam is követett tipologi-
zálást ld. Újvári márta: A szkepticizmus kihívása, Áron Kiadó, Buda-
pest, 1996.

12. Alain Robbe-Grillet: Tükörkép (Ford.: Fáber András), AB oVo, 
1998, 154.
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ságban.” – írja13, mivel az „végső soron mindig is csak az el-
nyomást szolgálta”14. miután az ember rádöbben a világhoz 
való viszonyának idegenségére, „úgy fogadjuk el a feltevést, a 
kételyt, a kétértelműséget, a törést, mint a való világhoz fű-
ződő természetes kapcsolatot”15. Ha viszont a mesélő és a tör-
ténet közötti kauzális-genetikus sorrendet megkérdőjelezzük, 
hangsúlyozva a kapcsolatot az „igazi” világgal, akkor a fiktív 
szereplők és kijelentéseik az író és az olvasó valóságszintjéhez 
közelednek. Ez történik a metalepszisben, amely lehetséges-
nek állítja be a fikció elemeinek valóságvonatkozását, és ez-
által az író és olvasó „valóságát” teszi idézőjelbe, illetve kitol-
ja, elbizonytalanítja annak határait. A metalepszis a keretek 
mozgásba hozása révén azt tükrözi, hogy a valóság értelmezé-
sének keretei megszűntek, képlékennyé váltak. 

A kauzalitás kérdésével kapcsolatban a szkeptikus hagyo-
mány újkori történetén belül talán david Hume nevéhez fű-
ződik az egyik legnagyobb hatású szubverzió, amely a mai 
napig is érezteti hatását. A már idézett Terra amatából vett 
– a kognitív mellett társadalmi konstruktivista szempontot 
tartalmazó – megfogalmazásban: „Ez az összes elképzelés az 
időről, meg mindenről, ami az emberi értelem megfontolá-
sain alapszik, csakis egy bizonyos társadalomban érvényes, 
egy meghatározott rendszerben. máskülönben oda az egész: 
nincs idő, nincs ok és okozat, és nincs, végezetül, nincs sem-
mi, ami kötelező volna az emberi értelem számára. (…) le-
het, hogy vannak okok, igen, mélyen fekvő okok, de ezeket 
az ember nem ismeri.”16 Ezt hangsúlyozta az okozatiság meg-
szokott feltételezésével kapcsolatos hit nem a priori jellegét 

13. I. m. 8.
14. I. m. 52.
15. I m. 111.
16. Le Clézio i. m. 170–171.
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kimutató Hume, amikor ezt a tapasztalatra, a szokás hatal-
mára vezeti vissza – vagyis önkényesnek minősíti.17 Eszerint 
nincs abban sem a priori ellentmondás, ha feltételezzük, hogy 
a természet eddigi rendje megváltozhat, tehát történhetnek 
csodák.18 Az általános törvények alá nem foglalható kontin-
gencia felmutatása Karinthy Frigyes és Karel Čapek számá-
ra is fontos volt, utóbbinál éppenséggel a Hume-ra való uta-
lással. Karinthy a Kötéltánc című regényében a csoda kapcsán 
összakapcsolja a kauzalitás és a kontingencia kérdését, ugyan-
csak Hume szellemében; itt Erna szavai szerint a csoda az, ha 
nem lehet mindent tudni az előzményekről, „az a csoda, ami 
éppen akkor van, mikor gondol rá az ember, szóval valami 
váratlan, akármilyen kicsi dolog”.19 A csodatévő Jellen Rudolf 
története mögött annak a belátása áll, hogy „nincs törvény”.20 
Čapek műveiben gyakran megkérdőjelezi a fogalmak, érté-
kek igazságát, ironikusan rámutatva azok konstrukció voltá-
ra, előítéletes (tehát megalapozatlan) jellegére (Harc a szala-
mandrákkal; A szerkesztő különös álma; A hegy című novella), 
a Lábnyomban és az Elégiában, valamint a Csoda a futballpá-
lyán című novellában pedig a csoda, a kauzalitás és az igazság 
kérdéseihez közelít irodalmi eszközökkel. A Lábnyom meg-
magyarázhatatlan egyetlen lábnyoma a hóban Hume érvelé-
sét idézi a gondviseléssel kapcsolatban. Hume-nál a kérdés az, 
hogy a tengerparti homokban látható egyetlen lábnyom ese-
tén alkalmazott szokványos következtetésünknek (volt több 

17. olvasmányos formában ld. david Hume: Tanulmány az emberi 
értelemről, Nippon, Budapest,1995, 26–29. Itt (42, 143–145.) nyíltan 
azonosul a mérsékelt szkepszis és a karteziánus kétely álláspontjával, el-
vetve (152.) a szélsőséges pürrhónizmust.

18. I. m. 35.
19. Karinthy Frigyes: Kötéltánc, In: K. F.: Utazás Faremidóba – Ca-

pillária – Kötéltánc, Szépirodalmi, Budapest, 1976, 199–379 , 207.
20. I. m. 276.
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nyom, csak elmosódott) az alkalmazhatósági köre kiterjed-e 
az emberi tetteken túlra, az isteni értelemre, a természet rend-
jére.21 Az érthetetlen módon önmagában álló nyom magyará-
zatán tanakodó szereplők megpróbálják, ha mégoly nyakate-
kert módon is, de „természetes” okokkal megindokolni a je-
lenséget. Végül egyikük, belátva ennek meddő voltát, kész 
elfogadni, hogy csoda történt, ám a másik csak akkor len-
ne hajlandó hinni bármilyen csodában, ha „valami nagy do-
log történt” volna; így a csoda kielégítené, megváltoztatná az 
életét. Így viszont, hogy „itt a csodát hallatlanul leegyszerű-
sített feltételek között vitték végbe”, csak kínzó bizonytalan-
ságot érez. Ezután az egyik szereplő, Boura utal Hume írásá-
ra, és a megszokás szerepére értelmezéseinkben, az általunk 
feltételezett szabályok elfogadásában. „Szörnyen komplikált 
dolog úgy gondolni az átélt dolgokra, mint valami láncolatra, 
amely egy bizonyos rend szerint keletkezik, amelyben min-
den szem a következő láncszemhez kapcsolódik. megtörté-
nik, hogy az ember hirtelen olyasmit tud vagy érez, ami előtt 
nincs semmi hozzá hasonló, és amit nem is követhet soha 
semmi hasonló. Vannak emberi dolgok, amelyek nincsenek 
együtt más dolgokkal, amelyek csak önmaguk egyedülvaló-
ságát bizonyítják.”22 A kauzalitással itt is kontingenciaként áll 
szemben a csoda. Az Elégia (Lábnyom II.) szereplői ugyanez a 
két ember, Boura (aki filozófiai előadást tart, a nyelvileg, ér-
vekkel kifejezett gondolatait már nem érzi többé magáénak, 
csak absztrakt „igazságnak”) és Holeček, akivel a lábnyom-
nál találkozott. Boura új gondolatait addig érezte hitelesnek, 
amíg nem öntötte nyelvi, racionális formába, amíg olyanok 

21. david Hume: Tanulmány az emberi értelemről, Nippon, Buda-
pest,1995, 137–138.

22. Karel Čapek: lábnyom, In: K. Č.: Kínos történetek (Ford.: Zá-
dor András), 11–17,
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voltak, mint a semmiből jövő és semmibe vezető lábnyomok. 
„A korlátlan szabadság érzete élt bennem.” – mondja arról a 
tökéletesebb állapotról, amikor közelebb volt „valamihez, va-
lami máshoz”. A csoda ebbe a szemléletbe illeszkedik: „olyan 
szabad voltam akkor, semmit sem láttam természetesebbnek, 
mint a csodákat”.23 Ezzel a természetességgel áll szemben a ra-
cionális (logikus, kauzális) rend: a Csoda a futballpályán című 
novellában a csapatának imáival csodás gólokat szerző szur-
koló csak addig képes erre, amíg nincs tisztában a szabályok-
kal: „mihelyt betartják a szabályokat, befellegzett a csodá-
nak”24 Ez a tanulság adja a hátterét azoknak a narratív határ-
sértéseknek, amelyek legtisztábban a metalepszis és a mise en 
abyme alakzataiban figyelhetők meg.

m I S E  E N  A B Y m E

A mise en abyme alapesetben olyan belső tükre a műnek, 
amely metaforikusan-analógiásan a mű egészét, illetve annak 
keletkezését tartalmazza, magyarázza. (Ezt a dällenbachi el-
képzelést nem osztja sem Jean Ricardou, sem michael Schef-
fel. – A fogalom az alakzat hagyományos megközelítéseiről 
lásd Egedi-Kovács Emese tanulmányát.25) Bonyolultabb eset-
ben a megkettőződés révén elért önreflexió végtelenített tü-
körjátékká fokozódik, viszonylagossá téve az olyan fogalma-
inkat, mint „eredeti” és „valóság”. Ezt analógiásan az olvasó 
a mű világának mint fikciónak és saját valóságának viszonyá-

23. Karel Čapek: Elégia, In: K. Č.: Kínos történetek, 79–92.
24. Karel Čapek: Csoda a futballpályán, In: K. Č.: Kínos történetek, 

261–264, 264.
25. Egedi-Kovács Emese: A mise en abyme Andreas Capellanus Ar-

túr-meséiben, Palimpszeszt 26. (2007)
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ra tágíthatja. A fogalom dorrit Cohn szerint abban érintke-
zik a metalepszis belső változatával, hogy legalább két szin-
ten játszódik a történet, tehát beágyazásról van szó, és hogy 
mindkettő zavart, szorongást vált ki az olvasóból. Feltételez-
zük, hogy e zavar oka nem csupán az, hogy az olvasó hirte-
len nem érti, hogyan kapcsolódik a főtörténethez a beágya-
zott szöveg, hanem inkább az, hogy az analógiát kiterjeszti 
az olvasott fikció és saját élete viszonyára, utóbbi metaforája-
ként olvassa tehát a mise en abyme-es történetet. (Ha elfogad-
juk az értelmező funkciót, akkor kétszeresen is a szkeptikus 
állásponthoz jutunk: egy fikcióba ágyazott fikció az alapja a 
valóság magyarázatának, ráadásul a mise en abyme sajátossá-
ga a végteleníthetőség, amely a szkeptikusok egyik logikai ki-
fogása minden önmagát megalapozottnak tekintő vélekedés 
ellen.) E határátlépés okán legalább annyira a metalepszis al-
esetének is tekinthetjük, mint a példázaténak, vagy metafo-
rának (ahogyan Kálmán C. György)26. Érthető tehát, hogy a 
két terminus keveredik a használatban. megkockáztatom, az 
alakzat éppenséggel akkor érdekes, ha hatására a szerző és/
vagy az olvasó fikcionalizálódik metaleptikusan általa (vagy-
is saját világunk valóságosságába vetett hitünk függesztődik 
fel), ahogyan ez a posztmodern regényben gyakori.

A címertani eredetű kifejezés irodalmi alkalmazása And-
ré Gide egy naplóbejegyzésében bukkan fel először (és mie-
ke Bal szerint a nyelvnek a képitől eltérő jellege miatt erősen 
problematikus27), bár nem szó szerint így. Gide „a mű szubjek-
tumának” a műben, „a szereplők szintjén”28 való ismétlődését 

26. Kálmán C. György: Példázat, mise en abyme, metafora – remix, 
in: Bedecs lászló (szerk.): Találkozó poétikák. A 70 éves Szili József kö-
szöntése, [kiadó nélkül], Budapest-miskolc, 2000, 141–146.

27. mieke Bal: mise en abyme et iconicité, Littérature 29.
28. André Gide: Journal 1889–1939, Paris, 1948, 41. 
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érti a fogalom alatt, ahogyan az A pénzhamisítókban megje-
lenik. A kifejezés Gide-re hivatkozó meghonosítói valójában 
két francia irodalomtörténész, magny29 és lafille30 voltak az 
1950-es években. Kezdetben a leggyakrabban emlegetett pél-
da A pénzhamisítók mellett Aldous Huxley Pont és ellenpont-
ja. Az öntükrözés persze nem újdonság, ám az ilyen regény-
beli megoldások megsűrűsödnek a nouveau roman kibonta-
kozásával. Alain Robbe-Grillet és michel Butor, majd Jean 
Ricardou gyakran alkalmazzák, és elméleti diskurzus tárgyá-
vá teszik.31 Ennek köszönhetően (főleg Robbe-Grillet regénye-
inek tanulmányozása nyomán) kezd el foglalkozni a kérdés-
sel Bruce morrissette az 1960-as évektől kezdve,32 és jelenik 
meg 1977-ben lucien dällenbach mise en abyme-nek szentelt 
könyve,33 amelyben a fogalom történetének áttekintése után 
elvégzi az önreflexió irodalmi példáinak tipologizálását, szá-
mot vetve a német romantikába nyúló gyökerekkel, és a lírai 
öntükrözéssel, külön fejezetet szentelve a nouveau roman ilyen 
jellegű megoldásainak. A kifejezést tágan értelmezi: olyan jel-
ként, amely a történet szintjén saját referenseként jeleníti meg 
a történet bármely vonatkozását és így megkettőződést hoz 
létre. definíciója szerint mise en abyme minden, az elbeszélő 
szöveg egésze elé belső tükröt tartó, megkettőzés révén létre-

29. Claude-Edmonde. magny: Histoire du roman français depuis 
1918, Éd. du Seuil, Paris, 1950.

30. P. lafille: André Gide romancier, Hachette, Paris, 1954. Ő a com-
position en abyme és a construction en abyme kifejezéseket használja, 
ám végül nem ezek honosodnak meg.

31. Jean Ricardou: Problèmes du nouveau roman, Éd. du Seuil, Pa-
ris, 1967.

32. Bruce morrissette: de Stendhal à Robbe-Grillet: modalités du 
„point de vue”, Cahiers de l’Association internationale des études frança-
ises 14. (1962)

33. lucien dällenbach: Le récit spéculaire. Essai sur le mise en abyme, 
Éd. du Seuil, Paris, 1977.
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jövő alakzat.34 Belefér ebbe az egyszerű megkettőzés (amikor a 
szöveg egy része hasonlósági viszonyban van az őt tartalmazó 
elbeszélés egészével) és a végtelen megkettőzés (a beágyazott, 
az egészre hasonlító részbe újabb és újabb ilyen részek ágya-
zódnak be) mellett az apóriát eredményező is (amikor eldönt-
hetetlen a viszony: a keret mintha beágyazódna a beágyazott-
ba). A lényeg a reflexivitás a szó minden értelmében: a mű 
belső tükröt tart maga elé, ami által az olvasót arra készteti, 
hogy saját helyzetére reflektáljon. (Nem véletlen, hogy a Jean 
Paul Flegeljahre című szövege kapcsán a metaleptikus jelleget 
hangsúlyozza: a fikció és a valóság közötti közlekedést, illetve 
azok státusának az olvasó általi eldönthetetlenségét az alakzat 
hatására.) A mise en abyme típusait dällenbach aszerint kü-
löníti el, hogy az elbeszélés melyik aspektusára vonatkozik a 
reflexió: a kijelentésre/kimondottra [énoncé], a megnyilatko-
zásra/kimondásra [énonciation] vagy a kódra, és persze, hogy 
mi a reflexió alanya [sujet]. „A reflexió egy kijelentés, amely-
ben vagy az elbeszélésbeli kijelentés, vagy a megnyilatkozás, 
vagy a kód tükröződik.”35 Ez a kijelentés tehát két szinten ter-
helődik jelentéssel: az elbeszélés többi kijelentésének szintjén 
és a reflexió metaszintjén. Ez az olvasó számára kettős olvasa-
tot tesz szükségessé, és ezt jelzi is valamilyen módon: a kije-
lentés és a tükrözött elbeszélésaspektus közötti hasonlósággal 
vagy párhuzammal, esetleg a keret- és betéttörténet főszerep-
lőinek egybevágóságával, valamely szereplő és a szerző kö-
zötti hasonlósággal, a keret- és betéttörténet hasonlóságával, 
egy díszletelem vagy szereplők közti viszony leleplező ismét-
lésével, a főszöveg jellegzetes kifejezéseinek szerepeltetésével a 
tükörszövegben. A kettősség azonban nem jelent elég szoros 

34. I. m. 52.
35. I. m. 62.: „une réflexion est un énoncé qui renvoie à l’énoncé, à 

l’énonciation ou au code du récit” 
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meghatározást, ezt szűkíti dällenbach úgy, hogy csak a törté-
net szintjéhez tartozó (diegetikus vagy intradiegetikus) vagy 
a beágyazott (Gérard Genette kifejezésével metadiegetikus) 
szinthez tartozó tükörkijelentések jöhetnek szóba, az extradi-
egetikusak nem. A beágyazott történetektől, amelyek lehet-
nek elmondottak vagy leírtak, első személyűek vagy harma-
dik személyűek, a metadiegetikus tükröző kijelentések abban 
különböznek, hogy nem emelkednek ki az elsődleges törté-
netből, úgy tükrözik azt, függő beszéd, álom, képi ábrázolás 
vagy hangok, zene formájában.36 A 19. századi realista és natu-
ralista regényekben ezek az illúzió megtörése nélkül közvetít-
hetik a szerzői véleményt; erre a legalkalmasabbak az aggas-
tyánok vagy idegenek, illetve az írók, művészek, kritikusok, 
tudósok, egyházfiak, könyvtárosok, és az őrültek, együgyű-
ek, iszákosok, álmodozók. (Előbbiek szakértelmükkel emel-
kednek ki a szereplők képzeletbeli világából némileg; utóbbi-
ak viszont a világról alkotott sajátos felfogásuk révén – amely 
éppúgy lehet igazabb a többséginél, mint ahogyan hamis, hi-
szen éppen a szkeptikus igazolhatatlanság tipikus példáit kép-
viselik.) A tükröző belső megkettőzések különböző narratív 
szintek között teremtenek kapcsolatot, ezálta pedig elbizony-
talanítják az egyes szintek(en lévők) státusát; mintegy irodal-
mi érvet szolgáltatva a szkeptikus kételyhez. 

dällenbach a következő szinteken működő mise en aby-
me-eket különbözteti meg: a fikció, a kijelentés, a szöveg 
szintjén megjelenő, valamint a metatextuális és a transzcen-
dentális. A működésmód alapján három típus áll elő: az egy-
szerű, a végtelen és az aporisztikus megkettőzés; a tükröző és 
tükrözött közötti analógia mértéke szerint pedig hasonlóság, 
leképezés [mimétisme] vagy azonosság lehetséges.

36. I. m. 71.
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Klaus meyer-minnemann és Sabine Schlickers közös, La 
mise en abyme en narratologie című munkája37 abból indul ki, 
hogy minden elbeszélésnek megvan a maga doxája, vagyis az 
ismert és normálisnak tekintett világa. minden ettől való el-
térést furcsának, paradoxálisnak érzünk. Az ilyen hatású el-
járásoknak négy alaptípusát különítik el a szerzők: a szillep-
szist, a mise en abyme-et (más megnevezéssel: epanalepszist), 
a metalepszist és a hiperlepszist. Ezek működésük alapján 
két csoportba oszthatóak. Az histoire és a discours38, a történet 
és annak mondása elhatárolását számolja fel az egyik, a kü-
lönböző szintek terének és/vagy idejének közelítésével (szil-
lepszis – amelyet Genette a metalepszis körébe sorol, két kü-
lönböző eljárást mosva így össze), vagy a megnyilatkozás/ki-
mondás és kijelentés/kimondott közötti analógia által (mise 
en abyme/epanalepszis). A másik csoportba tartoznak az el-
beszélés határait az elbeszélés valamely mozzanatával meg-
sértő eljárások. A megnyilatkozás és a kijelentés határainak 
vertikális vagy horizontális átlépése (metalepszis), illetve a 
történet és a beágyazott történet mesélésének szerepcseréje 
(hiperlepszis). 

E rendszeren belül a mise en abyme tehát olyan egy szint-
re hozó elbeszélői eljárás, amely azáltal kérdőjelezi meg az el-
beszélésen belüli választóvonalakat, hogy analógiát teremt a 
megnyilatkozás és a kijelentés között. Hasonlít tehát a meta-
lepszishez abban, hogy megkérdőjelezi a megnyilatkozás és a 
kijelentés elhatárolását, ám különbözik tőle abban, hogy ke-
vésbé meglepő módon teszi ezt, éppen azért mert a határo-

37. http://www.vox-poetica.org/t/menabyme.html
38. A kifejezések Émile Benveniste francia nyelvésztől származnak, 

magyarul lásd Szubjektivitás a nyelvben címmel megjelent szövegét (Z. 
Varga Zoltán fordításában) in: Bókay Antal et al (szerk.): A posztmodern 
irodalomtudomány kialakulása, osiris Kiadó, Budapest, 2002, 59–64. 



ISmER ETEl mÉl ET I SZK EPSZIS , mETA l EPSZIS , mISE EN A BY mE 39

kat nem megsérti, hanem elhomályosítja. A szerzők felfogása 
bevallottan nagymértékben egyezik lucien dällenbach kon-
cepciójával, ám számot vet (Ulrich Winter nyomán) annak 
mieke Bal-i kritikájával, amely a peirce-i szemiotikához va-
ló hozzáigazítást szorgalmazta. Az alakzat, felfogásuk szerint, 
általában az egész elbeszélést tükrözi ugyan (ahogyan dällen-
bach állítja), de mindig csak valamely vonatkozásán keresztül 
(amiként erre a figyelmet Ricardou és Bal felhívja). Rámu-
tatnak arra, hogy a tükrözés általi megkettőzés csak hason-
lóságot jelent, nem tényleges, azonosságon alapuló megket-
tőződést. (Ez utóbbit a szabály alóli kivételnek tekintik.) Az 
elbeszélés narratív rendjében elfoglalt helyét tekintve a mise 
en abyme lehet kronologikus, analeptikus, proleptikus, vagy 
anaproleptikus; aszerint, hogy az elbeszélés melyik vetületén 
jelentkezik, énonciation vagy énoncé típusú. A csekélyebb 
magyarázó erejűnek ítélt histoire és discours helyett – däl-
lenbach nyomán – használt fogalmak közül a megnyilatko-
zás/kimondás áll a discours helyett mint a narráció valami-
lyen módon szituált, valamilyen stílusú aktusa; a kimondott/
kijelentés pedig a történetnek feleltethető meg, illetve an-
nak narratizált megjelenéséhez. A szerzők felfogása a koráb-
bi szakirodalomnál szélesebb hatókört biztosít az alakzatnak, 
amely így az extradiegetikus/extrafikcionális narratív szintek 
irányában is kifejtheti határhomályosító hatását (szerző, imp-
licit olvasó, paratextusok). 

A szerzők bevezetik a dällenbachi tipológiába a horizontá-
lis mise en abyme lehetőségét, megkülönböztetve ezt az egy-
szerű ismétléstől, hiszen utóbbinál azonosságról van szó, 
előbbinél viszont hasonlóságról (tehát különbözőségről). Ez-
által a vízszintes lehetőség által a függőleges konnotációjú, 
szakadék, mélység jelentésű abyme kifejezés némileg veszít 
használati értékéből, ezért helyette javasolják a mise en ref-
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let terminust. Ez a horizontális mise en abyme/reflet, ahogyan 
a vertikális is, jelentkezhet a megnyilatkozás és a kijelentés 
szintjén, ez alapján mindkét típus két altípusra oszlik.

Schlickers és minnemann ezek mellett egy harmadik tí-
pust is elkülönítenek: a poétikai mise en abyme-et. Ez hason-
lít dällenbach transzcendentális mise en abyme-jére annyiban, 
hogy virtuális, viszont különbözik tőle abban, hogy nem a 
szövegre reflektál, nem tekinthető metatextuális kommentár-
nak. már csak azért sem, mert a mise en abyme úgy tesz lát-
hatóvá, hogy maga láthatatlan marad; az implicit olvasónak 
kell felismernie. Ez a típus általában keveredik, pontosabban 
egybeesik a fenti típusok valamelyikével. (Ahogyan dällen-
bach is kimutatta az általa transzcendentálisnak nevezett mi-
se en abyme-ről, hogy az a kijelentés tükrözésének segítségé-
vel működik.)

m E TA l E P S Z I S

A metonímiával rokon retorikai fogalom Gérard Genet-
te-nek köszönhetően, a Discours du récit metalepszissel fog-
lalkozó néhány oldalának39 hatására vált elbeszélések elemzé-
sében használható alakzattá, amely a narratív szintek közöt-
ti határsértések bizonyos típusait jelöli. Amint azonban Wolf 
Schmid kimutatja40, a gyökerek az orosz formalizmusba nyúl-
nak vissza, hiszen már Viktor Sklovszkij elemzi a jelenséget 
Sterne Tristram Shandyje kapcsán, mint a mű mesterséges 

39. Gérard Genette: Figure III., Éd. du Seuil, Paris, 1977, 243–246.
40. Wolf Schmid: la métalepse narrative dans la construction du 

formalisme russe, in: John Pier, Jean-marie Schaeffer (eds.): Métalepses. 
Entorses au pacte de la représentation, École des Hautes Études en Scien-
ces Sociales, Paris, 2005, 189–200.
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voltát tudatosító, ezért a fabula és a szüzsé elhatárolását meg-
alapozó eszközt. 

Itt Genette a prolépszisszel, analépszisszel, szillépszisszel és 
paralépszisszel együtt helyezi rendszerbe a metalepszist mint 
az extradiegetikus elbeszélőnek a diegetikus univerzumba va-
ló, vagy a diegetikus szereplőknek a metadiegetikus univer-
zumba való betolakodását, amely mindig fantasztikus és ál-
talában tréfás hatást kelt. Ide sorolja a történet és az elbeszélés 
idejének kettősségére való rájátszást és az elbeszélés szintjei-
nek robbe-grillet-i váltogatását. A mesélés és az elmesélt dol-
gok világa közötti megszentelt határok áthágása kapcsán idé-
zi Borgest, ahogyan azt dorrith Cohn is teszi Metalepszis és 
mise en abyme című tanulmányában.41 Cohn szövege egyéb-
ként igen alaposan referálja az ominózus Genette-oldalakat, 
mielőtt további példákkal támasztaná alá az ott mondotta-
kat, saját gondolatainak kifejtése előtt.

Genette 2004-ben egész kötetet szentelt a témának42, 
amely a kérdés körül az elmúlt években kibontakozó diskur-
zusban viszonyítási pontot jelent. Ebben a retorika klassziku-
sainak (Fontanier, dumarsais) meghatározásaiból kiindulva, 
a metonímia sajátos eseteként tálalja, amely a reprezentáció 
határainak átlépését foglalja magában, leggyakrabban a szer-
ző metalepszise formájában. Ennek legszisztematikusabb al-
kalmazása a nouveau roman íróinál, különösen Alain Rob-
be-Grillet-nél figyelhető meg, aki előszeretettel diegetizálja a 
szereplők metadiegetikus (vagyis beágyazott) emlékeit, álma-
it, képzelgéseit, előérzeteit, vagy éppen egy képet. A figura-
tívtól a fikciós metalepszisig felvázolt út az orosz formalizmus 

41. dorrit Cohn: metalepszis és mise en abyme (Ford.: Z. Varga Zol-
tán), in: Narratívák 6. i. m. 113–122.

42. Gérard Genette: metalepszis. Az alakzattól a fikcióig (Ford.: Z. 
Varga Zoltán), Kalligram, Pozsony, 2006.
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meglátásain („az eljárás lecsupaszítása”) át vezet: az elmesélt 
történet képzeletbeli és megváltoztatható jellegének leleple-
zésével azt a fikciós szerződést sértjük meg, amelynek lényege 
a fikció fiktív jellegének tagadása. Ezután példák sorával mu-
tatja be Genette a metalepszis különböző formáit. Az irodal-
mi (Sterne, Proust, Fowles, Giono, stb.) mellett színházi (Pi-
randello és Giraudoux, többek között) és filmes (klassziku-
soktól Woody Allenen át a dallasig) megoldásokat áttekintve 
fejti ki, hogy a színházi előadás és annak befogadása lényegi-
leg metaleptikus (mivel a színész és az általa alakított szerep-
lő egyszerre van jelen, „ontológiai megkettőződésként” – ez 
egyébként minden reprezentációra kiterjeszthető), hogy me-
talepszis a megelevenített kép és a barthes-i „valóságeffektus” 
is, és minden önmagunkról szóló kijelentést vagy az olva-
sót második személyben megszólító fiktív elbeszélés – utób-
bi az olvasó Butor és Calvino által megkísérelt fikcionalizálá-
sa. (megjegyzendő, hogy nem csak a személyes névmás, ha-
nem minden deixis alkalmas metalepszisnek.) A metalepszis 
gyakran jelenik meg fantasztikum vagy álom révén, ám felté-
tel, hogy az „egymásra vetített” egyik világból a másikba va-
ló átmenet rejtett legyen. Kölcsönös vagy körbenforgó meta-
lepszisnek nevezi dzsuang dszi lepkeálmát; és végül eljutunk 
a triviális konklúzióhoz: minden fikció metalepszisekből szö-
vődik, hiszen a valóságból vett elemekből építkezik. Ez per-
sze nem változtat azon tény érdekességén, hogy ha a szerző 
szerződésszegő módon felhívja erre a figyelmet, akkor az ol-
vasóban nyugtalanság támad43, ami abból fakad, hogy a világ-
(ok) határairól alkotott szilárd (dogmatikus) képének felfüg-
gesztésére kényszeríti az író, szkeptikus módon.

43. A hivatkozási alap ezzel kapcsolatban Borges esszéje: don Qu-
ijote apró csodái (Ford.: Scholz lászló), in: Jorge luis Borges váloga-
tott művei, II. kötet, Az örökkévalóság története – Esszék, Európa Kiadó, 
Budapest, 1999.
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Genette a metalepszis és a beágyazás, illetve a mise en aby-
me viszonyát a John Pierrel folytatott beszélgetésében44 a kö-
vetkezőképpen vázolja fel: a metalepszis narratív szintek kö-
zötti játékos határátlépés, amelynek a lehetőségét – az elbe-
szélésen belüli különböző szinteket – a beágyazás és a mise en 
abyme teremtik meg. 

Az 1990-es években az amerikai narratológusok körében 
is megszaporodtak a metalepszis működésmódjára és funkci-
ójára irányuló vizsgálódások, ezt jelzik többek között david 
Herman A narratív metalepszis formális leírása felé45 és ma-
rie-laure Ryan Logique culturelle de la métalepse, ou la méta-
lepse dans tous ses états írásai.46 A metalepszis és hatásmecha-
nizmusa iránt megélénkülő érdeklődést jelzi az a konferen-
cia is, amelyet 2002. november 29–30-án rendezett a Centre 
de recherches sur les arts et le langage (EHESS-CNRS), a Ham-
burgi Egyetem Narratológiai Kutatócsoportja és a Paris III. 
Egyetem Összehasonlító Irodalomtudomány tanszéke, A me-
talepszis ma címmel. A nemzetközi eszmecsere nagyrészt fran-
cia és német résztvevői a narratológia interdiszciplináris meg-
közelítéseinek széles skáláját vonultatják fel, az esztétikától és 
a beszédaktus-elmélettől az informatikán és a szöveggeneti-
kán át a lehetséges világok elméletéig és tovább. A tanácsko-
zás anyaga 2005-ben jelent meg. 

Klaus meyer-minnemann és Sabine Schlickers, a Ham-
burgi Egyetem Narratológiai Kutatócsoportjának tagjai, ki-

44. http://www.vox-poetica.org/entretiens/intGenette.html (letölt-
ve: 2013. március 15.)

45. david Herman: A narratív metalepszis formális leírása felé 
(Ford.: Czitrom Varga Enikő), in: Bene Adrián – Jablonczay Tímea 
(szerk.): Narratívák 6. Narratív beágyazás és reflexivitás, Kijárat, Buda-
pest, 2007, 137–156.

46. ld. John Pier, Jean-marie Schaeffer (szerk.): Métalepses. Entorses 
au pacte de la représentation, Paris, École des Hautes Études en Scien-
ces Sociales, 2005.
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dolgoztak egy nyelvészeti-kommunikációelméleti hátterű 
metalepszistipológiát, amelynek segítségével talán jobban 
megragadható az eljárás lényege, mint Genette vagy Her-
man kiindulópontjáról. Rendszerük a megnyilatkozás [énon-
ciation] és a kijelentés [énoncé] szintjein különít el vertikális 
és horizontális metalepsziseket, szerepüket éppen ezen szin-
tek (a benveniste-i discours és histoire) relativizálásában fe-
dezve fel.

meyer-minnemann47 Bernd Häsner nyomán szűkíti le a 
metalepszis jelentéstartományát azokra az esetekre, amelyek-
ben a narratív szintek közötti határsértés nyomán az elme-
sélt világ tér-idő rendszere közeledik a mesélés beszédhelyze-
tének tér-idő rendszeréhez, aminek révén a megnyilatkozás 
és kijelentés deiktikus referenciája egybeesik. Ennek eszköze 
a pszeudo-performatívnak nevezett narráció. meyer-minne-
mann különbséget tesz a térbeli-időbeli közeledés azon esetei 
között, amelyekben az elbeszélésmód hatására az elmesélt vi-
lág és a mesélés beszédhelyzete közeledik egymáshoz, illetve 
amelyekben a mesélés Karl Bühler-i én-itt-mostjának megsér-
tése révén az extradiegetikus mesélő betolakszik a történet vi-
lágába. Az első esetben összefüggés létesül a mesélés és a mese 
(elbeszéléséhez képest általában múlt idejű) világa között, de 
nincs igazi határátlépés. Akkor viszont, amikor egy extradi-
egetikus tényező kerül be a diegézis világába, vagy ennek va-
lamelyik szereplője tör ki az extradiegetikus szintre, akkor az 
elmesélt történetnek a saját elbeszélésének tér-idő szintjére va-
ló áthelyeződéséről beszélhetünk, a mesélő (és rajta keresztül 
persze a szerző) jóvoltából. A határsértés fogalmát is differen-
ciálja a szerző: téridő-beli, ontológiai, egyszerre téridő-beli és 

47. Klaus meyer-minnemann: Un procédé narratif qui „produit un 
effet de bizarrerie”: la métalepse littéraire, in: Métalepses. Entorses au 
pacte de la représentation i. m. 133–150.
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ontológiai, valamint diszkurzív transzgressziót különböztet 
meg. Ez az alapja a négy metalepszistípusnak, amelyre Corta-
zár-novellák a paradigmatikus példák. A discours szintjén ver-
tikális és horizontális megnyilatkozás-metalepszis lehetséges. 
A vertikális két olyan beszédhelyzet határait lépi át, amelyek 
közül az egyik alárendelt a másiknak: vagyis a megnyilat-
kozás és a kijelentés tere és/vagy ideje között teremt kapcso-
latot. A horizontális a mesélés szintjén végbemenő határsér-
tés két különböző, ugyanazon narratív szintre vonatkozó, 
egymásnak alá nem rendelt beszédhelyzet között. A történet 
szintjén vertikális kijelentés-metalepszisről beszélhetünk, ha 
a történet (fikció szerinti) valóságához képest fiktív, beágya-
zott szereplő létszintet váltva betör a kerettörténet „valóságá-
ba”. A horizontális esetében egyazon narratív szinten marad-
va két különböző világ(értelmezés) tárul fel, például az álom 
és a valóság megkülönböztethetetlensége révén. 

Schlickers ezek mellett kifejti,48 hogy a vertikális metalep-
sziseket irányuk (felfelé vagy lefelé) szerint is megkülönböz-
tethetjük, valamint számot vet kijelentés- és megnyilatko-
zás-metalepszis időnkénti egybeesésével és azokkal az esetek-
kel, amikor a metalepszis egyben mise en abyme. A narratív 
szintek Wolf Schmid-féle modelljéből indul ki, amely kü-
lönbséget tesz szöveg és diegézis között: az implicit szerző és 
olvasó intratextuális, a narrátor és a címzett extradiegetikus, 
a szereplők intradiegetikusak, és lehetnek beágyazott, hipodi-
egetikus szintek is. A meyer-minnemann írása kapcsán meg-
ismert típusok áttekintése során leszögezi, hogy a felülről le-
felé irányuló (vagyis a narrátor beavatkozása a történetbe) 
metalepszis gyenge, mivel olyannyira megszokott, hogy kü-

48. Sabine Schlickers: Inversions, transgressions, paradoxes et bizar-
reries: la métalepse dans les littératures espagnole et française, in: Mé-
talepses. Entorses au pacte de la représentation i. m. 151–166.
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lönösebb meglepetést nem okoz. megjegyzi49, hogy ezt csak 
heterodiegetikus elbeszélő teheti meg, mivel a homo- vagy 
autodiegetikushoz eleve hozzátartozik az általa elmesélt tör-
ténet. (Itt Schlickers mintha figyelmen kívül hagyná a mese 
és a mesélés ideje-helye közötti, az első személyű elbeszélések-
ben is általában meglévő eltérést, ami a metalepszis gyakori 
alapja.) Az implicit szerző fikcionalizálódásával (a vertikális 
kijelentés-metalepszis egyik változatával) kapcsolatban felve-
tődik a kérdés, hogy ki tölti be az ilyen, szereplővé vált impli-
cit szerző helyét. Végkövetkeztetésében Schlickers a metalep-
szist olyan metafikciós eszköznek tekintei, amely összekap-
csolja a fiktív szerző, az olvasó és a történet világait.

Ezt gondolja át Christine Baron, figyelemre méltó és je-
len írás megközelítésmódjához jól kapcsolódó írása,50 amely a 
metalepszist egy irodalmi éthosz jeleként gondolja el, ami az 
ember időhöz és ezen keresztül valóságoshoz és lehetségeshez 
való viszonyát fejezi ki. Narratív szintváltás helyett tehát fel-
fogható a metalepszis olyan gyakorlatként, amely a fikciós el-
beszélést saját ellentmondásaival, saját nemlétével szembesíti. 
Ennek természetesen feltétele, hogy legyenek különböző szin-
tek és olyan keretek, amelyekhez viszonyítva ezek megkülön-
böztethetők, vagy éppen nem. Ezek azonban csupán eszkö-
zök az olvasó valósághoz és fikcióhoz való viszonyulásának a 
megváltoztatására. Ennek gyakorivá válását a 18. században 
(Sterne, diderot) Bentham fikcióelméletével hozza összefüg-
gésbe, amely szerint nem nemlétről van szó, hanem saját lét-
tel bíró külön világról. A metalepszis sokáig elsősorban ar-

49. Összhangban Wim de Vos cikkével: la narration est-elle un ac-
te libre? la métalepse dans Jacques le fataliste, Les Lettres romanes 44., 
1–2., 1990. 

50. Christine Baron: A metaleptikus hatás és a fikcionális beszédmó-
dok státusa, in: Narratívák 6.  i. m. 254–269.
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ra használatos, hogy a két világ különállására, a fikciónak a 
valóságtól való függésére mutassanak rá általa, vagyis hang-
súlyozzák a fikciós szerződést, eltérően a később uralkodóvá 
váló transzgresszív, szerződésszegő használattól. Baron kap-
csolódik a lehetséges világok elméletének irodalomelméleti 
felhasználóihoz (lubomír doležel, Nelson Goodman, ma-
rie-laure Ryan), és a metalepszis jelentőségét nem annyira 
a fikció és a valóság határainak puszta átlépésében látja, ha-
nem abban, hogy a szöveget vagy egy szereplő sorsát úgy tün-
teti fel, mint ami a sokféle lehetőség egyikeként véletlensze-
rűen valósult meg így. Ez a „potencializáció” felfogható a fik-
tív elbeszélés írásának jellegzetességeként, vagy akár az írás 
aktusát megelőző meghatározatlanság mise en abyme-jeként. 
A metalepszis tehát, a mesélés és a mese határvonalát meg-
állapíthatatlanná téve az olvasó számára, nem engedi a fik-
tív világot bezárulni. Azáltal, hogy alternatív világokat kí-
nál fel, magát a valóságot állítja be esetlegesként; és e kontin-
gencia egyaránt érvényes a hús-vér és a kitalált lényekre. Ez 
pedig szubjektivizálódott, a racionális kauzalitásból kiábrán-
dult korunk alapvető jellemzője. A metalepszis kritikai funk-
ciója eszerint a világ és a megismerés egységes felfogásának, 
meghatározottságának kétségbe vonása, illetve az olvasó ilye-
tén szabadságára való ráébresztése. Nietzschével szólva: „sok-
féle »igazság« van, és következésképpen nincs igazság.”51

51. Friedrich  Nietzsche: A hatalom akarása (Ford.: Romhányi Török 
Gábor), Cartaphilus, Budapest, 2002, 238.



IRÓNIA ÉS REFlEXIVITÁS AdY PRÓZÁJÁBAN 
– dISZNARR ÁCIÓ, VIRTUÁlIS NARR ÁCIÓ, 

SIDESHADOWING AZ ESZTER MEGMÁSÍTOTT 
TÖRTÉNETÉBEN

Ú J R A  o lVA S N I  A dY T

Ady Endre a mai irodalmi köztudatban elsősorban költőként 
él, ha él. Az elmúlt közel száz évre visszatekintve elmondha-
tó, hogy elkötelezettsége, kultusza és ideológia kisajátításai 
igencsak megnehezítették művei poétikai szempontú értéke-
lését. A hivatalos szocialista irodalomfelfogással szemben a 
modernség esztéticizmusát rehabilitáló kánonban pedig ter-
mészetesen nem az Ady-életmű áll a figyelem középpontjá-
ban. Prózaírói munkásságára ez mindig is igaz volt, ezt jel-
zi, hogy az 1990-es évek végén az Ady újraolvasására irányuló 
törekvések csak a költészetére terjedtek ki. Ennek egyik oka 
lehet, hogy a prózaíró Ady általában újságíróként jelentkezik, 
tehát nem – vagy nem elsődlegesen – esztétikai célokat tűz 
maga elé. Általában nem érzi szükségét, hogy az egyeditől, 
a tényszerű valóságtól teljesen elszakadjon a fikció, az általá-
nos mondanivaló irányában, a személyesség, az önéletrajziság 
(vagy autofikció) bizonyára sokak szemében nem nyújt ele-
gendő művészi távlatot. (Krúdynál, Kosztolányinál, má rai-
nál vajon inkább nyújt?) Ha azonban az esztétikumot a nem 
a fikció mentén, és a valóságos életgyakorlat ellenében téte-
lezzük, hanem a stílus, a hang, az értékelő poziciót elfoglaló 
szubjektum megkonstruáltságát véve alapul, akkor Ady pró-
zájában kiváló darabokra bukkanhatunk. A képszerűség és 
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zeneiség, a jellegzetes mondatszövés, a szarkazmus és az (ön)
irónia külön-külön is tanulmányozásra érdemesek, az aláb-
biak ban azonban az irónia sajátos, a disznarráció jelenségével 
összekapcsolódó változatát elemzem.

I N T E R T E X T UÁ l I S  P o Z Í C I Ó

Ady tárcáinak és novelláinak egyik központi témája volt a pol-
gári erkölcs és gondolkodásmód bírálata. Ez gyakran a házas-
ság intézményének kritikájában nyilvánult meg; a számos há-
zasságtörési történet (Esküvő után; A gyakornok úr mosolyog; 
Tamás és Tilda) mellett ez a témája A boldogtalan Ákos című 
szarkasztikus tárcanovellának is. A szürke polgári élet roman-
tikus ellenpólusán a szerelem mellett a művészetet találjuk (pl. 
a Bond és a vénség-pókban), ám A megvakított Phryné jelzi, hogy 
e kettő között is meghasonlás, hierarchikus viszony van. 

A romantikus-szentimentális tematika dominanciá-
ja ugyanakkor nem zárja ki a művészi önreflexiót, az ironi-
kus távolságtartást. Ezt bizonyítja, hogy A tízmilliós Kleo-
pátra történetsémája (a gazdag lány megszökik a csavargó 
olasz piktorral) az Eszter megmásított történetében már csu-
pán megtréfált olvasói elvárásként (itt is kóbor piktor szök-
tetné a lányt) ill. irodalmi sablonként van jelen. Véleményem 
szerint ez az 1905-ös novella Ady egyik legösszetettebb je-
lentésszerkezetű novellája. Az említett művekben is megfo-
galmazott kritika itt közvetettebben fejeződik ki: nem egy-
szerűen egy látszólag szenvtelen, valójában gúnyosan ironi-
kus hangnemben, külső nézőpontból előadott történet. Ady 
rövidprózai szövegei viszonylag ritkán élnek a belső, szerep-
lőhöz kötött fokalizáció lehetőségeivel, az elbeszélt monológ, 
illetve szabad függő beszéd eszközével. Elemzett szövegünk 
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a kevés kivétel egyike, ráadásul olyan beágyazott elbeszélést 
tartalmaz, amely elbeszélőjének a szöveg beleértett szerzőjé-
vel való analógiája révén egy újabb ironikus jelentésszint le-
hetőségét nyújtja az olvasónak.

A megszöktetését váró szerelmes, szülei ellen lázadó Esz-
ter története a szöveg feléig A tízmilliós Kleopátra pendant-já-
nak tűnik. Érdekessége legfeljebb a szabad függő beszéd al-
kalmazása és Ady ritkán csillogtatott pszichológiai éleslátá-
sa (ami itt a Margit nagy öröme színvonalán áll). A történetet 
zárójelbe tett értelemző passzus szakítja meg, amelyből meg-
tudjuk, hogy az eddig olvasott szöveg valójában Vágh Amb-
rus félbehagyott novellája, akinek (ugyan még csak újszülött) 
lányát szintén Eszternek hívják. Az „erkölcsháborító, vad és 
bátor íróember” Vágh látszólag nem adta fel önmagát, mi-
óta boldog férj lett belőle, mégis úgy fejezi be a történetet, 
hogy az összhangban legyen a kispolgári erkölccsel: a szerel-
mes lány mégsem szökik meg. Ez az ironikus csavar egyben a 
Prince által bevezetett disznarráció elbeszélői eljárásaként is 
felfogható, amelyben nem az a lényeg, amit előad a fikcióbeli 
elbeszélő, hanem amit végül nem mond el. Amit megmásít és 
életnek hazudik lánya mint leendő olvasója előtt. A történet-
elemek szelekciójának és elrendezésének koncepcióját, vagy-
is a (beleértett) szerző hangnemét ezen disznarráció olvasói 
felismerése után érzékelhetjük csak gúnyosan ironikusnak. 

d I S Z N A R R ÁC I Ó

A Gerald Prince által 1988-ban bevezetett disnarrated foga-
lom1 a magyar kritikai szókincsben eddig inkább filmek kap-

1. Gerald Prince: The disnarrated in Narrative Theory and Criti-
cism, Style 22 (1) (Spring 1988), 1–8.
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csán jelent meg, ezért talán érdemes röviden ismertetnünk, 
mit is szokás érteni disznarráció, illetve „el-nem-beszélt”2 
alatt. Először is a marie-laure Ryan által leírt virtuális narrá-
ciótól kell megkülönböztetnünk az el-nem-beszéltet. Ryan a 
virtuális „kifejezés” filozófiai értelmét veszi alapul, amely sze-
rint „a virtuális a megvalósulatlan lehetőségeknek az a me-
zeje, amely a valóság egy rendszerében körülveszi az aktu-
ális birodalmát,” amely itt a szöveg aktuális birodalmát je-
lenti, a hozzá tartozó horizonttal.3 Több egymásba ágyazott 
fikciós szint esetén ezek a lehetőséghorizontok is megsokszo-
rozódnak. A virtuális narráció Ryan által leírt stratégiái kö-
zül az egyik abban áll, hogy „a virtuális narráció a virtuális 
világot belehelyezi a textuális aktuális világba”.4 Ryan emel-
lett a materiális visszatükröző meglétét teszi meg a különb-
ségtétel kritériumának a virtuális narráció, illetve a virtuá-
lis reális narrációja viszonylatában. Esetünkben a félig kész 
novella ugyan felfogható ilyen materiális visszatükrözőként, 
azonban Ady szövegének esetében az olvasó az aktuálisban 
végrehajtott narrációként érzékeli a beágyazott fikciós szintet 
(Vágh Ambrus korábban megkezdett novelláját), legalábbis 
attól a pillanattól fogva, hogy zárójeles megjegyzésként ezt 
olvassa: „Egy félbehagyott novella ez, mely már tíz napja he-
ver a Vágh Ambrus íróasztalán.”5 A befogadás sorrendjét te-
kintve beágyazott, ontológiailag azonban keretként azono-
sítható szint esetében tehát nincs szó virtuális narrációról, az 

2. Horváth Györgyi ültette így át magyarra a fogalmat marie-lau-
re ryan A belemerülés allegóriái: virtuális narráció a posztmodern prózá-
ban című szövegének fordításakor, ld. Bene Adrián – Jablonczay Tímea 
(szerk.): Narratívák 6. Kijárat, Budapest, 2007, 209–241. A cikk angol 
eredetije a Style 1995. 29(2) számában jelent meg (p. 262–286).

3. Ryan i. m. 211.
4. Ryan i. m. 213.
5. Ady Endre: Eszter megmásított története, in: Ady Endre összes no-

vellái. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1961, 297–301, 299.
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elbeszélő aktus virtuális jellegéről, még ha bizonyos értelem-
ben az el-nem-beszélt megszünteti is a virtuális aktuálisnak 
való alávetettségét.6

Prince meghatározása szerint az el-nem-beszélt esetében 
az események anélkül elevenednek meg az olvasó elméjében, 
hogy ténylegesen megtörténnének: „magában foglalja mind-
azokat az eseményeket, amelyek nem történnek meg, de meg-
történhettek volna, és amelyekre az elbeszélő szöveg (tagadó 
vagy feltételes módban) utal is”.7 Prince elkülöníti ezt a non-
narrated és a nonnaratable/unnaratable eseteitől. Előbbi a – 
vélhetően – megtörtént esemény elhallgatása, vagy egyszerű-
en kihagyása a narrációból (bár ezt gyakran jelzi a narrátor), 
ami nagyjából megfeleltethető a Genette-i ellipszis fogalmá-
nak (amelynek célja lehet a suspense, de oka lehet egyszerű-
en a narratív ökonómia is). Az elmondhatatlanságnak (amely 
szövegspecifikus) oka lehet a tabu jelleg éppúgy, mint a tri-
viá lis érdektelenség, de a narrátor képtelensége is valaminek a 
megfelelő kifejezésére (ezt általában hangsúlyozza is).8 Ezek-
kel szemben az el-nem-beszélt nem megtörtént, de el nem 
beszélt eseményeket takar, hanem olyanokat, amelyek nem 
történtek meg. Nem csak vágyott, elképzelt, álmodott ese-
mények lehetnek ezek, hanem az események elmesélőjének 
tévedései vagy hazugságai is, de azok az esetek is, amikor a 
szövegben megjelenik valamilyen lehetőség fel nem ismeré-
se, vagy éppen valaminek a lehetetlenségére való ráébredés, 
esetleg erkölcsi értelemben, mint tilalommal való szembesü-

6. Ryan i. m. 237.
7. Ryan i. m. 236.
8. Gerald Prince: The disnarrated, in: mieke Bal (ed.): Narrative 

Theory. Critical Concepts in Literary and Cultural Studies, Vol. I: Ma-
jor Issues in Narrative Theory. Routledge, london – New York, 2004, 
297–305, 297.
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lés.9 Funkcióját tekintve hozzájárulhat az elbeszélés ritmu-
sához, jellemezheti a szereplőket,10 vagy éppen a narrátort, il-
letve viszonyát mondandójának címzettjéhez.11 Prince szerint 
azonban a legfontosabb az a retorikai- interpretatív funkció, 
amely hangsúlyozza a történet érdekességét, elmondásra érde-
mességét azáltal, hogy hangsúlyozza, másként is történhetett 
volna.12 metafikciós elbeszélés esetén a jelenség nem a törté-
net, hanem az elbeszélés szintjére vonatkozik, elősegítve a be-
lemerülésből való kizökkenést, a mesterséges megformáltság-
ra való odafigyelést,13 hasonlóan a Ryan által a virtuális narrá-
ciónak tulajdonított funkcióhoz. Célja, hogy felfedje a szöveg 
mesterséges mivoltát, megtörje a referencialitás illúzióját (…), 
és hogy arra bátorítsa az olvasót, hogy aktív szerepet vállaljon 
ennek a világnak a megkonstruálásában”.14 A fikció ezen ön-
leleplezése egyébként a metalepszis által kiváltott relativizáló 
hatásra hasonlít, ami által a szöveg „egy lehetséges, befejezett 
meta-reprezentációként olvasható, azaz az irodalmi kijelen-
tés gyöngülésének formájaként”.15 Christine Baron önreflexi-
vitást előtérbe helyező kijelentése a metalepszisről a Borgesre 
és Blanchot-ra való hivatkozás által az iróniához is kapcsoló-
dik. Az „önállítás és a határ ironikus jelzése”16 a disznarráci-
óra is érvényesnek tűnik, legalábbis az olyan esetekben, mint 
az általunk tárgyalt Ady-szövegé. mert a Gerald Prince-i fo-

9. Prince i. m. 299.
10. Prince i. m. 300.
11. Prince i. m. 301.
12. Prince i. m. 302.
13. Prince i. m. 303.
14. Ryan i. m. 239–240.
15. Christine Baron: A metaleptikus hatás és a fikcionális beszédmó-

dok státusa (Ford.: dian Viktória), in: Bene Adrián – Jablonczay Tí-
mea: Narratívák 6. Kijárat, Budapest, 2007, 254–269, 268.

16. Uo.
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galom kétségtelenül igen tág, és itt talán csak a Gary Saul 
morson által bevezetett slideshadowing fogalmával való ro-
konságát érdemes fontolóra vennünk. Ez az irodalomnak azt 
a képességét takarja, amely által az a jövő életszerű nyitott-
ságát (a szereplők szempontjából) az olvasóval érzékeltethe-
ti, a mű hagyományosan zárt szerkezete ellenében.17 Az ilyen, 
az eseménysorok mint időbeli folyamatok nyitottságát felmu-
tató műveket nevezi morson tempicsnek. Anélkül, hogy túl-
zott filozófiai apparátust kívánnánk megmozgatni Ady szö-
vegének értelmezésében, a sajátos disznarrációs szerkesztés és 
az (ön)irónia kapcsolatát érdemesnek tűnik a kontingencia ta-
pasztalatán keresztül megközelíteni. Ez itt esztétikai és mo-
rális reflexióként az abszolút értékek megkérdőjelezésében, az 
személyes érdekek, társadalmi (például írói) szerepek, ideo-
lógiai motivációk jelentőségének felmutatásában jelentkezik. 
Ez – egyben poétikai – önreflexió is, egyrészt ahhoz hason-
lóan, ahogyan inherens önmagára vonatkozás jellemzi Ryan 
virtuális narrációját, másrészt az élet nyitottságára utal, szem-
ben az irodalmi konvenciókkal, morson álláspontját juttat-
va eszünkbe. Valójában a két jellemző érintkezik, mégpedig a 
szöveg és az olvasó közötti interaktív viszony követelményé-
ben.18 Az önreflexivitást támasztja alá az analógia „az erkölcs-
háborító, vad és bátor íróember” Vágh és a szerzői persona kö-
zött, amit felerősít a megkezdett novella hasonlósága A tízmil-
liós Kleopátrával. A másodikat illetően érdemes morson egy 
mondatának fényében felidéznünk Ady Végtelen történet című 
szövegének felütését: „Nincsenek véges történetek.”19 mi ap-
rózzuk fel az élet folytonosságát esetekre, lezárt történetekre. 

17. Gary Saul morson: Sideshadowing and Tempics. New Literary 
History 29 (4) Autumn 1998, 599–624, 600.

18. Vö. Ryan i. m. 239.
19. Ady Endre: Végtelen történet, in: Ady i. m. 198–201, 198.
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morson pontosan ezt a problémát kívánja orvosolni a „tem-
pika” révén, amely egyfajta, az időt és a kontingenciát komo-
lyan vevő olvasásmódként az irodalomban és másutt is segítsé-
günkre lehet abban, hogy a tapasztalatot ne költeménnyé ala-
kítva olvassuk, mégis értelmesnek lássuk.”20 A sideshadowing 
lényege, hogy a rámutat: az aktuális események megtörtén-
te nem szükségszerű, el is maradhattak volna, másként is tör-
ténhetett volna. Ahogyan Vágh Ambrus is nyilvánvalóan az 
eredeti intenciójától eltérve fejezi be novelláját. Ady szövegé-
nek beágyazott szintjén egyfajta sideshadowing működik, az 
aktuálisat kísérti a lehetett-volna, a megtörténtet és alternatí-
váját együtt látjuk.21 A virtuális alternatíva az – intertextuáli-
san szerveződő – olvasói várakozásban van csak jelen, szöveg-
szerűen nem; viszont a keretszinten megjelenő őszinte/meg-
alkuvó attitűdpár által a meg nem valósult verzió kerekedik 
felül az értékhierarchiában. Ezt a relativizáló szerkesztésmódot 
erősíti, hogy a beágyazott fikciós szint itt az olvasás sorrend-
jében keretként szerepel, vagyis az eredeti, valóságos, megala-
pozó konnotációi ehhez kapcsolódnak, nem a végülis megírt 
Vágh-verzióhoz – amely pedig ezáltal hamisként lepleződik le.

I R Ó N I A

Ezt felismerve az olvasó az Ady-szöveg hangnemét többé-ke-
vésbé gúnyos, részben megértő iróniaként azonosíthatja, 
amely a szereplők szintjén kizárólag a keretelbeszélés szerep-
lője, az író Vágh felé irányul. A „hazug házasság” ellen ed-
dig „ördögi történeteket” kieszelő íróból „nyugalmas és elé-
gedett férj lett”: „a régi Vágh Ambrusnak vége”. Ez nem csak 

20. Morson i. m. 601.
21. Morson i. m. 602.
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az implicit szerző számára teszi lehetővé a korban gyakor-
ta támadott házassághoz mint társadalmi intézményhez va-
ló viszonyulásának a jelzését, hanem a család mint tudatta-
lan módon ható ideológiai apparátus éppúgy megjelenik ben-
ne, mint az íróalak által létesített analógia révén az önirónia. 
A „fanatikus írólélek” csak addig nem tűr megalkuvást har-
cában, ameddig ez megfelel helyzetének, személyes érdeke-
inek – ez egyben az érdekmentes tetszés esztétikájáról és a 
tiszta művészet eszméjéről is ítéletet foglal magában. 

A szövegben az irónia és az önirónia megkülönbözteté-
se stilisztikailag sem könnyű, mivel Ady előszeretettel vál-
togatja a stílusokat, regisztereket, váratlanul iróniát alkal-
mazva, nem ritkán stílusparódia formájában, többletjelentést 
közvetítve a szerkezet ellentétes, ismétlődő, párhuzamos ele-
meivel –   Nietzsche agyafúrt stílusát idézve. Az olyan halmo-
zásos szerkezetek például, mint a „Vágyva, félve, fátyolozva, 
bátortalan tűzben.” mondat az első bekezdés végén, Ady jel-
legzetes stílusaként is azonosíthatók. Ezáltal egyben hitelesí-
tik azt az olvasói stratégiát is, amely szerint az olvasott szö-
veg egy Ady-novella (miközben aztán kiderül, hogy az iro-
nikusan szemlélt Vágh ). Helyenként viszont akár gyanút is 
foghatnánk. „Pompásak ezek az ablakok.” – itt még nehéz 
eldönteni, hogy komikusan esetlen-e a megfogalmazás. „Si-
mogatta sűrűen homlokát, a kékesen fehéret és ragyogót, a 
leány.”22 – itt már feltűnő a szórend sikerületlen mesterkélt-
sége. Az Eszterre fokalizált szabad függő beszédként is olvas-
ható mondatok esetében nehéz eldönteni, hogy a fiatal lány 
gondolatainak adekvát (és ennyiben nem feltétlenül ironikus) 
kifejezését olvassuk, vagy pedig a szöveg narrátorának lapos 
szavait. „megérdemlik ezek az emberek, hogy leányuk bün-

22. Ady i. m. 297.
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tesse meg őket. olyan nagy bűnnel, amilyen az övék volt.” 
Egyértelműen a narrátor szólamát képezik az ilyen fordu-
latok: Eszterben „öt év óta egyszerre szárnyasodott” a vágy, 
„lelke meg van mérgezve fenékig”. „Az apjának pedig nem 
volt bátorsága a vagyontalanságot önnyakára zúdítani, tehát 
tűrte a förtelmet.”23 

miután kiderül az olvasó számára, hogy a szökni készülő 
lány története valójában beágyazott elbeszélés, Vágh Ambru-
sé, az eddig érzékelt (ha érzékelt) iróniát, parodikus élt az ő 
személyéhez mint szerzőhöz kapcsolja. Ezt erősítik fel a nyil-
vánvalóan dagályos kifejezések: „Belesodorta fantáziájának 
egy fergeteges történetébe, s most magára hagyja. Sohase cse-
lekedte még ezt Vágh Ambrus. Fanatikus írólelke históriát 
sose hagyott még befejezetlenül.”24 A következő mondatok-
ban pedig már egyértelmű a gúnyos irónia: „Írt a nászúton is. 
És ezek az írások nem jelentettek semmi megalkuvást a pol-
gári erkölcsnek. A házasság ellen voltaképpen talán azóta tud 
ördögi történeteket kieszelni, mióta igen nyugalmas és elége-
dett férj lett belőle.”25 A Vágh-novella befejezése pedig hitel-
telensége miatt már eleve alkalmat ad az ironikus olvasatra: 
a narrátor a korábban erkölcsileg elmarasztalt szülőket men-
tegeti, Eszter eddig osztott kritikus nézőpontját megkérdője-
lezi. „Hátha ő a gonosz, Eszter? Hátha nem látta, s nem ér-
tette meg, hogy az ő anyja egy gyönge, szegény áldozat. (…) 
Vajon nem hasonlóan érthető és szerencsétlen ember lehet-e 
az apja is?”26 Eszter pedig ezután meggondolja magát, bezár-
ja az ablaktáblákat, sírva ugyan, mégis visszafekszik az ágyá-
ba. „de egy győzedelmes érzés megszárította szemeit. Fehé-

23. Ady i. m. 298.
24. Ady i. m. 299.
25. Uo.
26. Ady i. m. 300.
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ren, tisztán, erősen, mégiscsak méltóbb az életet fogadni…”27 
A didaktikus végkicsengést természetesen nem köteles iróni-
ának értelmezni az olvasó, az irónia lényege éppen abban áll, 
hogy két alternatívát kínál fel, még ha a választás nem is tel-
jesen szabad, a szándék, a mögöttes (ellentétes) értelem észre-
vétele a feltétele. 

27. Ady i. m. 301.



AlTERNATÍV TÖRTÉNETmoNdÁS ÉS 
ÚJR AÍR ÁS AdY NoVEllÁIBAN

A lT E R N AT Í V  T Ö R T É N E T m o N dÁ S

Az Ady által sokféle regiszterben és módon alkalmazott iró-
nia egyik megnyilvánulási formája az alternatív történetmon-
dás. Ennek az ismeretelméleti viszonylagosságot hangsúlyo-
zó megoldásnak – amelynek egyébként tematikusan is van-
nak   Nietzsche-remineszcenciái – a leggyakoribb változata a 
Rashomon-effektus (Akira Kuroszava A vihar kapujában cí-
mű filmje, illetve az alapjául szolgáló Ryonuszuke Akagata-
va nyomán), ahol az igazság fogalma relativizálódik, miután 
a történteket a különböző szereplők saját nézőpontjukból el-
térően idézik fel. Amennyiben egy fölöttes elbeszélői tudás 
nem tisztázza, hogy melyik változat hordozza az igazságot, 
a kérdés eldönthetetlen marad, sőt maga az egyetlen és bi-
zonyos igazság, illetve annak megismerhetősége kérdőjelező-
dik meg ismeretelméletileg. (Az ontológiai síkon alkalmazott 
megtöbbszörözéssel, illetve a bevettől való eltéréssel operá-
ló alternatív történetírás, ill. alternatív történet nem tartozik 
a jelen vizsgálódás tárgyköréhez.) Az – ismeretelméleti érte-
lemben – alternatív történetek oka lehet elbeszélői megbíz-
hatatlanság (az alternatív történetek egy vagy több mesélője 
esetében): hazugság, pontatlan emlékezet, de ennél is lénye-
gesebb az észlelés eredendő szubjektivitása, a tapasztalatban 
benne rejló értelmezés. Novellák esetében azonban, terjedel-
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mi és szerkezeti okokból, két másik változat alkalmazása is 
megfigyelhető. Az egyik a disznarrációnak az Eszter megmá-
sított története című szövegben megfigyelhető esete, a másik 
az intertextuális változat, amikor egy – az olvasó által feltéte-
lezhetően –ismert ősszöveg alternatív újraírása a szöveg. Ady-
nál mindkét megoldás iróniával társul, ahogyan azt a Tamás 
a piros kertben, a Hiteles történet pünkösdről és a Pünkösd hite-
les története, valamint a Norbert pap látomása elemzése is mu-
tatja. Az első három fő pretextusa az Újszövetség, az utol-
sóé maupassant Boniface bácsi meg a bűntény című novellája 
(amennyiben elfogadjuk az itretextuális kapcsolat meglétére 
vonatkozó hipotézist).

TA m Á S  A  P I R o S  K E R T B E N

A talányosan induló – a Budapesti Naplóban, 1905. április 
23-án megjelent – novella értelmezéséhez érdemes áttekin-
teni a szöveg szerzői intertextusait: a versek közül az Azu-
ba (Versek, 1899) és a Farsangi dal (még egyszer, 1903) című 
verseket, valamint A poétakirály és felesége című 1901. novem-
ber 7-én, a Nagyváradi Naplóban megjelent cikket.1 A dátu-
mokból kitűnik, hogy Adyt tartósan foglalkoztatta a (testi) 
szerelem jogának az eszkézissel, illetve álszent morállal való 

1. Bustya Imre, Ady Endre összes novellái 1961-es kiadásának saj-
tó alá rendezője jegyzetében a novellát az Azuba folytatásának nevezi: 
„Azon túlmenőleg, hogy mindkettő az Énekek énekét idéző hangulatú, 
s témájuk is hajszálpontosan kiegészíti egymást, rengeteg bennük a csak-
nem teljesen azonos megfogalmazás.” (Ady Endre összes novellái, Szép-
irodalmi, Budapest, 1961, 1313.) További intertextusokként megemlíti 
a Versek egy színképből (1902) című egyfelvonásos versbetétet, valamint 
A mi gyermekünk, a Léda a kertben, A másik kettő és a Júdás és Jézus című 
verseket az 1903–1906 közötti időszakból. (i. m. 1314–1315.) 
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szembeállítása. A fenti szövegekben az előbbihez kapcsolódik 
a költészet: Háfiz, Csokonai, Jókai, valamint az Énekek éne-
ke megidézése által. A keresztény morállal pedig  Nietzsche 
állította szemben az élet akarását, a testi, az ösztönös pozi-
tív jelentőségét. Ezáltal az értelmezési horizonton megjelenik 
 Nietzsche költői teljesítménye, a dionüsziánus és zarathustrai 
attitűd és hang mellett filozófiai perspektivizmusa is. Az em-
lített szövegeket lexikálisan a szerelem szó mellett Sirász (Há-
fiz városa) említése kapcsolja össze. Háfiz kapcsán eszünkbe 
Csokonai A Hafíz sírhalma című verse, amelyre Ady utal is a 
Jókai késői házasságát övező rágalomhadjárat ellen tiltakozó 
cikkben. Az öregkori szerelme miatt széles körben elmarasz-
talt Jókaival és ifjú színésznő feleségével kapcsolatban Ady az 
ifjúság, szerelem, poézis, Seherezádé kifejezéseket használja. 
Az ellenséges, kulturálisan elmaradott, antiszemita magyar 
világ elítéli mindezt, ahogyan a szabad gondolkozás minden 
képviselőjét. Sirász tehát szimbolikus jelentést nyer: a poéták 
és a bölcsek – sajnos csak a vágyakban élő – hazája. 

A Farsangi dalban Sirász az ősi Hellásszal, Pánnal és Sza-
turnusszal együtt képviseli az életet: a pogány mámort, a ze-
nét, a költészetet.2 Az Azubában a keleties-szecessziós szce-
nírozás fájdalmas-elégikus hanggal társul: „Sirászi kertben 
nincs már rózsa, / Vérpezsdítő szerelmes éjen, / olajfa erdőn, 
hímes réten / merengve várok, mindhiába…”3 Itt is feltűnik 
már a szerelem ádáz ellenségeként a fanatikus messiás: „Hi-
deg szívű, kegyetlen férfi / mért jöttél hozzánk üdvöt tépni? 
/ Szeretni csábít mézes ajkad, / Szerelmi szóra mégsem hall-
gatsz.”4 A kesergő szerelmes nő kedvesét is, Palesztina szép 

2. Ady Endre összes versei, Szépirodalmi, Budapest, 1960, 1004–
1106.

3. Ady Endre összes versei  i. m. 965.
4. I. m. 966.
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ifjai egyikét, ő távolította el tőle, aki most helyette a mes-
ter lábához borul. Az epekedő Azuba megátkozza a Galileait 
és azokat, akik benne hisznek: „legyen átkozott őrjöngő ta-
nod! / Nevedben ölje ember embertársát, / tagadja meg szí-
vének vágyait, / sanyargassa testét, lelkét, szivét.”5 A pogány 
szerelemkultusz, a dionüszoszi orgiák és a szaturnáliák olyan 
szubverzív álláspontot képviselnek a keresztény morállal azo-
nosítható renddel szemben, amely a költészethez való kap-
csolódás felértékel, emellett a Háfizon keresztüli kapcsolódás 
Zarathustrához (egyben Nietzschéhez) és az Énekek éneke ré-
vén Salamonhoz filozófiailag (és bizonyos értelemben vallási 
szempontból) is legitimál. 

A novella első sorai ugyanabban a feszült, baljóslatú hely-
zetben, hasonló érzéki-szecessziós stílusban ábrázolják Azu-
bát a kertben: „Azuba ott ült a piros kertben. dörgött az Ég, 
és rengeteg felhők ereszkedtek alá. Alkonyodott. Borongott a 
mindenség. Nagy, fojtó illatokat szorítottak a Földhöz a ren-
geteg felhők. Azuba virágot tűzött a hajába. Ibolyaszemeit új 
könnyekkel harmatoztatta meg, és dalolt.”6 Ekkor megjele-
nik elcsábult szeretője, Tamás, és kérleli, hogy fogadja vissza. 
Hamarosan kiderül, hogy csak vigaszt keres, mivel mesterét, 
„a zsidók királyát, világnak fejedelmét, istennek fiát” megöl-
ték.7 de Azuba diadalmas csókjai nem feledtethetik Tamás-
sal kételyeit: „Úgye vidám az élet? Úgye magunkért kell él-
ni? Úgye nem bűn a csók? (…) Úgye pirosak a piros kertek? 
És Tamásnak Azuba az ő mindene?”8 Végül Tamás úgy ér-
zi, hogy tévedett, amikor kételkedett Jézus isteni voltában, 

5. I. m. 967.
6. Ady Endre összes novellái, Szépirodalmi, Budapest, 1961, 270–

273, 270.
7. I. m. 271.
8. I. m. 271–272.
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és elhagyja Azubát, rohan mestere igéjét hirdetni. A szkep-
tikus attitűdöt megtestesítő Tamás az apokrif iratok szerint 
kétszer kételkedett, másodszor Jézus mennybemenetelét il-
letően – itt a második kétely az Azuba által kínált örömek-
kel teli élet helyességére vonatkozik. Újabb bizonyíték helyett 
a novellában ez az alapvetőbb kétely adja meg neki a hitbe-
li bizonyosságot és indítja keleti térítő útjára. Ez az alternatív 
történet az érzékek bizonyosságát és a hitet úgy állítja szem-
be, hogy az utóbbi felé fordulás felfogható egy másik szkep-
szis következményeként is. Ezáltal a kettő olyan kiazmatikus 
játékba kerül, amelyben az alap fogalma és az értékhierarchia 
viszonylagossá, eldönthetetlenné válik, illetve az értelmezői 
nézőpont függvénye lesz.

H I T E l E S  T Ö R T É N E T  P Ü N KÖ S d R Ő l  –  

P Ü N KÖ S d  H I T E l E S  T Ö R T É N E T E

A Hiteles történet pünkösdről kiinduló szituációja: a tömeg ké-
telkedik Jézus feltámadásában, gúnyolják a tanítványokat, 
akik igyekeznek azt meggyőzni balgaságáról. Hogy befolyá-
solhatósága által boldogtalanná teszi magát. Hogy hatalmi 
(prokonzulok, római katonák) és ideológiai (papok, írástu-
dók, görög bölcsek) eszközökkel uraik szolgaságban, szegény-
ségben tartják a hiszékenyeket. Krisztus viszont meg akarta 
szüntetni a boldogságot és a szolgaságot. „Egy igazság van: az 
Élet, s hogy nem szabad nyomorgó embernek élni a földön. 
Erre már a koldusok is röhögtek a nép sorában.”9 Az ural-
mukra leselkedő veszélyt csak néhány farizeus érti meg, akik 
kijelentik a nép előtt, hogy valójában ők teltek meg a Szentlé-

9. I. m. 506–507.
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lek kegyelmével, nem ezek szélhámos, „hazátlan bolondok”. 
Nyomatékul ingyen italt kínálnak, és ezzel meg is győznek 
mindenkit. Az elfogadott, hivatalos, uralmi funkciót betöltő 
vallás és egyház eszerint az eredeti forradalmi szociális néze-
teket figyelmen kívül hagyó hamisítvány. Az igaz-hamis elbi-
zonytalanítása azt is lehetővé teszi, hogy az eredeti jézusi ta-
nok között szerepelhessen a középpontba állított (földi) Élet, 
amelyet  Nietzsche a keresztény morállal állított szembe. 

Az „Új pünkösdi legenda” alcímet viselő Pünkösd hite-
les története Júdás alternatív történetét adja. „Jézus tragédi-
ája után deresre kellett húzni valakit. mivel pedig a tanítvá-
nyok filiszter-nyája utálta ezt a dacos, okos legényt, rákentek 
mindent.”10 Valójában Júdás kritikus elme volt, de mindig hű 
maradt a mesterhez, árulásának története koholmány. „látta, 
hogy Jézus szimpatikusabb bárki másnál a nép között. Volt 
annyira filozóf, hogy megalkudott szépen a helyzettel. Sze-
rette magát az ügyet egy szkeptikus, de mégis rajongó tem-
peramentum szerelmével.”11 A frivolan anakronisztikus, il-
letve profán hang („Villámlás, mennydörgés, satöbbi, jön a 
Szent lélek.”12) egyben azonosulási-aktualizálási lehetőséget 
is kínál: „Együgyű, kergült, malom alján okult ex-halászok 
azt állítják, hogy ő elárulta a Názáretit.”13 Nyilvánvaló – leg-
alábbis a mai olvasó számára – az összecsengés A Tisza-par-
ton „malom alja, fokos”-kritikájával. A Szent lélek jövetelét 
váró féltékeny apostolok, „a csalafintós népszónokok”, Jakab, 
máté, János és lukács – ellentétben a nap történetét elferdí-
tő bibliai tudósításokkal – leszerepeltek a nép előtt, egyedül 
Júdás tudott hitelesen és meggyőzően szólni Jézusról, mire a 

10. I. m. 680–682, itt: 680.
11. Uo.
12. I. m. 681.
13. I. m. 680.
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nép ünnepelni kezdte a tanítványokat. Júdás pedig becsüle-
tes és okos férfiként csendben hazatért és csak nevetett a tör-
ténteken. „Hogy az ő diadalát mint fogják kamatoztatni a jó 
kollégák. Talán már azt is sejtette, hogy hálából veszett hírét 
keltik.”14 A szarkasztikus hang által közvetített kritikus mon-
danivaló világos. 

N o R B E R T  PA P  l ÁT o m Á S A  

m I N T  m AU PA S S A N T- Ú J R A Í R Á S

Végül egy olyan szöveget veszünk szemügyre, amely eseté-
ben az újraírás jelleg alapjául szolgáló intertextuális kapcso-
lat nem bizonyított, csupán lehetséges. A Norbert pap látomá-
sa felfogható maupassant Boniface bácsi meg a bűntény című 
novellája újraírásaként, mindenesetre a mindkettő ironikus 
módon ábrázolja a látszat és a valóság viszonyát. maupassant 
szövegében Boniface, a vidéki postás egy gyilkosságról szó-
ló újsághír olvasása után felizgatva ér oda Chapatis adószedő 
házához: „fejében a bűntény látomásai rajzottak”.15 A megle-
petésére bezárt házból nyöszörgést hall, és megdermed a ré-
mülettől. „Tisztán hallotta a hosszú, fájdalmas sóhajtozást, 
valósággal hörögtek odabenn, és dulakodás zaja hallatszott. 
Azután még hangosabban, még gyakrabban nyögtek, mind 
erősebben, végül már sikoltoztak.”16 A postás lélekszakadva 
rohan a csendőrségre, jelenteni a bűntényt. A kivonuló csend-
őr a zajok hallatán ahelyett, hogy berontana a tett színhe-

14. I. m. 682.
15. Guy de maupassant: Boniface bácsi meg a bűntény (Ford.: Beny-

he János), in: G. de m.: Gyöngy kisasszony, Kriterion, Bukarest, 1973, 
329–334, itt: 330.

16. I. m. 331.
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lyére, nevetőgörcsöt kap, miután a postásénál természetesebb 
magyarázatot ad a kiszűrődő hangoknak. 

Ady a gyermekkori emlékekként előadott novellái sorában 
van egy, amelynek főszereplője, Norbert pap, hasonlóan na-
iv léleknek bizonyul az új erkölcsű papok között. Az öreg pap 
időnként női parfüm szagát érzi a klastromban, amelynek ő 
a kapusa. „A testvérek néha éjnek idején kerültek haza, mivel 
más szerzeteseknél szabadabban élhettek.”17 Az öregnek időn-
ként látomásai vannak, a gyerekek között pedig az a pletyka 
járja, hogy: „Szeretnek csókolózni a papok, s asszonyok jár-
nak be a klastromba.”18 Norbert pap nem tud aludni, éjsza-
kánként imádkozik és énekel, az épületből éjszaka kísérteties 
hangok szűrődnek ki. „Különös, félelmes, nem emberi han-
gok. Norbert pap énekelt, ki mostanában különös beszédjével 
azt erősítgette testvérei előtt, hogy neki szentek jelennek meg 
világosságban.”19 Híre kel a csodás látomásoknak, az öregasz-
szonyok és a gyerekek mind a szentéletű papról beszélnek. 
Utólag derül ki, hogy a vérmes, szép, ifjú papjhoz létrán be-
szökő nőt látja az öreg pap szent jelenésnek. A nő megöli sze-
retőjét, a fiatal papot, az öreg Norbert látja elrohantában, de 
Szűz máriának hiszi.

Annak ellenére, hogy Ady más környezetbe helyezi a sze-
relmi jelenetet, és a valóság lelepleződésének nem komikus, 
hanem tragikus felhangja van, mindkét szövegben félreér-
tésre, téves interpretációra ad alkalmat: Boniface bűntényt 
gyanít, az újsághírtől felzaklatva és a témában némileg já-
ratlanul, Norbert pedig jámbor hívőként inkább véli égi lá-
tomásnak a nőalako(ka)t, mintsem erkölcstelenségre gya-
nakodna. A mindkét szövegben megjelenő szelíd irónia itt 

17. Ady Endre összes novellái  i. m. 427–430, 427.
18. I. m. 428.
19. I. m. 429.
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egyfajta nosztalgikus-elégikus hanggal párosul, a gyermeki 
ártatlanság és hit elvesztése kapcsán. míg maupassant-nál a a 
csendőrrel együtt nevetségesnek tartjuk a naiv postást, Ady-
nál jámbor papi, illetve ártatlan gyermeki naivitással való 
azonosulást kínálja.

F U N KC I Ó  É S  N É Z Ő P o N T

Az elemzett példákban az intertextuális kapcsolatokon ala-
puló alternatív történetek, illetve újraírások a nézőponthoz 
kötöttség tudatosítását szolgálják. Tamás kételyének rekon-
textualizálása, a kereszténységnek a krisztusi örökség meg-
hamisításaként való leleplezése, a nietzsche-i értelemben vett 
szabad szellem Júdás „igaz” története, és a látszat és a valóság 
viszonyát tematizáló maupassant-novella értékelői nézőpont-
jának a megfordítása egyaránt arra hívja fel a figyelmet, hogy 
az igazság és a bizonyosság fogalmait mindig érdemes fenn-
tartásokkal kezelni, csupán egy lehetséges perspektíva termé-
keként látva több oldalról megvilágítani. mint ahogyan ez áll 
a gyermeki nézőpont másságára alapozott számos Ady-novel-
lában, amelyek a képzeletet értékelik fel a valósággal szemben 
(pl. mikor Bodrit legyőzték), vagy éppen az alkoholista öreg 
Gyelley ital által megszépített valóságában (Gyelley Farkas 
butykosa). mindegyik esetben az (ön)irónia részvétteli, eset-
leg nosztalgikus regisztere teszi lehetővé, hogy a kimozdított 
jelentések ne egyszerűen megfordítva rögzüljenek, hanem le-
begésben maradva, nyitottá tegyék az értelmezést.





KARINTHY PERSPEKTIVIZmUSA

Annak a közhelyes megállapításnak, hogy minden nézőpont 
kérdése, két lehetséges – egymással ellentétes – attitűd lehet a 
következménye. Az egymás igazolhatóságát kölcsönösen meg-
szüntető megközelítések létének a belátása nyomán a szkepti-
kus felfüggeszti az ítéletet, hiszen igazság mint olyan nincsen, 
ha mégis, bizonyosak akkor sem lehetünk benne. A másik 
megoldás, hogy a fennálló rend abszolút igazságaival szegez-
zük szembe a viszonylagosság fegyverét, az alkalmazott, korlá-
tozott szkepszis fegyverével élve. Karinthy Frigyes esetében az 
utóbbiról van szó, a „minden Szempont mérlegelése” miatt „a 
nyugodt és megfontolt ember” az, aki segít a világot fenntar-
tani olyan komisznak és elviselhetetlennek, amilyen – ezért: 
„Ő a legundokabb puhány minden puhányok között.”1 Ka-
rinthynak voltak eszményei, „igazságai”, amelyek hirdetését 
feladatának tartotta (ld. például A zsarnok és a költő dialógu-
sát),2 bár a felvilágosodásnak az emberbe és a társadalmi igaz-
ságosság felé vezető fejlődésbe vetett hitét árnyalta a humanis-

1. Karinthy Frigyes: A nyogodt és megfontolt ember, in:K. F.: A re-
pülő ember – Krisztus és Barabás (Szatírák I.), Akkord, Budapest, 2001, 
56–58.

2. Karinthy Frigyes: A zsarnok és a költő, in:K. F.: A repülő ember – 
Krisztus és Barabás i. m. 49–52.
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ta értékek megvalósulására vonatkozó szkepszise. („A pesszi-
mizmus, zárt és eltett, meddő rendszer eddig; most egyszerre 
praktikus életbölcseletté vált.” – utal Schopenhauerre az első 
világháború kitörése után.3) A Swift-fordító Karinthy a sza-
bad szellem racionalista, voltaire-iánus tradícióját képviselte, 
nem a radikális nietzschei ész- és értékkritikát.A dogmatikus 
gondolkodással és a mögötte általában tettenérhető uralmi ér-
dekkel szembeni ellenérzése azonban (Adyval és Nagy lajos-
sal együtt) a magyar irodalom azon hagyományvonalába he-
lyezi életművét, amelynek központi élménye a viszonylagos-
ság, a kontingencia: az, hogy a dolgok másként is lehetn(én)ek 
és más nézőpontból másnak látszanak. Az egyetlen érvényes 
valóság, illetve nézőpont illúzióként lepleződik le, rámutatva a 
különböző perspektívák egyidejű létezésének lehetőségére. Ez 
a szubverzív, a megszokottat a feje tetejére állító, más megvi-
lágításba helyező – gyakran éles szatírával párosuló – szándék 
nyilvánul meg a görbe tükörként működő humoreszkekben, 
a persziflázsokban, stílusparódiákban és travesztiákban, a va-
lóság és az álom, illetve a látszat eldönthetetlenségét formai-
lag és/vagy tematikusan hangsúlyozó elbeszélésekben és regé-
nyekben, kiváltképpen az utópikus szatírákban. Nem vélet-
len, hogy a Mennyei riporttal kapcsolatban már Kardos lászló 
1938-ban, a Nyugatban megjelent recenziója is ezt hangsú-
lyozza. „mint legjobb írásai, ez is arról szól: mennyiben va-
gyunk rabjai embevoltunknak, testhez- és földhözkötöttsé-
günknek, s hogyan változnának meg értékeink, ha valahon-
nan kívülről-felülől, a három dimenzión túlról vehetnõk őket 
szemügyre.”4 Tegyük hozzá, az irónia eleve magában hordoz-

3. Karinthy Frigyes: Történelem és gondolat. In: K. F.: A repülő em-
ber – Krisztus és Barabás i. m. 146–150.

4. ld. Kardos lászló: mennyei riport. Karinthy Frigyes regénye, 
Nyugat 1938. 8. szám.
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za ezt a relativizáló erőt, a humor pedig lényegében felforgató, 
megkérdőjelező, kritikus: a világ nem egyértelmű, talán nincs 
is értelme. mindezt különösen jól tudta és alkalmazta Karint-
hy, talán nem függetlenül a K. u. K. létélménytől és az itt (a 
monarchiában) mindig kívülállónak, másnak (is) megmara-
dó zsidó léthelyzettől, ami másrészt a provinciálisnál tágabb 
perspektívával és a tradíciók, identitások többszörösségének 
tudatával járt együtt (jelentős részben meghatározva többek 
között Prága és Budapest városi kultúráját, humorát, irodal-
mát) – gondoljunk csak a humor, a szatíra, a fantasztikum 
és az abszurd sokban Krinthyéhoz hasonló ötvözetére Kaf-
ka vagy Čapek műveiben, vagy az önmaga számára átlátható 
egységes ént felülvizsgáló freudi pszichoanalízisre. Az életmű 
eszmetörténeti–hatástörténeti szempontú újraolvasása önma-
gában talán nem sok újat mondana, viszont érdemesnek tű-
nik áttekinteni azon írói kifejezőeszközöket, szerkezeti meg-
oldásokat, amelyek által ez a világnézet témaként kifejezhető 
volt Karinthy számára. 

Schopenhauer,  Nietzsche, Freud, Bergson, Einstein egy-
aránt részei annak a korabeli modern „episztémének”, ami 
ismeretelméleti alternatívaként együtt létezett a dogmati-
kus neoskolasztikával, és a hagyományos keresztény valláser-
kölcsökkel (helyi változatban a keresztyén-nemzeti ideológi-
ával). A kettő szembenállása magyarázatot ad arra, hogyan 
lehet a nietzschei-freudi ész- illetve tudat- és énkritika egy-
ben a felvilágosodás racionalizmusának és fejlődéshitének is 
az örököse. Karinthy világlátásának jellegzetessége, hogy nem 
csak az igazság fogalmának a korban közismert nietzschei 
kritikáját teszi magáévá, filozófiai tájékozódásának fontos 
eleme  descartres racionalista szkepszise is. Az 1921-ben ki-
adott Gyilkosok című elbeszéléskötetben található Az élő mo-
lekulában ezt így fogalmazza meg: „de az én módszerem a 
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  descartres-é: nem hinni el semmit, megszabadulni minden 
tudástól, (minden szuggesztiótól), mikor gondolkodni aka-
runk, kezdeni elölről az egészet, a magam számára, »dubito, 
ergo sum«.”5 Az Értjük egymást a descartes-i módszerű igaz-
ságkeresést ideológiakritikaként a háború jelenségére alkal-
mazza. (Nem marxista, inkább pacifista-humanista-szocialis-
ta értelemben, mindenesetre az ideológia kifejezést is használ-
va, A harcoló ember című, 1914-ben, Az Újságban megjelent 
tárcájában.6) Ezt a leleplezést folytatja különböző hangnem-
ben a Hazám és „hazám”, az Olvasókönyv, valamint a Mars 
és vidéke. Ezek az 1915-ben írt, kötetben (Krisztus vagy Ba-
rabbás?) 1918-ben megjelent írások a korábbi (anyagukban 
egymást részben átfedő) Görbe tükör (1912), Együgyű lexikon 
(1912) – amellyel kapcsolatban Szalay Károly is kiemeli a rela-
tivizmust, ill. a látszat és a lényeg relativitását7 – és Így írtok ti 
(első kiadás: 1912) kötetek egyes darabjain át követhető gon-
dolati szálra fűződnek fel. A húszas évek első felének írói vál-
sága8 után ezt folytatják a Minden másképp van (1927) darab-
jai: az Előszó, magamhoz, a Fordított világ, az Ami eszembe jut. 
(A cím jelképesen ezt a folytonosságot is sugallhatja, hiszen 
az 1921-es Ne bántsuk egymást kötetben jelent meg a Minden 
másképp van című írás.) Erre utal Komlósi Aladár is a Minden 
másképp van (1927) recenzenseként a Nyugat 1929/11. számá-

5. Karinthy Frigyes: Az élő molekula, in: K. F.: Gyilkosok – Harun 
al Rasid (Elbeszélések II), Akkord, Budapest, 2002, 141–147, 142.

6. Karinthy Frigyes: A harcoló ember. In: K. F.: A repülő ember – 
Krisztus és Barabás i. m. 220–225, 223.

7. Szalay Károly: Karinthy Frigyes, Gondolat, Budapest, 1961, 66.
8. Elfogadva Nagy lajos értékelését (és egyben biztatását a barát fe-

lé) 1924-ből, miszerint: „Elkövetkezett azonban egy korszak, mely 1919 
nyarától, árnyalati változásokkal mindmáig tart. Ez a korszak, az igazi 
író nívójában szükségképpeni dekadenciát jelent. Ez a korszak: terror az 
emberies érzés ellen.” Nagy lajos: Karinthy Frigyes, Nyugat 1924/19.
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ban: „Képes megfellebbezni dolgokat, amelyek fölött az em-
berek talán a világ kezdete óta úgy nyugszanak, mint magától 
értetõdõ, máskép-nem-lehetséges dolgok fölött. A világ nem 
valami egyetlen szükségszerû világ a szemében; véletlenül így 
sikerült, de másképpen is sikerülhetett volna.” 

A Krisztus és Barabás című kötet több más darabja is ezt 
a világnézeti alapállást fejti ki. A másutt a humor és a fikció 
prizmáján keresztül ábrázolt különböző filozófiai kérdések-
re (állam, bűn, igazság, igazságosság, élethez és szabadsághoz 
való jog) inkább esszé-, mint tárcaformában reflektál, kap-
csolódva általában a korabeli aktualitásokhoz, elsősorban az 
első világháborúhoz (ld. Együgyű monológ, Bűn és bűnhődés). 
Nem szakfilozófiai eszmefuttatások ezek, sokkal inkább „az 
eleven és független képzelet” termékei, a „dogmatikus kon-
vencióval” szemben, ahogyan később, az 1935-ös Kegyelet 
„Enciklopédia-címszóban” megfogalmazta.9 (Hiszen az igaz-
ságot nem módszeresen, hanem csakis szabadon, ötletszerűen 
lehet szíven találni, „lévén az igazság eleven, valami mozgó 
tárgy, és természete éppen mozgásából derül ki.”10) A játéko-
san induló Szemléletek (1915) a perspektívához kötöttséggel 
járó elvakultságon kesereg: „mit várhatok hát embertársaim-
tól, akik mind a maguk részéről, a maguk más és más fogla-
latosságának kábulatában élnek?” A napfényben fürdő me-
zőt a tábornok terepnek, a paraszt kaszálónak, a festő tájkép-
nek látja.11 Ez önmagában is elég ok arra, hogy fenntartással 
fogadjuk az eszméket, sőt az azokat megfogalmazó szavak je-

9. Karinthy Frigyes: Kegyelet, in: K. F.: Szatirikus esszék, aforizmák: 
Ki kérdezett? – Notesz (Szatírák II.), Akkord, Budapest, 2004, 266–270.

10. Karinthy Frigyes: Színes és fekete (Jegyzetek az Enciklopédiá-
hoz), in: K. F.: Szatirikus esszék, aforizmák: Ki kérdezett? – Notesz  i. m. 
274–277, 274.

11. Karinthy Frigyes: Szemléletek, in: K. F.: A repülő ember – Krisz-
tus és Barabás (Szatírák I.),  i. m. 79–81. 
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lentését. A már említett Haza és „haza” az ideológiai elfogult-
ságok abszolút igazságként való beállítását bírálja; a Szavak 
(1915) egy romlatlan ősnyelv iránti vágyat fejez ki, a hitelte-
lenné vált üres szavak világában. A Jelszavak (1917) ennek in-
doklását is kifejti: „Az új szóra azért van szükség, hogy újra 
gondolkodóba ejtsen, újra rákényszerítse értelmünket, hogy 
foglalkozzék vele, és keresse, mit jelent a szó. (…) Jó, elhi-
szem, hogy az abszolút igazságot nem lehet megtalálni (…). 
de lehet új utakon keresni, lehet új érvekkel támogatni s új 
irányból indulni feléje.”12 

A Budapesti emlék (1913) című kötetben szereplő Testi szép-
ségben a megszokott látásmód fantasztikus alternatívája a ha-
lál utáni, test nélküli szellem-nézőpont. A test és annak szép-
sége innen nézve átértékelődik, a nő, aki korábban tetszett, 
groteszknek, furcsának és komikusnak hat. A két elhunyt, az-
az „örökkévalóság-fogytiglan” behívott barát beszélget. „Az-
előtt például őrülten szerelmes voltam a lábaiba. Kérlek alás-
san, ugyan kérlek, hogy néz ki egy emberi láb! Nyilvánvalóan 
olyan, mint egy elnyomorodott kéz. (…) Az ujjak eltorzultak, 
és a tenyérből lett egy vaskos, formátlan húsdaganat. Nem ér-
tem, hogy ezt akkor nem vettem észre.” Nem beszélve a szá-
jat alkotó két vörös húsgörcsről, a „formátlan valami” orról. 
„Hanem a legkomikusabb és szánalmasabb a két fül. (…) És 
két ilyen kis cafatocska lóg a fej két oldalán, és ez nekem tet-
szett! és meg akartam csókolni! Brr!”13

Hasonló relativizálásra ad lehetőséget az emberfölötti né-
zőpont a Grimasz (1914) című kötet „Emberfölötti dolgok” 

12. Karinthy Frigyes: Jelszavak, in: K. F.: A repülő ember – Krisztus és 
Barabás i. m. 90–93, 91.

13. Karinthy Frigyes: Testi szépség, in: K. F. Görbe tükör (Karcolatok, 
humoreszkek), Karinthy Frigyes összegyűjtött művei, Szépirodalmi, Bu-
dapest, 1975, 294–296.
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ciklusában. A Csevegés az űrben szereplőinek (Terrike, luna, 
Vénusz, Szaturnusz, Neptun doktor) égitest-nézőpontjából az 
ember veszélyes bőrbetegség, amit szegény Terrike elkapott 
és a doktor bácsi a lehetséges gyógymódokat vázolja (áradás, 
vulkánkitörés, földrengés, végső esetben operatív beavatko-
zás).14 Hasonló megoldás a kacsapecsenye előzményeinek el-
beszélése a kacsa perspektívájából.15

A viszonylagosság a témája a már az első világháború ide-
jén íródott Félelem és reménynek – az Aki utoljára nevet (1916) 
kötetben – amely a civil és a frontkatona nézőpontját szem-
besíti. Az egyik örökös halálfélelemben él, a másik mindent 
reménnyel telve lát – a humor forrása a szerepcsere. A kato-
na az, aki a pergőtűzben is örvendezve reménykedik a sze-
rencsében, hogy nem találják el, míg az ehhez képest bizton-
ságban élő civil az, aki számára „reszkető aggodalom és fo-
gaknak csikorgatása az élet”, hiszen annyi betegség és baleset 
fenyegeti az embert.16

Az alternatív nézőpont használata felforgatja a bevett véle-
kedéseinket a dolgok normális és szükségszerű voltáról. Ez a 
humornak a határsértésre és – Penjon 1893-as La rire et la li-
berté című könyve nyomán – az ebből fakadó szabadságérzet-
re alapozott Kline-i pszichológiáját igazolja,17 különösen így 

14. Karinthy Frigyes: Csevegés az űrben, in: K. F.: Görbe tükör (Kar-
colatok, humoreszkek) i. m. 409–411.

15. Karinthy Frigyes: Kacsapecsenye, in: K. F.: Gyilkosok – Harun al 
Rasid i. m. 165–168.

16. Karinthy Frigyes: Félelem és remény, in: K. F.: Görbe tükör (Kar-
colatok, humoreszkek), i. m. 661–663.

17. l. W. Kline: The Psychology of Humor. The American Journal of 
Psychology, 1907, vol. 18. no. 4, 421–444. A humor hatása a törvények, 
fogalmak hatókörének eltúlzásából vagy akár megsértéséből ered (434), 
teret nyitva ezáltal a játékhoz és a művészethez hasonlóan az örömnek, 
amelynek forrása a tudat, hogy szabadságunkban áll a társadalmi rend 
és a törvény fátylát fellebbenteni (436).
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van ez a (logikai) inverzió esetében, amikor a normális pon-
tosan az ellentétébe megy át.

Az Így írtok ti (1912) optimisták-ciklusának egyik da-
rabja, a Buxbaumné, a fa a normális/őrült, valóság/képtelen-
ség, lehetséges/lehetetlen elbizonytalanításával éri el ezt a ha-
tást. Az elmegyógyintézet egyik ápoltja szerelmes lesz a kert-
ben álló almafába, sőt egy év után gyermeket vár tőle, aki 
természetesen rá fog hasonlítani. Kéri az orvost, hogy ké-
szíttessen bölcsőt, mire az levonja a tanulságot, hogy betegé-
nek elmeállapota tovább romlott. Azután egy reggel megné-
zi, megérett-e már a gyümölcs a fán. „Azonnal meglátta. (…) 
Csakugyan az ő betegéhez hasonlított. Az orvos megcsóvál-
ta fejét és levágta. Aztán telefonált, hogy hozzanak bölcsőt, 
deszkából.”18

A tanulság az időrend kauzalitását fordítja visszájára, 
olyanformán, hogy a túlvilágon Szent Péter az elbeszélő életé-
nek filmjét kénytelen visszafelé leforgatni, hogy az elszakadt 
szalagot le tudja szedni a vetítőgépről. Az étkezés úgy zajlik, 
olvashatjuk, hogy „a gyomromból a már elkészült jóféle túrós 
tésztát villával és késsel szépen beleraktam a tányérba:” majd 
fiatalodni kezd, feketedni kezd a haja, a fogai belehullanak 
a szájába, felesége egyre szebb lett és egyre jobban szerette. 
„Ekkor azonban már huszonötéves voltam, visszaszöktettem 
feleségem az apjához és beleszerettem.” Végül visszakerül a 
bölcsőbe, hogy szoptatós dajkáját ellássa tejjel. „Hogy ezután 
mi történt, nem tudom, csak egy sötét helyiségre emlékszem 
még, ahova engem valaki erőszakkal betuszkolt.”19

A Tolvajország szatírájának lényege, hogy paradox szín-

18. Karinthy Frigyes: Buxbaumné, a fa, in: Görbe tükör (Karcolatok, 
humoreszkek) i. m. 76–79.

19. Karinthy Frigyes: A tanulság, in: Görbe tükör (Karcolatok, humo-
reszkek) i. m. 80–83.
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ben tünteti fel a magántulajdonnal kapcsolatos értékítélete-
ket. „A magántulajdont szigorú törvények védelmezték min-
den erőszak és rablás ellen, s így mindenki bőségesen el volt 
látva azokkal a javakkal és értékekkel, amiket el lehetett lop-
ni tőle.” A humor forrása a meghökkentő lehetősége egy vi-
lágnak, ahol „a rendőrség szigorúan őrködött, hogy vissza-
élések ne történjenek, hogy például, ha valakitől annak rend-
je és módja szerint elloptak valamit, az illető ne követelhesse, 
sőt ne is lophassa vissza ugyanattól, tönkretéve a tolvaj fára-
dozásának gyümölcsét, hanem tisztességes, szorgalmas tolvaj 
módjára, lopjon másvalakitől, aki szintén mástól lopta, nem 
tőle.”20 Érthető, ha itt a házépítés destrukciónak minősül, hi-
szen az ilyen ingatlanról nem lehet megállapítani a törvényes 
eredetét, vagyis hogy kitől lopták.

A bizonytalanság kiterjed az én és az identitás kérdésére 
is, arra az énre, amelynek esszencialista-ontologizáló felfogá-
sát már Hume megkérdőjelezte, a korban pedig közismertek 
voltak  Nietzsche és Freud kételyei, amelyeket Karinthy is osz-
tott. „Én – nem volt és nincsen. Én – ez csak lesz.”21 – írja, az 
önmegértés folyamatának emlékező-utólagos jellegére utalva 
(értelmezésem szerint). Sőt, annak ellenére, hogy nem külön-
böztette meg filozófusi precizitással az én, identitás, ipszeitás, 
lélek fogalmait, jóval többet mond a kérdésről a közismert Én 
és énke22 játékos koncepciójánál. Az önmaga számára átlátha-
tó én és az „őszinte” önmegértés mint az identitás alapjai egy-
aránt megkérdőjeleződnek. „Őszinteség? Ki mondta nektek, 

20. Karinthy Frigyes: Tolvajország, in: K. F.: Cirkusz (Válogatott írá-
sok), Első kötet, Szépirodalmi, Budapest, 1956, 169–171, 169.

21. Karinthy frigyes: „Én”, in: K. F.: „Ki kérdezett?” – Notesz (Szatí-
rák II.), Akkord, Budapest, 2004, 245–249, 249.

22.Karinthy Frigyes: Én és Énke, in: Gyilkosok – Harun al Rasid (El-
beszélések II.), Akkord, Budapest, 2002, 107–112.
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hogy az a mód, ahogy önmagunkkal beszélünk, az a viszony, 
amiben önmagunkkal vagyunk, az a látás, ahogy önmagun-
kat látjuk, lényegben különbözik az általános emberismeret-
től? Csak tartalomban, adatokban több az, amit magamról 
tudok, de a tegnapi énem éppoly érthetetlen valami, mint 
bárki másé, akit utamba dob a végzet. (…) Vajon ismerném-e 
magamat, ha mások nem ismernének? (…) Vajon nem mások 
énjéből merítettem a magamét?” – olvashatjuk a Minden más-
képpen van nyitódarabjában.23 Az én instantaneitásának, disz-
kontinuitásának hume-i tézise jelenik meg a Noteszemben is: 
sok tolakodó képzet, érzés, „melyeknek jelenben adott összes-
ségét szoktuk én-nek nevezni.”24

Az identitás interszubjektív konstitúciója tehát, amely a 
szociális én pszichológiai elméletének és az interszubjektív fe-
nomenológiának egyaránt a kiindulópontjává válik később, 
Karinthy számára is evidens volt. Ezt mutatja Ki kérdezett 
és a Minden másképpen van több gondolatmenete, ahogyan 
szépirodalmi formában a Mennyei riport is. 

„Címszavak a Nagy Enciklopédiához” volt a Ki kérdezett 
címmel 1926-ban kiadott Karinthy-kötet alcíme, amelyben a 
Lelkek relativitása is olvasható. Ebben az írásban többek kö-
zött a szubjektivitásból eredő „viszonylatosság” hatását rögzíti 
a személyes identitás vonatkozásában. „A bizonytalanság szo-
rongó szédülése fog el, ha elgondolom, kire hallgassak hát, ki-
nek hihetek, kiről tudom meg, hogy embertársam, akihez iga-
zodni, akihez hasonlítani akarok, ha érdemes, akitől külön-
bözni szeretnék, ha kell, milyen valójában – s milyen ember 
vagyok valójában magam, akit csak lelkek tükrében láthatok, 

23. Karinthy Frigyes: Előszó, magamhoz, in: K. F.: Minden máskép-
pen van (Szatírák III), Akkord, Budapest, 2004, 5–19, 7.

24. Karinthy Frigyes: Noteszem, in: K. F.: Minden másképpen van i. 
m. 49–53, 49.
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ha e tükörről kiderül, hogy annyiféleképp torzít, ahányféle?”25

A Mennyei riportban a dologszerű én mesterségességéről 
olvashatunk: „Az egész ezen az ostoba »én« képzeten múlik. 
minden félreértésnek ez az oka. mindenáron rögzíteni akar-
juk.”26 Ehhez járul az önmagát meghatározó egyén – többek 
között nietzschei – gondolata, a – nevükben is a nietzschei 
szabad szellem ideálját idéző – Szabad lényekről szólva, akik 
„nincsenek énjükben meghatározva”, az a döntő náluk, hogy 
„milyenek akarnak lenni”. Ezért itt merlin küldetése tárgy-
talanná válik a Hetedik Kör antiesszencialista, antiszubsz-
tancialista tanulságai miatt. „mint újságíró, arra vállalkoz-
tam, hogy a dolgokat s főként a lényeget leírjam, ábrázoljam, 
olyannak, amilyennek. olyan világban, ahol a tulajdonságok 
nem állandóak, s nincsenek a szubsztanciához kötve, tehetet-
len vagyok.”27 

Karinthy regényei is hasonló belátásokat tükröznek tehát, 
nem csak az én, az identitás vonatkozásában, hanem általá-
nosabb ismeretelméleti szinten is. magától értetődik ez relati-
vizmus, illetve perspektivizmus a swifti mintát követő Utazás 
Faremidóba esetében, de igaz a valóságot a képzelet világával 
összemosó Kötéltáncra és a Mennyei riportra is.

A Kötéltáncban az Erna által a – kauzális determináció té-
telével szemben kifejtett – csodaelmélet28 és a minden egyes 
egyénhez tartozó párhuzamos mennyországok (egyben uni-
verzumok) elgondolása adja meg az alaphangot.29 A perspekti-
vizmus ismeretelméletének játékos ontológiai szintre emelése 

25. Karinthy Frigyes: lelkek relativitása, in: K. F.: Ki kérdezett – No-
tesz  i. m. 148–150, 150.

26. Karinthy Frigyes: Mennyei riport, Akkord, Budapest, 2008, 78.
27. I. m. 243.
28. Karinthy Frigyes: Kötéltánc, in: K. F.: Utazás Faremidóba – Ca-

pillária – Kötéltánc, Szépirodalmi, Budapest, 1976, 199–379, 207.
29. I. m. 211.
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(a nagyevő mennyországában a csillagok ételek, stb.) ráadásul 
ontológiai relativizmussal egészül ki: „ez, amibe mi vagyunk 
benne, ez a világmindenség, ez is csak egyike a sok mennyor-
szágnak, egy furcsa lélek mennyországa ez, akinek, úgy lát-
szik, míg élt, ez volt a vágya és az akarata és a boldogsága, 
hogy minden így legyen, ahogy van, és mi, az ő akaratának 
szülöttei, az ő álomképei és káprázatai, ilyenek legyünk, mint 
amilyenek vagyunk”.30 Az emberek egymást „megismerő” vi-
szonya olyannyira szubjektív, tehát rejtett motivációk befo-
lyása alatt áll, hogy ez „a legteljesebb viszonylagosság…sehol 
semmi állandó, semmi bizonyosság…semmi fix pont, ami-
hez mérni lehetne, a többit”.31 Ez az én állandóságának ta-
gadásához vezet, másfél évtizeddel korábban megfogalmazva 
azt, amit majd fenomenológiai alapokon Jean- Paul  Sartre fo-
galmaz meg Az Ego transzcendenciájában és Az undorban. Az 
én kezem, az én lelkem – „itt csupa birtok van, de hol a birto-
kos?” A válasz: „Hogy a birtokos, az én, akinek mindez birto-
ka, az nincs sehol!… vagy legalábbis nincsen itt. Hogy annak 
én csak függvénye vagyok, holmi esetlegesség, a véletlenek, a 
vakeset tengerére kidobva.”32 Az emberi létezés kontingenciá-
ját hangsúlyozzák Erna szavai is: „nincs törvény”.33 Gyakorlati-
lag a  Sartre által is elfogadott egzisztencialista kiindulópont-
tal van dolgunk az egyik pszichiátriai orvos szereplő által ki-
fejtve: nincs eredendő bűn, ezért felelősség sincs,34 ahogyan 
determináció sem – azzal a különbséggel, hogy a rögzített er-
kölcsi világrend hiányát és a szabad akaratot  Sartre választá-
si szabadsága nem teszi egyenlővé a felelősség hiányával (bár 

30. I. m. 212.
31. I. m. 218.
32. I. m. 220.
33. I. m. 276.
34. I. m. 220.
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a vád gyakran elhangzott a „nihilizmus” ellenfelei részéről), 
de persze ő nem is volt a szolipszizmus híve. Itt viszont mind-
ez az én fiktivitásából („álomképe vagyok tulajdon magam-
nak”) kiindulva merül fel, amelynek relativizmusa tovább ra-
dikalizálódik az álom (mint igazi valóság) és valóság (mint 
álom, fikció) toposza által. „Hogy a birtokos hol van, a má-
sik példányom, akinek én csak függvénye vagyok, mit tudom 
én? mit tudom, melyik dimenzióban horkol, mert elrontot-
ta a gyomrát?”35 (A posztmodernitásnak oly kedves Borges ál-
tal többször feldolgozott és az irodalmi köztudatban általá-
ban az ő – és magyarországon sem Karinthy – nevéhez kap-
csolt gondolatok ezek.) Ha pedig az élet álom, akkor igaz 
lehet, amit a hipnotikus tehetséggel bíró, bizonytalan identi-
tású (tudós/szélhámos) Jellen Rudolf/darman dénes/Jézus/
Raganza mond Carabella lídiának, az ünnepelt színésznő-
nek (színész, nő, sőt állandóan hazudik): „Talán kegyed nin-
csen is, csak én álmodom most kegyedet, vagy ha nem én, 
valaki más…”36 Esetleg vetített mozgókép, mindenesetre fik-
ció. Ebben a keretben az álom világa valójában álom az álom-
ban, ami esetleg egyenlő az igazi ébrenlét valóságával, ahon-
nan nézve a test, az elkülönült testi létezés csak emlék.37 Az 
onirikus elbeszélés egyben eszköz, amely által az álom-fik-
ció és a valóság összemosódik, elbizonytalanítva az olvasót, 
vagy egyenesen megtréfálva a kettő közül valamelyikre beál-
lított elvárásait.38 Nem könnyíti meg a befogadó helyzetét az 
sem, hogy (látszólag?) ugyanarról a szereplőről teljes termé-

35. I. m. 222.
36. I. m. 260.
37. I. m. 264.
38. ld. pl. azt a részt, amely tényszerű külső nézőpontú elbeszélés-

ként idnul („Két hét múlva, egy délután Erna eljött hozzá a lakásá-
ra.”), majd nyilvánvalóvá válik, hogy pszichonarrációról van szó, mind-
ezt Jellen Rudolf álmodja. i. m. 272–281.
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szetességgel szól különböző neveken említve őt az elbeszélő. 
mindez, tegyük hozzá, az elbeszélői megbízhatóságba vetett 
olvasói hit megingatásával kihat – visszamenőlegesen is – az 
egész szöveg befogadására, beleértve természetesen a sikeres 
szellemidézésre vonatkozó részeket. Az elbizonytalanítás te-
hát nem csak tartalmi-diegetikus, hanem diszkurzív-narráci-
ós eszközökkel is történik.

A néhány évvel későőbb írt Mennyei riport főszereplőjé-
nek, merlin oldtimernek a fő jellemzője, hogy mindig rend-
hagyó szemszögből igyekszik nézni riportalanyait,39 „számára 
olyan a világ, mintha új bolygót fedezne fel.”40 Ez egybecseng 
a Jelszavakban is kifejtett averzióval a kész jelentésekkel szem-
ben. merlin végül az elképzelhető legszélsőségesebb perspek-
tíva-felfedezésre vállakozik, a túlvilágról való tudósításra. Ez 
a három dimenziós világunkból a negyedik majd a többi di-
menzióba való utazást jelenti, amelyke mind más fizikai jel-
lemzőkkel rendelkeznek (tér, idő, szilárdság, mozgás szem-
pontjából). A bevett jelentések, a kinyilatkoztatott dogmák 
átértékelésének szándéka a lehetséges világok perspektívá-
it kutató oldtimer alakjában magát az Új Enciklopédiát író 
Karinthyt engedni látnunk, a háttérben pedig a minden érté-
ket átértékelő  Nietzsche fedezhető fel. Az újszövetségi Tamás 
merlin oldtimerrel és diderot-val beszélgetve a dogmatikus 
gondolkodás ellen érvelve nem csak a klasszikus szkeptikus 
hagyományt, hanem a nietzschei szabad szellemet is felidézi. 
„mi más az egész, ami itt történik, mint egy óriási kísérlet? 
Ki az az elbizakodott, aki meg tudná mondani előre, milyen 
Törvényt ismerünk meg a kísérlet által?”41 A vakbuzgó tanít-

39. Karinthy Frigyes: Mennyei riport, Akkord, Budapest, 2008, 30–
31.

40. I. m. 40.
41. I. m. 147–148.
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ványoktól elhatárolodva kijelenti: „Ők a megoldást ott látják, 
a tekintetében, én mindenütt keresem, vajon ha nehezebben 
s hosszabb és keservesebb úton is, nem én találom meg előbb, 
mint ők, akik már nem keresik, mert azt képzelik, hogy meg-
találták?”42 

A túlvilági események közvetítése kapcsán már konkrét 
(hermeneutikai-fordításelméleti) problémaként merül fel az 
eltérő nézőpontokból eredő különbsége a fogalmaknak. Aho-
gyan az indiai és az európai fogalmak sem egyeznek meg,43 
még inkább így van ez a negyedik vagy többedik dimenzióval 
kapcsolatban.44 Karikaturisztikus formában kifejezve: „amit 
odaát, mondjuk, kefének ismernek, az a valóságban (vagy 
mondjuk egyelőre: itt) mondjuk, baracklekvár, esetleg vi-
szont.”45 A megváltozott nézőpont jelzőjeként elhangzik a „li-
liputi” kifejezés, utalva a Karinthynak oly kedves swifti nar-
ratívára, ami ennek a szövegnek is az ősszövegét képezi.

A lehetséges világok és a fordíthatóság kérdése ráadásul 
itt együttjár a valóság/fikció és a valóság (ébrenlét)/álom ha-
tárok elbizonytalanodásával. merlin oldtimer túlvilági kísé-
rője denis diderot, aki őt Rameaunak szólítja, vagyis saját 
szereplője – írói fantáziájának terméke – nevén.46 A történe-
lem és az oksági törvény az ötödik dimenzió diderot-ja szá-
mára csak mulatságos álom.47 Itt Julius Caesar álmában lát-
ja hősünket, amelyet az valóságnak hisz, a császár ébredése-
kor viszont ő maga is álomból ébred.48 Valójában ez a valóság, 
legalábbis a hatodik kiterjedésben (megint csak az én inter-

42. I. m. 148.
43. I. m. 65.
44. I. m. 71.
45. I. m. 72.
46. I. m. 91.
47. I. m. 107.
48. I. m. 143.
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szubjektív alapját tematizálva): „Egymást álmodjuk (…), egy-
más valódi lényét alakítja, változtatja és idomítja, önmagá-
hoz, mindegyikünk”.49

A két regény példája mutatja, hogy a perspektívához kö-
töttség tényére való reflexió nem csak a komikumnak alkotó-
eleme, hanem a humoros szatíra olyan eseteinek is, amelyek 
nem váltanak ki nevetést. A dinamikus komikumelméletek 
rendszerint a váratlanságot, az újdonságot, a meglepődést – 
tehát az alternatív perspektívát – tekintik a komikum előfel-
tételének. Köstlin kontraszt-elmélete szerint a komikumot az 
váltja ki, ah valami egyszerre helyes is, helytelen is, különbö-
ző szempontból nézve.50 míg Bergson a humort és az iróni-
át a szatíra két fajtájának tekinti, mások szerint a komikum a 
szatíra mint kritikus valóságszemlélet alapeleme, amely egy-
fajta fölény, rálátás birtokában leleplezi a látszatot.51 Nevetés, 
komikum, humor, szatíra és irónia szövevényes és vitatott vi-
szonyrendszert alkotnak, amelynek tisztázására itt nem vál-
lalkozhatunk. Az ismeretelméleti megközelítés javaslatával a 
figyelmet az antidogmatikus jelleg közös nevezőjére szeret-
nénk felhívni, amely egyben ideológiai és etikai vonatkozá-
sokat is hordoz. A filozófia kérdések iránt érdeklődő Karinthy 
azért lehetett nagy humorista, mert az intellektuális humor 
angolszász hagyománya a szkepticizmus bölcseleti hagyomá-
nyát teszi a mindennapi életgyakorlat részévé.

49. I. m. 206.
50. ld. Szalay Károly: Komikum, szatíra, humor, Kossuth, Budapest, 

1983, 11.
51. ld. Szalay i. m. 122.



IRÓNIA ÉS moR Ál NAGY lAJoS 
RÖVIdPRÓZÁJÁBAN

Nagy lajos karcolatainak és novelláinak értékelői mindig is 
kiemelték a kritikus látásmódot és az ennek szolgálatába állí-
tott irónia és szarkazmus is szembetűnő a szerző számos szö-
vegében. Felvetődik azonban a kérdés, mennyire egyeztethe-
tőek össze a − konkrétan vagy allegorikusan, illetve parabola-
szerű általánosításon keresztül − referenciális olvasatot igénylő 
eszközök az irodalmiság esztétikai követelményével. Ezzel ösz-
szefüggésben: az írói szándék megjelenhet-e a mű mondani-
valójaként úgy, hogy ne érje a tendenciairodalom, a zsurna-
lizmus elmarasztaló ítélete. lehet-e egyáltalán mondanivalója 
az irodalomnak (itt: vagyis az írónak) saját társadalmi-politi-
kai kontextusáról? lehet, de nem szabad, tanítja az esztéticista 
irodalomszemlélet, amivel azonban Nagy lajos elméleti meg-
nyilatkozásaiban sem értett egyet, ahogyan a mai olvasó sem 
feltétlenül teszi. lásd erről Heller Ágnes szavait a struktura-
lista perspektíváról, a radikális modernizmus mindeddig utol-
só leheletéről: „A művészet értelmezésében a magas moderniz-
mus végteljesítményének, ha nem is okvetlenül csúcsteljesít-
ményének apoteózisa, a referens nélküli, azaz autoreferenciális 
művészet vagy inkább művészetértelmezés apoteózisa.”1 Ez-

1. Heller Ágnes: A harmadik  Nietzsche, in: loboczky János (szerk.): 
„Európa  Nietzsche után”, Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, No-
va Series Tom. XXXII. Sectio Philosophica. EKF líceum Kiadó, Eger, 
2005. 17–27, 21.
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zel áll szemben a többek között Bahtyin által megfogalmazott 
kiinduló tétel, miszerint „a szó szociális esemény” és éppen „e 
»társadalmi lelke« teszi alkalmasá a szót arra is, hogy esztéti-
kai jelentést hordozzon”.2 A konkrét megnyilatkozás szociá-
lis beágyazottságának művészetre való alkalmazása az alap-
gondolata számos, magát marxistának valló esztétikának (ám 
ezeket általában ideológiai szempontok torzították el, tették 
dogmatikussá, és ezáltal elméletként is elhibázottá). Nagy la-
jos szocialista írói programja tökéletes párhuzamba állítható 
az irodalom valóságértékelő működésmódjáról megfogalma-
zott bahtyini kijelentésekkel: „Az irodalomban kiemelkedő-
en fontos szerepet játszanak a hozzágondolt értékítéletek. Azt 
is mondhatnánk, hogy a költői mű a kimondatlan szociális ér-
tékelések hatalmas kondenzátora: itt minden szó telítve van 
velük. A művészi formát – legközvetlenebb kifejeződésüket – 
éppen ezek a szociális értékelések szervezik meg.”3 Ennek elle-
nére, kevéssé tárgyalt tény, hogy Nagy lajosnak nem csak tár-
sadalmi-politikai és erkölcsi nézetei voltak igen határozottak, 
hanem az ezekkel összekapcsolódó irodalomelméleti, próza-
poétikai meglátásai, koncepciója is. Ezek számbavétele szük-
séges ahhoz, hogy műfaj, referencialitás és irodalmiság tekin-
tetében következtetéseket vonhassunk le irónia és morál vi-
szonyáról. Az irónia fogalma használatának pontosítása után 
az ebben foglalt értékelő perspektíva változatait vizsgáljuk a 
szerző különböző, illetve hibrid műfajú szövegeiben, hogy iro-
dalmiság és valóságreferencialitás viszonyát leíró és értékelő 
szempontból is árnyaltabban közelíthessük meg.

Nagy lajos irodalomelméleti és prózapoétikai nézeteit el-

2. mihail m. Bahtyin: A szó az életben és a költészetben (A szoci-
ológiai poétika alapvonalai) (Ford.: Könczöl Csaba), in: m. B.: A szó a 
költészetben és az életben, Európa, Budapest, 1985, 5–54, itt: 30.

3. I. m. 34.
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sősorban irodalmi publicisztikáiból, kritikáiból és önéletírá-
saiból ismerhetjük meg. Nem tételes elméletről, hanem vi-
szonylag kevés módosulást mutató koncepció elszórt meg-
nyilatkozásairól van szó. Ezek egy része irodalompragmatikai 
kérdéseket érint, esetleg jár körül: az irodalom mibenléte, ér-
tékviszonyai, feladata; irodalom és valóság viszonya; ideoló-
gia, intézményrendszer, író, mű, olvasóközönség kapcsola-
ta. A formai, mondhatni protonarratológiai kérdések pedig 
szereplő, történet, nézőpont problematizálásaként merülnek 
fel általában. Ezek közvetlen kapcsolatban állnak Nagy la-
jos emberekről, értékekről, erkölcsökről vallott felfogásával. 
A lázadó ember bizonyítja, hogy Nagy lajos itt valóban tuda-
tos marxista ideológiakritikát gyakorol, ami kézenfekvővé te-
szi, hogy esztétikájában is marxista alapot tételezzünk fel. (Ez 
nem jelenti, hogy bármi köze lett volna a bármikori hivatalos 
szocializmus vagy marxizmus giccs- vagy propagandairodal-
mának dogmatikus elméletéhez és sematikus gyakorlatához.) 
A cél mindenesetre a valóság hű ábrázolása. „Az igazi való-
ságról nem sok szó esett. Ezt a valóságot az ideológia leplezte. 
Igen, az ideológia leplezett és szakadatlanul hamisított. Iro-
dalom és újságírás végezte a legfőbb ideológiai szolgálatot.”4 
Tegyük hozzá, hogy az ilyen irányú elméleti tájékozottság-
nak saját munkásságának korábbi szakaszaiban, főként 1919 
előtt nyilván legfeljebb részlegesen lehetett birtokában. Iro-
dalom, emberi viszonyok és értékelés mély összefüggését mu-
tatja a következő idézet is: „Emlékszem, hogy a magam kiala-
kulófélben lévő irodalomszemléletébe, illetve úgy mondom 
társadalomszemléletébe, először a Gárdonyi Göre Gábora üt-
között, majd annak folytatásai, a Kátsa cigány, a Göre Martsa 
lakodalma, a Durbints sógor és a többi. Eleinte mulattam raj-

4. I. m. 62.
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tuk, de csak néhány oldalon át, egyszerre csak észbe kaptam, 
az egész írást, írássorozatot véteknek éreztem. A paraszt olyan 
kívülről-felülről nézését éreztem meg ezekben a művekben, 
amit hamisnak, sőt rosszindulatúnak tartottam. Ezek a Gö-
re-históriák voltak az első olvasmányaim, amelyek arra kész-
tettek, hogy mindinkább megnézzem, ki és mi az író; kiknek, 
miknek ír, kiről, miről, kik mellé húzó és kik ellen ágaskodó 
hajlandósággal.”5 

Nagy lajos kijelenti, hogy „a l’art pour l’art műalkotás 
képtelenség”, művészi és írói alkotás szempontjából tehetség-
telen emberek kitalálása, akikben „nincs kollektív akarás; te-
hát olyan akarás, mely a saját egyéni jóléte problémáin túl is 
hat”.6 olyan „agitatív” alkotói magatartást kér számon te-
hát, mely mögött világszemlélet és társadalomszemlélet van: 
„harcba indulok a mindenség ellen; szólok, írok, közlöm a 
gondolataimat másokkal, kapacitálni akarok mindenkit, vál-
toztatni a világon, (…) megszüntetni akarom a fájót.”7 Világ-
szemlélet az irodalomban című 1919-ben írt ars poeticájában ez 
az emancipatorikus világszemlélet jelenti az egyetlen helyes és 
szükséges világszemléletet, amely meghatározza a műalkotás 
esztétikai státuszát: nem a szépség, hanem az igazság megje-
lenítője. „A művész, mint minden ép (vagy: igaz) ember er-
kölcsi lény: minden megérzésre helyesléssel és ellenzéssel rea-
gál, ezt a folyamatot kísérő gondolattömeg: az ítéletek sora.”8 
mert nem is lehet az emberről és társadalmáról ítéletek nél-
kül írni, az objektivitás legfeljebb látszólagos lehet. „Az írói 

5. Nagy lajos: A lázadó ember, Szikra, Budapest, 1949, 197.
6. Nagy lajos: Nincs l’art pour l’art, in: N. l.: Író, könyv, olva-

só. Válogatott cikkek és tanulmányok I, Szépirodalmi, Budapest, 1959, 
297–304, 298.

7. I. m. 300.
8. Nagy lajos: Világszemlélet az irodalomban, in: N. l.: Író, könyv, 

olvasó. Válogatott cikkek és tanulmányok I.  i. m. 61–65, itt: 62–63.
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alkotásnak értékét a belőle kisugárzó, az olvasó lelkét átfű-
tő agitatív erő teszi, tehát az írói alkotásnak tendenciái van-
nak.” – bár ezek „mintegy szándéktalanok, mert a művészet 
nem kigondolás, hanem intenció”, teszi hozzá.9 Párhuzam-
ként újra csak érdemes felidéznünk Bahtyin kijelentését, mi-
szerint „a költői megnyilatkozás összes elemét áthatja a szer-
ző tartalomról alkotott véleménye és alapvető szociális pozí-
ciója”, mégpedig nem csak tartalmilag, hanem a forma révén 
is, „közvetlenül a látásmódban és a művészi anyag elrende-
zésének módjában”.10 (Tegyük hozzá, az artisztikum helyett 
a mű progresszív társadalmi mondanivalójának és hatásá-
nak az előtérbe helyezése a korabeli magyar irodalmi mező-
ben nem volt ismeretlen, de például móricznál a regényesí-
tés, az idill, az épateur naturalizmus, a felfokozott, teátrális 
drámaiság egészen más képletet alkotnak, mint Nagy lajos 
írásművészete. Ez utóbbi nemcsak világszemléletileg konk-
rétabb és következetesebb, hanem − talán az eddigiek fényé-
ben meglepő módon – stiláris műgond, ökonómia és fegyel-
mezettség tekintetében is felülmúlja a nagy riválist. A szenv-
telen hang és a szűkszavú fogalmazás Nagy lajos keserűen 
humoros, ironikus, szarkasztikus látásmódjának a kifejező-
je, amint látni fogjuk.) 

A lázadó emberben Nagy lajos többször is említi, hogy 
orosz novellisták és Gorkij hatására kezdett el írni, akiket kü-
lönbnek érzett a magyar tárcanovellistáknál, mert írásaik a 
valóság igaz ábrázolásai: „megmutatják az embert, olyan-
nak, amilyen, az életet; feltárják az ismeretlent, az összefüg-
géseket, hatni akarnak az olvasóra, talán emberiességet akar-

9. I. m. 63.
10. mihail m. Bahtyin: A szó az életben és a költészetben (A szo cio-

ló giai poétika alapvonalai) (Ford.: Könczöl Csaba), in: m. B.: A szó a 
költészetben és az életben  i. m. 5–54, itt: 41.
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nak benne kelteni.”11 Gorkij Huszonhat és egy című elbeszélése 
azért hatott rá a reveláció erejével (amelyet utólag maga is túl-
zásnak érez), mert nem mesterkélt, céltalanul kiagyalt szóra-
koztatás csupán. „Egészen más, mint amit a mai magyar no-
vellistáink írnak. Egészen más témaválasztásban, hangban, 
a nem fordulatos és nem csattanóval végződő történet keze-
lésében. És más főleg azáltal, hogy a novella alakjai szegé-
nyek, a társadalom legalsó szintjéről való emberek, akiket az 
író nem felülről néz. Szóval más az író szemlélete. (…) Úgy 
gondoltam, hogy Gorkij igazat ír, a többiek pedig, mármint 
az akkori magyar tárcanovellák gyártói, csupán szórakozta-
tó elmejátékot művelnek, s amit írnak az nem a valóság, ha-
nem valami különös csinálmány, Mache, s talán az is szük-
ségképpeni lényegük, hogy hazugok legyenek.”12 Az életrajz 
ismeretében felismerhető, hogy Nagy lajos novelláinak té-
mái, helyszínei, alakjai közvetlenül a személyes élmények, 
nem pedig a képzelet valóságából vétettek, nem alkotnak fik-
ciót, költeményt, „csak” amennyiben észrevételre és megszer-
kesztésre kerültek, határozott értékszempontokat érvényesít-
ve. Tehát „fotográfiák” lennének, lukács György naturaliz-
must elmarasztaló kijelentése értelmében? Nagy lajos szerint 
ez az irodalom meg nem értéséből fakad, „irodalomban fo-
tografia nincs”. „Bármilyen hű egy művészi ábrázolás (…), 
minden lerögzített pontja egy írói szándékból is fakad, az én 
szándékom pedig nem volt más, mint megmutatni az em-
bert, egyes tényeit, való jelenségek összefüggését, a társadal-
mat, az életet és annak problémáit. Azonban mindig egy bi-
zonyos szándékkal, mondjuk egyelőre szerényen így: az igaz-
ságos változtatásért küzdve. Az ilyen tevékenységről azonban 
az elmúlt korban azt mondták, hogy propaganda. És ezzel le 

11. Nagy lajos: A lázadó ember, i. m. 307.
12. I. m. 208.
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akarták fokozni a mű, vagy a művek művészi értékét.”13 Ez a 
kontextusérzékeny, a társadalmi emancipáció irányában elkö-
telezett gyakorlati irodalomfelfogás természetszerűleg foglal-
ja magában a politikai és erkölcsi vonatkozásokat, emberről 
és társadalomról. Ez a társadalomkritika azonban nem feltét-
lenül párosul művészi időtállósággal, nem is elsősorban a mai 
olvasó más társadalmi tapasztalatai miatt. Az esztétikai ha-
tásgyakorlás − akár erkölcsi, érzelmi, vagy egyéb felhango-
kat céloz meg – ma már (vélhetően saját korában még igen) 
egyszerűen nem sikerül bizonyos szövegekben. Amelyekben 
igen, azokban a narrátorral, illetve a történet mondanivalójá-
val való személyes írói azonosulás csak bizonyos távolságtar-
tással valósul meg: ezekben a szövegekben jelentkezik legin-
kább az irónia. Ez azonban nem általános szkepszist kifejező 
filozófiai irónia, hanem egy határozott ember- és társadalom-
kép szubjektív magaslatáról letekintő kritikus fanyar humor-
ral és szarkazmussal társított iróniája. Nézzük, milyen alapon 
áll ez az ítélkező irónia.

Antropológia és morál terén Nagy lajos nem úgy volt 
meggyőződéses, elkötelezett ember és író, mintha hitt vol-
na a korban irodalmilag is széleskörűen ható („polgári”) hu-
manizmussal (amiről a marxista tudta, hogy a kapitalizmus 
szabadságot, egyenlőséget hirdető ideológiájaként elfedi 
a társadalmi különbségekből fakadó esélyegyenlőtlensé-
get) együtt az egységes emberi természetben, az emberek-
ben. „Úgy mondom, hogy mi. mintha még ma sem tud-
nék arról, hogy az emberek, ez nem egységes kategória. Az-
az: csak természetrajzilag egységes. (…) A gazdagoknak író 
írók és elmélkedők megszerkesztették a szabadság fogalmát 
s az a szabadság, melyre gondoltak, csakugyan virágzott is” 

13. I. m. 334.
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– írja a századvég, századforduló időszakáról az 1949-ben 
megjelent A lázadó ember című „(önéletrajz)”-ban.14 Társada-
lom- és ideológiakritika jellemző kifejezőeszköze a lakoni-
kus szarkazmus: „Ha a gazdagember tüdőbajos lett, évekre 
elutazhatott davosba, vagy Cairóba. Elvben ugyanezt meg-
tehette a levélhordó is.”15 Ugyanakkor Példázat című írása 
jól mutatja, hogy az igazság kizárja az osztályelfogultságot, 
mert „az emberek egyformán gonoszok, akár burzsoák, akár 
proletárok, (…) semmi ok nincs a reményre, hogy ez vala-
ha is másképp legyen”.16 Ez az érv azonban erős (ön)iróniát 
rejt magában, és ezzel összhangban Nagy lajos a tények ér-
telmezésének szükségességére és az ehhez szükséges kontex-
tus fontosságára hívja fel a figyelmet. Ehhez pedig az író-
nak egységes világszemléletre van szüksége, mivel feladata 
az ember és a társadalom megítélése. mint láttuk, Nagy la-
jos felvállaltan moralizáló író: elítél, kárhoztat és áhít. Az 
értékeléshez pedig értékrend szükségeltetik, ami nélkül a 
gúny, a szarkazmus, az irónia alapját veszti és olcsó szelle-
meskedéssé vagy kötözködéssé válik. Nagy lajos ezt az ér-
tékelő viszonyt a fikciósság fölé helyezi, „tendenciózussága” 
mégsem jelent lapos „zsurnalizmust”, a „publicisztikai” jel-
leg nem von le írásainak irodalmi értékéből. (Pontosabban: 
nem feltétlenül. Amikor igen, akkor ennek oka a fent em-
lített distancia hiánya.) Ami megóvja ettől, az minden mo-
rál mesterségességének a belátása,17 és ennek szembeállítása 
a megkérdőjelezhetetlen emberi-erkölcsi értékekkel: legelső-

14. Nagy lajos: A lázadó ember i. m. 61.
15. Uo.
16. Nagy lajos: Példázat, vagy az író, a polgár, az autó, két proletár 

és a kutya, in: N. l.: Író, könyv, olvasó I. i. m. 345–351, 349.
17. ld. pl. Egy leány – több férfi című elbeszélését, in: Nagy lajos: 

Meggyalázott vágy, Szépirodalmi, Budapest, 1985, 352–367.
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sorban az igazságosság, az élethez és a szerelemhez való jog. 
Ideológiakritikája magában foglalja az előítéletek és az ezek-
ből illetve érdekből fakadó hátrányos megkülönböztetés, ki-
rekesztés minden formájának elítélését, leleplezését, legyen 
szó kizsákmányolásról, prüdériából fakadó olvasói cenzúrá-
ról, antiszemitizmusról,18 bigott valláserkölcsről vagy szoci-
áldarwinizmusról. Utóbbira vonatkozik a jellemző idézet: 
„A nyomor álszemérmes, jaj, csak senki ne tudjon róla. Egy 
gesztussal hirdetett hamis lélektan alapján az esett ember 
hibásnak érzi magát (…), titkolja »bűnét«, s boldogtalanul 
azt hiszi, hogy az élet a »tehetségesebbeké«, az »erősebbe-
ké«. (…) Egy hazug eszmei légkör fojtó szuggesztiója ez! (…) 
Ez a gonosz-ostobává agitált ember!”19 Az olvasói igényekben 
testet öltő ideológiára számos, az irodalmi cenzúra kérdé-
seivel foglalkozó publicisztikájában rámutat, az iménti idé-
zet forrása mellett többek között Szabad-e, lehet-e ma ír-
ni a magyar írónak; Jelentés az írói szabadság ügyében és Író, 
könyv, olvasó címmel. Erről itt bővebben nem szólunk, vi-
szont Nagy lajos és a társadalmi-politikai elkötelezettség 
talán túl egyszerűnek tűnő képletét árnyalandó érdemes 
utalni A kritika elfajulása című publicisztikára, amelyben 
sajnálattal szemlélteti, hogy a művészeti igazságok keresése 
helyett a kritikusok (és a folyóiratok, napilapok) is mennyire 
híján vannak az elfogulatlanságnak: „Azok az írások, ame-
lyek irodalmi művekkel foglalkoznak ma, nem is érdemlik 
meg a kritika elnevezést. Politikai, faji és vallási támadá-
sok azok (…) vagy pedig pajtáskodások, szervezett csopor-
toknak ismét csak politikai, faji és vallási alapon  való egy-

18. ld. A rejtély című novellát in: Nagy lajos: Meggyalázott vágy i. 
m. 326–330.

19. Nagy lajos: Társadalomszemlélet a magyar irodalomban, in: N. 
l.: Író, könyv, olvasó I. i. m. 133–138, 134.
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mást-támogatásai, érdemtelen felmagasztalások (…).”20 Nagy 
lajostól távol állt a kettős mérce alkalmazása, elkötelezett-
sége sem ideologikus elvakultságot jelentett, és a művészi 
érték megítélésében távolról sem csupán az ábrázolt valósá-
got vette alapul, hanem annak ábrázolásmódját is. A művé-
szi igazság fogalmában a kettő nem válik szét, ezt mutatja, 
ahogyan Ady Endréhez hasonlóan hazugnak ítéli a mikszát-
hi anekdotizmust és annak továbbélését, a romantikus regé-
nyek illatos, rózsaszínű szerelmes leveleit, amikor „a szere-
lem már régen kihalt érzés, helyébe lépett az emberhús-árus 
és a terrorista-szadizmus, a férfi pszichikai impotenciája s a 
nő frigiditása”.21 Irodalom és erkölcsi értékek viszonyát leg-
tömörebben A lázadó emberben fogalmazta meg Nagy lajos: 
„Írni annyit tesz, mint küzdeni az emberi gonoszság és bu-
taság ellen.”22 minden más különbséget lényegtelennek tart-
va ugyanezt a buta és gonosz (így, egyszerre) embert állítja 
szembe a jóravaló emberrel a Pincenaplóban.23

„Novellák ezek? Formára mintha azok volnának?” – ír-
ja némi bizonytalansággal 1930-ban a Lecke kötetről Schöpf-
lin Aladár, hiszen van bennük történet, cselekményfejlődés 
és befejeződés, szoros formában.24 Elbeszélő formák a valóság 
igaz ábrázolásának eszközeiként kerülnek megítélésre és al-
kalmazásra Nagy lajos kritikai és szépírói tevékenységében. 
Érvényes ez a műfajtól a cselekménybonyolításon át a szerep-
lők megjelenítéséig, az elbeszélői nézőpontig: hang, mód, fo-

20. Nagy lajos: A kritika elfajulása, in: N. l.: Író, könyv, olvasó I.  
i. m. 69–72, 70.

21. Nagy lajos: Társadalomszemlélet a magyar irodalomban, in: N. 
l.: Író, könyv, olvasó I. i. m. 133–138, 136.

22. Nagy lajos: A lázadó ember,  i. m. 341.
23. Nagy lajos: Pincenapló, Szépirodalmi, Budapest, 1970, 59–60.
24. Schöpflin Aladár: lecke (Nagy lajos novellái), in: Sch. A.: Válo-

gatott tanulmányok, Szépirodalmi, Budapest, 1967, 493–496, 493.
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kalizáció mind világszemléletet tár fel és így hitelességi kér-
dést jelent. Erre hívja fel a figyelmet szatirikus hangnemben 
Leíró művészet, vagy művészi leírás című irodalmi publicisz-
tikájában (ha már a műfajnál tartunk: tárcakritikában, hu-
moros karcolatban, narratológiai krokiban?), egy idézet ér-
telmezésével: „Sudár alakját nem hajlították meg az évek. Fe-
kete haja őszbe vegyül, a halántékon már egészen fehér. De arca 
teljesen ránctalan, és a finom ívelésű száj fölött fiatalosan hú-
zódik meg a jól vágott kis angol bajusz.”25 Ki írhatta kiről? El 
tudjuk képzelni, hogy ezt egy bűnözőről, egy részletügynök-
ről, egy proletárról vagy akár egy polgárról írták volna? Alig-
ha. „mert hisz az a szép mondat egy alulról fölfelé tekintés, 
egy csodás alázat és hódolat, az már valóságos érzéki szerelmi 
vallomás.”26 A szakirodalom is szót ejt Nagy lajos műfaji-for-
mai kísérletező kedvéről, különböző összefüggésekben. „Vi-
lágirodalmi indíttatások nyomán több, sajátosan rá jellem-
ző novellaformát is megteremtett a magyar irodalomban – 
de új regényforma megteremtője nem volt. A Kiskunhalom, 
a Budapest nagykávéház is kisepikai minták alapján jött lét-
re (…)”27 – állapítja meg Tarján Tamás. Illés lászló a Kiskun-
halom és a Neue Sachtlichkeit poétikai kapcsolatát elemez-
ve mutat rá irodalmi és irodalmon kívüli formaelvek kap-
csolatára, amelynek jelentőségét kiterjeszthetjük Nagy lajos 
rövidprózai műveinek (kritika, karcolat, novella, stb.) körére 
is. Az új tárgyiasság fő poétikai jellemzői Wieland Schmied 
nyomán: „a pillantás józansága és élessége, előítéletmentes-
ség, szentimentalizmustól mentes, érzelemszegény látásmód, 
a banális, a hétköznapi szemügyre vétele, a jelentéktelen és 

25. Nagy lajos: leíró művészet, vagy művészi leírás., in: N. l.: Író, 
könyv, olvasó I. i. m. 290–292, 290.

26. I. m. 291.
27. Tarján Tamás: Nagy Lajos, Gondolat, Budapest, 1980, 232.



IRÓNI A É S moR Á l NAGY l AJoS RÖV IdPRÓZ ÁJÁ BA N96

igénytelen szüzsé kedvelése”.28 Ennek verista vonulata balolda-
li irodalmi kapcsolatokkal is rendelkezett, a „tényirodalom” 
vagy „valóságirodalom” formájában, amelyek a dokumenta-
rizmus különböző változatait alkalmazták. Prózapoétikailag 
a szimultán technika, a montázs és a riportázs alkalmazása 
volt hivatott az összefüggő illúzió megtörésével gondolkodás-
ra késztetni a befogadót, hasonlóan Brecht színházához.29 Jo-
yce, döblin, dos Passos voltak a legnagyobb hatással a fabu-
lát háttérbe szorító írókra, így magyarországon Nagy lajos-
ra. döblin Illés által idézett prózapoétikai meglátásai („még 
ma is vannak szerzők, akik (…) elmesélgetik, végiggomboly-
gatják a szabályos kezdetű és végű dolgokat, mintha létezne 
ilyesmi. (…) A fabula és annak konstrukciói itt tényleg naivi-
tásnak hatnak.” – Aufsätze zur literatur)30 egybevágnak Nagy 
lajos elméleti nézeteivel: „a regény szokványos irodalmi for-
máját is el akartam vetni, (…) az én regényemben nem lett 
volna főhős, sem hős, hiányzott volna belőle a kötelező me-
se, mely valójában nem más, mint »mese«.”31 Ide kapcsolódik 
Zola Nanájáról szóló bíráló megjegyzéseinek formára vonat-
kozó oldala: „mesterségesen bonyolított történetével, sűríté-
seivel, a valószerűség, a lehetőség határain kívül esik, tehát 
tisztára költött.”32 még inkább egyértelmű egy 1927-es cikké-
nek a megfogalmazása: „A régimódi történetes, azaz mesés, 
jellemrajzos, főalakos, epizódos, expozíciós és befejezéses és 
hátteres regénynek is sok egyéb ócskasággal együtt nemsoká-

28. Illés lászló: Weimartól Kiskunhalomig, in: Kabdebó lóránt et 
al. (szerk.): Szintézis nélküli évek, Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 
Pécs, 1993, 139–173, 151.

29. I. m. 155.
30. I. m. 158.
31. Nagy lajos: A lázadó ember i. m. 348.
32. I. m. 333.
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ra befellegzik (…).”33 Ezeket az elméleti konzekvenciákat írói 
gyakorlatában elsősorban a Kiskunhalomban (1934) és a Bu-
dapest nagykávéházban (1936) vonta le, mindössze néhány 
évvel dos Passos Manhattani kalauzának 1925-ös és döb-
lin Berlin, Alexanderplatzának 1929-es megjelenése, valamint 
a Novij lef íróinak 1929-es tényirodalom-kötetét követően. 
(Kritikáiból biztosan csak azt tudjuk, hogy a stílus képvise-
lőihez vagy előzményeihez sorolt írók közül Upton Sincla-
irt és Ehrenburgot olvasta, de döblin regénye már 1934-ben 
megjelent magyarul, Fejtő Ferenc recenziójában már ismert-
ként hivatkozik dos Passosra is, hiszen a Manhattan Trans-
fer − A nagyváros címen − 1928-ban megjelent magyarul.) Il-
lés lászló par excellence újtárgyias verista novelláknak tekinti 
a Napirendet, a Bérházat és a Januárt, valamint kiemeli a tu-
datfolyam technikát a késő-expresszionista Jeremiádában és 
leckében, az Anyában pedig a dadaiz mus elemeit.34 

Az eddigiekből kitűnik, hogy Nagy lajos elbeszélés-tech-
nikailag, például a nézőpontkezelés tekintetében nem csak 
képzett, hanem kísérletező író is volt. Nem ezzel függ tehát 
össze rövidprózai szövegei nagy részének mai szemmel talán 
kezdetlegesnek tűnő elbeszélésmódja. Az elbeszélői distancia 
sokszor zavaró hiánya tudatos: valóság és fikció, élet és iroda-
lom viszonyának pragmatikai alapú és a realista illuzioniz-
mussal szembehelyezkedő felfogásából fakad. Azonban szép 
számmal vannak olyan szövegei, amelyekben az irónia vala-
mely formája mégiscsak biztosítja az esztétikai hatást előse-
gítő elbeszélői távolságtartást. Ezt az iróniát kell a különbö-
ző elméletek hálójában elhelyeznünk, majd megkülönböztet-
nünk a humor, a szarkazmus, a szatíra hangjaitól. Ezek közül 
éppen az iróniáról esik a legkevesebb szó Nagy lajossal kap-

33. Együtt 1927/6, 21–22. Idézi Illés i. m. 167.
34. Illés i. m. 164–166.



IRÓNI A É S moR Á l NAGY l AJoS RÖV IdPRÓZ ÁJÁ BA N98

csolatban. Ennek oka lehet a felháborodó, közvetlenül bírá-
ló, lírai hevületű író képe a köztudatban, részben pedig a rá 
jellemző szarkazmus összemosása az iróniával, vagy éppen le-
szűkítése a gúnyra, illetve belefoglalása egy általában tág és 
tisztázatlan tartalmú szatírafogalomba. A Nagy lajos-iro-
dalomról általánosságban elmondhatjuk, hogy az elbeszélői 
hang és perspektíva kérdésének és a szövegek retorikai meg-
alkotottságának nem szentel azok fontosságával arányos te-
ret. (A tematikus, szerkezeti, stílustörténeti és életrajzi szem-
pontok jellemzik inkább a szakirodalom szövegeit.) Ez ered-
ményezi a Nagy lajos-i irónia vizsgálatának részlegességét, 
különösen a karcolatokban és elbeszélésekben, amelyek – né-
hány kiemelten kezelt szöveget (a Képtelen természetrajz da-
rabjai, Tanyai történet, Farkas és bárány, lecke, Napirend, 
stb.) leszámítva – egyébként sem részesülnek olyan figyelem-
ben, mint a Kiskunhalom vagy a Budapest Nagykávéház. Az 
iróniát illetően a kivételek közé tartozik lesznai Annának a 
Három boltoskisasszonyról a Nyugatban 1938-ban megjelent 
recenziója, mely kiemeli a perspektíva kettősségét: Nagy la-
jos egyszerre láttatja a poros dunaszemesi valóságot belülről 
és kívülről – „az író fölényessége és kedves iróniája is belénk 
költözik, magunk is szárnyalón lebegünk vele dunaszemes 
felett: okos, látó és részvétteljes szem vagyunk, aki megért, 
mosolyog és megbocsát”.35 Ezt a részvét- és szeretetteli iróni-
át említi Tarján Tamás is A tanítvány kapcsán a főhős ká-
véházi barátainak ábrázolásában, jelezve a párhuzamot a fi-
atalkori novellák hasonló figuráival.36 A szelíd irónia mellett 
azonban jelen van a maróan gúnyos is, amely rokon a hason-

35. lesznai Anna: Három boltoskisasszony, in: Tarján Tamás 
(szerk.): In memoriam Nagy Lajos – Kopaszok és hajasok világharca, Nap 
Kiadó, Budapest, 2001, 229–231, itt: 231.

36. Tarján Tamás: Nagy Lajos, Gondolat, Budapest, 1980, 209.
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lóképpen indirekt, kettős kódolású szarkazmussal. „Életmű-
vének egyik legerősebb törekvése, hogy leleplezze, hiteltelen-
né és nevetségessé tegye a hatalmon levők és a birtokban ülők 
szólamait, közhelyeit, közmondássá merevült »örök igazsága-
it«.”37 – írja róla Vargha Kálmán. Ez az, amit szatíraként szo-
kás emlegetni, a fogalom mibenlétének tisztázása nélkül. Er-
re itt sincs mód, csupán utalhatunk Szalay Károly áttekin-
tésére a szatíraelméletekről, amely jól mutatja a komikum, 
a humor, a gúny viszonylatában való meghatározás nehézsé-
geit, például Füst milán, lukács György és mészáros István 
elméletei esetében.38 A humor és a szatíra különböző biná-
ris szembeállításai számunkra itt nem annyira fontosak, min-
denesetre hasznosnak tűnik a szatírát nem műfajként, hanem 
művészi módszerként felfogni, amelynek elemei az indulatos 
bírálat és a gúny. Az említett szerzők ellenében a sort a ma-
gam részéről kiegészíteném a humorral, az iróniával és a szar-
kazmussal mint lehetséges eszközökkel, Bergson és Genet-
te (rövidesen ismertetésre kerülő) felfogására támaszkodva. 
Az iménti idézet a kétféle irónia mellett arra is felhívja a fi-
gyelmünket, hogy az irónia nem csak átfogó látásmódként 
és a szöveg elbeszélői vagy (beleértett) szerzői perspektívá-
jaként vizsgálandó, hanem a szöveg textuális alkotóelemei-
nek a szintjén: egyes mondatok szemantikai kettősségeként. 
A közhelyek említett ironikus idézése (általában szabad füg-
gő beszédben) kiváló példája az iróniának mint szubverzív re-
torikai eljárásnak, amelyben a beszélő valójában a mondot-
tak ellenkezőjét érti. Ez már eleve értékelő mozzanatot fog-

37. Vargha Kálmán: Vita Nagy lajosról, in: Tarján Tamás (szerk.): 
In memoriam Nagy Lajos – Kopaszok és hajasok világharca,  i. m. 341–
344, itt: 343. (Új Írás 1964/1)

38. Szalay Károly: Komikum, szatíra, humor, Kossuth, Budapest, 
1983, 305–324.
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lal magába, így tökéletesen megfelel Nagy lajos ítélkező írói 
programjának.

Az irónia német romantikában gyökerező filozófiai hagyo-
mánya (kezdve Friedrich Schlegel folyamatos parabázisával) 
és annak különböző értelmezései véleményem szerint Nagy 
lajos szövegei esetében többnyire kevéssé gyümölcsözőek, 
legfeljebb a kései novellák képeznek ez alól kivételt, amelyek-
ben „ironikus viszonylagosság uralkodik”39 Tarján szerint, az 
értékrend már nem fekete-fehér (Csuri, Kórház). Nagy lajos-
ra sokkal inkább hathatott az az irodalmi hagyomány, amely-
nek különböző változatait Anatole France és Thomas mann 
képviselik. Ez is csak megszorítással érvényes azonban, mivel 
Nagy lajos szilárd értékrendje és társadalmi elkötelezettsége 
a franciás szkepszissel szemben jóval nagyobb ellensúlyt ké-
pezett, mint France elvontabb humanizmusa. Thomas mann 
iróniájával összehasonlítva pedig lesznai Anna fenti észre-
vételére utalhatunk, amely a kívülálló fölényét ellensúlyozó 
részvétet hangsúlyozza. még pontosabb lenne azt mondani, 
hogy az író felvállaltan részese az ironikusan ábrázolt világ-
nak. (Ez természetesen a „szelíd iróniára” vonatkozik.) Ezzel 
áll részben szemben Szerb Antal lényeglátó jellemzése Tho-
mas mannról, akinek iróniája bár összefér a szeretettel, de ke-
vés benne a részvét. „Nem a rombolás, hanem a megismerés 
iróniája.”40 mondhatnánk, felülről elnéző, ellentétben Nagy 
lajos demokratikusabb megértő iróniájával (a szatirikus iró-
nia pedig nem elnéző).

A továbbiakban a humor és az irónia Henri Bergson és 
Gérard Genette általi megkülönböztetését tartjuk szem 
előtt, tisztázandó a két alakzat különbségét (ami nem csak 

39. Tarján Tamás: Nagy Lajos, Gondolat, Budapest, 1980, 228.
40. Szerb Antal: Összegyűjtött esszék, tanulmányok, kritikák I.: Hét-

köznapok és csodák, magvető, Budapest, 2002, 146–147.
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a köznyelvi szóhasználatban hajlamos elsikkadni). Bergson 
komikumelmélete közismert, eszerint az élet szabadságának 
a mechanikussá torzulása váltja ki a nevetést, nem pedig a 
váratlanság vagy a degradálás. Bergson az iróniát és a hu-
mort egyaránt a szatíra formáinak tekinti, vagyis a valóság 
és az eszmény ütköztetésének. „Hol azt hangoztatjuk, ami-
nek lenni kellene, s úgy teszünk, mintha hinnénk létezésé-
ben, s ez az irónia. máskor meg éppen ellenkezőleg, gondo-
san és aprólékosan leírjuk azt, ami van, mintha azt hinnénk, 
hogy a dolgoknak valóban ilyennek kell lenniök: így jár el 
gyakran a humor. Ilyen értelemben a humor az irónia fordí-
tottja.”41 Eszerint az a „fanyar irónia”, amelyet emlegetni szo-
kás Nagy lajos „száraz” stílusa mögött, valójában humor, 
amellyel „egyre mélyebben ásunk a valóságos rossz rétegei-
ben, s mind hidegebb közönnyel elemezzük sajátosságait”.42 
Az Öngyilkosság az Aradi utcában, az Elefánt úr, A kapu, 
A hulla kalandja, a Részvét (az elsőt leszámítva az életmű-
ben 1916-tól megjelenő darabok) mind inkább a gunyoros 
humor, mint az irónia példái. Átfogó értelemben ironikus-
nak tehát csak néhány olyan szöveg minősül, mint az Uta-
zás a paradicsomban vagy a Razzia. Ezektől pedig meg kell 
különböztetnünk a komikum eszközeit: túlzás, kicsinyítés, 
össze nem illés, ismétlődés, félreértés, stb. Ezt finomítja Ge-
nette, aki nem tekinti a szatíra formáinak az iróniát és a hu-
mort, csupán olyan eszközöknek, amelyeket az felhasznál-
hat. Szerinte az irónia lényegénél fogva gúnyos antifrázis, 
lévén a valóságnak nyilvánvalóan és szemtelenül ellentmon-
dó, míg a humor nem valósággal, hanem annak értékelésével 

41. Henri Bergson: A nevetés (Ford.: Szávai Nándor), Gondolat, Bu-
dapest, 1986, 113.

42. I. m. 114.
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kapcsolatban színlel.43 Ha szigorúan ragaszkodunk a fenti el-
határolásokhoz, akkor az irónia retorikai és köznyelvi hasz-
nálatához képest a fogalom jelentéstartománya jócskán le-
szűkül. mindezek leszögezése után a közérthetőséget szem 
előtt tartva a textuális elemzés szintjén megtartjuk az irónia 
tágabb, retorikai értelmezését. 

Az alábbiakban néhány 1920-as évekbeli elbeszélésben 
vizsgáljuk az irónia megjelenési formáit. Úgy tűnik, Nagy 
lajos számára az irónia és a gúny összekapcsolásának fő te-
repe a szabad függő beszéd. Ennek használata az elbeszélői, 
illetve (beleértett) szerzői perspektíva és az adott szereplő 
(esetleg a közvélemény, vagy más kollektív egység) nézőpont-
jának közelítése. Nagy lajos ezt paradoxális módon éppen 
a két nézőpont és értékrend távolságának hangsúlyozására 
használja, ironikus gesztussal. Az elbeszélő és a szereplő né-
zőpontjának egyesítése ironikus, ez gyakran szarkazmussal 
jár együtt. 

Jó példa erre az Utcai baleset, amelynek már az expozíci-
ójában kettős kódolással jut érvényre a gúnyos felhang érté-
kelő mozzanata. A Kövérember dolgozószobájának leírása a 
könyvszekrénye tartalmára jellemző címek felsorolásából áll: 
Jász vármegye nemesi családjainak története, A hód és vadá-
szata, Versenynaptár. „Nyilván mindezek miatt a holmik mi-
att neveztetett e szoba dolgozószobának.”44 A „nyilván” szar-
kazmusa itt nem csak finom gúnyt foglal magában, hanem 
az ettől a normalitástól való ironikus-leleplező távolságtartást 
is, mindezt egybekötve a gyarlóság felmutatásával való deg-
radálás szülte komikus hatással. Ezt fokozza a „kemény mun-
kával viaskodott, többsoros levelet írt” félmondat, amelyet a 

43. Gérard Genette: Figures V, Seuil, Paris, 2002, 196.
44. Nagy lajos: Utcai baleset, in: N. l.: Jeremiáda, Szépirodalmi, 

Budapest, 1986, 16–24, itt: 16.
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helyesírási hibáktól hemzsegő levél parodikus részlete köve-
ti. A gyerekek agresszív játékával (amely közben az egyiknek 
elered az orra vére) kapcsolatban hangzik el az ironikus kije-
lentés, amely leginkább a közvélekedés szabad függő beszéd-
ben megjelenő ironikus bemutatása: „Nem baj, csak játék.”45 
A gázolásos balesetet követően kialakuló lincshangulat áb-
rázolásakor először még idézőjelben jelenik meg a hangzavar 
egy-egy foszlánya („»Fejbe kell verni a sofőrt! (…) Adj neki 
egy pofont!…«”46), majd a külső nézőpontból való leírás ész-
revétlenül átvált szabad függő beszédbe, vagy még inkább a 
kollektív tudat nyelvi artikulálásába: „lihegő, rekedt, biztató, 
ijesztő, fenyegető és könyörgő hangok, szavak; engedjék őket 
is, engedjék már őket is, ők is akarnak, szeretnének, muszáj 
nekik, jajjaj, de jó lesz, boldogság lesz!”47 A harmadik szemé-
lyű narráció a „már” deiktikus kifejezéssel csúszik át a szerep-
lők itt-és-mostjának nézőpontjába, azután az indulatszavakat 
már szabad függő beszédként követik az óhajtó-felkiáltó tag-
mondatok. Néhány sorral lejjebb ugyanez átmenet nélkül kö-
vetkezik be: „Az álló autó felől jajongva menekül egy rongyos 
ember (…), rekedt, sánta is, meg kell ütni!”48 mindkét eset-
ben finoman, de egyértelműen érezteti az elbeszélő az iróni-
át: a nem-azonosulást, amely egyben ítéletet hordoz, az ab-
ban implikált fölényét azonban nem hangsúlyozva, ezáltal 
mintegy észrevétlenül maradva, az olvasóra bízza a megve-
tést. Ezt fokozza groteszk paródiává az irreális túlzás révén a 
következő szabad függő beszéd (az Öreg Gyámoltalanra fo-
kalizálva): „(…) borzalom, hogy mi lesz itt! Talán tüzes va-
sak és hüvelykszorító is! (…) Talán kinyomja a szemét, lesza-

45. I. m. 20.
46. I. m. 22.
47. I. m. 23.
48. Uo.
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kítja a fülét, a fejét betöri, a haját kitépi!”49 Az operába siető 
Kövéremberék, akik sürgették a csúcsforgalomban a sofőrjü-
ket, végül nem maradnak le a lohengrinről, aminek a végén 
„összecsapták tenyereiket, szemükben és arcukon ragyogott 
a boldogság”. A novella szarkasztikus alaphangja az iróniába 
burkolt megvetésen át így jut el a keserű humor szenvtelenül 
előadott undoráig.

A karikatúra eszközéül szolgál az ironikus szabad függő be-
széd ott, ahol a szereplők helyes világrendre vonatkozó szavai 
nyilvánvaló ellentmondásban állnak az általános erkölcsi té-
telekkel (és ezáltal az író leleplezi, kigúnyolja azok hamissá-
gát, a mögöttük meghúzódó érdekek felmutatásán keresztül). 
A Disznóképűben a címszereplő értékrendje így jelenik meg: 
„micsoda dolog az, ami itt megy? mások is csalhatnak? Ahol 
mások is csalhatnak, ott mindenki csalhat, az nem demokrati-
kus politika, hanem az egy anarchia.”50 A polgár álszent, anya-
gias felesége naiv világnézetét pedig egy ironikus szabad függő 
beszédként is, vagy ironikusan gúnyos szerzői kommentárként 
is olvasható mondat fejezi ki: „Csúf egy világ ez, ahol a gazdag 
ember is tönkremehet, kellene egy szocializmus, egy olyan ál-
lamszocializmus, hogy az állam garantálná a gazdagok vagyo-
nát.”51 Az ehhez hasonló tartalmú ironikus szabad függő be-
széd egész karcolatokat tesz ki, mint például a Helyzetképben: 
„A villamosok tele vannak, nem lehet ülőhelyet kapni. disznó-
ság, hogy ezeknek a nyavalyás szegényeknek még mindig any-
nyi pénzük van, hogy villamoson járnak.”52

49. I. m. 24.
50. Nagy lajos: disznóképű, in: N. l.: Jeremiáda  i. m. 78–85, itt: 

81.
51. I. m. 82.
52. Nagy lajos: Helyzetkép, in: N. l.: Élőkről jót vagy semmit, 

Szépirodalmi, Budapest, 1967, 229–230, itt: 229.
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Az ironikus szabad függő beszéd az intertextuális iróni-
ához53 hasonlóan működik, kollektív frázisok esetében ne-
héz is meghatározni, hogy melyikről van szó. megállapíthat-
juk, hogy az Umberto Eco-i felfogáshoz képest Nagy lajos 
szövegei egy demokratikusabb megközelítésre szolgáltatnak 
példát: iróniájának megértése ugyan igényli az értékközös-
ség minimális szintjét, az intertextualitás azonban szövegei-
ben demokratikusan működik (legalábbis a korabeli olvasó-
kat alapul véve), hiszen a köznyelv kliséi, szólamai, politikai 
frázisai, az operettslágerek, nóták, népies műdalok, népdalok 
(pl. a nyomort ábrázoló Bérházban ironikusan hangzó „…kö-
kényszínű dolmányomon sárga gomb ragyog. Uccu peng a sar-
kantyúm, csekély gondom, semmi búm…”)54 és a népszerű ol-
vasmányok az olvasók többsége számára ismertek lehettek. 
A közhelyekben megbúvó társadalmi-ideológiai („osztály”-) 
előítéletek leleplezésének számos példája közül az egyik A kas-
tély vendégében a dologtalan, gondtalan öreg gróf nézeteinek 
szabad függő beszédben való megjelenítése: „Aki nyomorog, 
az nem hős, az haszontalan ember. okvetlenül haszontalan, 
mert saját maga az oka a nyomorúságának. Aki dolgozik, az 
tisztességesen megél.”55 

Irónia és erkölcsi leleplezés paródiával egyesül (már a cím-
ben is) az Aki frankot hamisít, rossz ember nem lehet című kar-

53. Erről lásd Umberto Eco: Az intertextuális irónia és az olvasat 
szintjei, in: U. E.: La Mancha és Bábel között. Irodalomról, Európa, Bu-
dapest, 2004, 317–352. A kor magyar prózairodalmának (Kosztolányi 
Pacsirtájának) elemzési szempontjaként ld. Stemler miklós: Japán Sár-
szegen c. dolgozatában, Prae 2001/3–4. (http://magyar-irodalom.elte.
hu/prae/pr/200111/28.html)

54. Nagy lajos: Bérház, in: Nagy Lajos válogatott művei, Szépirodal-
mi, Budapest, 1973, 971–983, itt: 983.

55. Nagy lajos: A kastély vendége, in: N. l.: Jeremiáda  i. m. 25–
48, itt: 31–32. 
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colatban, amelyben a frankhamisítási ügyben magát teljes 
mértékben kompromittáló keresztyén-nemzeti kurzus szóla-
main és ideológiáján gúnyolódik a szerző. „Kár, hogy a bün-
tetörvénykönyv (sic!) nem ismer ilyen bűntettet: bűnrészes-
ség hiánya! mert ha ismerne, akkor most egy csomó destruk-
tívot be lehetne záratni, amit ugyancsak megérdemelnének.”56 
„legnagyobb kincsünk a becsület!”57 „Hej, hej, de nehéz is 
a hazát szolgálni! (…) No de lesz még kutyára dér, továb-
bá eb ura fakó!”58 Ez a technika jellemzi a frankhamisítási 
üggyel foglalkozó számos más karcolatát (A frankügy reme-
kül áll, stb.), valamint a cenzúrával (Betiltani!) és a politikai 
szabadságjogok korlátozásával foglalkozó karcolatit (Szigorú 
intelmek egy cucilista íróhoz) éppúgy, mint a Képtelen ter-
mészetrajz (többnyire más jelenséget, a tankönyvi pozitivis-
ta tudományoskodást kifigurázó) darabjait. (A „faji” és más 
előítéletek ideológiakritikája is ebben a formában a leginkább 
hatásos, ha nem is mindig konkrét jelszavak ironikus szere-
peltetése, hanem szintetizáló, karikatúrává túlzott kigúnyo-
lása útján – pl. A világpolitika kulcsa a zsidókérdés; A zsi-
dó,59 stb.)

Nagy lajos elbeszéléseiben és karcolataiban az irodalmi 
intertextualitás ironikus formái a szöveg egészét alkotó vagy 
abba beékelt (stílus)paródia (például a Nyugatnak ajánlott 
Minta-elbeszélés60 és a Mintamozidarab61) az idézet; és a szer-

56. Nagy lajos: Aki frankot hamisít, rossze ember nem lehet, in: N. 
l.: Élőkről jót vagy semmit  i. m. 289–290, itt: 289.

57. Uo.
58. I. m. 290.
59. mindkettőt ld. az Élőkről jót vagy semmit c. kötetben.
60. Nagy lajos: minta-elbeszélés, in: N. l.: Jeremiáda i. m. 222–

223. 
61. Nagy lajos: mintamozidarab, in: N. l.: A hűséges szegényember, 

Népszava, Budapest, 1982, 302–304.
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zőkre, illetve művekre való utalás. (Ezek természetesen nem 
ironikus tartalommal is megjelennek a szövegekben, például 
Gorkij Huszonhat és egy című műve, Zola Germinalja, France, 
Shaw és mások nevei.) Az egész szöveget kitevő paródia elem-
zésére itt nincs terünk, viszont egy jellemző ironikus funkci-
ójú idézetet érdemes közelebbről megvizsgálnunk. A Bérház-
ban egy nyilván tipikusnak tekintett olvasmánnyal ábrázolja 
a vicclapot olvasó szereplőt: „Egy fiatalember olvas. Gárdo-
nyi Géza, Göre Martsa lakodalma. meg van elégedve önma-
gával. Az vót kiírva, hogy: Kiadó. No, sógor, ide bemögyünk, 
mert itt kiadják a mándlit, amit a Ligetben elvittek. olvasó 
nevet.”62 A Jó polgár vagyok című ironikus karcolatban olvas-
ható: „délután a klubban azt mondja egy barátom, hogy ol-
vassam el Zola Rougon-Macquart ciklusát, amely most kezd 
megjelenni magyarul, nagyon jó viccek vannak benne.”63 Vi-
lágos a két példa különbsége: az elsőben az idézett szöveg (és 
társai, amelyeket a fiatal Gárdonyi szériában írt a Borsszem 
Jankóba) ellenszenves fölényeskedésével és hamis népiessé-
gével együtt az ezt fogyasztó olvasó is gúny tárgyát képezi, 
míg a másodikban nem a Nagy lajos által nagyra tartott Zo-
la, csupán annak a polgári fogyasztóra jellemző reduktív ol-
vasata. A példák azt mutatják, hogy Nagy lajos nem (vagy 
nem csupán) az idézett szerzőt, műve stílusát, témáját, szán-
dékolt mondanivalóját gúnyolja ki, hanem annak megcélzott 
és megtalált olvasóját is, vagyis egy irodalmi diskurzus egé-
szét, annak ideológiai előfeltevéseivel együtt. 

Az ironikus szabad függő beszéd és az ironikus intertex-
tualitás tehát közvetett megnyilvánulásai annak a gúnyos 

62. Nagy lajos: Bérház, in: Nagy Lajos válogatott művei  i. m. 971–
983, itt: 982.

63. Nagy lajos: Jó polgár vagyok, in: N. l.: Élőkről jót vagy semmit 
i. m. 142–144, itt: 143.
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kritikának, ami a bergsoni értelemben vett humorban és az 
ellentmondások, a túlzások, a karikatúra eszközei által va-
ló nevetségessé tételben őszintébben van kifejezve. A kigú-
nyolt szereplő nézőpontjával való látszólagos azonosulásban 
azonban jelen van az ezzel ellentétes étékelés, ám ez a kettős-
ség („egyetlen szólamban két értékinkarnáció és ezek inter-
ferenciája, összeütközése jelenik meg”64 – ahogyan Bahtyin a 
lírai iróniával kapcsolatban kiemeli) csak azonos értékplat-
form alapján észlelhető, (írott) szövegbeli jelölője nincs, vagy-
is hasonlóan a lírai intonációhoz, előfeltétele „a hallgatóság 
együttérzésébe vetett megingathatatlan bizalom”65 (A Bah-
tyin által itt elemzettel ellentétben az irónia olyan lírai aspek-
tusáról van itt szó, amelyben az entiméma, a mögöttes tarta-
lom társadalmi együvé tartozást, közös erkölcsi alapot felté-
telez. Ahogyan maga is írja az intonáció alapjáról szólva: „Az 
a vászon, amelyre az élő emberi beszéd ráhímezi intonáció-
ja mintázatát, nem más, mint az alapvető értékítéleteknek a 
szavak mögé rejtett azonossága.”66) Nagy lajos stílusa, az ál-
tala előszeretettel használt irónia és szarkazmus tökéletes iro-
dalmi példája a bahtyini tételnek, miszerint: „Az egészséges 
szociális értékítelet az élet tartozéka, és innen szervezi meg a 
megnyilatkozás formáját és intonációját, ám a legkisebb mér-
tékben sem törekszik arra, hogy a szó tartalmi oldalában is 
eljusson az adekvát kifejeződésig. (…) A leglényegesebb ér-
tékelések ily módon egyáltalán nem a szó tartalmában fog-
laltatnak benne, s ezért onnan nem is lehet őket kivonni, de 
ugyanakkor ezek határozzák meg a szavak megválogatását es 
a verbális megnyilatkozás egész formáját. legtisztább alak-

64. mihail Bahtyin: A szó az életben és a költészetben (A szociológiai 
poétika alapkérdései) i. m. 47.

65. Uo.
66. I. m. 26.
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ban az intonációban jutnak kifejezésre.”67 Erre a legjobb pél-
da a szabad függő beszédben tipográfiailag megjelenő szerzői 
kommentár, amely a kurziválással ad hangot ironikus-szar-
kasztikus értékelésének a Szerelmes levelekben. A történet té-
mája a szegény költő naivitása a szerelem és a pénz összefüg-
gését illetően (amiről Nagy lajos meglehetősen cinikusan 
vélekedett, ez volt korai novelláinak egyik fő témája): saját le-
velei sikertelenek maradnak, azonban amikor a földbirtokos 
nevében ír egyet, szívességből, az ebben szereplő anyagi ígére-
tek megteszik hatásukat. „Úgy látszik, hogy más helyett job-
bat tud az ember írni. Talán…talán azért van ez, mert az em-
ber nem elfogult, s szerencsésen eltalálja a kellő hangot.”68 

A szabad függő beszéd mellett az irónia gyakori terepe, 
főként a karcolatokban, az első személyű elbeszélés. Ezt mu-
tatja, a már említett Jó polgár vagyok mellett a Levél amerikai 
nagybácsimhoz69 is, bár itt a valódi állapotok nyilvánvaló meg-
fordítása és a pozitívumoknak a képtelenségig való felnagyí-
tása révén a komikum az uralkodó hatáselem. míg a – főleg 
korai – elbeszélésekben az autodiegetikus narráció elsősor-
ban a szerzői kommentárokra, a fikció és a valóság, az iroda-
lom és a személyesen megélt tapasztalat közelítésére ad alkal-
mat, a karcolatokban a jellegénél fogva gyakran nem megbíz-
ható elbeszélői hang iróniájának leleplező hatása gyakran a 
komikum felforgató erejével kapcsolódik össze. magától ér-
tetődő ez az első személyben elbeszélt (fabuláris) humoresz-
kekben, amelyekben az iróniát támogatja a műfaj kapcsoló-
dása az élőszóbeli előadásmódhoz (vicc, kabarékonferansz). 

67. I. m. 23.
68. Nagy lajos: Szerelmes levelek, in: N. l. Jeremiáda i. m. 53–56, 

itt: 56.
69. Nagy lajos: levél amerikai nagybácsimhoz, in: N. l.: Élőkről 

jót vagy semmit i. m. 138–139.
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Érvényes ez a nem fabuláris, nem narratív darabokra is, ahol 
az első személyű szubjektív megnyilvánulás általános köve-
telések ironikus megfogalmazásának a háttere például a Mi 
mindent kellene csinálniban. „Kellene alapítani egy igazi kur-
zuslapot. »Fütykös« lenne a címe, mondjuk. (…) Be kellene 
hozni a víz- és kenyéradót. (…) Idegen valutát kellene hami-
sítani. (…) Én nem értem, nem csinálnak semmit, nem törté-
nik semmi, nincs ebben az országban semmi iniciatíva.”70

Nagy lajos írásainak morális töltete és iróniájának élőszó-
beli jellege felhívja a figyelmet az igazság kérdésére és annak 
pragmatikai beágyazottságára. A fentiekből kiderült, hogy 
Nagy lajos iróniája egyben a szövegek ideális olvasóját is ki-
jelölik: egy határon túl az implicit szerző mint beszélő avagy 
hang és az olvasó közötti társadalmi-értékrendbeli távolság 
lehetetlenné teszi a kódolt jelentés megértését. Ha akár az el-
beszélő jellegű, akár a publicisztikai szövegeket szemantika-
ilag és pragmatikailag vesszük szemügyre, akkor a referenci-
alitás és a szöveg mint beszédhelyzethez kötött megnyilvá-
nulás, beszédcselekvés (ez a szöveg egészére és annak részeire 
vonatkoztatva egyaránt érvényes) értelmezői szempontjait 
kell összekötnünk a retorikai és ideológiakritikai megköze-
lítéssel. Irónia és morál, társadalomkritika és szövegalakítási 
(retorikai és narratív, sőt tipográfiai) eljárások viszonya felől 
kell értelmeznünk, mit is tekintett Nagy lajos az irodalom 
igazságának. Az irónia megjelenési formáinak elemzése azt 
mutatja, hogy a narráció jellege és az iróniához mint intenci-
óhoz köthető beszélő kiléte meghatározza az irónia lehetősé-
geit. Az elsővel kapcsolatban láttuk, hogy az autodiegetikus 
narráció mellett leginkább a szabad függő beszéd és az inter-
textuális irónia kedvez a szubjektív ítélet kódolt kommuni-

70. Nagy lajos: mi mindent kellene csinálni, in: N. l.: Élőkről jót 
vagy semmit i. m. 245–246.
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kálásának. A párbeszédek, a narrátor kommentárjai, a függő 
beszédben megjelenített pszichonarráció értékelő mozzanato-
kat csak közvetlenül, egyetlen jelentéssíkon mozogva képesek 
megjeleníteni. Ezekben az esetekben a mögöttes többletgon-
dolat a (bergsoni értelemben vett) humor segítségével teremt-
het közösséget a szöveg ideális olvasójával. Az iróniát alkal-
mazó beszélő elvileg lehet az adott fikció világának szereplő-
je is (amennyiben fikciós, fabuláris szöveggel van dolgunk), 
ám rövidprózai szövegek esetében általában a szerző az, aki 
ironizál (mégpedig a jellemzően gúnyos kritikával többnyire 
a szereplőt véve célba), akkor is, ha a szereplő szavain-gondo-
latain keresztül teszi ezt az autodiegetikus narráció és a sza-
bad függő beszéd esetében. Amennyiben a (beleértett) szer-
zőhöz mint beszélőhöz kötött szövegegészt tekintjük, azt lát-
juk, hogy a teljes egészében ironikus (és közvetlenebbül a való 
világra irányuló) beszédszólamként megalkotott szöveg vi-
szonylag ritka: általában első személyben szólal meg mono-
lógszerűen és/vagy általában nem a szépirodalmi (fikciós, tör-
ténetelvű, elbeszélő) műfajokra jellemző, hanem a publicisz-
tikaiakra és az olyan határműfajokra, mint a tárca(novella) és 
a karcolat különböző típusai, köztük a humoreszk.





II.





REFlEXIVITÁS, RElATIVITÁS ÉS 
AZ INTER AKTIVITÁS VIRTUÁlIS 

lEHETŐSÉGE A mINdENmINdEGY JAKAB 
dIAloGIKUSSÁGÁBAN 

A mai narratológia számára a legfontosabb problémák közé 
tartozik néhány olyan kérdés, amelyek denis diderot 1773-
ban írt (de először csak 1792-ben, németül megjelent1) mű-
vében már reflexió tárgyát képezik. Ilyen az olvasói elvárá-
sok, reakciók színrevitele által az ideális, illetve implikált ol-
vasó szerepének a hangsúlyozása az írói szabadság kapcsán. 
A narrativitás mibenléte, a történetszerűség minimuma már 
a felütésben problematikussá válnak, az egyoldalú autoritás-
ból származtatott elbeszélő jelleg megkérdőjelezésével. Az úr 
és gazdája által mesélt és hallgatott történet lehetőséget ad a 
szerepek felcserélésére, analogikusan felvetve ennek lehetősé-
gét a (beleértett) szerző/elbeszélő és az olvasó viszonylatában 
is. A beágyazott történetek révén megjelenő mise en abyme-ek 
és az így megtöbbszöröződött narratív szintek határait átlépő 
metalepszisek, kiegészülve az olvasónak címzett kiszólások-
kal, a valóság és a fikció ontológiai viszonyát (eredeti, igazi vs. 
művi, hamis) ironikus relativitással kezelik. 

Bármily formabontó is diderot játékosan reflexív regénye, 
nem előzmények nélküli: bevallottan hatással volt rá law-
rence Sterne Tristram Shandyje (a mai narratológusok má-

1. Franciául csak további négy év múltán, 1796-ban jelent meg.
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sik kedvelt példája). Ez azonban nemhogy nem von le érté-
kéből, hanem a metareflexív szint révén olyan lehetőséget te-
remtett diderot számára a kétértelműség fokozására, amelyet 
tudatosan ki is használt. Ezt már  Nietzsche is észlelte, aki a 
köztudottan elkötelezett híve volt a két szerző által képviselt 
szubverzív humornak, iróniának és perspektivikus-relativisz-
tikus látásmódnak (ami mögött mindig erős tekintélyellenes 
és antidogmatikus elkötelezettség érződik).  Nietzsche a Ve-
gyes vélemények és mondásokban már 1878–1879-ben a sza-
bad szellem eszközeként dicséri a két szerzőnél a kétértelmű-
séget, a meghatározatlanságot, a forma és a jelentés képlé-
kenységét és az ebben rejlő humort.  Nietzsche kiemeli, hogy 
Sterne „felcseréli a szerepeket, és ő maga szintén hol olvasó, 
hol pedig szerző; műve színjátékban elhelyezett színjátékra 
hasonlít, színházi közönségre, amelynek színházi közönsége 
van.”2 (Itt  Nietzsche tulajdonképpen a egyszerre hangsúlyoz-
za a karneváli és a mise en abyme-jelleget.) Ennek némileg el-
lentmond Hans Robert Jauss értelmezése, mely szerint (Ster-
ne-nél és diderot-nál egyaránt) mindeme játékok alárende-
lődnek a szerzői-elbeszélői autoritásnak, így ezek valójában 
nem dialogikusan nyitott művek (ellentétben a posztmodern 
Italo Calvino Ha egy téli éjszakán egy utazójával).3 Az alábbi-
akban Jauss ellenében kívánok érvértékű szövegrészeket fel-
sorakoztatni a Mindenmindegy Jakabból, követve Nietzschét, 
aki a bizonytalanságot hangsúlyozza. „Különös és tanulsá-
gos, hogy egy olyan nagy író, mint diderot, hogyan viszo-

2. Friedrich  Nietzsche: A vándor és árnyéka (Ford.: Török Gábor), 
Göncöl, Budapest, 1990, 265. (Vö. F.  Nietzsche: Emberi, nagyon is em-
beri II. Cartaphilus, Budapest, 2012, 48.)

3. Hans Robert Jauss: Egy posztmodern esztétika védelmében 
(Ford.: Király Edit), in: H. R. J.: Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat 
– irodalmi hermeneutika, osiris, Budapest, 1999, 236–268, itt: 247. 
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nyul Sterne általános kétértelműségéhez: kétértelműen per-
sze… és pontosan ilyen a Sterne-féle magasabb rendű humor. 
Vajon diderot Jacques le fataliste-jában utánozza, csodálja, 
gúnyolja vagy parodizálja Sterne-t? Nem tudjuk teljes bizo-
nyossággal eldönteni, és talán éppen maga a szerző akarta 
így.”4 diderot vonatkozásában már az ebben rejlő poliszémi-
kus jelleg is Jauss ellen szól, és mint látni fogjuk, a szövegbe 
iktatott folyamatos bizonytalanság és a szubverzív humor re-
lativitása nagyon is nyitottá teszi a művet. A szerepcserék pe-
dig, kiegészülve a beágyazott történetek szintátlépéseivel és 
az implikált olvasó szerepét hangsúlyozó kiszólásokkal nem 
csak hogy a dialogikusságot állítják előtérbe, hanem (a kiber-
textuális narratológiát előlegező módon) az interaktivitás le-
hetőségével is eljátszik, még ha csak gondolatban is, a meg-
felelő technikai lehetőségek híján. Ennek közvetettsége, va-
lamint Calvino trouvaille-a véleményem szerint mit sem von 
le diderot érdemeiből ami a szerző által elrendezett és le-
zárt közlésként felfogott fikció képzetének felforgatását illeti. 
Bahtyinnal szólva, diderot nagyon is tudatában volt annak, 
hogy „a hallgató és a hős állandó résztvevői az alkotás esemé-
nyének”,5 valamint általánosabb pragmatikai szinten: „min-
den kulturális jelenséget az a rendszer konkretizál, amelybe 
beletartozik (…).”6

Az elbeszélő egyik fő eszköze a mű nyitottá tételére a fik-
tív történet megalkotásának és elbeszélésének jelen idejű szín-
revitele, amely által a végleges mű függőben lévő lehetőségek 

4. A vándor és árnyéka, i. m. 265. 
5. mihail Bahtyin: A szó az életben és a költészetben (Ford.: Kön-

czöl Csaba), in: m. B.: A szó az életben és a költészetben, Európa, Buda-
pest, 1985, 5–54, itt: 35.

6. mihail Bahtyin: A tartalom, az anyag és a forma a verbális művé-
szetben (Ford.: Könczöl Csaba), in: m. B.: A szó az életben és a költészet-
ben i. m. 55–161, itt: 88.
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életszerű és interaktív szöveteként-szövegeként jelenik meg. 
A dialogikusság nem csupán a szerzői autoritás hangsúlyozá-
sára szolgál az olyan esetekben sem, amikor látszólag ez áll az 
incselkedés hátterében. „látod, olvasó (…), csak tőlem függ, 
hogy megvárakoztatlak-e”.7 Értelmezésem szerint sokkal in-
kább metaleptikus funkciót töltenek be az ilyen megszólítá-
sok, amennyiben a fikció világszerűségének illúzióját rombol-
ja le, annak „megszentelt határait” lépi át a dialógusviszony 
által. Az olvasó megszólításának (félig) dialogikus helyzete 
az elbeszélő konvenció múlt idejével szemben a jelen idejű 
eseményszerűséget sugallja, hasonlóan a mű (ezen deiktikus 
funkciót erősítő) első soraival, amely egyben a mű filozófiai 
alapkérdését is előre vetíti (szabadság, sors, véletlen viszonyá-
ról). „Hogy miként akadtak egymásra? Véletlenül, mint má-
sok. mi volt a nevük? Hát fontos ez? Honnan jöttek? Csak 
innen a közelből.”8 Ez egyben a műfaji konvenciókkal össze-
függő olvasói elvárások felrúgását is jelenti, amin aztán paro-
dikus élt ad diderot, amikor bizonyos közhelyek után a fa-
talizmust és magát a filozófiai tézisregényt illeti iróniával.9 
elbeszélői konvenciókra és a filozófiai dogmákra egyaránt 
vonatkozni látszik a relativista kijelentés: „minden erény és 
minden bűn divatba jön és divatját múlja.”10 A tétel, misze-
rint „minden, ami megesik velünk, jó és rossz, meg vagyon 
írva odafent”11 egyben az elbeszélői omnipotenciára is utal, 
amit szintén parodizál a mű – ezt az értelmezést támaszt-
ja alá a Bahtyin karneválelméletét idéző úr-szolga szerepcse-

7. denis diderot: mindenmindegy Jakab meg a gazdája (Ford.: 
Bartócz Ilona), in: d. d.: Mindenmindegy Jakab meg a gazdája – Rame-
au unokaöccse, Európa, Budapest, 1960, 5–246, itt: 8.

8. I. m. 7.
9. I. m. 11. és 22–23. 
10. I. m. 62–63.
11. I. m. 11.
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re, az erotika, a tekintélyelv lerombolása. Az olvasói elvárá-
sokkal és a műfaji hagyományokkal (a szerencsés találkozás, 
a véletlen egybeesés toposzai) egyszerre incselkedik diderot: 
„most majd azt hiszed, olvasó, hogy éppen ezt a lovat lop-
ták el Jakab gazdájától: tévedsz. Így történne ez egy regény-
ben (…).”12 

Az olvasói várakozással és elvárásokkal való játék gyakran 
közvetetten, Az Úr (ami szintén eleve többértelmű, amennyi-
ben társadalmilag, teológiailag és filozófiailag – és azon belül 
Hegelre, a kölcsönös elismerésre való utalásként is – értelmez-
hető) és Jakab párbeszédében jelentkezik. „Az Úr: (…) sejtem 
már, hová akarsz kilyukadni, te gyalázatos. Jakab: Én meg 
azt hiszem, hogy kegyelmed nem sejt semmit.”13 Ez a narratív 
szintek és instanciák mise en abyme-szerű kettős kódolásával 
valósul meg (amit a beágyazott elbeszélések tovább bonyolí-
tanak): az elbeszélő Jakab a szerzővel mint elbeszélővel alkot 
analógiát, az őt hallgató ura pedig az olvasóval, ami már ele-
ve sokat mondó mind a kényszerítő elvárások, mind a jelen-
tések uralása szempontjából, bár ezzel kapcsolatban is ironi-
kus többértelműség áll fenn a szövegben. „Értelek, unod már, 
s úgy véled, itt lenne az ideje, hogy két utasunkhoz csatlakoz-
zunk. olvasó, úgy rángatsz, mint holmi bábot (…). Ebből 
már elég: hát persze, néha igazodnom kell a hangulatodhoz, 
de azért néha a magaménak is engednem kell.”14 mondhatni, 
állásfoglalás helyett kérdésessé tétel, a probléma felmutatása 
a jellemző stratégia. Ezt jelzi a végtelen regresszus lehetőségé-
nek a felcsillantása: „Az isten szerelmére, író uram – mondod 
te – hát hová mentek?… Az isten szerelmér, olvasóm – vála-
szolom én – hát tudhatja az ember, hogy hova megy? És te? 

12. I. m. 38.
13. I. m. 11.
14. I. m. 61.
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Te hová mégy? (…) Jakab ment a gazdája után, miként te, ol-
vasó, a tiéd után; Jakab gazdája ment a magáé után, miként 
Jakab ő utána.”15 A szerepek ráadásul karneváli módon felcse-
rélhetők, ami itt nem csak társadalmi értelemben jelenti az 
úr és a szolga karneváli szerepcseréjét jelenti (annak minden 
antifeudális társadalmi üzenetével), hanem a fent vázolt ana-
lógia értelmében a szerző-elbeszélő és az olvasó is kölcsönös 
függésükre ébrednek rá. Ez Jakab szavainak egyik mögöt-
tes értelme: „én igen fontos vagyok kegyelmednek, miután 
érzem, hogy kegyelmed nem tud nélkülem meglenni, ezzel 
a helyzettel mindig és mindannyiszor visszaélek, ahányszor 
csak alkalmam lesz rá.”16 Nem véletlenül említi meg Bahtyin 
a mindenmindegy Jakabot, mielőtt kifejti, hogy „a karneváli 
groteszk forma funkciót hordoz: szentesíti a gondolat szabad-
ságát, összekapcsolja a különnemű dolgokat, közelebb hozza 
a távolit, felszabadít az uralkodó világfelfogás nyomása alól, 
megszabadít minden kötöttségtől, bevett igazságtól, a min-
denki által elfogadottól és megszokottól, másként tekint a vi-
lágra, érzékelteti a létező viszonylagosságát, egy teljesen más 
világrend lehetőségét.”17

Az olvasó megszólításánál és analogikus szerepeltetésénél 
közvetlenebb kapcsolatot teremt az elbeszélés és (nem csu-
pán) befogadója között az a sajátos megoldás, ahogyan az el-
beszélő – nem kevés iróniával – megszólaltatja az olvasói kér-
déseket, elvárásokat: „Felszálltak hát lovaikra és folytatták 
útjukat. – Vajon hova mentek? – lám, ezt már másodszor 
kérdezed tőlem, és én másodszor is azt felelem: – mit törődöl 

15. I. m. 45.
16. I. m. 151.
17. mihail Bahtyin: A népi nevetéskultúra és a groteszk (Ford.: Kő-

rösi József ), in: m. B.: A szó esztétikája, Gondolat, Budapest, 1976, 
303–352, itt: 333.
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vele?”18 A szabad függő beszédben megjelenített (feltételezett) 
olvasói kérdést, véleményt rendszerint a megszólítás teszi 
személyessé, az olvasó számára saját magára vonatkoztatot-
tá, amelyről eldöntheti, valóban egyezik-e saját tudattarta-
maival, reakcióival, elvárásaival. Jól példázza ezt a követke-
ző részlet: „Csak nem fog itt, a szemünk láttára sebészkéssel 
vagdalkozni, élő húst metélni, vért ontani, csak nem fog be-
mutatni egy műtétet? Véleményed szerint olvasó, ez rossz íz-
lésre vallana?… Jó, hagyjuk hát a műtétet, de legalább Jakab-
nak engedd meg, hogy elmondhassa urának (…)!”19 Ebben 
az esetben annak eldönthetetlensége adja a szöveg humorát, 
hogy valóban az olvasónak tulajdonított rosszallás miatt vál-
toztat az elbeszélő az elbeszélés menetén, vagy pedig ironi-
kus formában tagadja az ilyen interakció lehetőségét. (Ezt a 
kétértelműséget tartja fenn itt az a narratív metalepszis is, 
amely játékosan azonosítja a történetbeli sebészt annak meg-
alkotójával.) mindez a történetszerűséggel azonosított nar-
rativitás konvencionális kényszereire is felhívja ironikusan a 
figyelmet: „utolérte őket a vihar, s emiatt szedniük kellett a 
lábukat… merre? merre? olvasó, igazán kellemetlenül kí-
váncsi természetű vagy! mi az ördögöt törődöl vele?”20 Az 
eseményesség, a lineárisan és célirányosan elrendezettség, a 
valószerűség illúzióját nyújtó alakok és helyek megtagadását 
jelzik az elbeszélő ironikus válaszai: „olyan mindenfélét.”; 
„Hol igen, hol nem.”21 majd azt is világossá teszi, hogy nem 
allegorikus szándék vezeti a részletek elhagyásakor: „Azt fo-
god mondani, olvasó, hogy nem tudok mit kezdeni utasaim-
mal, ezért a terméketlen szellemek közismert mentsvárához, 

18. Diderot i. m. 8.
19. I. m. 19.
20. I. m. 24.
21. Uo.
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az allegóriához folyamodom. Feláldozom érted az allegóriá-
mat, s minden pompás lehetőségét, mindenbe beleegyezem, 
amit csak akarsz, de azzal a feltétellel, hogy soha nem zak-
latsz Jakabnak és gazdájának eme legutóbbi éjjeli szállásával 
kapcsolatban.”22 

Ez után különböző lehetséges folytatásokat kínál fel 
(„akár úgy történt, hogy, akár úgy, hogy”), majd ironikusan 
így folytatja a narrátor: „Az igazság pedig az volt, hogy alig 
tettek pár lépést azon az úton, amelyiken éppen akarod, Ja-
kab gazdája megszólalt (…).”23 (Az igazság ironikus említé-
sére még visszatérünk.) majd Jakab visszaindul az úrnak a 
szállásukon maradt órájáért: „A hatalmas kastélyba? Nem, 
nem. A különböző lehetséges éjszakai szállások közül, me-
lyeket az imént felsoroltam, válaszd azt, amelyik leginkább 
illik az egész helyzethez.”24 Ez már ténylegesen felkínált tör-
ténetalakítási opció az olvasó számára, saját alkotó hozzájá-
rulását igényli. A szövegben ez nem egyedi eset, ahogyan a 
következő példa is mutatja. „Kétféle változat van arról, hogy 
lámpaoltás után mi történt. Egyesek azt mondják (…) mások 
meg úgy mondják. (…) E két lehetőség közül majd holnap 
vagy holnapután pihent fejjel azt választhatod, amelyik job-
ban tetszik.”25 Hasonló szellemben teszi fel a narrátor az olva-
sónak a kérdést az úr és a szolga különválásakor, hogy melyi-
küket „kövessék”. „de olvasó, ha örökké félbeszakítasz, meg 
ha én is minduntalan félbeszakítom magamat, mi lesz Jakab 
szerelmének a történetével? Hallgass rám, hagyjuk a költőt… 
A gazda meg a gazdasszony kiment… Halljuk a pondychéryi 
költő históriáját! A kirurgus Jakab ágyához lépett… A pondy-

22. I. m. 25.
23. I. m. 26.
24. Uo.
25. I. m. 142–143.
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chéryi költő históriáját, a pondychéryi költő históriáját! Egy-
szer felkeresett egy fiatal költő, ez különben mindennapos 
nálam…de mondd, olvasó, mi köze ennek a fatalista Jakab 
és gazdája utazásához?”26 A vita persze csak színlelt, de ez nem 
jár messze a játékos gondolatkísérlettől, ami napjainkra reális 
lehetőséggé változott a hipertextes és különösen a kibertextu-
ális fikció interaktív platformján. Igazi, szabad performatív 
megnyilvánulásra a lineáris könyvszöveg talán egyetlen lehe-
tőséget nyújthat csak az olvasó számára: a befejezetlenség ál-
tali nyitva hagyást. diderot él is a lehetőséggel, és az olvasót 
folytatásra szólítja fel. „Jakab hetvenszer is elmondta, úgy va-
gyon megírva odafent, hogy ne fejezhesse be történetét, és lá-
tom: Jakabnak igaza volt. látom, olvasó, hogy bosszús vagy 
miatta, folytasd hát a történetet ott, ahol ő abbahagyta, úgy 
meséld tovább, ahogy kedved tartja (…).”27

Az igazság, „az” egyetlen igazság fent idézett ironikus em-
lítése a narratíva előre elrendezettségét és unilinearitását a fi-
lozófiai relativizmus nevében utasítja el. Ráadásul amellett, 
hogy általában nincs egyetlen igazság, az művészileg termé-
ketlen, hiszen elzár minden további utat a képzelet és az érte-
lem számára: „Az igazságot! Az igazságot Az igazság – mon-
dod te – többnyire hideg, közönséges és lapos.”28 A nőkről 
szóló vita az egyedi perspektívához kötött tapasztalat, a szin-
gularitás érvényességét hirdeti az ítéletek terén az univerzalis-
ta általános tételekkel szemben: „az egyik azt állította, hogy 
jók, a másik, hogy rosszak, és mindegyiknek igaza volt; az 
egyik, hogy buták, a másik, hogy értelmesek, és mindegyik-
nek igaza volt”.29 Ehhez kapcsolódik az alapvető hermeneuti-

26. I. m. 36.
27. I. m. 244.
28. Uo.
29. I. m. 24.



R EFl E X I V ITÁ S, R El AT I V ITÁ S É S A Z IN TER A K T I V ITÁ S124

kai belátást is jelentő ismeretelméleti szkepszis: „Úgyszólván 
semmi sincs a világon, amit úgy értenek, ahogy elhangzott, 
de ennél sokkal rosszabb az, hogy úgyszólván semmi sincs, 
amit úgy ítélnének meg, mint ahogyan cselekedték.”30 

A kétely a valóság és a fikció határaira is kiterjed, meta-
leptikusan feloldva az elbeszélő és a szereplők különbségét: 
„Nem tudom, ki gondolta ezt így, Jakab, a gazdája, vagy én; 
de az bizonyos, hogy hármónk közül valaki (…).”31 Ezt szol-
gálja az elbeszélői megbízhatóság kérdésessé tétele, például 
Jakab esetében: „El is felejtettem mondani, olvasó, hogy Ja-
kab, mikor útra készült, mindig megtöltötte kulacsát (…) 
Püthia is, Jakab is mindig mámoros volt, mikor orákulumot 
hirdetett.”32 Közvetett módon az elbeszélés hitelének erősítge-
tése (valójában a történet fikció jellegének felemlegetése), il-
letve az olvasóval való megkérdőjeleztetése is, amikor játéko-
san nem regényként, nem meseként állítja be az elbeszélő a 
történetet: „(…) míg ők egymásra nem találnak, beszélges-
sünk kettesben, olvasó. mesének véled Jakab kapitányának 
történetét, pedig tévedsz.”33 A hagyományosan az elbeszélés 
hitelét és a valószerűséget szolgáló elbeszélői fogások kigú-
nyolása is a kész történet ábrázolásának illúzióját oszlatja szét. 
„No, egyszerre csak lármát hallok… – Ön hall? Hiszen ott 
sem volt, nem önről van szó. – Ez igaz. Nos hát! Jakab… a 
gazdája… Rettenestes lárma hallatszik. látok két embert… 
– Ön semmit sem lát; nem önről van szó, ön ott sem volt.”34 
Az intertextuális (Goldoni-) utalással egybekötött metafikci-
ós kommentár is a fikció jellegre hívja fel a figyelmet közve-

30. I. m. 50–51.
31. I. m. 101.
32. I. m. 192–193.
33. I. m. 58.
34. I. m. 78.
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tetten. „Értelek, olvasó, na tessék, unod, olyan igazi Jótékony 
zsémbes-féle megoldás. meghiszem azt. Ha én vagyok ennek 
a színdarabnak a szerzője, szerepeltetek egy hőst, akit a néző 
mellékszereplőnek vél, holott korántsem az.”35 

A műfaji önreflexió és az ezekkel kapcsolatos olvasói el-
várásokra való reflexió újra és újra megjelenik a szövegben: 
„(…) igaz, hogy miutén neked írok, vagy le kell mondanom 
tetszésedről, vagy ki kell szolgálnom ízlésedet, és neked bi-
zony csak szerelmi históriák tetszenek.”36 Ehhez persze az ol-
vasónak is van néhány szava, formai szempontból is: „Az ön 
Jakabja nem egyéb, mint ízetlen tákolmány, van benne né-
hány igaz meg néhány kitalált történet, de csak úgy össze-
vissza egymásra dobálva.”37 mintha csak erre válaszolna ironi-
kusan az elbeszélő tizenöt oldallal később. „Ha regényt akar-
nék összetákolni, most nem szalasztanám el az alkalmat, de 
én nem szeretem a regényeket, kivéve Richardson regényeit. 
Én történetet írok, kisebb gondom is nagyobb annál, hogy 
ez a történet érdekel-e vagy sem. Szándékom az, hogy igazat 
mondjak, emellett ki is tartok.”38 

diderot szövege nem csak formailag dialógus, hanem 
megfelel a megnyilatkozás és megértés bahtyini és gadame-
ri szemléletének. Bahtyin szerint még a monologikus meg-
nyilatkozás is „valamire válaszol, dialogikus”39 – pontosan er-
re hívja fel a figyelmet az olvasói elvárások szerepének folya-
matos hangsúlyozása a Mindenmindegy Jakabban. A német 
hermeneutikai tradíciót jól ismerő Bahtyin is hangsúlyoz-

35. I. m. 91.
36. I. m. 157.
37. I. m. 191.
38. I. m. 205.
39. mihail Bahtyin: marxizmus és nyelvfilozófia. Ford.: Könczöl 

Csaba és orosz István. In: Uő.: A beszéd és a valóság, Gondolat, Buda-
pest, 1986, 193–350, itt: 226.
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za „a hallgató az olvasó várható reakcióira történő beállító-
dást”, előrevetítve az irodalmi pragmatika és a recepcióeszté-
tika későbbi – ma már evidenciának számító – megállapítása-
it a jelentésadás, az értelmezés hatalmáról és az ideális, illet-
ve implicit olvasóról. megemlíthatjük a szerzői beszéd és az 
idegen beszéd viszonyának a Marxizmus és nyelvfilozófiában 
tárgyalt egyenrangúvá válását is,40 összhangban a mű dialogi-
kusságának A beszéd műfajaiban is kifejtett tételével. „A mű-
alkotás ugyanúgy, mint a dialógus replikája, a másik (mások) 
válaszreakciójára, aktív válaszoló megértésére van ráhangol-
va (…).”41 Ezt az olvasói potenciált teszi aztán még egyértel-
műbbé a következő állítás: „A megnyilatkozást kezdettől be-
folyásolják azok a lehetséges válaszok amelyek kedvéért volta-
képpen megszületik.”42 mennyiben alapozza meg azonban ez 
a dialogicitás az olvasói szabadság tényleges performativitá-
sát, a konkrét olvasó nem pusztán értelemzői-jelentésadói „al-
kotótárs” státuszát (amiről  Sartre ír a Mi az irodalom?-ban), 
hanem a tényleges beavatkozás és részvétel interaktív modell-
jét? A hagyományos, nyomtatott szöveg esetében ez természe-
tesen ténylegesen nem, legfeljebb hipotetikusan, analógiásan 
jelenhet meg: a nem lineáris szerkezetben, ami labirintussze-
rűvé válhat (például a beágyazások, metalepszisek és mise en 
abyme-ek elbizonytalanító hatása által, az olvasó számára fel-
kínált választási és folytatási vagy kiegészítési lehetőségekben. 
mindez azonban fejben játszódik, míg az Espen Aarseth ál-
tal leírt ergodikus irodalom esetében extranoematikusan, egy 
gépezetet működtetve, tényleges interaktivitás keretében.43 

40. I. m. 287–288.
41. mihail Bahtyin: A beszéd műfajai. Ford.: Könczöl Csaba. In: 

Uő.: A beszéd és a valóság i. m. 359–418, itt: 383.
42. I. m. 409.
43. Espen J. Aarseth: Cybertext. Perspectives on Ergodic Literature, 
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Beszélhetünk-e tehát interaktivitásról egy olyan hagyomá-
nyos könyvszövegben, amelyben az olvasat mégiscsak lineáris 
(ha a történet nem is), az olvasó pedig performatíve tehetet-
len?44 Úgy vélem, diderot könyvének érdekességét pontosan az 
adja, hogy a hagyományos szövegműködés korlátai közé zár-
tan mégis túl képes tekinteni azokon. Ahogyan az olvasónak 
játékosan beavatkozási, választási lehetőséget ad, az pontosan 
az ergodikus irodalom, a kibertext által megvalósított lehető-
ségeket vetíti előre: nem csak értelmezői hatalmat tiulajdo-
nít az olvasónak, hanem az elbeszélés fölötti (társ-)ellenőrzést, 
hogy az elbeszélés az ő keze nyomát is magán viselhesse.45 Az 
eltévedés lehetősége46 pedig nem is különbözik olyan nagyon 
az értelmezőként megzavarodó és visszalapozgató olvasó és a 
felhasználóként a történetbeli útját vesztő résztvevő-befogadó 
esetében. Természetesen az olvasó szabadságának keretei vál-
tozóak lehetnek, – az Aspeth által kiindulópontnak tekintett 
– információs visszacsatolás különböző formái léteznek, füg-
gően a szerkezettől és a médiumtól. markku Eskelinen ezért 
nem is tekinti a hipertextet valódi kibertextnek, vagyis inter-
aktívnak.47 Emmellett a kibertextes fikció kevésbé előrelátha-
tó, mint a hipertextes, amelyben a csomópontok ritkán vál-
toznak; a kibertext felhasználói sohasem lehetnek biztosak 
annak jelenlegi és jövőbeli működésében.48 A hipertext eseté-
ben viszont az olvasó sohasem válik íróvá, legfeljebb társelbe-

The John Hopkins University Press, Baltimore and london, 1997, 1.
44. Vö. Aarseth i. m. 4.
45. Vö. Aarseth i. m. 4.
46. Aarseth i. m. 3.
47. markku Eskelinen: (Introduction to) cybertext narratology, in: 

markku Eskelinen and Raine Koskimaa (eds.):. Cybertext yearbook 
2000, Publications of the Research Centre for Contemporary Culture, 
University of Jyväskylä, Saarijärvi, 2001, 52–68, itt: 52–53. 

48. I. m. 53.
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szélővé, miközben az előre felkínált útvonalak közül választ.49 
A hagyományos szöveg hordozó médiuma, rögzítettsége ré-
vén természetesen legfeljebb a hipertext előképeként fogható 
fel tehát, azonban a diderot műve által virtuálisan megjelení-
tett olvasói szabadság ennél nagyobb fokú: nem csak válasz-
tást, hanem alakítást is magában foglal. Az elbeszélés urává 
váló olvasó analógiás felvetése, a szerepcsere lehetősége egyér-
telműen az alkotói szabadságnak az olvasóra való virtuális ki-
terjesztése. Ne feledjük, az interaktivitás nem a számítógéppel 
kezdődik, a – diderot-regényben középponti szerepet betöl-
tő – élőszóbeli történetmondás lényeges vonása, hogy beleszó-
lást enged a hallgatónak.50 Nem egyszerű feladat meghúzni a 
határt a nem elektronikus interaktív szövegeken belül az er-
godikus és nem ergodikus között; marie-laure Ryan szerint 
az előbbi feltétele a multilinearitás vagy a nonlinearitás, azon-
ban diderot szövegében a mesélőre/elbeszélőre/szerzőre és a 
hallgatóra/olvasóra vonatkozó mise an abyme-ek sikeresen el-
lensúlyozzák a nyomtatott szöveg hagyományos linearitását. 
mindenesetre az ezek által tematizált dialogikus interaktivi-
tás egyértelműen túlmutat a szöveg felszíni szerkezetén, amely 
a hagyományos nem interaktív irodalmi szöveg esetében csu-
pán a jelentésadásra korlátozza az olvasói aktivitás lehetősé-
gét.51 A Ryan által felsorolt 16 típus közül az olvasó számára itt 
az interaktivitás három változata kínáltatik fel, ha csak hipo-
tetikusan is: a cselekmény befolyásolása, a perspektívaváltás és 
a lehetőségek mérlegelése.52

49. I. m. 54.
50. ld. marie-laure Ryan példáját a szülő esti meséléséről: ma-

rie-laure Ryan: Narrative as Virtual Reality, The John Hopkins Univer-
sity, baltimore, 2001, 204–205.

51. Vö. Ryan i. m. 207–209.
52. Vö. Ryan i. m. 210–211.



ZolA MISE EN ABYME-JEI

Zolának és naturalizmusának a magyar fogadtatása valaha 
vitáktól volt hangos, rajongástól a megbotránkozásig sokféle 
befogadói reakciót váltott ki, amelyek egyaránt terhesek vol-
tak felszínes megértéssel és politikai előfeltevésekkel, éppen 
úgy, mint a francia közönség körében. Regényeinek és elbe-
széléseinek magyar fordításai gyorsan megjelentek, életmű-
kiadásban is, és évtizedekig volt is rájuk olvasói kereslet. Iro-
dalmi hatása is jelentős, kinél az objektívnek szánt ábrázolás-
mód, kinél a polgári társadalom és a nagyvárosi élet árnyékos 
oldalának felmutatása, vagy az ösztönök és az örökletesség 
szerepének a hangsúlyozása révén. Ezen az alapon szokás na-
turalizmusról beszélni Thury Zoltán, Ambrus Zoltán, Bró-
dy Sándor, Papp dániel, Nagy lajos, móricz Zsigmond, Ter-
sánszky Józsi Jenő vagy Csáth Géza egyes művei vagy egész 
munkássága kapcsán. Az elmúlt fél évszázad folyamán aztán 
egyre ritkábbá váltak a Zola-művek magyar kiadásai és az 
azokkal foglalkozó tanulmányok. Ez az érdektelenség köny-
nyen magyarázható lenne Zola szövegeinek korszerűtlensé-
gével, azonban a nemzetközi összehasonlítás távolról sem tá-
masztja alá azt a vélekedést, hogy a szövegek nem nyújtanak 
kérdéseket a mai elméleti eszköztárral felvértezett irodalom-
kritikusoknak. A recepció elemzése külön tanulmányt igé-
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nyelne, itt csupán néhány tényezőt említenék. Az irodalmi 
modernség már részben, a posztmodern aztán végképp leér-
tékelte a realista és a naturalista irodalom mimetikus illuzi-
onizmusát, eszközszerű jelhasználatát és gyakori „publicisz-
tikai” felhangját. A másik kiemelendő tényező az államszo-
cializmus hivatalos esztétikájának és irodalomfelfogásának 
a hatása. Ennek pártosságot követelő szocialista realizmusá-
ban Zola kritikai társadalomábrázolása ellenére sem foglalha-
tott el középponti helyet a kánonban. Az lukács György által 
esztétikailag következetesen bírált impresszionizmussal való 
érintkezés például azt eredményezte, hogy Zola A mestermű 
című művészregényét 1931-ben adták ki magyarul utoljára. 
mindezektől függetlenül lehetne Zola életműve részben vagy 
egészben érdektelen, ám ennek ellentmond nagyon is (poszt)
modern módon reflexív szövegformálási technikája, amely el-
sősorban az intertextusok és a mise en abyme-ek változatos 
használatában érhető tetten. Ezek gyakran kombinálódnak 
a Zola naturalizmusra és fogadtatására vonatkozó metalep-
szist magukban foglaló metafikciós kommentárokkal. A szer-
zői kiszólások, az önértelmező tüköralakzatok, a szerzői név-
hez köthető valóság és az annak viselője által teremtett fikció 
közötti határok megsértése természetesen nem újkeletű meg-
oldások, ám használatuk a 20. században vált igazán gyako-
rivá.

A mise en abyme-ek használatát tekintve látni fogjuk, hogy 
Zola ebből a szempontból már Gide-hez hasonlóan reflexív 
eljárásokat használt, ám egyrészt nem állította ezt prózapoé-
tikai programja középpontjába, másrészt stílusának monolo-
gikussága és ideológiájának pozitivista beágyazottsága elvon-
ta a figyelmet szövegeinek reflexivitásáról. A francia szakiro-
dalom lucien dällenbach Le récit spéculaire című 1977-ben 
megjelent könyvének példái óta számos olyan további szö-
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veghelyet elemzett, amelyekben Zola különböző funkciók-
ban mise en abyme-eket alkalmaz A hajszában, a Nanában, 
A mesterműben, a Pascal doktorban vagy a Párizs gyomrában. 
Átfogó elemzés azonban mindezidáig nem készült arról, mi-
lyen módon használja Zola a mise en abyme-eket. Erre teszek 
kísérletet az alábbiakban, ha nem is átfogó igényekkel, min-
denesetre összegezve a szakirodalmi észrevételeket, kiegészít-
ve azokat saját elemzéseimmel és végül összegezve a példák 
narratológiai tanulságát Zola írásmódjával kapcsolatban.

mint korábban (könyvünk második fejezetében) említet-
tük, a mise en abyme heraldikai fogalmát irodalmi eljárásként 
André Gide tematizálta először, Naplójában, a Hamlet egér-
fogó jelenetére és a Wilhelm Meister marionett jelenetére utal-
va. Az író saját regényeinek kedvelt megoldását a mű témá-
jának a szereplők szintjén való megismétléseként határozza 
meg. A gide-i címertani kiindulópont olyan tökéletes analó-
giát feltételez a megkettőződés elemei között, ami csak a ké-
pi ábrázolás esetében kivitelezhető, a lineáris elbeszélő szö-
vegben valójában nem, illetve csak részlegesen, utalásszerű-
en, metonimikusan. lucien dällenbach 1977-ben megjelent 
Le Récit spéculaire. Essai sur la mise en abyme című monográ-
fiája kapcsán tárgyaltuk, milyen típusokba sorolja az alakza-
tot. Elég talán arra emlékeztetni, hogy dällenbach szerint a 
mise en abyme vonatkozhat a fikció, illetve a szöveg valamely 
tartalmi elemére, a megfogalmazásra-megalkotásra-elmon-
dásra, vagy a szöveg által közvetített jelentésre, mondaniva-
lóra. Ezek szerkezetileg lehetnek egyszerű, végtelen és apo-
ritikus tükrözések.1 A reflexív kijelentés minden esetben az 
elbeszélés valamely részére mint kijelentésre vagy megnyilat-
kozásra, vagy a kódra vonatkozik, és olyan kettős értelmet 

1. dällenbach: Le Récit spéculaire. Essai sur la mise en abyme, Seuil, 
Paris, 1977, 142.
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rejt, amelyet az olvasónak kell megfejtenie.2 Erre általában 
egyfajta analógia hívja fel a figyelmét, például alakok, nevek, 
helyzetek, nyelvi kifejezések hasonlósága vagy azonossága.3 
Az analógia lehet szövegen belüli, különböző keret- és betét-
történetek közötti, vagy a fikciós szöveg határain túlmutató. 
Fokozatait tekintve tükrözhet egy ugyanolyan művet (hason-
lóság), vagy ugyanazt a művet (másolat), esetleg magát a mű-
vet (azonosság).4 Ez a dällenbach által kidolgozott fogalmi 
keret Zola mise en abyme-jeinek vizsgálatához megfelelő kiin-
dulópontot nyújt, annak ellenére, hogy az alábbiakban fény 
derül majd néhány kidolgozatlan területére, például az ext-
ratextuális mise en abyme és a genetikus metalepszis gyakori 
egybefonódást illetően.

Z o l A  M I S E  E N  A BY M E - J E I

A Rougon-macquart ciklus regényfolyama a naturalizmus 
esztétikai koncepciója jegyében készült. Eszerint az író cél-
ja az öröklődés és a társadalmi környezet által meghatározott 
ember objektív ábrázolása, beleértve a szexualitás, a betegsé-
gek, a nyomor és a bűn megjelenítését. A fiziológiai tények 
nyílt bemutatása természetesen számos korabeli olvasó szá-
mára meghökkentő és erkölcstelen volt, a megszokott roman-
tikus ideálokhoz képest. Zola ezért előszókban és A kísérle-
ti regény című programadó írásában magyarázza nézeteit. Az 
utóbbiban Claude Bernard kísérleti orvostudományának ana-
lógiájára hivatkozva fejti ki az idealizmus skolasztikus bizo-
nyossághitével szemben a naturalista irodalom tudományos 

2. Dällenbach i. m. 62–63.
3. Dällenbach i. m. 65.
4. Dällenbach i. m. 142.
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jellegét, azaz a megkérdőjelezés fontosságát az emberi-társa-
dalmi jelenségek megfigyelésében és kísérleti megtapasztalá-
sában. mint látni fogjuk, a program esztétikailag A mestermű 
Pierre Sandozának festészeti elveiben, tudományosan pedig 
a Pascal doktor orvos címszereplőjének családtörténeti-gene-
tikai kutatásaiban. Ezeket a regényvilágokat egymással és a 
szerző valóságával összekapcsoló mise en abyme-eket dällen-
bach a realista, illetve naturalista írók számára rendelkezés-
re álló egyedüli kompenzáló eljárásnak tekintette, amelyek 
révén a szent objektivitás és személytelenség megsértése nél-
kül mégiscsak megfogalmazhatták a maguk reflexióit, látszó-
lag nem megtörve a fikció illúzióját.5 Az alábbiakban a ket-
tős kódolás és a metaleptikus határsértések, valamint ezekkel 
összefüggésben a travesztia és a paródia használatának szem 
előtt tartásával vizsgálom a Rougon-macquart ciklus néhány 
regényének mise en abyme-jeit, szerkezeti típusaikat és azok 
különböző funkcióit. A tárgyalt regények: A hajsza, Párizs 
gyomra, Nana, A mestermű, Pascal doktor. 

A  H A J S Z A

A második császárság Párizsának üzleti spekulációit és a köz-
erkölcsöket bemutató regény középponti alakja az érdekem-
ber Aristide Saccard, akinek pénzügyi kalandorrá és építé-
si vállalkozóvá emelkedését kísérhetjük figyelemmel. Üzleti 
manővereihez a kezdőtőkét egy megesett lány (Renée) fele-
ségül vételével szerzi meg, a jómódú család által biztosított 
hozomány formájában. Saccard első házasságból származó 
androgün fia (maxime) kvázi-vérfertőző szerelmi viszonyba 

5. Dällenbach i. m. 72.
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keveredik fiatal mostohaanyjával, ám érzelmileg a kapcsolat 
egyoldalú, és Renée végül magára hagyatottan hal meg.

A regény mindkét mise en abyme-je színpadi jelenet, ame-
lyet a szereplők adnak elő, ám saját helyzetükre ismerhetünk 
bennük. Emellett olyan közismert irodalmi művekkel létesül 
intertextuális kapcsolat, amelyek ismerete szükséges a mise en 
abyme értelmezéséhez. Az egyik esetben Racine Phaedrájáról 
van szó, a másikban az ovidius Átváltozásokából ismert Nar-
cissus és Echó közötti felemás szerelemről. Előbbivel kapcso-
latban dällenbach azt emeli ki, hogy a Renée és Phaedra kö-
zötti részleges hasonlóság megfeleltethető a Zola-regény és a 
Racine-tragédia közötti viszonynak. Ez a kettős mise en aby-
me tehát parodikus (genette-i) hipertext, hiszen Renée gro-
teszk Phaedra, tragédiája triviális. Zola a kontraszt által ko-
ra paródiáját fogalmazza meg.6 (Tegyük hozzá, az eltérésre az 
is felhívja a figyelmet, hogy maxime és Renée hozzáférése az 
olasz nyelvű előadáshoz nem teljes és ezen belül is eltér: ma-
xime emlékszik még valamennyire a klasszikus darabokra, 
Renée pedig tud valamennyire olaszul. Befogadóként is eltérő 
a reakciójuk: Renée-t furdalja a lelkiismeret, maxime „borsos 
históriának” nevezi cinkosan.) Az összevetésben rejlő érték-
ítéletet Zola magával Renée-vel is kimondatja, szabad függő 
beszéd formájában: „mily silány és szégyenteljes a saját tragé-
diája az antik hőskölteményhez képest!”7 

Ez a travesztia-jelleg még inkább nyilvánvaló a dilettáns 
Hupel de la Noue által írt A szép Narcissus és Ekhó nimfa sze-
relme című „három képből álló költői mű” esetében, amely 
eleve groteszk mása az eredetinek. Erős irónia érezhető a nar-
rátor ilyen kijelentéseiben: (Hupel de la Noue) „Először ar-

6. Dällenbach i. m. 97.
7. Émile Zola: A hajsza (Ford.: Antal lászló), Budapest, Európa, 

1984, 220.



Zol A mISE EN A BY mE-JEI 135

ra gondolt, hogy a művét versben írja meg; aztán az élőképek 
mellett döntött; ez előkelőbb – hangoztatta −, közelebb áll az 
antik szépséghez.”8 Ezt erősíti, hogy a Narcissus és Echó, il-
letve a maxime és Renée közötti viszonzatlan szerelem analó-
giája nem teljes, hiszen az önimádó maxime sorsa ironikusan 
eltér Narcissusétól: nem ér tragikus véget, hanem nyugodtan 
éli tovább felszínesen örömteli életét.

Ami Renée sorsát illeti, mindkét mise en abyme prolepti-
kus funkciót tölt be. mivel esetében a Phaedrával és Ekhóval 
való hasonlóság teljes, szenvedélyük tragikumában is oszto-
zik, annak ellenére, hogy ezt az őszinte érzelmet leszámítva 
tökéletesen beleillett önző és hazug környezetébe, melyet az 
intertextuális mise en abyme-ek parodizáltak.

N A N A

A címszereplő prostituált regénye bizonyos szempontból 
A hajsza folytatása: nem csak a korabeli Párizs erkölcsi kriti-
kája és a főhősnő személyisége hasonlít a két regényben, ha-
nem a többnyire személytelen narrációt átható szarkazmus 
és az ókorral alkotott kontraszt, ezúttal is egy színházi elő-
adás formájában. A regény elején bemutatott Szőke Venus ab-
ban különbözik A szép Narcissus és Ekhó nimfa szerelmétől, 
hogy előbbi eleve pajzánul kétértelmű, közönséges paródiája 
az olümposzi isteneknek: „Az istenek farsangja, a sárba rán-
tott olümposz, egy egész vallás, egy egész költészet nevet-
ségessé tétele pompás élvezetnek tűnt.” Itt már a méltatlan-
kodás kikezdi az objektivitást, amit az egyértelmű megvetés 
kitörése követ: „Színházban már régóta nem kéjelgett a kö-

8. A hajsza i. m. 252.
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zönség ilyen szertelen aljasságokban. Ez kellett neki.”9 Ez a 
reflexió jelzi, hogy ha a karneváli hangulatú előadás magá-
nak a – frivol témájú − regénynek a mise en abyme-je is, szán-
dékaiban utóbbi nagyon is ellentétes: a vulgáris, voyeur köz-
ízlést nem kiszolgálni, hanem leleplezni kívánja. A darab már 
csak azért is mise en abyme-nek tekinthető, mert cselekménye 
középpontjában Vénusz és a felszarvazott férjek állnak, aho-
gyan Nana is hódolókon gázol át, pénzüket elszórva, míg vé-
gül Renée-éhez hasonló szomorú véget ér.

A regény második mise en abyme-je Fauchery Figaro-ban 
megjelent Az arany légy című cikke, amely nyilvánvalóan Na-
náról szól. A cikk Zola módszere alapján tárgyalja Nana szár-
mazását, így tekinthető a naturalista regény és egyben konk-
rétan a Nana mise en abyme-jének is: „Vérét megfertőzte az át-
öröklött nyomor és iszákosság, ami nála asszonyi vágyainak 
kóros túltengésében mutatkozott meg.”10 Funkciója azonban 
nem csupán a főhősnő előtörténetének megismertetése az ol-
vasóval, némi írói önreflexióval, hanem emellett mind az ol-
vasó, mind a cikket felolvasó muffat számára előreutaló, pro-
fétikus tartalma van, aminek egyben fel is kell nyitnia a Na-
nába bolondult gróf szemét: „A rothadás, melyet e népben 
erjedni hagytak, feljut vele az előkelő világba, s megmételye-
zi. Természeti erő lett belőle, a rombolás szellem, s anélkül, 
hogy maga akarta volna, hófehér combja között megromlott, 
megbomlott Párizs (…).”11 

Végül találhatunk a regényben egy ironikus mise en aby-
me-et a naturalista regény (egyben a Nana) és a közönség (itt 
éppen Nana) kapcsolatára vonatkozóan: „Napközben éppen 

9. Émile Zola: Nana (Ford.: Vajthó lászló), Budapest, Európa, 
1977, 27.

10. Nana i. m. 228.
11. Nana i. m. 228–229.
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egy regényt olvasott, egy utcalány történetét, mely nagy port 
vert fel akkoriban. Hevesen kikelt ellene, s azt mondta, hogy 
hazugság az egész, és különben is méltatlankodva fordult el 
ettől a trágár iránytól, mely állítólag a valóságot akarja tük-
rözni. mintha mindent mutogatni lehetne! mintha egy re-
génynek nem az volna az egyetlen hivatása, hogy kellemes 
órákat szerezzen az embernek!”12 Ez a kódra, jelesül Zola írói 
programjára utaló mise en abyme a Párizs gyomrát és a Mes-
termű című művészregény hasonló esztétikai  önreflexióit elő-
legezi.

PÁ R I Z S  G Y o m R A

A párizsi Központi Vásárcsarnok és környéke a helyszíne a re-
génynek, erre utal a címbeli metafora. August dezalay sze-
rint ez a regényt magának a naturalizmusnak a mise en aby-
me-jévé teszi, mivel a naturalista regény és a gyomor munkája 
egyaránt egyfajta bekebelezés. A naturalizmus eszerint mér-
hetetlen étvágyat jelent a valóságra, vagyis reménytelen vá-
gyat az emberi élet ürességének betöltésére, a telhetetlen kí-
váncsiság kielégítésére.13 Csakhogy a soványak és kövérek har-
cának ábrázolása Zolának alkalmul szolgál az anyagias, ön-
ző és elvtelen gondolkodásmód burkoltan szarkasztikus bí-
rálatára. Azt gondolom, hogy a mise en abyme itt nem öniró-
niát takar, sokkal inkább azon befogadói stratégiát figuráz-
za ki, amely nem vesz tudomást a látszólag objektív ábrázolás 

12. Nana i. m. 359.
13. Auguste dezalay: Ceci dira cela. Remarques sur les antécédents 

de Ventre de Paris. Les Cahiers naturalistes n°58, 1984 – idézi Émile la-
vielle: Émile Zola: le Ventre de Paris. Éd. Bréal, 1999, 124.
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mögött az iróniában és szarkazmusban tetten érhető14 egyér-
telmű társadalmi elkötelezettségről. Zola az idealista, köztár-
sasági eszmékben hívő, önzetlen soványak (Florent) pártján 
van, akkor is, ha összeesküvése parodikus színben tűnik föl, 
elszigeteltsége folytán. 

Ugyanez érvényes Chantal Pierre gondolatmenetére is, 
mely szerint az író a rendőrnyomozó megfelelője, művének 
pedig az a rendőrségi akta a mise en abyme-je, amelyet kez-
dettől fogva vezetnek róla. Ezt erősíti meg a jelöletét tekintve 
kétértelmű megfogalmazás: „mintha csak az imént előadott 
történet egyes fejezeteit olvasná.”15 Felfoghatjuk ezt a natura-
lizmus objektivitásának és személytelenségének az illúzióját 
erősítő hatásként. És persze valóban fennáll az analógia a csá-
szári szolgálatban álló nyomozó és a naturalista regényíró kö-
zött, amennyiben mindketten az igazságot keresik valamely 
bűnnel kapcsolatban, csak éppen a bűn mibenlétéről ellenté-
tes a felfogásuk. 

Hogy Zola naturalizmusa Florent és Claude „sovány” esz-
méivel áll rokonságban, mutatják a festő Claude lantier szer-
zői önreflexióként is felfogható szavai Florent-hoz: „maga is 
művész a saját műfajában, politikai álmodozó; (…) a jogról 
és igazságról alkotott fogalmaival szerez élvezetet magának. 
Annál is inkább, mert a maga eszméi, akár az én vázlataim, 
kegyetlenül megijesztik a nyárspolgárt…”16 Ez alapján az élel-
miszerek, húsok bemutatásában tobzódó regény mise en aby-
me-jének is sokkal inkább Claude polgárpukkasztó hentesüz-
leti kirakatkompozícióját kell tekintenünk: „Igazi műremeket 

14. Pédául lisa és Quenu hentesüzleti idilljének ábrázolásában, ld. 
Émile Zola: Párizs gyomra (Ford. Antal lászló), Budapest, Európa, 
1959, 51–52.

15. Párizs gyomra i. m. 257.
16. Párizs gyomra i. m. 244.



Zol A mISE EN A BY mE-JEI 139

alkottam. (…) A vörös nyelvek mohó lángként nyúltak fel, s a 
fekete véreshurkák valami rettenetes csömör sötét foltjait ve-
tették a virslik derűsebb színe közé. (…) Barbár volt és fen-
séges, olyan, mint egy dicsfénybe foglalt gyomor, de valami 
olyan kegyetlen, olyan szenvedélyesen gúnyos, hogy a tömeg 
összecsődült az ablak előtt, és szorongva bámult erre a vadul 
lobogó kirakatra…”17 Ez a mise en abyme vonatkozhat magá-
ra a regényre, de általában a naturalizmusra is, hasonlóan ah-
hoz a jelképes látványhoz, amely az elnéptelenedő Saint-Eus-
tache templomot és az élettől harsogó Vásárcsarnokot foglalja 
egybe. Erről mondja Claude: „látja, valóságos kiáltvány ez: a 
modern művészet, a realizmus, a naturalizmus, vagy nevezze, 
ahogy akarja, kibontakozott a régivel szemben…”18 (Utalás 
ez Victor Hugo A párizsi Notre Dame című regényének hely-
színválasztásán keresztül annak romantikájának az elvetésére 
is.19) A − részben legalábbis – a kódra vonatkozó mise en aby-
me-ek, amelyek A mesterműben (amelynek szintén szereplője 
Claude lantier) tetőznek, az utóbb ismertetett példák alapján 
számomra az irónia vs. önirónia értelmezői kérdését ez előb-
bi javára döntik el.

A  m E S T E R m ű

Az impresszionizmus születése idején játszódó művészregény 
nem csak általános esztétikai reflexióra ad alkalmat, hanem 

17. Párizs gyomra i. m. 196–197.
18. Párizs gyomra i. m. 195.
19. ld. még Claude festménytervét Cadine és marjolin szerelméről, 

zöldségek, halak, húsok között. „művészi hitvallást látott benne, ez lett 
volna a művészeti pozitivizmus, a modern, gyökeresen materialista mű-
vészet. Egyszersmind a gondolati fetészet torzképe is lett volna, pofon a 
régi iskolának.” Párizs gyomra i. m. 173. 



Zol A mISE EN A BY mE-JEI140

egyértelmű önreflexióra is. Az itt már főszereplő Claude lan-
tier alkotói vívódásában Paul Cézanne-ra, Zola gyermek-
kori barátjára ismertek elsősorban (néhány más impresszio-
nista vonásaival gazdagítva) a korabeli olvasók, a regénybe-
li barát Pierre Sandoz pedig magának Zolának a megfelelője. 
Ezek az életrajzi, részben szerzői metalepszisek olyan ket-
tős olvasat lehetőségét teremtik meg a két alak művészettel 
kapcsolatos kijelentései esetében, amelyek metatextuális mi-
se en abyme-ekként működnek a szövegben. Sandoz egyik 
ilyen naturalista ars poetica-szerű megnyilvánulása a követ-
kező: „Tanulmányozni az embert, amilyen, nem többé az ő 
metafizikai mintababájukat, hanem a fiziológiai embert, akit 
környezete határoz meg és aki valamennyi szervének műkö-
désével cselekszik… (…) a gondolat az egész test terméke. 
(…) Aki pszichológust mond, a tudomány árulójáról beszél. 
Egyébiránt fiziológia, pszichológia, mindez semmit sem je-
lent, mert az egyik áthatotta a másikat, ma már mindkettő 
csak egy, az ember mechanizmusa, amely valamennyi nyil-
vánulásának összeségében csúcsosodik ki… (…) Igen, majd 
meglátják, majd meglátják, micsoda irodalom fog a termé-
szettudomány és demokrácia következő százada számára ki-
csirázni!”20 Ennek a kritikus programnak a folytatása hangzik 
el Claude temetésén: „Csak a valóság, a természet a lehetsé-
ges alap, a szükséges ellenőrzés, amelyen kívül az őrület kez-
dődik −, és nem kell attól félni, hogy a mű lapossá válik, hi-
szen ott van a temperamentum, amely mindig magával fog-
ja ragadni az alkotót.”21

Figyelemre méltóak azok az összetett, jóval áttételesebb 

20. Émile Zola: A mestermű (Ford. Éber lászló), Révai, Buda-
pest,1925, I. 167–168.

21. Émile Zola: A mestermű (Ford. Éber lászló), Révai, Buda-
pest,1925, II. 175.
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mise en abyme-ek, amelyek a Pügmalión-mítosz hipertext-
jei, annak parodikus variációi. A saját maga által készített 
és imája hatására megelevenedő elefántcsont szoborba bele-
szerető ciprusi király történetének ironikus paródiája a jele-
net, amikor mahondeaut majdnem maga alá temeti szobra, 
amikor a melegben kienged a fagyott agyag és ezért instabil-
lá válik: „A szobor lassankint egészen megmerevedett. Tom-
porai kimozdultak helyükből, keblét, amelyet már nem szo-
rítottak karjai, mély sóhaj dagasztotta. És feje hirtelen le-
hajlott, combjai engedtek alatta és eleven eséssel dőlt el, a 
nő rémült aggodalmával, fájdalmas lendületével, mintha le-
dobná magát. Claude megértette végre, midőn mahoudeau 
rettenetes kiáltásban tört ki. (…) Az agyag felengedve, ösz-
szetörte a fából készült, túlságosan gyenge vázat. Recsegés 
hallatszott, mint mikor csontok törnek össze. És a szobrász 
ugyanazzal a szerelmes mozdulattal, amellyel lázas hevében 
távolról dédelgette, kitárta két karját, megkockáztatva, hogy 
a dülő szobor agyonüti.”22 A jelenet Claude sorsát vetíti előre, 
aki ugyanilyen megszállottja egy megfestendő nőnek, aki-
nek a saját hús-vér felesége csak modellje lehet. Ez a bizarr 
szenvedély egyfajta anti-Pügmalionná teszi, aki nem felélesz-
ti, hanem élettelenné teszi a szeretett nőt, amikor már csak 
színekként és formákként képes látni őt. Tulajdon kisfia is 
csak holtában válik érdekessé számára, amikor lefesti a te-
temet. Érthető, hogy Christine, a feleség féltékeny a képze-
let szülte nőalakra, „akinek aranyból vannak a combjai és vi-
rágokat visel a hasa alatt”, gyűlöli A meztelen nőt, amelyről 
már sejthető, hogy a végzete lesz Claude-nak: „végezni fog 
vele, mihelyt újra megkísérli, hogy életet adjon neki”.23 Clau-
de tragédiája abból fakad, hogy be kell látnia a művészet te-

22. I. m. II. 26.
23. I. m. II. 159.
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remtésre, életre keltésre való képtelenségét24, szemben a na-
gyon is lényegre tapintó Pügmalion-történet happy endjével. 
Ez a kielégíthetetlen vágy, amelynek szimbóluma A mezte-
len nő,25 adja művészet és élet konfliktusát, melyről a legtöbb 
művészregény szól. 

Ez a kudarc képezi a hátterét annak a sandozi-zolai prog-
ramnak és negatív kritikai fogadtatásának, amely egyértel-
műen megfogalmazódik a regény több pontján. „Előveszek 
egy családot és tanulmányozom tagjait, egyenkint, honnan 
jönnek, hova mennek, miképen hatnak egymásra; szóval, az 
emberiséget kicsinyben, azt a módot, ahogy az emberiség te-
nyészik és viselkedik… másfelől emberkéimet a történelem 
egy határozott korszakába fogom beléhelyezni és ez fogja 
megadni a környezetet és körülményeket, a történelem egy 
darabját… Ugy-e érted, a könyvek egész sora, tizenöt, húsz 
könyv, epizódok, amelyek összetartják egymást, de amellett 
mindegyiknek megvan a maga kerete, a regények sora, ame-
lyekből házat építtetek magamnak öreg napjaimra, ha ugyan 
reám nem szakadnak!”26 A Sandozt ért kritikai támadások 
egyértelműen Zola nehézségeit idézik: „minden bekerült az 
ócsárlások serpenyőjébe: a fiziológiai ember újszerű tanulmá-
nyozása, a környezetnek juttatott hatalmas szerep, az örök-
ké teremtésközben levő nagy természet, szóval az élet, a tel-
jes, egyetemes élet (…), a nyelv merészségei, a meggyőződés, 
hogy mindent ki kell mondani, hogy vannak ocsmány sza-
vak, amelyek éppoly szükségesek, mint az izzó vas, hogy a 
nyelv meggazdagodva kerül ki ebből az edző fürdőből és fő-
leg a nemi élet, a világ eredete és folytonos betetőzése, ame- 
 

24. Vö. i. m. II. 50–51.
25. Vö. i. m. II. 164.
26. I. m. I. 168.
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lyet kiemelt a szégyenből, amelybe burkolják és visszahelye-
zett dicsőségébe, a napsütésbe.”27 

Ezek a részek már a Pascal doktort előrevetítő módon tar-
talmazzák a regényt magában foglaló ciklus egészét is, így az 
szerzői-életrajzi metalepszissé egyértelműsödő extratextuális 
mise en abyme egyben közvetlen intertextuális kapcsolatot is 
létesít Zola többi művével, ezáltal a részt és az egészt kölcsö-
nösen egymás felől értelmező funkciót adva a tüköralakzat-
nak.

PA S C A l  d o K T o R

A mise en abyme szerkezeti lehetőségfeltétele gyakran a be-
ágyazott narratíva használata. Ilyen regénybe ékelt narratí-
vaként jelenik meg az egész Rougon-macquart ciklus terve 
Pascal doktor feljegyzéseiben. Ebben a regény cselekménye 
szempontjából is középponti fontosságú mise en abyme-ben 
Pascal doktor tudományos elvei ugyanazt a szerepet töltik be, 
mint A mestetműben Sandoz ars poeticája: a Zola írói prog-
ramjával mint kóddal való megegyezésük extrafikcionális je-
lentést közvetít, az írói önreflexió eszköze tehát. Pascal dok-
tor egyrészt ugyanazt a családot, a Rougon-macquart-okat 
tanulmányozza, másrészt ugyanolyan feljegyzéseket készít, 
mint maga Zola. Elkészíti a Rougon-macquart családfát, 
amely nem egyszerűen Zola regényfolyamának előző tizen-
kilenc kötetének szereplőit öleli fel, hanem értelmezi is azok 
kapcsolatát, a Zola-olvasó által addig nem ismert részlete-
ket oszt meg.28 Egyúttal megfogalmazza Zola becsvágyát, mi-

27. I. m. 200.
28. Émile Zola: Pascal doktor (Ford. Antal lászló), Budapest, Euró-

pa, 1964, 95–110.
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szerint műve (az olvasott és az egész ciklus egyaránt, hiszen 
emez tükre amannak) az emberi lét tükre kíván lenni: „egész 
világ, társadalom, civilizáció ez itt, benne van az élet teljes-
sége, mindazzal, ami jó és rossz… Igen a mi családunk egy-
magában is például szolgálhatna a tudománynak, mely ab-
ban bízik, hogy egyszer matematikai biztonsággal meg tudja 
fogalmazni azoknak a vér- és idegrendszeri elváltozásoknak a 
törvényeit, amelyek elsődleges szervi sérülés nyomán jelent-
keznek egy nemzetségben, s a környezet szerint megszabják 
e nemzetség minden egyedében az érzelmeket, a vágyakat, a 
szenvedélyeket, minden fajta természetes és ösztönös emberi 
megnyilvánulást, melyek termékeit erényeknek és bűnöknek 
nevezik. Történelmi dokumentum ez itt, elbeszéli a második 
császárságot az államcsínytől Sedanig (…).”29 Ez a „transzcen-
dentális” mise en abyme nem egyszerűen megkettőzi az elbe-
szélést, hanem értékeli is azt,30 ilyenformán az elvre reflek-
tál, amely „egyszerre eredete és célja az elbeszélésnek, alapot 
és egységet ad neki”.31 Ezért jellemzi Gérard Genette a Pas-
cal doktort a következőképpen: „Ez a Zola által revízió alá 
vett ás újraírt Zola, Zola a négyzeten, esetleg a meghatványo-
zott Zola”.32 

Emellett találhatunk a regényben olyan mise en abyme-et 
is, amely az idős Pascal és a fiatal Clotilde szerelmi kapcsolatát 
vetíti előre és értelmezi: a tizenötödik századi naiv fametsze-
tekkel díszített Biblia egyik képe és a kapcsolódó idézet az agg 
dávidról és Abiságról, aki fiatalságával és szépségével megme-
legíti, életet ad neki.33 Ezt rajzolja meg a maga álomszerű stí-

29. I. m. 104.
30. Vö. Dällenbach i. m. 120.
31. I. m. 131.
32. Gérard Genette: Palimpsestes, Seuil, Paris,1982, 351.
33. Émile Zola: Pascal doktor i. m. 137.
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lusában később Clotilde is, a szereplőket Pascal és a maga arc-
vonásaival ruházva fel.34 Ismerve azonban Zola életrajzát, az 
időskori szerelem és a munka befejezésére való képtelenség ár-
nya egyenesen vallomásosan hat, újra csak kitágítva a tükrö-
zött távlatot a szerzői biográfia, az önarckép területére.

mint a fent tárgyalt regények is mutatják, Zola stílusá-
nak egyik fontos vonása a reflexivitás. Mise en abyme-jei nem 
is az egyszerűbbek közül valók, általában a kettős olvasat le-
hetőségénél többét is megteremtik. Referenciájuk általában 
nem csupán az adott mű, funkciójuk a kommentár, az érté-
kelés és a sejtetés mellett gyakran a szerző életrajzának és iro-
dalmi programjának, illetve annak fogadtatásának a színre 
vitele. Tehát jellemzően nem egyszerűen valamely tartalmi 
elemre alapoz analógiát, hanem a megfogalmazás és megal-
kotás módjára, valamint a közvetíteni kívánt mondanivalóra. 
Ezek a kódra és keletkezésre irányuló mise en abyme-ek (utób-
bit egyébként dällenbach nem választja külön), valamint a 
transzcendentális, jelentést értelmező típusúak többé-kevésbé 
metaleptikusak, amennyiben – ha soha nem is teljesen nyíl-
tan – túlmutatnak a szöveg, a fikció határain. A szerzői élet-
rajz és ars poetica, a kritikusok és a közönség reakciója jele-
nik meg így, csak annyira burkoltan, hogy a realizmus illúzi-
ója megmaradhasson. 

Ezek a szerkezetileg sokszor igen összetett tüköralakzatok 
értékelő (ironikus, parodikus, szarkasztikus) hipertextuális/
intertextuális viszonyokat is magukban foglalnak, amely ál-
tal a – többnyire legalábbis − személytelen stílus közvetíteni 
tudja azt a társadalmilag elkötelezett kritikai beszédmódot, 
amely kiegészíti a szereplők jellemének, viselkedésének meg-
alkotottságában rejlő értékelő mozzanatot. 

34. I. m. 166.





KoNTINGENCIA ÉS NARR ATÍV IdENTITÁS: 
NIETZSCHE ÉS SARTRE UNdoR A

„Az ismétlődő hányási rohamok ellenére a szálka kemé-
nyen tartja magát. Különös módon nagyon sok szimbo-
likát és jelentést érzek ebben a fiziológiailag megalá-
zó helyzetben.”1

Az undor, a hányinger, az émelygés motívuma összeköti 
 Nietzsche és  Sartre gondolatvilágát. A  Sartre regényének címé-
ben is szereplő undor jelentését és nietzschei hátterét vizsgál-
va a két, igen sokrétűen interpretált filozófus „egzisztencializ-
musának” ismeretelméleti és etikai alapjairól is pontosabb ké-
pet alkothatunk. Az undor kiváltó oka mindkettőjük számára 
a világban minket körülvevő dolgok jelentésével függ össze: 
ezek a jelentések egyrészt adottak, készen kapjuk azokat, és ez 
averziót vált ki abból, aki tisztában van ezek mesterséges vol-
tával, vagyis a dolgok jelentés nélküliségével, aminek tudata 
ugyancsak felkavaró. Ez az antidogmatikus tagadás azonban 
nem zárja ki az affirmációt: az értelmezés és az önmeghatáro-
zás kényszerét és egyben feladatát.  Nietzsche antifundaciona-
lizmusa és perspektivizmusa nem merül ki az ismeretelméleti 
és erkölcsi szkepszisben, hiszen azt hirdeti, hogy a szabad szel-
lemeknek meg kell teremteniük saját világképüket.  Sartre szá-
mára pedig a kontingencia éppen olyan alapvető, mint a vá-
lasztásaink hátterét adó terv, amellyel elkötelezzük magunkat 
a világban. E tekintetben  Nietzsche aforizmái, az Ecce Homo 

1.  Nietzsche 1887. okt. 27-i levele Heinrich Köstelitznek, in: Fried-
rich  Nietzsche válogatott levelei (Vál és ford.: Romhányi Török Gábor), 
Holnap Kiadó, Budapest, 2008. 173.
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és Az Undor egyaránt fölveti a narratív identitás konstrukció-
jának a problémáját. Az undor ezáltal az önreflexivitást teszi 
meg perspektivizmusuk vagy relativizmusuk alapjául. 

Nem szolipszista „szubjektív idealizmusról” van szó, ellen-
tétben sok felszínes vagy koncepciózus 20. századi értelme-
zésükkel (és itt távolról sem csak a marxista, például lukácsi 
interpretációra kell gondolnunk).  Nietzsche és a fenomeno-
lógia olyan mesterei, mint Husserl, Heidegger és (többek kö-
zött)  Sartre éppen a test és a tudat viszonyának új felfogásával 
újították meg az európai filozófiai tradíciót. mivel a szubjek-
tív perspektíva testhez kötött, a világot értelmező szubjek-
tum nem szolipszisztikus, lévén teste által lehorgonyozva a 
faktikus interszubjektivitásban. Ennek az interszubjektív vi-
lágnak az alapvető jellemzője a kontingencia, ha illúziókként 
elfedik is ezt a dogmatikus metafizikák. A meghatározatlan-
ság, a semmi felfedezése zsigeri, mondhatni testi-lelki (mert 
egyszerre testi és tudati tünetekről van szó) szédülést, szoron-
gást, hányingert szül. A Sartre által továbbgondolt heideggeri 
koncepció2 e motívumának eredete  Nietzsche. 

A nietzschei metaforikát alkalmazva fogalmazhatunk úgy, 
hogy a dogmatikus jelentések mérgező készételei éppúgy okai 
lehetnek az émelygésnek, mint az új jelentésekkel való terhes-
ség. Ezt a kettősséget fogalmazza meg Sartre is Az Undorban, 
amikor egyszerre mutatja fel a világ abszurd jelentésnélküli-
ségét, kontingenciáját és a kényszert, hogy életünket jelentés-
sel ruházzuk fel. A címadó undor kifejezés és szinonimái szá-
mos helyen előfordulnak  Nietzsche olyan szövegeiben, mint 
a Vidám tudomány, az Így szólott Zarathustra, vagy az Ada-

2. A Semmiről és a szorongásról ld. martin Heidegger: mi a meta-
fizika? (Ford. Vajda mihály), in: m. Heidegger: Útjelzők, osiris, Buda-
pest, 2003, 105–122. és martin Heidegger: Lét és idő (Ford.: Bacsó Bé-
la et al.), osiris, Budapest, 2001, 40. §, 219–220.
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lékok a morál genealógiájához lapjain. Az undor, a hányinger, 
az émelygés, a szédülés, a betegség és az egészség olyan sze-
mantikai mezőt képez a  Nietzsche-szövegkorpuszban, amely 
nagyban hozzájárul annak szerves egész voltához. Ha szem-
ügyre vesszük azt a módot, ahogyan Sartre használja az un-
dor jelölőjét, akkor a nyilvánvaló hatás mellett érdekes kü-
lönbségekre is bukkanunk.3 

A test4 és annak állapotai, az egészség és a betegség kiemel-
ten fontos szerepet töltött be  Nietzsche filozófiájában, amit a 
 Nietzsche-szakirodalom az utóbbi években is több szempont-
ból elemzett.5 Ez olyan tudatelmélet alapjait veti meg, amely 
 Sartre-éra is hatással volt (megint csak a fenomenológia mel-
lett) Az Ego transzcendenciájában. Ahogyan  Pierre Klossows-
ki rámutat,  Nietzsche a test hiposztazációjának tekintette a 
tudatot, mivel az a test révén önmaga, a számtalanszor meg-
haló és újjászülető test révén, amelynek halálát és újjászületé-
sét az én képzelt egysége által próbálja túlélni.6 Az Így szólott 

3. Hasonló feladatra vállalkozott martine Béland, aki Az Undort 
A tragédia születésével olvasta össze, az igazság és a teremtés fogalmai-
ra összpontosítva. “Unveiling the  Nietzschean origins of Sartre’s Nau-Unveiling the  Nietzschean origins of Sartre’s Nau-
sea.” Dogma 2009/04. (Revue électronique) <http://www.dogma.lu/
pdf/mB- NietzscheSartre.pdf> (11. march 2010)

4. Kristen Brown:  Nietzsche and Embodiment: Discerning Bodies and 
Non-Duality. State University of New York Press, New York, 2005.

5. Pierre Klossowski: The most beautiful invention of the sick. In 
Uő:  Nietzsche and the Vicious Circle. Continuum, New York, 2005, 
151–158. Korábban pedig malcolm Pasley:  Nietzsche’s use of medical 
terms. In: malcolm Pasley, ed.,  Nietzsche: imagery and thought. Univer-
sity of California Press, San diego, 1978, 123–158; Philip N. lawton, 
Jr.:  Nietzsche’s Convalescence. Philosophy Research Archives 1988 Vol. 
13; mark letteri: The theme of health in  Nietzsche’s thought. Man and 
World 23 (1990): 405–417.

6. Pierre Klossowski: Th e valetudinary states at the origin of a semi-Pierre Klossowski: The valetudinary states at the origin of a semi-
otic of impulses. In Uő:  Nietzsche and the Vicious Circle. Continuum, 
New York, 2005, 12–42, 23.
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Zarathustrában ezt olvashatjuk: „Test vagyok egészen, sem-
mi más, a lélek szó pedig azt mondja csupán: valami testi.”7 
Ez a test az, ami „cselekszi az Ént”. Az Énen uralkodó, az ér-
zék és a szellem mögött álló Önmaga pedig: „Testedben la-
kozik, ő maga a tested.”8 A Vidám tudomány 354. aforizmá-
ja pedig a tudat, az öntudat konstruktivista elméletét vázol-
ja, amely szerint „a tudat voltaképpen csak kapcsolat-hálózat 
ember és ember között”, amely az emberek közötti kommu-
nikációs igény hatására fejlődött ki, és nem tartozik hozzá 
eredendően a gondolkodáshoz.9 

Sartre Az Ego transzendenciájában és Az Undorban sok 
tekintetben hasonló tudatelméletet fogalmaz meg (a fich-
tei és husserli hatás közismert és számunkra itt másodlagos). 
Az Ego két oldala számára is a pszichofizikai magam és az 
Én.10 Ez az Ego a reflexív tudat által konstituált tárgy, „virtu-
ális egységközpont”.11 Sartre elveti a husserli transzcendentá-
lis Ént, szerinte a reflexivitással és az intencionalitással írható 
le a tudat, amelyhez így nem mindig tartozik Én12, a nem-ref-
lektált síkon „belemerülök a tárgyak világába, azok alkotják 
tudatom egységét (…), de én magam eltűntem, megsemmi-
sültem.”13 Az Undor az Én mesterséges voltát a főhős tudatán 
keresztül fogalmazza meg: „Tudatomban halvány kis emlék-
foszlány lebeg önmagamról. Antoine Roquentin… És az Én 

7. Friedrich  Nietzsche: Így szólott Zarathustra (Ford. Kurdi Imre), 
osiris, Budapest, 2000, 41.

8. I. m. 42.
9. Friedrich  Nietzsche: A vidám tudomány (Ford. Romhányi Török 

Gábor), Szukits, Szeged, 2003, 213.
10. Jean-Paul Sartre: Az Ego transzcendenciája és egy fenomenológiai 

leírás vázlata (Ford. Sándor Péter), latin Betűk, debrecen, 1996, 39.
11. I. m. 57.
12. I. m. 12.
13. I. m. 28–29.
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hirtelen elhalványodik, egyre jobban halványodik, kész, ki-
alszik.”14 A tudat itt is testi, Roquentin szavaival: „Soha nem 
éreztem még olyan erősen, mint ma, hogy nincsenek bennem 
titkos dimenziók, hogy testemre vagyok korlátozva, azokra a 
könnyű gondolatokra, amelyek úgy szállnak fel belőle, akár 
a szappanbuborék.”15 

Ezek után nézzük, mit is takar az undor a két filozófus 
szótárában.  Nietzsche számára magában foglalja az isteni vi-
lágrenddel és a racionalista dogmatizmus univerzalizmusá-
val szembeni szkepszist, és egyúttal az ezen való túllépés igé-
nyét az egyediség és a perspektivizmus jegyében. Az egyetemes 
meghatározottsággal („egy hit egyetemessége és egyetemes ér-
vénye”) szembeni averzió olvasható ki A vidám tudomány 76. 
aforizmájából: „A dolgok képe szakadatlanul mozog, változ-
tatja helyét és mostantól talán még sokkalta fokozottabban és 
gyorsabban, mint valaha, éppen a legkiválóbb elmék lázadnak 
fel állandóan a dolgok általános érvénye ellenében – az igaz-
ság kutatói az élen! Az általános érvényűség hiedelme állandó-
an és újra meg újra undort ébreszt és új, kielégületlen vágyat 
a legfinomabb elmékben (…)”.16 A nietzschei perspektivizmus 
hátterében az a belátás áll, hogy a világ „végtelen sok interpre-
tációt zár magába” (374.§),17 és egyik sem támaszthat igényt az 
igazságra, mert az az egyedi véletlenből való téves általánosítás 
volna („Ettől undorodom”18), noha „világunk összkaraktere a 
káosz, nem a hiányzó szükségszerűség, hanem a hiányzó rend, 
tagoltság, szépség, bölcsesség értelmében”.19 Nincsenek törvé-

14. Jean-Paul Sartre: Az Undor (Ford. Réz Pál), Európa, Budapest, 
2001, 228.

15. I. m. 52.
16. F.  Nietzsche: A vidám tudomány i. m. 63.
17. I. m. 246.
18. I. m. 95.
19. I. m. 96.
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nyek, csak szükségszerűségek, célok híján nincsenek véletle-
nek sem és nem léteznek örök szubsztanciák (109.§). Ugyan-
így téves, de hasznos hittételek csupán a dolgok önmagukkal 
való azonossága, az anyag létezése, a szabad akarat (110.§),20 
amelyekkel szemben a becsületes megismerő szkepszist és un-
dort érez (107.§).21 Gyomrok felforgatója, gonosz és emberel-
lenes – minősíti „az Egység és Teljesség és mozdulatlanság 
és Telítettség és múlhatatlanság” tanítása.22 Köztudott, hogy 
 Nietzsche szubsztancializmussal, fundacionizmussal, univer-
zalizmussal szembeni szkepszise nem csak ismeretelméleti, ha-
nem morális síkon is megnyilvánult. Jól mutatja ezt többek 
között A vidám tudomány 335. aforizmája: „Annak az ítéleted-
nek, hogy »így a helyes« megtalálható a maga előtörténete ösz-
töneidben, hajlamaidban, ellenérzéseidben, tapasztalataidban 
és tapasztalataid hiányában, »hogyan keletkezett ez bennem?« 
ezt kell kérdezned (…)”23 A finomabb gondolkodót ez a belá-
tás elundorítja az olyan patetikus fogalmaktól, mint lelkiisme-
ret, bűn, lélek üdve. „Eljött az ideje, hogy mélységesen meg-
undorodjunk az egész ilyen-olyan morális fecsegéstől!”24 már 
csak azért is, mert „az emberek mindig is maguknak szabtak 
ki jót és gonoszt”.25 Az egyediből való téves általánosítás a kate-
gorikus imperatívusz is, márpedig minden cselekedet egészen 
egyedi, ezért a feladat a saját értéktáblázat megalkotása – írja 
 Nietzsche. Ez már jelzi, hogy perspektivizmusának relativiz-
musa nem egyszerű nihilista rombolás, hanem ezen túl magá-
ban foglalja a tervezést, az építést, az értelemadást is: „min-

20. I. m. 97.
21. I. m. 93.
22. F.  Nietzsche: Így szólott Zarathustra, i. m. 107.
23. F.  Nietzsche: A vidám tudomány i. m. 185–186.
24. I. m. 188.
25. F.  Nietzsche: Így szólott Zarathustra i. m. 75.
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dig megsemmisít előbb, aki alkotni rendeltetett.”26 Genován 
végigtekintve  Nietzsche a gondolatban való újraalkotásról, a 
személyes értelemmel való felruházásról ír (291.§), és a kon-
textusom messze (Sartre-ig) túlmutatónak érzem a megfogal-
mazást: „mindig az építő embert látom (…), amit csak lát, be-
illeszti tervébe, végül pedig birtokává teszi, azáltal, hogy mind-
ez tervei részévé válik.”27 Zarathustra pedig a teremtő akaratot 
hirdeti, így szólva a megismerés embereihez: „Amit pedig vi-
lágnak mondtatok, teremtsétek meg előbb ti magatok (…)!”28 
Az alkotás az értékelésben és az értelemadásban is megnyil-
vánul: „Csak az ember ruházta föl értékkel a dolgokat, hogy 
életben tartsa magamagát – a dolgok értelmét is csak ő alkotta 
meg, így hát ember-értelem az.”29 A tervtől, az értelemtől sem-
mi sem idegenebb, mint a létezés véletlene, esetlegessége: ez 
okozza az undort, amellyel szemben csak a sztoikus gyomor 
válik közömbössé, miután „köveket, férgeket, üvegcserepet, 
skorpiót” lenyelve edződött (306.§). 

Az Így szólott Zarathustra középponti undor-motívuma te-
hát kettős jelentést hordoz, ahogyan david Goicoechea is rá-
mutatott: egyrészt a kis ember örök visszatérésétől támad csö-
möre Zarathustrának,30 (ez a „nagy Undor az embertől” jelenik 
meg A morál genealógiájához lapjain is, párban a rosszhiszemű-
ségtől való undorral31), másrészt a világ esetlegességétől, a „raci-
onális kauzalitás nélküli, feje tetejére állított világtól”.32

26. Uo.
27. F.  Nietzsche: A vidám tudomány i. m. 157.
28. F.  Nietzsche: Így szólott Zarathustra. i. m. 107.
29. I. m. 75.
30. I. m. 263–264.
31. Friedrich  Nietzsche: A morál genealógiájához (Ford. Vásárhelyi 

Szabó lászló), Comitatus, Veszprém, 1998, 63, 65, illetve 71.
32. david Goicoechea: Szeretet és boldogság a Zarathustrában. Gond 

23–24.
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Az undor teremtő voltára hívja fel a figyelmet Kelly oli-
ver, aki Gary Shapiro terhesség-koncepciója33 nyomán az un-
dort a terhességgel kapcsolja össze. „Az embernek az élettől 
érzett undorából ered a keresztény megváltás másik élete. 
Az ember undora fölött érzett undorból sarjad a dionüszo-
szi megváltás emberfölötti embere.”34 Az interpretáció alapja 
a betegség, a terhesség és a rosszhiszeműség összekapcsolása 
A morál genealógiájában. Az aszketikus ideálról szóló harma-
dik írás az öncsalás árán is bizonyosságot igénylő embert egy-
szerre jelöli meg a részvét és az undor kiváltójaként. Az aszke-
tikus eszmény imperatívusza „az igazság magánvaló értékébe 
vetett hit”,35 tehát az ettől való undor visszavezet az ismeretel-
mélet kérdéseihez.

Sartre regényének középpontjában ugyancsak a világ értel-
metlenségének és az értelemadás kényszerének kettőssége áll. 
A bevett, készen kapott jelentések elutasítása, ezek illuzorikus 
voltának a felfedése a világ esetlegességével szembesít. Ennek 
kínzó tudata elől menekül Roquentin a regényírásba, amely 
a dallamhoz hasonló rendezettséget és belső értelmet állítja 
szembe a létezés véletlenszerű káoszával. Roquentin undora 
egy váratlan, önkéntelen beállítódásváltás eredménye: más-
ként kezdi látni a dolgokat, amikor a tengerparton sétálva egy 
lapos követ fog a kezébe. magányos életmódja következtében 
kiszakad a dolgok társadalmilag-nyelvileg konstituált szabá-
lyos, értelmes rendjéből. Történelmi kutatásai tovább erősí-
tik benne a tudatot, hogy a világ csak az értelmezés által válik 
rendezetté: „A tények lassúk, lusták, barátságtalanok; ha mu-

33. Gary Shapiro: Gary Shapiro: Alcyone:  Nietzsche on Gifts, Noise, and Women. SU-
NY Press, New York 1991.

34. Kelly oliver: Kelly oliver: Womanizing  Nietzsche: Philosophy’s relation to the 
’ feminine’. Routledge, london, 1995, 148.

35. F.  Nietzsche: A morál genealógiájához i. m. 76.
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száj, alkalmazkodnak ahhoz a rendhez, amelybe be akarom 
sorolni őket – de ez a rend külsőleges számukra.36 Az unal-
mon, a szorongáson és az undoron keresztül eljut egy olyan 
látásmódhoz, amely minden ráillesztett értelmet lehántva, 
idegenként mutatja még saját arcát is a tükörben. („Semmit 
sem értek ebből az arcból. A többiek arcának van valami ér-
telme. Az enyémnek nincs.”37) Világban-benne-létének fak-
ticitásának, húsa csupaszságának tényén keresztül Roquen-
tin saját létének esetlegességére ébred rá. „Véletlenül jöttem 
világra, úgy léteztem, akár egy kő, egy növény, egy mikro-
ba. Életem csak úgy, vaktában hajtott ki, a szélrózsa minden 
irányában.”38 Ez az Undor akkor foszlik szét, masszának ér-
zett teste akkor szilárdul meg, amikor meghallja kedvenc slá-
gerének dallamát, amely az időbe rendet, szükségszerűséget 
visz.39 Nem véletlenül volt Husserlnek is szemléltető példá-
ja a dallam – talán kevésbé ismert azonban  Nietzsche aforiz-
mája, amelyben leírja, hogy a melódia „nyilvánvaló hajlandó-
ságot tanúsít törvényesség irányában és ellenszenvet minden 
leendő, formátlan és önkényes dologgal szemben”40. Ez az a 
formaadó rendezettség, „kaland” amelyet egész életéből hiá-
nyol, ami megszünteti az idő nyúlósságát: „Valami kezdődik, 
hogy azután befejeződjék: a kaland nem tűri a toldalékot; a 
kalandnak csak tulajdon halála révén van értelme. (…) min-
den egyes pillanat azért jelenik meg, hogy maga után vonzza 
a következő pillanatokat.”41 Egy esemény, akkor válhat csak 
kalanddá, ha az ember elmondja, ezért próbáljuk úgy élni 

36. Jean-Paul Sartre: Az Undor i. m. 27.
37. I. m. 31.
38. I. m. 117.
39. I. m. 38.
40. F.  Nietzsche: A vidám tudomány 103.§, i. m. 89.
41. Jean-Paul Sartre: Az Undor i. m. 58.
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az életet, mintha elmondanánk, történeteken keresztül látva 
mindent42 – fogalmazza meg az identitás narratív megkonst-
ruálásának ( Nietzsche által is leírt) belátását. „Amikor az em-
ber él, nem történik semmi. (…) Egyik napra történik a má-
sik, teljesen értelmetlenül. (…) de amikor elmondjuk az éle-
tünket, egyszerre megváltozik minden.”43 Ezért dönt a főhős 
úgy, hogy regényírással próbálja igazolni létezését, az önazo-
nosságot nyújtó kalandot kiterjesztve egész életére. 

A narratíváink azonban egyrészt nyelviek, másrészt hajla-
mosak vagyunk bennük olyan hamis sablonokat alkalmaz-
ni, mint a fennkölt eszmék. Ez ugyanazt az undort, csömört 
váltja ki Roquentinből, mint Nietzschéből. „Voltaképp az un-
dorít a legjobban, hogy tegnap este fennkölt voltam. Húsz-
éves koromban leittam magam néha, és aztán elmagyaráz-
tam, hogy  descartres-szerű pasas vagyok. Éreztem pontosan, 
hogy heroizmussal pumpálom tele magam – de nem bántam, 
tetszelegtem benne. de aztán, másnap reggel, olyan csömör 
fogott el, mintha egy telehányt ágyban ébredtem volna.”44 
(A  descartres-utalás révén a karteziánus szubjektum és a ra-
cionalizmus nietzschei bírálata is átcsendül a szövegen.) mert 
ez rosszhiszemű, öncsaló menekülés a lét abszurditása elől, 
éppúgy mint az Autodidakta humanizmusa; pedig hát „a lé-
tezésnek semmi, az égvilágon semmi értelme sincsen”.45 Satr-
re szarkasztikus humanizmus-kritikája mögött a nietzschei 
ismeretkritika áll: az arc szingularitását elmosó elvont általá-
nos kategóriák hamis igazságainak a lerombolása.46 Az Undor 
tehát nem csak a létezés faktikus bizonyosságának a hatása, 

42. I. m. 59–60.
43. I. m. 60.
44. I. m. 81.
45. I. m. 153.
46. I. m. 159–164.
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hanem az esetlegessége feledtető közös, univerzalista fogalmi 
konstrukciók által kiváltott tünet is egyben.47 A létezés képte-
len, abszurd, vagyis „a magyarázatok és okok világa nem esik 
egybe a létezés világával.”48 

Az értelemadás szükségessége az élet kalanddá formálá-
sának és a saját identitás folyamatos megalkotásának az igé-
nyét jelenti, a művészi alkotás mintájára. Az önreflexivitás 
és az identitás konstrukciója – ahogyan a nietzschei inspi-
ráció – nem  Sartre művében jelenik meg először a modern 
francia irodalomban. André Gide A meztelen című kisregé-
nye (1902) már  Nietzsche amoralizmusát tette meg központi 
témájává (a főhős szinte  Nietzsche hasonmása), A pénzhami-
sítókkal (1925) pedig az irodalmi önreflexivitás, a valóság és 
a képzelet (az élet és a mű) mellett az identitás kérdése is je-
len van, gondoljunk csak a Rimbaud-allúzióra: „Semmi sem 
különbözik olyannyira tőlem, mint önmagam.”49   Sartre írói 
indulása idején hasonlóan nagy hatású volt az élet és a mű 
kapcsolatát szintén középpontba állító marcel Proust mű-
ve, amelyben az akaratlan emlékezet nem annyira Bergsont, 
mint Hume asszociációs tudatelméletét és Nietzschét idézi, 
aki A hatalom akarásá egyik töredékében nagy jelentőséget 
tulajdonít az akaratlan emlékezésnek – ezen áll vagy bukik a 
tudat, az én vagy a „lélek” kérdése. „Az emlékezet dolgában 
revideálnunk kell álláspontunkat: itt lappang a legfőbb kí-
sértés, hogy elfogadjunk egy bizonyos »lelket«, amely időtlen 
módon reprodukál, felismer stb. Ám a megélt anyag él to-
vább az »emlékezetben«; nem tehetek az ellen semmit, hogy 
»visszajön«, az akarat tehetetlen ekkor (…) – ki hívja? ki kel-

47. I. m. 166–168.
48. I. m. 175–176.
49. André Gide: A pénzhamisítók – A pénzhamisítók naplója, Euró-

pa, Budapest, 1981, 76.
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ti életre?”50 Az eltűnt idő nyomában az emlékezés révén nem 
csak az időt, hanem természetesen a személyes identitást is 
konstruált jellegét is tematizálja. mindkettő  Sartre művé-
nek előképévé teszi: az idő működésére rávilágító dallam 
éppúgy, ahogyan a szubsztanciális identitás tagadása: „még 
az élet legfutóbb dolgainak a szempontjából sem vagyunk 
olyan véglegesen s kézzelfoghatóan egészek, hogy mindenki 
számára ugyanazok maradnánk (…), a mi társadalmi énünk 
mások elméjének az alkotása.” még egyértelműbb a jelentés-
adásra vonatkozó folytatás: „Annak a testi látszatát, akit ma-
gunk előtt látunk, mindig mi magunk töltjük meg a róla al-
kotott fogalmainkkal, s a róla való elképzelésünkben ezeké a 
fogalmaké a legnagyobb rész.”51 

50. Friedrich  Nietzsche: A hatalom akarása (Ford.: Romhányi Török 
Gábor), Cartaphilus, Budapest, 2002, 223–224. 

51. marcel Proust: Az eltűnt idő nyomában I. Swann, Kriterion, Bu-
karest, 1974, 20.



FR ANÇoIS mAURIAC PRÓZAPoÉTIKÁJA AZ 
EGY HAJDANI FIATALEMBER FÉNYÉBEN

Ebben a fejezetben egy olyan regényről lesz szó, amely a hagyo-
mányos lélektani realizmus képviselőjeként elkönyvelt szerző 
egész életművét új megvilágításba helyezi. François mauriac a 
francia új regény által uralt évtizedekben íróként fokozatosan 
elhallgatott, míg aztán 15 év szünet után kiadta az Egy hajda-
ni fiatalembert, majd a sok szempontból hasonló Maltaverne-t. 
A két korai regény után 1920 és 1941 között szinte évi rendsze-
rességgel megjelenő regényei után A kis idétlen csak 1951-ben 
született meg. Ez és a rá következő elbeszélés és regény, a Gali-
gaï (1952) és A bárány (1954) erőteljes spirituális problémafel-
vetése a korábbi regények „bűn és üdvözülés” témakörét futtat-
ja ki, már Simone Weil hatása alatt is, az ártatlanság, a szenve-
dés és a szentség kérdései körül forogva.1 A társadalomkritikai 
irányultság háttérbe szorulását felfoghatjuk az éppen ekkori-
ban (1952) Nobel-díjat kapó író útkereséseként is, amely azon-
ban rövid életű kísérletnek bizonyult. Ennek radikálisabb vál-
tozata a két utolsó regény, az önreferencialitás, a reflexivitás, a 

1. Erről lásd Gizella Gutbrod: Notes sur le rapport de Simone We-
il et François mauriac, In: Tibor Örsi (ed.): Jadis et naguère – Recher-
ches d’ études françaises, Acta Academiae Padagogicae Agriensis, Sectio 
Romanica, XXXVI (2010), Esterházy Károly Főiskola líceum Kiadó, 
Eger, 2009, 23–38.
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megkérdőjelezett elbeszélői megbízhatóság és az intertextuali-
tás középpontba állítása révén. mauriac regényei jól ismertek 
a magyar olvasók körében is, jelentős részük megjelent magya-
rul, sőt többé-kevésbé igazolható hatásuk is volt olyan írókra, 
mint Rónay György2 vagy Németh lászló.3 A mauriac próza-
poétikájáról kialakult összképben azonban vélhetően inkább a 
19. századi realizmus öröksége a szembetűnő (lélektani és tár-
sadalmi realizmus, helyenként belső monológ és szabad függő 
beszéd, de a szereplői nézőpont mögött ott a mindentudó elbe-
szélő4) – aminek igencsak ellentmond az Egy hajdani fiatalem-
ber. Ez a ritkán említett regény az önéletrajziság játékterében 
nem csak a személyes identitást, hanem a valóság és a fikció 
viszonyát is az új regény szemléletmódjához közelítve bizony-
talanítja el. Reflexív regényről van szó tehát, amely – Susana 
onega és José Angel Garcia landa meghatározása szerint – 
nem veszi magától értetődőnek a valóságot és a realizmust, ha-
nem az írás szerkezetén keresztül rákérdez ezek ismeretelméle-
ti megalapozására.5 Hozzáteszik, hogy ennek gyakran velejáró-
ja a metafikciós szerkezet, amelyben analógiák, megkettőzések, 
mise en abyme-ek tükrözik és hangsúlyozzák a fikció karakte-
risztikumát, gyakran az intertextualitás különböző formái ál-
tal megtámogatva.6 

2. ld. Adrián Bene: l’effet de François mauriac sur les écrivains 
hongrois – Crime et culpabilité dans l’œuvre romanesque de György 
Rónay, Nouveaux Cahiers F. Mauriac (megjelenés alatt)

3.ld. György Tverdota: François mauriac et lászló Németh – 
Analyse comparative du Thérèse desqueyroux et de Une Possédée, 
Hungarian Studies, Vol. 16, N°2, 2002, p. 285–295.

4. Ezt bírálta  Sartre illuzionizmusként Az éjszaka vége 1939-es kriti-
kájában, ld. Jean-Paul  Sartre: m. François mauriac et la liberté. In: J.-P. 
 Sartre: Situations I. 33–52.

5. Susana onega – José Angel Garcia landa: Narratology. An Intro-
duction, longman, london – New York, 1996, 20.

6. I. m. 21.
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Az intertextualitás a korábbi mauriac-műveknek is meg-
határozó jelentésképző eszköze volt, utalások, idézetek, pa-
rafrázisok formájában. legtöbb regényében találkozhatunk 
valamilyen formában Pascallal, Racine-nal és Balzackal, a 
Thérèse desqueyroux ciklus pedig olvasható Rousseau Emil-
jének átírásaként.7 Az intertextusok és regényeinek visszaté-
rő szereplői, helyszínei olyan szövegvilágot létesítenek, amely 
a szerző saját életétől, szülőföldjétől, emlékeitől elválasztha-
tatlan. Az olyan autotextusok sem ritkák, amelyek saját szö-
vegeit kapcsolják össze: a Thérèse Desqueyroux első változatá-
ban Thérèse írásbeli vallomása például az Egy hajdani fiatal-
ember Alain Gajacjának naplóját előlegezi meg, amennyiben 
rámutat az írás, az irodalom valóságot és fikciót keverő jelle-
gére, és egyben mise en abyme-ként allegorizálja az írás funk-
cióját.8 

Külső és belső intertextuális kapcsolatok egyaránt jelen 
vannak az Egy hajdani fiatalemberben is. Elsőként a Franz 
Kafkától származó mottó hivatott irányt mutatni az olvasói 
jelentésadásnak, egyben el is bizonytalanítva az önéletrajziság 
értelmezését: „másképp írok, mint ahogy beszélek, másképp 
beszélek, mint ahogy gondolkozom, másképp gondolkozom, 
mint ahogy kellene, és így tovább a homály feneketlen mé-
lyéig.” Ezt erősíti az elbeszélt történet egy részének kísérteti-
es és meghökkentő hasonlósága Alain Robbe-Grillet A kuk-
kolójához. A hasonlóság nem csak tematikus, hanem szerke-
zeti is, ezáltal szintén az elbeszélői megbízhatatlanságot és az 
olvasói jelentésadásnak játékteret biztosító üres helyeket állít-

7. Frédéric Gai: « Citer, act au cœur dispositif romanesque mauria-
cien », 4. Paru dans Ci-dit, Communications du IVe Ci-dit, feltöltve: 
2010. február 2. http://revel.unice.fr/symposia/cidit/index.html?id=474 
(letöltve 2012. november 13.)

8. I. m. 7.
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ja középpontba.9 A szadista kéjgyilkosságban való ártatlan-
ság igazolása a narrátor számára mindkét esetben olyan fel-
adat, amelyet megnehezít a szöveg szerkezete: az üres oldal a 
könyv közepén Robbe-Grillet-nél, mauriacnál pedig a napló 
homodiegetikus narrációja, amelynek elbeszélője hajlamos a 
történetek kitalálására, ráadásul környezete, származása em-
lékeztet a szerző közismert gyermekkori életkörülményeire. 
Ezt a valóságjelleget erősíti, hogy a szövegben a történet és az 
elbeszélés ideje közeledik egymáshoz, a regény megjelenésé-
nek dátuma felé mutatva.

„Én azt sem tudom, ki vagyok én.”10 – adja meg a kamasz 
Alain elbeszélésének alaphangját a regény. A hit kérdései 
iránt intenzíven érdeklődő különc fiú a regényírást fontol-
gatva sajátos logikai összefüggésben látja a valóságot és a fik-
ciót: „így képzeltem és biztosra veszem, hogy igaz is”11 – írja, 
azzal indoklással, hogy ismeri az egyik szereplő életbeli mo-
delljét. Környezetének bemutatása kapcsán ezt írja: „meg-
próbálok egy kis rendet teremteni a duport-ék és a Simon 
históriájában.”12 A kijelentésnek akár mélyebb értelmet is tu-
lajdoníthatunk, olyan transzcendentális mise en abyme-ként 
fogva fel, amely az írás, az elbeszélés, a történetté alakítás 
mesterségességére, mindenkori átalakító és fikcionalizáló ha-
tásával vet számot. Ehhez járul az őszintétlenség, az elhallga-
tás, a hazugság és az élénk képzelőerő. A gyóntatója kérdésé-
re bevallja, hogy nem szokott mindent őszintén meggyónni 
– ezek után kérdéses a hitele a panteista bálványimádásá-

9. ld. erről lucien dällenbach: Reflexivitás és olvasás (Ford.: Bene 
Adrián), in: Bene Adrián, Jablonczay Tímea (szerk.): Narratívák 6. Nar-
ratív beágyazás és reflexivitás, Kijárat Kiadó, Budapest, 2007, 39–54.

10. François mauriac: Egy hajdani fiatalember (Ford.: Pór Judit), Eu-
rópa, Budapest, 1974, 8.

11. I. m. 12.
12. I. m. 15.
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ról szóló gyónásnak (aminek címzettje is gyanakszik, hogy 
a bolondját járatják vele), amelyet a pap költészetnek minő-
sít (vissza – bűn helyett).13 Az elbeszélt események valóságos-
ságát végképp megkérdőjelezi, hogy a lassusi öreg rokonnál 
tett látogatásának elmesélése után kijelenti, hogy csak kita-
lálta az egészet. „Ó dehogyis, egy szó sem igaz az egészből. 
Csak egy történet, amit magamnak meséltem. minden ha-
mis benne, attól kezdve, hogy az öreg a Trompette-kastélyról 
beszélt nekem. Regény, semmi egyéb. Jó? Rossz? minden-
esetre hamis, hamisan cseng.14” Ráadásul van ennek a tör-
ténetnek más változata is, jelezve, hogy a történetek jellem-
ző tulajdonsága a módosítható, variálható, képlékeny jelleg. 
A bizonytalanságot fokozza az emlékezet esendősége, illetve 
teremtő hajlama: „Ezt a történetet meséltem magamnak ha-
zafelé menet? (…) Vagy ez is csak egy olyan magam szövö-
gette történet?”15 Ezek után nem meglepő a vallomás, amely 
az irodalom mint a valóság és a képzelet határán – a tények-
kel szemben távolságot biztosító írásbeli közvetítés, rögzítés, 
szerkesztés révén – átlépő tevékenység iránti vonzódásról tu-
dósít: „mindig jobban szerettem írni, mint beszélni: ha toll 
van a kezemben, semmi se állhat az utamba.”16 

Barátjával, donzackal ellentétben ő alkot, teremt, ezért is 
fogalmazódik meg vele szemben a várakozás, miszerint író 
lesz, sőt nagy író.Ennek fényében az általa megszakításokkal 
papírra vetett naplóbejegyzések faktuális volta többszörösen 
megkérdőjeleződik, annak ellenére, hogy írásának célját az 
objektivitásban jelöli meg: „úgy kellene beszélni ezekről a 
dolgokról, hogy semmit hozzá ne tegyek, pontos jelentést 

13. I. m. 24–25.
14. I. m. 39.
15. I. m. 40.
16. I. m. 42.
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készíteni donzacnak, tényállás-felvételt”.17 Simon történeté-
nek elbeszélése ugyanakkor felvállaltan magába foglalja an-
nak Alain általi szubjektív tapasztalását és értékelését: „úgy, 
ahogy bennem elrendeződött, úgy, ahogy tovább él és hat 
bennem”.18 Az igazság és a hazugság fogalmainak megkülön-
böztethetősége ezek után nem magától értetődő. Erre utal-
nak az elbeszélő Alain szavai: „Amit most elmondok, az már 
megélt valóság, nem a most alakuló történet része, bár a tör-
ténet maga is folytatódik. donzac meg fogja tudni külön-
böztetni (…). donzac meg fogja tudni fejteni a kihagyással 
elkövetett hazugságaimat, és tudtomon kívül elmondatja ve-
lük az igazságot – azt az igazságot, amit egyébként magam 
is ki akarok csikarni magamból (…).”19 Igazság és őszinte-
ség nem feltétlenül jár együtt, a hazugság, illetve az elrende-
zés a kitaláláshoz hasonlóan olyan kódolásként, titkosírás-
ként működhetnek, amely a tudattalan közvetítésével va-
lójában az igazságot hordozza, csak meg kell tudni fejteni. 
„Nem fogom itt donzac részére újrafogalmazni, amit Simon 
mondott. Nem fogom iderajzolni az »elbeszélés« áligazságá-
ban született jelenetet (…)”20 – olvassuk egy helyen, majd né-
hány oldallal később, marie múltjával kapcsolatban ennek 
látszólag az ellenkezőjét. „de elkalandozom: azt fogalma-
zom meg, amit én koholtam.”21 Valójában a fikció nem ke-
vésbé „igaz”, mint a tények elbeszélése, a kettő nagyon is 
hasonlóan transzformálja a megélt tapasztalatot. Vágy, kép-
zelet és szándék bonyolult –  Sartre rosszhiszeműségről szó-
ló híres fejtegetéseit idéző – összefüggéseire mutatnak rá az 

17. I. m. 75.
18. I. m. 46.
19. I. m. 89.
20. I. m. 131.
21. I. m. 133.
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ilyan megjegyzések: „Égtem a vágytól, hogy becsaphassam 
magam.”22

A fikciós jelleget erősíti és az elbeszélői megbízhatóságot 
gyengíti az irodalmi élmények hatása, amely a különböző in-
tertextusok (Pascal, Baudelaire, Gide, Barrès, Bergson, Blon-
del stb.) mellett közvetlenül is megfogalmazódik. Alain rend-
szeresen úgy merül álomba, hogy egy történetet mesél ma-
gának, ami lehet egy frissen olvasott regény történetének a 
transzformációja is. mivel nem tetszett neki, hogy a Kurtizá-
nok tündöklése és bukásában lucien Rubempré öngyilkossá-
got követ el, átfogalmazza a történetet úgy, hogy a főhős sorsa 
szerencsésen alakuljon, aztán pedig ezt a történetet álmodja 
tovább.23 Az intertextuális játéktér a szokásos irodalmi és val-
lási szövegek mellett olyan korábbis saját regényeket is magá-
ba foglal potenciálisan, mint a L’enfant chargé de chaîne, vala-
mint kortárs kritikusai ( Sartre és Robbe-Grillet) – látszólag 
radikálisan különböző poétikai elveket érvényesítő – műve-
it, Az undort és A kukkolót. A nagy tölgyfa bálványozásának 
történetében rejlő szójáték (a tölgyfa, chêne és a lánc, chaîne 
a franciában azonos hangzásúak) első regényének címét jut-
tathatja eszünkbe – azét a regényét, amelynek nem csak címe 
parafrázis, hanem szereplői is irodalmi minták alapján meg-
alkotott figurák. Az asszociáció jelölőláncában a gyökerek 
pedig a fiatalkori regényben még a barrèsi gyökértelenedés-
re (amely Kitépett sarjak [Les Deracinés] című irányregényé-
nek témája) való utalás. Az Egy hajdani fiatalember szerzője 
számára ez talán már csak (ön)iróniával szemlélhető, ráadá-
sul a gyökerek óhatatlanul felidézik  Sartre Undorának gesz-
tenyefáját, annak fallikus és filozófiai jelentésvonatkozásaival 
együtt (amely utóbbi a kontingenciát állítja szembe a létezés 

22. I. m. 114.
23. I. m. 77.
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bármiféle előzetesen adott rendjével). Nem mellesleg  Sartre 
regénye a narratív identitás a és az irodalmi alkotás temati-
zálásával megkerülhetetlen előkép az Egy hajdani fiatalember 
szerzője számára. Ennek érdekességét nem csak a két szerző 
ellentétes világnézeti elkötelezettsége és rivális viszonya ad-
ja, hanem  Sartre már említett mauriac-kritikája is. A konzer-
vatív mauriac nyitottságát mutatja, ahogyan a prózapoétika 
terén felvette a kesztyűt, amelyet a legkevésbé sem a konzer-
vatív regényírókhoz szoktunk kapcsolni. megkockáztatom, 
hogy a regény 1969-es megjelenését meglőző 25–30 év iroda-
lomelméleti, pszichológiai és filozófiai vitái sem maradtak is-
meretlenek a számára, a fenomenológiától és a strukturaliz-
mustól a dekonstrukcióig.

Testvére fertőző halálos betegségének kiderülésekor any-
ja elküldi, ő pedig el sem búcsúzik bátyjától. A fejében ka-
vargó zűrzavaros gondolatok között ott van az is, hogy így 
ő válik a birtok egyedüli örökösévé, bármennyire nem hoz-
záillő szerep ez. „donzacnak, akinek írok, nem kell monda-
nom: ez az egész nem volt világos bennem azon a baljóslatú 
éjszakán, semmi se volt, ami világosan bevallott, elfogadott, 
felismert lett volna. Úgy helyezem gondolataimat ezekre az 
órákra, amelyekből örökre gondolataim titkosírásának meg-
fejtő-rostélya lett, abban az összevisszaságban és abban a sor-
rendben, ahogyan az elkövetkező hét során Jouanhaut-ban, a 
kisasszonyoknál, feltámadtak bennem.”24 még egyértelműbb 
jelzése az önéletrajzi elbeszélés fikciós (és intertextuális, a kol-
lektív képzeletbelihez kötött) jellegének a következő rész. 
„mindazt, amit itt feljegyzek anyámról, honnan volna, mint 
magamból, és abból az elképzelésből, amit anyámról alkotok 
magamban? mi egyébbel kísérletezem, mióta csak ezt a nap-

24. I. m. 80–81.
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lót vezetem, mint hogy valami képzeletbeli képet nyújtsak 
donzacnak malteverne-ről, éppoly nem-valóságosat, mint 
amilyen a Szép Hajadon és a Szörny, a Bojtosfarkú Koma? mi 
volt a valóságban?”25 A valóság itt mint utólagos konstrukció 
lepleződik le, ennek analógiájaként is felfoghatjuk az identi-
tást, ami szintén narratív módon alakul újra és újra. A műfaji 
önreflexió, amelynek tétje a valóság mellett az identitás, visz-
szatérő motívum: „Napló? Nem: megszerkesztett, rendezett 
elbeszélése mindannak, amit történetünk szolgáltat nekünk 
(…), de elsősorban az a célja, hogy világosan láthassam, ami-
vé a laurent halála óta lettem.”26 

Valóság és fikció, igazság és hazugság, élet és mese/írás/
irodalom szétválaszthatatlansága és az erre való ref lexió 
egyenrangú magával a mesélt történettel, emellett annak ér-
telmezését is megszabja, mindannyiszor elbizonytalanítva, 
kizökkentve az olvasót. „Annak az arab mesemondónak az 
áldozata vagy, aki benned lakik, és szüntelenül története-
ket talál ki, hogy kitöltse az olvasmányaid közötti hézago-
kat, hogy tömör fal védjen az élet ellen. Csakhogy amit most 
mesélsz magadnak, az a tulajdon történeted. Igazi vagy kita-
lált? melyik a képzelt része? melyik pontján érintkezik a va-
lósággal?”27 Az ilyen reflexióknak és az ezeket támogató in-
tertextusoknak köszönhetően nyilvánvalóvá válik, hogy az 
elbeszélői megbízhatóságra és a valószerűség illúziójára épí-
tett referenciális olvasat nem kielégítő. másodlagos jelentése-
ket, alternatív lehetőségeket kell figyelembe vennünk, majd 
olvasóként választanunk a felmerülő lehetőségek közül. Ezt 
a bizonytalanságot erősítik, az autobiográfiai olvasatot erő-
sítendő, a szerzői életrajzra (mint jövőre) tett utalások, ame-

25. I. m. 183.
26. I. m. 87.
27. I. m. 116.
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lyek ugyanakkor az élet elmesélését fikcióalkotó teljesítmény-
ként határozzák meg. Erre utal az a játékos megoldás, amely-
lyel a könyv megjelenésének és olvasásának idejét (a narratív 
metalepszisekéhez hasonló ontológiai határátlépéssel) a sze-
replők által beláthatóvá teszi az elbeszélés. Simon így Alain-
nek mint mauriac alteregójának mondja a következő mon-
datokat, azt találgatva, melyikükből mi lesz 1970-re. „Én, én 
semmi se lennék. magának pedig egy élet lesz a háta mögött, 
nem tudom, milyen élete lesz, de lesz élete, olyan, amit el le-
het mesélni, amit majd elmesélhet magának, mert én, a tanú-
ja már nem leszek. Az elbeszélés első díját majd 1970-ben is 
megkapja, meglátja!”28 Az elbeszélő leszögezi, hogy az írás ré-
vén emelkedett ki maltaverne-ből, a „véget nem érő” gyerek-
korból, és a képzelet révén perpektívára tesz szert saját életé-
vel kapcsolatban, és ez az igazi élet számára: „egy pillantás-
sal áttekintettem az életemet, amit majd élni fogok (…) én 
élni fogok, én csak most kezdem az életet”.29 Az elbeszélés-
nek kettős funkciójához tartozik a történet újraélésén és újra-
alkotásán keresztül a szorongás leküzdése: „Úgy próbálok úr-
rá lenni a szorongásomon, hogy folytatom a történetet ebben 
a füzetben”.30 Ezzel a narratív identitással összefüggő pszicho-
terapeutikus vetülettel szorosan összefügg a megélt tapaszta-
lat kimondhatóságának és nyelvi kifejezhetőségének a prob-
lémája. „Amit átéltem, nem lehetett írásba foglalni, nem volt 
kifejezhető: egy bizonyos fajta szégyent nem lehet megfogal-
mazni. Amit itt elmondhatok róla, csak elrendezett, formá-
ba öntött valami lesz, mint a többi.”31 Ez visszautal az igazság 
és hitelesség fent tárgyalt értelmezési lehetőségeire a fikció te-

28. I. m. 177.
29. I. m. 179.
30. I. m. 203.
31. I. m. 188.
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rületén. Az írás másik célja az irodalmi siker, a könyvként 
(vagyis regényként, legalábbis a gyakori Balzac-, Flaubert-, 
Zola-, Barrès-utalások ezt sugallják) való kiadás.32 Hogy egy-
értelmű legyen, az általunk olvasott szövegre is vonatkozik, 
hogy részben fikció, ezt olvashatjuk (megtámogatva egy uta-
lással az Érzelmek iskolájára mint mintára): „Amit most írok, 
ezt, amit épp most írok, ezt is kiadhatnám.”33 Az írói hivatás 
biztosítja a „fölébe kerekedés” lehetőségét (és egyben követel-
ményét) az élettel kapcsolatban. „A bennem született új em-
ber abban nyilvánítja majd erejét és bátorságát, hogy fel meri 
használni előrelépése érdekében ezt a sorsot, amely majd egy 
háromfrankos fűzött könyv anyaga lesz.”34 A teremtés, az ér-
telemadás eszköze,  Sartre Undorának zárlatához hasonlóan, 
nem lehet az életrajz, csak a regény mint mesterségesen meg-
szerkesztett (és ezáltal már eleve fikciót tartalmazó) szöveg. 
„Én adtam határozott értelmet történetemnek, én rendeztem 
el, a magam belátása szerint, én tulajdonítottam emberi szán-
dékokat a végtelen lénynek, csak magamat elégítettem meg 
azzal, amit kitaláltam.”35 

Ezek után nem csak Simon és marie történeteinek – iro-
dalmi utalásoktól hemzsegő – elbeszélése válik kétértelművé, 
hanem különösen talányos az a könyv végén elhelyezett epi-
zód, amelyben az öngyilkosság kísértésének kitett elbeszélő 
szokatlan (szeptemberi) fürdőzésre indul a malomtóhoz, ahol 
azonban valaki már fürdik, és ő várakozás közben önkén-
telenül kukkolóvá válik. (Ezen a ponton mise en abyme-sze-
rű utalást is láthatunk, amely az olvasó kukkoló voltára mu-
tat rá.) „Van egy titkolni való gyönyörűség – de én nem tit-

32. Vö. i. m. 252–253.
33. I. m. 178.
34. I. m. 253.
35. I. m. 242.
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kolom –, ha nézhetünk valakit, aki nem lát bennünket, nem 
tudja, hogy ott vagyunk, azt hiszi, egyedül van. Tulajdonkép-
pen Isten gyönyörűsége.”36 A történet valóságosságát már az 
írással (annak korábbi jellemzésével) való nyilvánvaló analó-
gia is elbizonytalanítja. A meztelen serdülő lány, akiről majd 
kiderül, hogy az általa gyakran Tetűnek csúfolt lány, akit fe-
lesgének szántak és aki szerelmes belé, állítólag nem ébreszt 
benne tisztátalan gondolatokat. A szép fiatal test látványa Is-
ten nyilvánvalóságának gondolatát ébreszti benne. Azonban 
máris ellentmondásba ütközünk, ami gyanút ébreszthet ben-
nünk. „Van Isten, hiszen látjátok. Úgyhogy ugyanaz a hang, 
amely azt kiáltja a fülembe, hogy »Itt van előtted, öld meg, 
fald fel…«, ugyanaz a hang azt is súgja: »de választhatod azt 
is, hogy mindenről lemondasz és engem keresel, Engem, és 
ez a legnagyobb kaland.«”37 Amikor a lány felöltözik és elin-
dul, követni kezdi, de amikor megreccsen egy ág a lába alatt, 
a lány megijed és elfut. Később az újságban látja, hogy a lány, 
akiről ekkor tudja meg, hogy Jeanette Séris, a Tetű, eltűnt, 
keresik. Ezt követik a kétértelmű, paranoid elmezavarra uta-
ló szavak: „mitől féltem? Biztos voltam benne, hogy a leg-
rosszabbra kell számítanom. Ha bekövetkezik az a legrosz-
szabb, hát akkor ezúttal összeszedem az erőmet, megtalálom 
a módját, hogy átmenjek a másik oldalra. Nem bánik el ve-
lem az ellenség, akármilyen jól kitervelte.”38 A gyanúsítástól 
való félelme alapján akár arra is következtethetünk, hogy a 
történtekről szóló beszámolója hiányos volt, ahogyan Rob-
be-Grillet – a szöveg megírásakor már közismert – A kuk-
kolójában (amely hasonló bűntényről szól) az materiálisan 
is jelezve van. miután elfogják a bűnőst, és kiderül, hogy a 

36. I. m. 215.
37. I. m. 216.
38. I. m. 222.
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lány kéjgyilkosság áldozata lett, még mindig marad bizony-
talanság, hiszen Alain bevallja, hogy ő adott értelmet törté-
netének, ő rendezte el a saját belátása szerint. Ez persze azt 
is jelentheti, hogy az egész gyilkosság is csak a képzelet mű-
ve: „A megfojtott és megerőszakolt Séris kislány nem egyéb, 
mint undok és mértéktelenül felnagyított képe annak a lel-
ki bűnnek, amelyet olyan sokan büntetlenül elkövetnek, és 
nem érzik felelősnek magukat, talán csakugyan nem is fele-
lősek.”39 (A némileg rejtélyes megfogalmazás egyik lehetséges 
magyarázata a konzervatív katolikus mauriac 2009-ben ki-
derült homoszexualitása.) Felelősnek tartja magát, a gonosz 
misztériuma rögeszméjévé válik és új életet kezd Párizsban. 
mindez persze az architextusokhoz való viszonya ismereté-
ben ironikusan, paródiaként is érthető, hiszen a Párizsban 
kihívást kereső fiatalember toposzát meghonosító Balzac stí-
lusát Alain otrombának minősíti, Robbe-Grillet-ról pedig a 
Mémoires intérieurs-ben gúnyosan ír. Az elmesélt történet ér-
telmezése az olvasó feladata marad, hit kérdése, amiként a 
személyes identitás is az. Erre a hármas művészet-hit-identi-
tás analógiára utal a regény végén a Saint-Sulpice templom-
ban, egy delacroix freskó előtt megfogalmazódó gondolat: 
„Én vagyok Jákob is, és én vagyok az angyal is; magam bír-
kózom magammal.”40

39. I. m. 254.
40. I. m. 261.





BElEÉRTETT SZERZŐ ÉS ElBESZÉlŐI 
mEGBÍZHATATlANSÁG:  

AlAIN RoBBE-GRIllET ÉS BRET EASToN 
EllIS FIKCIÓS TÜKÖRKÉPEI

Az elbeszélői megbízhatóság kérdése a modernséggel kezdő-
dően olyan gyakorisággal merül fel az irodalmi szövegek ol-
vasásakor, ami a 19. századi realizmus uralma idején elkép-
zelhetetlen lett volna. A mindentudó elbeszélő magától érte-
tődő volta kizárta a rések, üres helyek lehetőségét (kérdéseket 
felvető ellipszis csak a feszültség fokozására szolgálhatott, 
időlegesen, az egyértelmű megoldásig). marie-laure Ryan az 
egységes (dickensi, balzaci, tolsztoji, prousti) szövegvilágok 
töredékessé válásáról mint a játék előfeltételéről beszél.1 En-
nek feltétele a referencialitás háttérbe szorulása vagy felfüg-
gesztődése, valamint a szövegnek megoldandó problémaként 
való megjelenése.2 Természetesen ez a készen kapott, egyér-
telmű jelentés és a megbízható elbeszélő felszámolását jelenti. 
Roger Caillois játéktípusai (agon, alea, mimikri, ilinx) közül 
nyilvánvalóan nem annyira a verseny vagy a szerencsejáték, 
sőt már nem is a mimikri, hanem az ilinx adódik értelme-
zési keretként. Ennek elbizonytalanító jellege, a testi szédü-
lés metaforikus felfogása, ami itt releváns mint olvasói jetlag.3

1. marie-laure Ryan: Narrative as Virtual Reality, The John Hop-
kins University Press, Baltimore, 2001, 176.

2. I. m. 179.
3. Vö. i. m. 186.
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A homodiegetikus narrátorral elmeséltetett történe-
tek esetében természetesen mindig is működött egy ilyen 
jellegű játéktér és bizonytalansági potenciál, de a Cervan-
tes, Sterne és diderot által harmadik személyű narráció-
ban is előállított kétértelműség a posztmodern irodalomnak 
lett fontos jellegzetessége. Az olvasónak felkínált értelme-
zői játéktér az egyértelműség lebontása után jöhet csak lét-
re, ezért szaporodnak meg az olyan határsértő (a hagyomá-
nyos realizmus egyértelműségének és valószerűségének ha-
tárait megsértő) elbeszélői eljárások, mint a metalepszis, a 
mise en abyme, és minden ami az olvasott történet értelme-
zésében kétértelműséghez, bizonytalansághoz vezet. A ko-
rábbi fejezetekben volt már szó az iróniáról mint olyan esz-
közről, ami ellentétes jelentéseket közvetíthet, esetenként el-
dönthetetlenséget okozhat. Az elbeszélői megbízhatatlanság 
különböző változatai is hasonló funkciót töltenek be, akár 
egy szereplő, akár a narrátor, akár a beleértett szerző, sőt 
az életrajzi szerző megnyilatkozásával kapcsolatban merül 
fel. Akár szándékos megtévesztés, hazugság gyanúja merül 
fel (Greta olson megkülönböztetése szerint ez az untrust-
worthy narrator), akár öntudatlan tévedésé, hiszékenységé 
( fallible narrator), vagy a képzelet (tudatos vagy tudattalan) 
túltengéséé, a befogadó kénytelen fenntartásokkal kezel-
ni a hallottak/olvasottak valóságtartalmát, igazságértékét. 
Az erre utaló jelek lehetnek intranarrációsak, internarráci-
ósak, intertextuálisak és szövegen kívüli olvasói tudásból 
származók, Peter Krogh Hansen felosztása szerint.4 A kétely  

4. Többek között olson és Hansen tiplológiáját és forrását is ld. 
dan Shen szócikkében: Unreliability, In: Hühn, Peter et al. (eds.): the 
living handbook of narratology. Hamburg: Hamburg University Press. 
URl = hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php?title=Unreliability-
&oldid=1529 (letöltve 2013. március 28.) 
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diegetikus elhintésének eszköze a szöveget alkotó – vagy egy 
beágyazott – történet elbeszélőjének, leírójának ismeretlen-
sége éppúgy, mint a beszélő/szerző beszámíthatatlansága 
vagy hiteltelensége (őrült, drogos, hazudozó, vagy egysze-
rűen csak aktív a képzelete, mert művész, gyermek, esetleg 
nő). A beszélő kilétének kérdésessé tétele gyakran a szerzői 
életrajz és a fikció határainak elbizonytalanításával valósul 
meg. Ezzel függ össze a beleértett szerző mint olyan eleve 
kétértelmű narratív instancia, amely egyrészt a szerző által 
a szöveg megalkotásának módjával megképzett szerzőkép, 
másrészt az olvasó által a szövegbeli nyomok alapján kiala-
kított kép a szöveg mint kommunikátum feladójáról. A ket-
tő nem feltétlenül egyezik, a szerző által elhelyezett nyomok 
pedig szándékosan félrevezetőek is lehetnek. A szerzői élet-
rajz fikcióba emelése természetesen erősen kihat a beleértett 
szerzőre, különösen, ha az identitás kérdése tematizálódik is 
a műben. mielőtt rátérünk Bret Easton Ellis és Alain Rob-
be-Grillet egy-egy regényére, utalunk arra, hogy az itt tár-
gyalt kérdések irodalomtudományi, narratológiai viták tár-
gyát képezik, különösen az elmúlt egy-másfél évtizedben. 
Sokan azt is vitatják, hogy szükség van-e a szerző mellett a 
beleértett szerző Wayne C. Boothtól származó, azóta több-
szörösen – többek között Umberto Eco mintaszerzőjében 
– átértelmezett fogalmára.5 Az elbeszélői megbízhatatlan-
ságról szóló diskurzusnak is Booth a kezdeményezője, az ő 
etikai megközelítését képviseli ma a retorikai narratológiai 
iskola vezéralakja, James Phelan, miközben az olvasói jelen-

5. A kérdésről ld. Wolf Schmid szócikkét: Implied Author, In: Hühn, 
Peter et al. (eds.): the living handbook of narratology. Hamburg: Ham-
burg University Press. URl = hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.
php?title=Implied Author&oldid=2004 (letöltve 2013. március 28.)
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tésadást helyezi előtérbe például Ansgar Nünning kognitív 
narratológiája.6 

J ÁT É K  H ATÁ R o K  N É l K Ü l .  B R E T  E A S T o N  E l l I S 

H o l d PA R K J Á N A K  H ATÁ R S É R T É S E I

Ellis regénye a valóságot megkérdőjelezve legalább két értel-
mezési szempontnak kínálja fel magát. Az egyik a pszicho-
analitikus olvasat, a másik a narratív határsértések, elsősor-
ban a különböző típusú metalepszisek vizsgálata. mindkettő 
az identitás, a szerző és a beleértett szerző, valamint az elbe-
szélői megbízhatatlanság problémáit veti fel. A valóság szilárd 
talajának tartós elvesztése különböző pszichopatológiás ese-
tekkel jelenik meg, mint amilyenek a regény szorongó, eset-
leg paranoiás, skizofrén alakjai. A reális és az irreális elhatáro-
lásának lehetőségére vonatkozó szkepszist jelzik a szövegben 
az álmok, a hallucinációk, a drogos vagy gyógyszeres kábula-
tok, vagy az őrület gyanúja, illetve az emlékezet és a képzelet 
működése, a játék, valamint a paranormális jelenségek, ame-
lyeknek a valóságtól való megkülönböztethetetlenségét meta-
lepszisek biztosítják. (Vagy, más megközelítésben: a valóság-
gal való összekapcsolásukat.) Nyilvánvaló, hogy megbízható 

6. ld. többek között Ansgar Nünning és Tamar Yacobi írását: Ja-
mes Phelan – Peter Rabinowitz (eds.): A Companion to Narrative Theory, 
Blackwell, oxford, 2005; Emma Kafalenos, James Phelan és mary Pat-
ricia martin írásait: david Herman (ed.): Narratologies: New Perspectives 
on Narrative Analysis, ohio State University Press, Colombus, 1999; di-
eter meindl: (Un-)Reliable Narration from a Pronominal Perspective, In: 
John Pier (ed.): The dynamics of Narrative Form, de  Gruyter, Berlin, 
2005, 59–79; Nünning, Ansgar (ed.): Unreliable Narration: Studien zur 
Theorie und Praxis unglaubwürdigen Erzählens in der englischsprachi-
gen Erzählliteratur, Wissenschaftlicher Verlag: Trier,1998.
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valóságérzékelés nélkül hagyományos értelemben megbízha-
tó elbeszélés sem lehetséges.

Az ember identitása meghatározza a valósághoz való viszo-
nyát, az autodiegetikus elbeszélő kiléte pedig – a nézőponton, 
az írásmódon, stb. keresztül – döntően befolyásolja az ideá-
lis és a tényleges olvasó(k) értelmezéseit. Az én önazonossága 
mint statikus, saját magának teljesen tudatában lévő, az ént 
ismerő állapot – legalábbis Freud óta – csak az élethez szüksé-
ges illúzióként létezik. Ez az „én” és az én mondásának (írásá-
nak) nehézsége jelenik meg az írás (derridai) színterén, amely 
textualitásában, nyomszerkezetében, szupplementum voltá-
ban párhuzamba állítható a freudi tudattalannal (amelynek 
titkosírása az álom).7 Az én elfojtja saját magának egy részét, 
amely, ha tudatossá akar válni, akkor megkísérli, hogy külső 
észleléssé alakuljon át, az emléknyomok révén. A szerző/nar-
rátor szempontjából az írás a tudattalan tudatossá tételének 
munkájaként, önanalízisként fogható fel, a múlt kísértetei-
nek legyőzéseként. Freud szerint az én az ősvalaminek a kül-
világ hatására az érzékelő-tudatrendszer közvetítésével meg-
változtatott része, amely igyekszik a valóságelvet, az észszerű-
séget ráerőltetni a szenvedélyekkel teli ősvalamire.8 A szerző 
és az elbeszélő metaleptikus egymásba játszása eldönthetet-
lenné teszi, hogy a regény, amit olvasunk valóban fikció-e, te-
hát hogy a szövegbeli én és valóság közvetlenül a szerzőre vo-
natkozik, vagy csak közvetetten mint képzeletének terméke, 
tudattalanjának kivetülése („az író belső életének tükre”).

Az elbeszélői hang már az első sorokban a szerzői név tulaj-
donosával válik azonosíthatóvá, így kommentálva a regény idé-

7. Vö. Jacques derrida: Freud et la scène de l’écriture, in: J. d.: 
L’ écriture et la différence, Seuil, Paris, 1967.

8. Vö. Sigmund Freud: Az ősvalami és az én (Ford.: Hollós István – 
dukes Géza), Hatágú Síp Alapítvány (reprint), 1991.
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zőjellel kiemelt-eltávolított első mondatát: „Ez a Holdpark első 
mondata, s az volt az elgondolás, hogy rövidségében és egysze-
rűségében első regényem, a Nullánál is kevesebb kezdő monda-
ta fog visszhangozni.”9 Ezután további Ellis-művek kezdősora-
ival veti ezt össze, egyes szám első személyben értelmezve saját 
írásmódjának változásait: a kezdeti, lecsupaszított minima-
lizmus utáni bonyolultabbá válás az író belső életének tükre, 
vagyis annak, hogy a dolgok irányítása kezdett kicsúszni a ke-
zéből.10 (A szerző tehát, ha nem is halott, de szándékait tekint-
ve háttérbe szorul (vonul?) és tér nyílik egy posztstrukturalista 
írásfogalomnak, így viszont a szerző és olvasó világa mint refe-
rencia kezd felfüggesztődni.) A kontrollvesztést egyben az élet-
re is vonatkoztatva azonban újabb metaleptikus manőver kö-
vetkezik: „Vissza akartam térni ahhoz a hajdani egyszerűség-
hez. Fulladoztam a saját életemben, és azok az első mondatok 
mintha pontosan tükrözték volna mindazt, ami elromlott.”11 
Elbeszélő hang, implikált szerző és életrajzi szerző bogozó-
dik egymásba, ezt erősíti az újra leírt első mondat („Piszok jól 
utánzod magad.”) és az ezt követően meginduló autodiegeti-
kus elbeszélés, amely az életrajzi valószerűség révén állandó bi-
zonytalanságban tartja az olvasót az olvasottak ontológiai stá-
tusát illetően. Valóság ez vagy fikció? megbízható-e az elbeszé-
lő? És egyáltalán: ki ő? („maga nem egy kitalált alak, igaz, mr. 
Ellis?” – teszi fel neki megnyugtatásképpen a kérdést Kimball 
nyomozó, aki szintén szerepel az Amerikai Psychoban.) Hiszen 
az önéletrajzi utalások akár az életrajzi szerzőre vonatkoztatva 
is lehetnek hitelesek, ahogyan a beidézett saját művek is való-
ságosak, az Ellis-olvasók által ismert életmű részei. Eközben a 

9. Bret Easton Ellis: Holdpark (Ford.: m. Nagy miklós), Európa Ki-
adó, Budapest, 2005, 9. 

10. I. m. 11.
11. I. m. 12.
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kezünkben tartott könyv Ellis regényeivel került egy sorba, a 
nyitómondatokon keresztül, így automatikusan a regény mű-
faji kódját mozgósítjuk. Amely, azon túl, hogy fikció, ráadá-
sul gyakran a fikció szintjén sem valóságos: az Amerikai Psy-
choban „Patrick Bateman nyilvánvalóan megbízhatatlan elbe-
szélő […]. Komoly célzások voltak arra, hogy csak Bateman 
agyában játszódtak le” a bűncselekmények.12 Persze, az elbe-
szélő nem szokta bevallani, hogyha hazudik, sőt nem is feltét-
lenül kell tudatában lennie saját megbízhatatlanságának. „Pat-
rick Bateman bőrében találtam magam: megbízhatatlan elbe-
szélőnek éreztem magam, pedig tudtam, hogy nem vagyok az. 
de aztán arra gondoltam: miért, ő biztosan az volt?”13 

A nyitómondatbeli utánzás pszichoanalitikus felhangot 
kap az apa-fiú viszony taglalásában: az apa által okozott gyer-
mekkori traumák, éppúgy, mint hiánya, „láthatatlan jelen-
léte”, meghatározóak. Az íróvá és drogfüggővé válás egyide-
jűleg ment végbe az apa sötét árnyékában, az apa viselkedé-
séből ráébredve, hogy „a világban nincs koherencia, és hogy 
ezen a káoszon belül az emberek kudarcra vannak ítélve”.14 Az 
apa elleni lázadás közben annak (freudi) rendje s módja sze-
rint végbemegy az apához való hasonlóvá válás („Belém ivó-
dott, azzá az emberré formált, aki lett belőlem.”15) a kialaku-
ló felettes-énben, a vele szembeni indulatok bűntudatot vál-
tanak ki, elfojtásra kerülnek, átalakulnak szorongássá. Az apa 
halálának vágya és az emiatti bűntudat és az apa halála utá-
ni gyász, az elvesztett tárggyal való identifikáció konfliktust 
okoz; az ambivalencia pedig felerősíti a már meglévő neuró-
zist. A Freud által a Totem és tabuban leírt módon az önvád 

12. I. m. 210.
13. I. m. 211.
14. I. m. 14.
15. I. m. 15.
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a halottat félelmetes démonná teszi, ráadásul, azonosulva ve-
le, a skizofrénné váló tudatú fiú destruktív fantáziákba tolja 
el a felerősödött halálösztönt. Ezek az író képzeletében szüle-
tett alakok: Patrick Bateman, Terbi, stb., csakhogy ezen elto-
lásokkal a konfliktus nem oszlik el, a félelem is áttolódik. Az 
ilyen képzeletbeli alakok a fikció keretében pszichiátriai tü-
netek, kábulat, hallucináció révén közelednek a valósághoz az 
elbeszélő tudatában, akinek nézőpontját tükrözi az írásmód, 
az olvasót elbizonytalanító metalepszisek. A vágyak hatásá-
ra a gondolatok mindenhatósága, túlértékelésük a valósággal 
szemben: ez a mágia (és a művészet) közös pontja a neurózis-
sal, Freud szerint.

Az álomszerű karrier, a médiaszemélyiséggé válás felerő-
síti az önéletrajziként feltüntetett regény hősének fejében ad-
dig is meglévő zavart, bizonytalanságot: „a való világ tovább 
foszladozott”. Az imágó eltakarja az ént önmaga elől („a hír-
név határozza meg a lényegemet”16), természetes az identitás-
zavar: a mintha-játék lesz valósággá, a képzelet és a valóság 
határai elmosódnak. „Sztárvendégként önmagamat alakítot-
tam a Családi kötelékekben, Az élet tényeiben, a Beverly Hills 
90210-ban és a Centarl Park Westben.”17 Ez és a folyamatos 
drogos kábulat fikcionalizálja az elbeszélt valóságot: „olyan 
világ volt ez, ahol hamarosan megszűntek a határok.” Az ön-
életrajziság kérdése tematizálódik is egy meg nem írt memoár 
kapcsán: „sohasem tudtam olyan őszinte lenni önmagammal 
kapcsolatban egy önéletrajzi írásban, mint amennyire őszinte 
voltam bármelyik regényemben”.18 mint alább látni fogjuk, ez 
kísértetiesen hasonlít Alain Robbe-Grillet Tükörképbeli felfo-
gására, aki kijelenti, hogy regényeiben soha nem beszélt más-

16. I. m. 22.
17. I. m. 21.
18. I. m. 48.
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ról, mint önmagáról, tudván, hogy „a kerülő utakon járó fik-
ció sokkal személyesebb műfaj, mint a vallomás a maga állító-
lagos őszinteségével”.19

Az Amerikai Psycho keletkezésének idején erősödik a dez-
orientáltság és a drogos hallucinációk sora tudathasadássá, 
üldözési mániává. Az elbeszélés szerint valami, „annak az 
őrültnek a szelleme”, a regény kényszerítette rá, hogy megír-
ja, hiába próbált ellenállni. „Patrick Bateman nem tágított.”20 
Az a Patrick Batemen, akit az apjáról tervezett megmintáz-
ni, de „valami” más a helyébe lépett. Felborul tehát a fik-
ció és a valóság, a kitalált szereplő és az őt kitaláló író közöt-
ti ok-okozati sorrend. „Amikor feladod az életet az irodalo-
mért, szereplővé változol” – olvashatjuk az elbeszélő és az író 
közti, vagy az elbeszélő tudatán belüli párbeszéd egy pont-
ján.21 Önmagát író regény („valaki más írta azt a könyvet”22), 
eltörlődő – tudattalanba vesző – eredet, nyomstruktúra, me-
talepszis, teljes szkepszis ez, ami már az elbeszélhetői meg-
bízhatóság és az igazság fogalmait is értelmetlenné teszi. Fik-
ció és valóság viszonya hypo- (meta-)diegetikusan, mise en 
abyme-szerűen is megjelenik, a fikció szerinti valóság (Jeffrey 
dahmer „a hírhedt wisconsini homoszexuális-kannibál-gyil-
kos”) és a beágyazott fikció (az Amerikai Psycho és sorozat-
gyilkos főszereplője, Patrick Bateman) közeledésében: „meg 
voltam győződve róla, hogy az Amerikai Psycho hatása alatt 
állt – ugyanolyan szörnyű és undorító bűncselekményeket 
követett el, mint Patrick Bateman.”23 A gyűlölt – és Patrick 

19. Alain Robbe-Grillet: Tükörkép (Ford.: Fáber András), Ab ovo, 
1998, 12.

20. Ellis i. m. 27.
21. I. m. 319.
22. Uo.
23. I. m. 29.
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Bateman mintájául szolgáló – apa halálát rögtön még egy za-
varó megkettőződés követi: az apává válás. A halott és az új-
szülött ugyanazt a nevet viselik, és az elbeszélő biztos benne, 
„hogy részben emiatt történtek az ezt követő, a Holdparkban 
leírt események – ez volt a katalizátor.”24 A teljes szétcsúszás-
ból való menekülés a családi idillbe (ami „irreálisnak tűnt”), 
hogy aztán minden összeomoljon újra: ezt meséli el a Hold-
park, ez „az állítólagosan igaz történet”.25 Innentől a valóság-
gal kapcsolatos bizonytalanságot paranormális jelenségek fo-
kozzák, amelyek tekinthetőek figuratív kifejezések szó szerin-
ti valóságként való megjelenítésének is: a hős megbirkózik a 
lelkében lakó démonnal, az apa szellemével stb. Ahogyan az 
álommunka színre vihet ilyesmit, ugyanúgy megteheti ezt a 
– szintén a tudattalanhoz kapcsolódó írói képzelet, illetve el-
beszélői emlékezés vagy éppen hallucináció révén – a regény; 
és mindkét esetben valóságosnak tűnik, ami nem az. Az ál-
modó nincs tudatában, hogy álmodik, a fikcióba belemerü-
lő olvasó pedig egyezményszerűen valóságnak fogadja el a mű 
képzeletbeli világát. Ezt segítik elő a narratíva ontológiai me-
talepszisei is.

Ezek kézenfekvő terepe a természetfeletti jelenségek való-
ságosként való szerepeltetése, amely a halloweenpartival kez-
dődik (az ünnep eredete: a kelta naptár utolsó napja, ami-
kor visszatérnek a halottak…), amelyen a jelmezes mulatság 
ártatlan játéka közben kísértetek, zombik, Patrick Bateman 
bőrébe lehet bújni. Ekkor kezd megbolondulni, vagyis élet-
re kelni Terbi, a játékbaba, amelyről a regény végén kiderül, 
hogy az elbeszélő által gyermekkorában írt, A játék Bret cí-
mű könyv szereplője, tehát éppúgy saját teremtménye, mint 
Patrick Bateman. A partin, amelyre az X-aktákat eszünk-

24. I. m. 34.
25. I. m. 59.
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be juttató david duchovny is hivatalos, csúszik vissza hő-
sünk a masszív drogfüggésbe, és ekkor kezdődnek a házban 
a vélt vagy valós rendellenességek. Ezek a természetfeletti-
nek vagy hallucinációnak tűnő jelenségek, amennyiben hi-
hetünk az elbeszélőnek, a (regénybeli) valóság szintjére ke-
rülnek, hiszen esetenként más szereplők is érzékelik, sőt va-
lódi nyomot hagynak (pl. karmolások az ajtón). A hősre nem 
csak saját képzeletének termékei, hanem emlékei is rászaba-
dulnak.

Ellisre, a regény hősére, a halloween napjától rátörnek a 
gyermek- és ifjúkori emlékek: az egyetem, amelyen kreatív 
írás órákat ad, felidézi benne saját egyetemista éveit („visz-
szarepültem a múltamba, a camdeni éveimbe”26), azt az au-
tót véli többször is látni, amelyet akkoriban vezetett, ennek 
vezetője pedig kísértetiesen emlékeztet saját ifjúkori önma-
gára, Batemannek öltözve és hívatlanul megjelenik a partin, 
egyetemistának adja ki magát, de nem szerepel a nyilvántar-
tásban. A képzelet és az emlékezet összefonódik, így a múlt 
és a jelen egymásra csúsznak a hős tudatában. „Újra átélem 
az egész kamaszkorom”27–olvashatjuk. Ez azonban nem ma-
rad meg a képes beszéd és a képzelet síkján, hanem valóság-
gá válik, bár álomszerűvé. („[…] hát ez történik, amikor az 
ember nem akar visszatérni a múltba és szembesülni vele: ak-
kor a múlt jön el hozzá, ha tetszik, ha nem.”28) Az olvasóban 
ébredezni kezdhet a skizofrénia gyanúja, amikor azt olvassa: 
„Igen, azt gondoltam, hogy az a srác a kocsiban Aimee mel-
lett én voltam.”29 A hőssel együtt az olvasó is kezdi elveszíteni 
a valóság fonalát: „minden káprázatnak tűnt”, „minden csak 

26. I. m. 135.
27. I. m. 145.
28. I. m. 291.
29. I. m. 194.



BEl EÉRTET T SZER ZŐ É S ElBE SZÉlŐI mEGBÍZH ATAT l A NSÁG184

színjáték volt”.30 Az elbeszélő többször is elbizonytalanít min-
ket arra vonatkozóan, hogy nem álmodik-e vagy nem őrült-e 
meg. „Egy filmben éltem, egy regényben, egy idióta álmában, 
amelyet valaki más írt, és kezdett szórakoztatni – sőt elkáp-
ráztatni – saját szétesésem.”31

Az emlékezet, a képzelethez hasonlóan, a tudattalanhoz 
kapcsolódó funkció, akárcsak az álom. A tudattalan vizsgá-
lata Kim, a „pszichodoki” révén jelenik meg a szövegben, 
hozzá jár Bret Easton Ellis freudi típusú analízisbe, ahová le-
írt álmait kell magával vinnie tudattalanja tükreként. „dr. 
Kim szigorú freudistaként mélyen hitt abban, hogy a tudat-
talanunk álomképekben fejezi ki magát, és azt akarta, hogy 
minden héten vigyek neki egy álmot, amit értelmezhetünk, 
de annyira erős volt az akcentusa, hogy a legtöbbször fogal-
mam sem volt róla, hogy mit mond, ráadásul egy ideje soha 
nem álmodtam semmit, úgyhogy ezek az ülések szinte kibír-
hatatlanok voltak.”32 Felmerül tehát a lefordíthatóság problé-
mája, amelyet már Freud is felismert az Álomfejtésben. Aho-
gyan a gyermekkori házzá átvedlő villa vakolatának folt-
jaiban is „mintha valami üzenet lett volna elrejtve, valami 
rejtjel, amit meg kell fejteni”.33 A családi béke érdekében az 
író kitalál egy-egy álmot, amelyről hihető, hogy a tudatta-
lanjában fogant. Ezt felfoghatjuk mise en abyme-ként: a szö-
veget, az írói képzelet termékét mint fiktív álmot; hiszen egy 
ugyanilyen nevű író könyvét tartjuk a kezünkben és gyer-
mekkori traumákról, pszichopatológiás tünetekről, halluci-
nációkról olvasunk, próbálva megfejteni, hogy mi ebből a 
valóság (a fikció ontológiai szintjén). „Egy regénynek álom-

30. I. m. 198.
31. I. m. 319.
32. I. m. 137.
33. I. m. 178.
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nak kell lennie.”34 – olvashatjuk. Talán megkockáztatható, 
hogy a szöveg magát a tudattalant és a skizofrén személyi-
séget szimulálja a fikcióban. Erre utal(hat) a regény máso-
dik felében az egyes szám első személyű elbeszélő és „az író” 
különbsége, külön szólama, sőt vitája, miközben mégiscsak 
azonosnak tűnnek időnként, de mindenképpen egyazon va-
lóságszinten helyezkednek el. Például ilyen kijelentéseket ol-
vashatunk: „Az író meggyőzött.”35; „Az író a fülembe súgta: 
a ház azzá a házzá változik, amelyikben felnőttél.”36; „Az író 
különböző forgatókönyveket gondolt végig, amíg közbe nem 
léptem, arra kényszerítve, hogy reménykedjen: nem így tör-
tént.”37 Ez utóbbi már körkörös metalepszis, amelynek hatá-
sára minden viszonyítási pontunkat elveszítjük, a lehetősé-
gek kölcsönösen relativizálják egymást.

Ez az öntükrözés az írásra és az olvasásra reflektál, azt ér-
telmezi, összhangban a könyv elején szereplő tézissel: „a mű-
vei akarva-akaratlanul feltárják az író belső életét”.38 Ameny-
nyiben pedig az olvasó képzelettel, emlékezettel, tudat-
talannal rendelkező lénynek tudja magát (és esetleg még a 
paranormális jelenségek iránt is érdeklődik), óhatatlanul fel-
merül benne a nyugtalanító gondolat, hogy mindez vele is 
megtörténhet. Persze, olvashatjuk ironikus X-akták-paródi-
ának is a lobogó függönyöket, az apa hamvai által küldött 
emaileket, a szellemirtókat, a csontvázat, stb. Esetleg egysze-
rűen drogos vagy neurotikus hallucinációnak is tekinthetjük, 
vagy színtiszta fikcióként (vagyis a fikció világának valósága-
ként) is olvashatjuk a regényt. A racionális (valóságelvű) ol-
vasat útja a fikció álomszerű működésmódjára mutat rá: a tu-

34. I. m. 463.
35. I. m. 252.
36. I. m. 342.
37. I. m. 343.
38. I. m. 11.
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dattalan tartalmainak testet öltése, relatív valósággá válása 
zajlik mindkettőben, az emlékezet és a képzelet alapján. („Ál-
modsz egy könyvet, és néha az álom valóra válik.”39)

Az írónak „naponta konstruálnia kell egy ellentétes vilá-
got és egy másik ént”.40 Ez pszichoanalitikus értelmezésben a 
nárcisztikus vágyak szublimálása és egyben elfojtás, menekü-
lés. „Ezt tesszük, hogy tessünk másoknak. Ezt tesszük, hogy 
elszökjünk önmagunk elől.”41 Freud A költő és a fantáziamű-
ködésben a felnőtt fantáziálást a gyermek játékához hasonlí-
totta: mindkettő a saját világ teremtéséről szól. „A fantáziálás 
hajtóereje a kielégítetlen vágy, és minden egyes ábránd vágy-
teljesülés, a ki nem elégítő valóság korrekciója.”42 Ennek ki-
váltója a jelen valamely eseménye, ami felidézi a gyerekkort, 
amelyben a kérdéses vágy teljesült. Az ilyen képzelődés elbur-
jánzása kóros, viszont az éjszakai álmok formájában teljesen 
normális. A költői fantáziaműködés termékére, a regényre is 
igaz, hogy hőse „Én őfelsége”, hiszen „a költő olyan helyzetet 
teremt számunkra, amelyben végre minden szemrehányás és 
szégyenkezés nélkül élvezhetjük a magunk fantáziatermékeit 
is”.43 Baj csak akkor van, ha valaki nem képes megkülönböz-
tetni a fantáziát a valóságtól, élettelen dolgokat élőnek hisz, 
pedig már nem gyermek, mint Sarah. Ami azonban a való-
ságban képtelen határsértés, az egy álomban természetes; ha 
tehát a fikció világát nem a valóság mintájára fogjuk fel, ha-
nem az áloméra, amelyben a „szerzői” metalepszis, éppolyan 
normális, mint az ontológiai, akkor nem is érdemes határok 

39. I. m. 319.
40. I. m. 250.
41. Uo.
42. ld. Bókay A.-Erős F. (szerk.): Pszichoanalízis és irodalomtudo-

mány (Ford.: Szilágyi lilla), Filum, Budapest, 1998, 59–64, itt: 61.
43. I. m. 64.
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áthágásáról beszélnünk, hiszen azok nem léteznek. Ha pe-
dig nincs egyértelmű határ a valóság és a fikció között, akkor 
igazságkritériumunk sincs az elbeszélői megbízhatóság meg-
állapításához, minden egyes kijelentés esetében le kell mon-
danunk a bizonyosságról.

A Z  Í R Ó I  E m l É K E Z E T,  K É P Z E l E T,  I d E o l Ó G I A  –  

E G Y É N I  I d E N T I TÁ S  É S  TÁ R S A dA l o m  V I S Z o N Y A  

R o B B E - G R I l l E T  T Ü KÖ R K É P É B E N

Az következőkben egy, az elbeszélői megbízhatatlanság szem-
pontjából a Holdparkhoz sokban hasonló szöveget veszünk 
szemügyre. Alain Robbe-Grillet Tükörkép című, önéletrajzi-
ként is olvasható művéről lesz szó, a valóság-emlékezet-képze-
let viszonyrendszerre és az identitás ideológiai meghatározott-
ságára összpontosítva. Ehhez érdemes először felidéznünk az 
emlékezésnek és az imaginációnak a husserli felfogását, ame-
lyet a belső időtudatról tartott 1905-ös előadásaiban és a ké-
sőbb ehhez fűzött megjegyzéseiben fejtett ki. A számunkra 
itt lényeges kiindulópont szerint az emlékezet semmiképpen 
sem egyszerűen egy korábbi észlelés felidézése.44 Az érzékelés-
től mint prezentálástól Husserl megkülönbözteti a reprezen-
tációként felfogott (de a képtudattal nem összetévesztendő) 
visszaemlékezést45 és „puszta fantáziát”. mindkettő a fantá-
ziában történik, ami annyit jelent, hogy „puszta reprezen-

44. Edmund Husserl: Előadások az időről (Ford.: Sajó Sándor – Ull-
mann Tamás) Atlantisz, Budapest, 2002, 72.

45. Husserl a 14. §-ban megkülönböztet elsődleges emlékezetet (re-
tenciót) és másodlagos emlékezetet (visszaemlékezés), számunkra itt az 
utóbbi érdekes.
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tációt nyújt számunkra”.46 Különbségük a leképezetthez va-
ló viszonyukban, aktuális vagy inaktuális jellegükben rejlik:47 
az emlékezetet a „puszta fantáziától” az aktuális mostra va-
ló belső vonatkozás különbözteti meg.48 „Betöltődése az aktu-
ális mostba torkolló emlékezetek sorát igényli.”49 Csakhogy a 
puszta fantázia mint tételező és a visszaemlékezés mint nem 
tételező tudat megkülönböztetéséhez szükséges bizonyosság 
gyakran nem áll rendelkezésünkre, és ennek tudatosításá-
ra különösen alkalmas az önéletírás. Husserl is szembesült 
a ténnyel, miszerint „nagyon is lehetséges, hogy nemcsak az 
emlékszerűen jelenlegi folyamatok egyes lépései térnek el az 
elmúlt lépésektől (hogy ezek nem úgy következtek, ahogyan 
most reprezentálom őket), hanem a valóságos sorrend is más 
volt, mint amit az emlékező sorrend éppen most vél”.50 Sőt: 
„Az egyes felfogások hamisak lehetnek, lehet, hogy semmi-
lyen valóság nem felel meg nekik.”51 Az emlékezés imaginatív 
apparencia karakterét csupán egy hitmódusz teszi valóságra 
vonatkozóvá számunkra.

A Tükörképnek éppen az a legszembetűnőbb jellegzetessé-
ge, hogy elbizonytalanítja olvasóját a leírtak ismeretelméleti 
és poétikai státuszát illetően. műfaját a szerző emlékiratként 
jelöli meg az alcímben, aztán a szöveg keletkezési körülmé-
nyeit tematizálva is: az első lábjegyzetből megtudjuk, hogy 
„ennek a kötetnek eredetileg az Écrivains de toujours sorozat-

46. I. m. 54.
47. I. m. 121.: „A reprezentáció tehát az aktualitás vagy az inaktuali-

tás karakterével rendelkezhet, és bármelyik bizonyosságmódozat (az ál-
lásfoglalás bármelyik bizonyosságmódozata) hozzákapcsolódhat: a bi-
zonyosság, a vélekedés, a kételkedés mozzanata stb.”

48. I. m. 124.
49. I. m. 125.
50. I. m. 63.
51. Uo.
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ban kellett volna megjelennie a Seuil kiadónál (…)”,52 aztán 
a szöveg alakulásával változott a terv, és most (1984-ben je-
lent meg a szöveg Le miroir qui revient címen a minuit-nél) 
az „Arcok és vallomások” sorozatba illeszti ezt a szöveget, 
amelybe minden változtatás nélkül bemásolja a 77-ben írott 
első néhány oldalt. Ezáltal egy valóságreferencia-központú el-
váráshorizontot aktivál az olvasóban, aki egy múltbeli való-
ság retrospektív megjelenítésére számít. Corinthe gróf törté-
netével azonban kezdettől fogva a fikció felé mozdul el a szö-
veg, elbizonytalanítva képzelet és emlékezet határát. („Ki volt 
Henri Corinthe? Azt hiszem (…), én magam soha nem talál-
koztam vele, hacsak nem kora gyermekkoromban. de az is 
lehet, hogy azokat a személyes emlékeket, amelyeket a társa-
ságában eltöltött pillanatról vélek őrizni (…) – akár minden 
alap nélkül, akár pedig a családomban suttogva továbbadott 
vagy a régi ház körül keringő zavaros történetek nyomán –, 
hazug és szorgos képzeletem szülte.”)53 Ezután többször is fik-
ciónak minősíti szövegét: „És ezúttal is a fikció terepére me-
részkedtem.”54 Az írás sajátos kutatás számára, mivel „a vi-
lágábrázolás és valamely személy kifejeződése”55 foglalkoztat-
ja – éppen ezért folyamodik a fikcióhoz. Ez esetben viszont az 
olvasó a szerzőt nem (feltétlenül) igyekszik azonosítani a nar-
rátorral és autoreferens szöveg olvasására „készül fel”. A két 
megoldás egymásba játszásával az olvasó elbizonytalanodik, 
mert sem fikciónak, sem hagyományos emlékiratnak nem te-

52. Tükörkép i. m. 7.
53. I. m. 8.
54. I. m. 10.
55. I. m. 9. „ami részben testi formát jelent, részint célirányos kivetí-

tést, részint pedig a tudattalan megnyilatkozását” – folytatódik a mon-
dat, megnyitva az értelmezést a pszichoanalízis felé, egyúttal el is hárít-
va azt ironikusan a 11. oldalon: „Bármely amatőr pszichoanalitikusnak 
örömére szolgálhat (…)” 
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kintheti az egész szöveget. Így a szerző valóságos és közismert 
élettörténetének elemeire és ezzel együtt az ezeket ismerő ol-
vasónak a szerzővel közös valóságára is a fikció gyanúja ve-
tül. A kifejeződő személy fiktív jellege rávilágít identitásának 
narratív voltára: általa és róla elbeszélt történetekből bonta-
kozik ki. Emlékirat és fikció látszólagos ellentmondását egy, 
az „Alain Robbe-Grillet” szerzői név viselőjétől meghökken-
tő állítással oldja fel, miszerint regényeiben soha nem beszélt 
másról, mint magáról.56 

A fikció kutatási eszközül választását így indokolja: „a ke-
rülő utakon járó fikció sokkal személyesebb műfaj, mint a val-
lomás a maga állítólagos őszinteségével”.57 Vagyis egyik elbe-
széléstípus sem lehet megbízható. Ennek hátterében részben 
a valóság leírhatatlanságának belátása áll. A tudat – olvashat-
juk – „ugyanolyan szerkezetű, mint a nyelv, de a világ és a tu-
dattalan ettől eltér; szavakkal, mondatokkal sem azt nem ír-
hatom le, amit a szemem lát, sem pedig azt, ami a fejemben 
vagy akár a nemi szervemben rejtőzik”.58 (Ugyanezen nehéz-
séggel szembesít Nathalie Sarraute Gyerekkor című műve, 
amikor az emlékezés és szavakba öntés nehézségét és átala-
kító jellegét hangsúlyozza: a szavak nem fejezik ki a felidé-
zett érzést, a szó „nem gyűjtheti magába mindazt, ami betölt, 
kicsordul”, a töménnyé sűrűsödött életet.) Ezért lesz Rob-
be-Grillet szerint az irodalom az ábrázolhatatlan ábrázolá-
sának kísérlete.59

Az emlékezés és elmondás mintha meghamisítaná, logi-
kussá, érzelmessé akarná alakítani tárgyát, mentesen az él-
mény eredeti elevenségétől és bonyolultságától. Az emléke-

56. I. m. 7.
57. I. m. 12.
58. I. m. 13.
59. Uo.
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zés tudatos vagy tudattalan szelektálásként már eleve interp-
retáció, konstrukció. Philippe lejeune is leszögezi Je est un 
 autre című kötetének előszavában, hogy az önéletírói pers-
pektíva nem képezi le a valós életet, mindig átalakít, konst-
ruál – és ezáltal felfedi saját ideológiai meghatározottságait.60 
A lejeune által is említett Halbwachs-féle „kollektív emléke-
zet” pedig előtérbe állítja egyéni és kollektív identitás viszo-
nyát, amelyre az alábbiakban még kitérünk.

Hogyan lehet elkerülni, hogy az elbeszélés rendezett 
ok-okozati összefüggésekre épülő, zárt egész illúzióját keltse? 
Vagy ha az inkongruencia nem is küszöbölhető teljesen ki, 
hogyan lehet legalább minimálisra csökkenteni ezt a torzító, 
megmerevítő hatást? Robbe-Grillet válasza: „mit tudok te-
hát tenni? Annyit, hogy meséket tákolok össze, amelyek sem 
metaforaként, sem pedig analógiásan nem fogják kifejezni a 
valóságot: annyi a szerepük, mint egy operátornak.”61 meg-
különböztetése szerint, ha az író az életét valóságos mivoltá-
ban próbálja megközelíteni a nyelv által, az „közhelyéletrajz” 
– amitől saját munkássága abban különbözik, hogy az önélet-
rajzi elemeket operátorokkal helyettesíti, mint például a féle-
lem és a tenger. Itt eszünkbe juthat Jan Assmannak A kultu-
rális emlékezetben kifejtett, Adornót és marcusét összekap-
csoló gondolatmenete a nem-egyidejűség megteremtéséről, 
amely alkalmazhatónak tűnik az élettörténet emlékezés általi 
megjelenítésére is. Ahogyan a vallás „egy második idősíkkal 
bővíti az emberi életet”,62 úgy lesz itt a fikció személyesebb a 
közhelyéletrajznál. Utóbbi esetben a racionális, a mindenna-

60. Philippe lejeune: Je est un autre. L’ autobiographie de la littératu-
re aux médias, Éd. du Seuil, Paris, 1980, 9.

61. Tükörkép i. m. 13.
62. Jan Assmann: A kulturális emlékezet (Ford.: Hidas Zoltán), At-

lantisz, Budapest, 1999, 85.
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pi, az egydimenziós jelenik meg közhelyesként, és az ezáltal 
elhomályosított távlatokat szabadítja fel az emlékiratba oltott 
fikció, a képzeletnek mint a racionalitás által háttérbe szorí-
tott „irracionális maradványnak” a rehabilitásával.

Robbe-Grillet azzal indokolja választását, hogy megoldá-
sa egyrészt eredetibb, másrészt lehetővé teszi a – lejeune ál-
tal is hangsúlyozott – megkerülhetetlen ideológiai jelleg bi-
zonyos fokú ellenőrzését, szerkesztéssel való ellensúlyozását. 
A valóságot fogalmak, nézetek összességén át látjuk, és e kli-
séket ontják felénk a könyvek, filmek, slágerek, reklámok, a 
média és a többi ember. Ezek az ideológiák, vagyis a társa-
dalom által előre gyártott eszmék, jelentések alkotják ugyan 
a műalkotás egyetlen lehetséges anyagát – írja könyve végén 
Robbe-Grillet –, azonban ezek elrendezése, a forma lénye-
gesebb.63 Ha az író a fikció rendezőelvévé teszi eszközének, a 
nyelvnek a tudattalannal és a külső világgal való össze nem 
illését, akkor az lehetővé teszi – a szaggatottság, az ellent-
mondásosság, a kihagyások, az ismétlések révén – a rendezés 
ideologikus vágyának zárójelezését azáltal, hogy tudatosítjuk 
ennek hiábavalóságát.

Ez a rendet illető kétely összefonódik a szabadság kérdésé-
vel, irodalom és valóság területén egyaránt. A „rend és osztá-
lyozás ideológiai szükségessége” mindannyiunkban megvan, 
ez jelenik meg minden írásban elbeszélt történetben, de külö-
nösen a hagyományos írásmódban. „mindaz a nehézkes ap-
parátus, ami a múlt században a regényírás kellékéül szolgált, 
a folyamatosságot, a lineáris időrendet, az oksági láncolatot, 
az ellentmondás-mentességet egyaránt beleértve, voltakép-
pen nem szolgált más célt, mint hogy utoljára megpróbál-
junk megfeledkezni arról, hogy milyen szétesett állapotban 

63. Tükörkép i. m. 163.
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hagyott ott bennünket Isten, amikor kiszállt lelkünkből, s 
még egy utolsó kísérletet tegyünk arra, hogy legalább a lát-
szat megmentése érdekében a szétrobbant atommagok, fe-
ketelyukak és zsákutcák érthetetlen zűrzavarát olyan meg-
nyugtató, világos és egyértelmű csillagképpel helyettesítsük, 
amelynek anyaga elég sűrű szövésű ahhoz, hogy már ne érez-
zük mögötte leskelődni az öltések, a sebtében összecsomózott 
s elpattant szálak közül ránk huhogó halált.” – olvashatjuk 
Robbe-Grillet metanarratív fejtegetései között.64 

Ez nyilvánul meg a 19. századi realista regény ideológiá-
jában, ahol „a kerek, tökéletesen, súlyosan és egységesen zárt 
világot teljesen átjárja a jelentés”.65 Az ideológia Robbe-Gril-
let meghatározása szerint önmagába zárt, dogmatikusan vin-
dikálja magának az igazságot, nincsen benne szabad hely, je-
lentéshiány – vagyis a szabadság ellensége. (Karl Popper nyo-
mán az ortodox pszichoanalízist és a marxizmus-leninizmust 
hozza példának.)66 Csakhogy „az embernek soha nem sikerül 
igazán rendet raknia”,67 ennek belátása pedig az ezzel össze-
férhetetlen másik, mindannyiunkban meglevő vágyat állít-
ja középpontba: a szabadságét. Ennek elsődleges mozzanata, 
Jean-Paul  Sartre felfogásához hasonlóan, a semmítés, a ké-
tellyel illetés szabadsága. Ez a világhoz való viszonyból, az 
idegenségből, a saját lét esetlegességéből táplálkozik, abból a 
felismerésből, hogy a dolgok egyszerűen vannak, és nem je-
lentenek semmit. A világot az ember ruházza fel jelentések-
kel, hogy otthonossá tegye, de a dolgok eredendően idegenek. 
A mélység humanista mítoszának ápolása rögzíti a valóság 
egyfajta – ráadásul hamis – érzékelésének módját, ezért ma-

64. I. m. 21.
65. I. m. 156.
66. I. m. 159.
67. I. m. 24.
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ga is ideologikus. A regényíró feladata azonban éppen a füg-
getlenség, a szabadság lehetővé tétele, még ha nem is léphet 
ki kulturális és társadalmi meghatározottságaiból egy csa-
pásra – írta már 1963-ban is Robbe-Grillet.68 A világ ellent-
mondásosságát, hézagosságát tudatosító írásmód által a szö-
vegben a hiányok révén szabad tér nyílik, hasonlóan a go-já-
ték üres mezőjéhez, amit „a hozzáértők nyitott szemnek vagy 
éppen szabadságnak neveznek”.69 Az irodalmi fikció, amikor 
írásmódjával mítoszokat leplez le és végül elvet minden előre 
megállapított rendet, akkor a szabadság szószólójaként az ol-
vasókra tett hatáson át visszahathat a világra. Ez a vágypáros 
teremt tehát analógiás kapcsolatot fikció és valóság között. 
A vágyakat pedig a műben sokat emlegetett tudattalannal és 
az énen keresztül a testtel70 kapcsolhatjuk össze. Az én pedig 
a (társadalmi) valósággal való kapcsolatban fejlődik ki. (Fre-
ud szerint az én az ősvalaminek a külvilág hatására, az érzé-
kelő-tudatrendszer hatására megváltoztatott része, amely az 
érzékelőrendszerből mint magból indul ki és főleg az emlék-
nyomokra támaszkodó tudatelőttest fogja körül, de tudatta-
lan is.)71

A kétely, az emlékezet által megidézett valóság rendjének 
megbontása az emlékezet és képzelet határvonalának elbi-
zonytalanításával valósul meg. mivel az emlékezés nem csak 
az egyéni, hanem a kollektív önazonosság kialakításban is 
nagy szerepet játszik, emlékezet és képzelet érintkezésének 

68. Alain Robbe-Grillet: „A holnap regényének egyik útja” (Ford.: 
Réz Pál), in (Konrád György szerk.) A francia „új regény” II, Európa, 
Budapest, [é. n.], 60–68, itt: 62.

69. Tükörkép i. m. 159.
70. Vö. Sigmund Freud: Az ősvalami és az én, Hatágú Síp Alapítvány, 

1991, (reprint), 30.: „Az én elsősorban valami testi jelenség.” (Ford.: 
Hollós Géza – dukes Géza)

71. Uo.
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hangsúlyozása elvezet tudat és tudattalan, valamint egyén és 
társadalom viszonyához. „Az identitás a tudat ügye, vagy-
is egy önmagunkról kialakult tudattalan kép tudatosulása. 
Ez mind az egyéni, mind a kollektív élet tekintetében igaz.”72 
Egymást kölcsönösen átható önelképzelésekről és önmegje-
lenítésekről van szó. Ez feltételez egy közös szimbolikus ér-
telemvilágot, amibe mint adottba születünk bele. Ez alapján 
bontakozik ki a másokkal való érintkezésben az egyén iden-
titása és az összetartozás tudatosulásával a kollektív identi-
tás. A hatalmi érdekeket szolgáló, előre gyártott jelentések 
már eleve adottak, emellett a kollektív identitás tudatosítása 
is ezeken keresztül megy végbe, különböző érdekeket szolgá-
ló különböző narratívák által irányítottan. Ezek a nagyrészt 
tudattalanul zajló folyamatok a társadalmi imagináció tere-
pén mennek végbe.73 

lejeune a Je est un autre-ban észrevételezte, hogy az ön-
életrajzi műfajokban az elbeszélői hang hagyományosan fel-
nőttként szólal meg; a gyermekkor csak a felnőtt hang em-
lékein keresztül jut szóhoz. Ahhoz, hogy a gyermek beszél-
hessen el, fel kell adni az önéletrajzi valószerűség kódját, és 
fikciót kell alkalmazni.74 Pontosan ezt teszi Robbe-Grillet is, 
így rekonstruálva a gyermeki képzeletvilágot és álmokat. Ez 
egyben kapocsként szolgálhat a tudattalan és a tudat között, 
tekintve, hogy az álmok és képzelgések emlékiratba illeszté-
se tudatos tevékenység a szerző részéről. A szöveg leginkább 
fikciónak tekinthető rétege a Corinthe-történet, amely egy-
részt belesimul a breton mesék és kísértethistóriák hatására 
szellemektől nyüzsgő gyerekkori hétköznapokba, másrészt az 
írói képzelet tudatos működtetését jelzi benne a szöveg címé-

72. Assmann i. m. 129.
73. I. m.. 132.
74. Lejeune i. m. 10.
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re utaló tükörjelenet (a múlt kísérteteként a halott menyasz-
szony képe bukkan fel a tükörben) 75 és a lázasan fekvő Co-
rinthe beszéde mint öntükröző alakzat. A mise en abyme jel-
leget a formai-szerkezeti vonásokban felfedezhető analógia 
adja: „Elbeszélésének egyik sajátossága, amely csaknem kö-
vethetetlenné tette, milyen sorrendben történtek meg az ese-
mények, a nagymérvű szaggatottságon, ellentmondásokon, 
kihagyásokon és ismétleseken kívül az volt, hogy állandóan 
jelen idejű megállapításokat kevert a múlt idejű részletek kö-
zé, holott ezek vélhetőleg életének ugyanarra az időszakára, 
ugyanazokra az eseményekre vonatkoztak.”76 (A kihagyások, 
ismétlések, a szaggatottság és ellentmondásosság általában is 
jellemzik Robbe-Grillet írásmódját.) A fikció mint önéletírást 
szolgáló operátor arra is rávilágít, hogy egyéni identitásunk 
történetként jön létre az emlékezetet átjáró tudatos vagy tu-
dattalan képzelet műveként. Jan Assmann nyomán ezt érvé-
nyesnek tekinthetjük a kollektív emlékezetre és identitásra is, 
azzal a különbséggel, hogy utóbbinál az emlékezetnek nincs 
neuronális alapja, ezt a kultúra pótolja.77 A kultúra, a közös 
szabályok, értékek, jelentések, vagyis az ideológia fő közvetí-
tőjeként az egyéni identitást igyekszik formálni. Ezt az egyén 
és társadalom közti kapcsolatot maurice Halbwachs szerint 
az adott jelen társadalmi vonatkoztatási keretei határozzák 
meg, amelyek nélkül a társadalomban élő egyén emlékezete 
sem szerveződhet meg és maradhat fenn.78

Ahogyan a történetíró szövegét is lehet történetként látni, 
amelyet az események mesterséges (és mindig szubjektív, ér-
telmező) elrendezése jellemez, és amelyet legfeljebb az külön-

75. Tükörkép i. m. 73–75.
76. I. m. 78.
77. Assmann i. m. 89.
78. I. m. 36–37.
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böztet meg a tiszta fikciótól, hogy van egy szöveg előtti, szö-
vegen kívüli valóságreferenciája, ugyanúgy az egyéni élettör-
ténet megírása is felveti az igazság kérdését. „Nem hiszek az 
Igazságban” – írja Robbe-Grillet,79 Barthes kapcsán kifejtve, 
hogy az igazság mindig az elnyomást szolgálja, a szabadság el-
lensége. A gondolkodó ember erényének a folytonosság meg-
szakításának, a megkérdőjelezésnek kell lennie. A Tükörkép-
ben az emlékezet és a fantázia határainak elbizonytalanítá-
sa azt mutatja, hogy az ideológia hatását csak úgy tarthatjuk 
kordában, ha még élettörténetünket sem fogadjuk el adott-
ként, a bennünket körülvevő valósághoz igazodó rendként, 
hanem engedjük beleszivárogni a fikción keresztül egyéni 
képzeletünk szabadságát; tudatában a fenomenológiai tétel-
nek: „az emlékezés állandó folyamszerű mozgásban van, mi-
vel a tudatélet is állandó folyamban van, és nem láncszemről 
láncszemre illeszkedik egymáshoz. Sokkal inkább az a hely-
zet, hogy minden új visszahat a régire (…)”.80

Itt már nem egyszerűen arról van szó, mint a Holdpark-
ban, hogy nincs értelme az igazság keresésének, hanem arról, 
hogy az úgynevezett igazság mindig észrevétlenül manipu-
lált, tudattalanul ideologikus. Ezért nem csak kénytelenség-
ből kell számot vetnünk a képzelet szabadságával mint elbe-
szélői megbízhatatlansággal, hanem egyenesen erre kell tá-
maszkodnunk, szemben az egyértelműség és igazság mindig 
dogmatikus és elnyomó racionalista ideológiájával.

79. Tükörkép i. m. 8.
80. Husserl i. m. 68.





AZ ÍTÉlET FElFÜGGESZTVE:  
PHIlIP K. dICK mETAlEPSZISEI

Ebben az utolsó fejezetben azzal az íróval foglalkozunk, aki-
nek a művei talán a legnagyobb sűrűségben tartalmazzák 
mindazt a filozófiai és elbeszéléstechnikai belátást, amelyek-
ről ez a könyv szólt. Philip K. dickről van szó, akinek írás-
művészete irodalomszociológiailag is rendhagyó, hiszen nem-
zetközileg és a magyar közönség körében is megfigyelhető je-
lenség, hogy művei az olvasók és az irodalomtudósok körében 
egyaránt érdeklődésre tartanak számot. E ténynek köszön-
hetően dick mára a magasirodalom-lektűr, fősodor-perem 
megkülönböztetéseket felszámoló posztmodern irodalom 
atyamestereként kanonizálódott-kanonizálódik. Ennek jelei 
azok az elbeszélői megoldások, köztük elsősorban a metalep-
szisek, amelyek feltűnően nagy számban jelennek meg úgy 
az ő műveiben, mint az elmúlt évtizedek posztmodern regé-
nyeiben. dick írásmódja töretlen népszerűségének és erőtel-
jes hatásának magyarázatát azonban ezek hátterében, a filo-
zófiai alapokban kell keresnünk. Az ókori görögöktől kezdve 
az európai gondolkodás búvópatakjaként jelen lévő szkepti-
cizmus mára mediatizált korunk manipulált fogyasztóinak 
alapvető belátása lett, így érthető, hogy az ennek élményét 
színre vivő dick-írások megfelelnek a befogadói elváráshori-
zontnak, amelyben az egyik fő kérdés valódiság és látszat vi-
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szonyára irányul. A megkülönböztetés és az igazság igényé-
vel való ítéletalkotás nehézségére hívják fel a figyelmet dick 
metalepszisei. Regényeiben ezek olyan fantasztikus megoldá-
sok, amelyek felborítják a regényvilág valóságában (és egyben 
a mi olvasói világszemléletünkben, elvárásainkban) megszo-
kott ok-okozati illetve időbeli rendet, vagy áthágják a valósá-
gos és a képzeletbeli közötti határvonalat.

dick általában belső metalepsziseket használ, vagyis a 
kerettörténet és az ebbe ágyazott történetek, álmok, halluci-
nációk/látomások világa között létesít átjárót, ezáltal meg-
kérdőjelezve, viszonylagosítva ezek valóságosságát illetve 
fiktivitását. A megkülönböztethetőség felszámolását nevez-
hetjük ontológiai metalepszisnek is, hiszen „a narratív szint 
minden változása maga után vonja az ontológiai szint vál-
tozását is: a világ változásást”,1 és a valóságosnak tartott vi-
lág valóságosságával annak léte kérdőjeleződik meg. Az egy-
értelmű referencia megszüntetésének egyik hatása, hogy a 
narratív szintek összecsúszását az olvasó analógiásan kiter-
jesztheti saját világára, ami bizonytalanságot, szorongást 
vált ki, megingatva a bizonyosságot saját világunk valósá-
gosságát, illetve az erről alkotott képünk helyességét ille-
tően.2 A leginkább zavarba ejtő talán a kölcsönös vagy kör-
benforgó ismeretelméleti metalepszissel rokon megoldás, 
amikor az önazonosság, az önértelmezés az eldönthetetlen-
ség terepe, mint dick A betolakodó című novellájában,3 vagy 

1. Brian mcHale: Kínai doboz világok (Ford.: Kucserka Zsófia), in: 
Bene Adrián, Jablonczay Tímea (szerk.): Narratívák 6. Narratív beágya-
zás és reflexivitás, Kijárat, Budapest, 2007, 181–208.

2. dorrit Cohn: metalepszis és mise en abyme (Ford.: Z. Varga Zol-
tán), in: Narratívák 6. Narratív beágyazás és reflexivitás,  i. m. 113–122. 

3. Philip K. dick: A betolakodó (Ford.: Gyepes Judit), Metagalak-
tika 4/2, 1983, 85–94. 
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Palmer Eldritch és Barney mayerson vélt vagy valós test-
cseréjével.4 

Az alábbiakban néhány ismertebb művén keresztül muta-
tom be, hogyan használja dick ezeket az eszközöket, felmu-
tatva, hogy a szükségszerű nézőponthoz kötöttség lehetetlen-
né teszi az objektivitást. Saját megismerői kereteink láthatat-
lanok számunkra, ítéleteink vélt helyessége a valóságunkkal 
együtt bármikor köddé válhat, illúzióként lepleződhet le, mi-
közben soha nem tudhatjuk, nincs-e a fellebenteni vélt má-
ja-fátyol mögött egy újabb. Példáink elsősorban dick Kizök-
kent idő, Az ember a Fellegvárban, Ubik, Palmer Eldritch há-
rom stigmája, A halál útvesztője című regényeiből származnak, 
de ezek az értelmezői szempontok a legtöbb írására érvénye-
sek (többek között a Figyel az ég, a Kamera által homályosan és 
különösen a Valis esetében).

Elöljáróban szögezzük le, hogy a SF-t mint műfajt tekint-
hetjük a par excellence metaleptikus irodalomnak, ha a le-
hetséges világok elmélete felől közelítjük meg. A SF lényege 
éppúgy, mint az így felfogott metalepszisnek az, hogy a szö-
veg világát, illetve a szereplő sorsát úgy tünteti fel, mint ami 
a sokféle lehetőség egyikeként véletlenül valósult meg így.5 
mintha az általunk avagy a fiktív szereplők által ismert való-
ság csak egyike lenne a lehetséges, párhuzamosan létező vilá-
goknak. Ez a lényege a dimenzióváltás tudományos-fantasz-
tikus irodalombeli toposzának. Ha az író és az általa terem-
tett fikció közötti viszony nem teljességgel determinisztikus,  
 

4.Philip K. dick: Palmer Eldritch három stigmája (Ford.: Pék Zol-
tán), Agavé, Budapest, 2003, 186. 

5. Christine Baron: A metaleptikus hatás és a fikcionális beszédmó-
dok státusa (Ford.: dian Viktória), in: Narratívák 6. Narratív beágya-
zás és reflexivitás  i. m. 254–269. 
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akkor az olvasót is megkísértheti a gondolat, hogy saját vilá-
ga sem az egyetlen, a valódi.

Az ember a Fellegvárban jellegzetes metalepszise, amikor 
mr. Tagomi az ezüst háromszög hatására észrevétlenül má-
sik térbe és időbe kerül.6 Ez pedig úgy lehetséges, hogy ha a 
szubjektív idealista módon „a tér és az idő, amelyben élünk, 
a saját lelkünk szüleménye”, és néha elveszítjük egyensúlyér-
zékünket. A regény egésze pedig egy olyan történelmi valósá-
got mutat be, amelyben Roosevelt még az 1930-as évek elején 
merénylet áldozata lett, így az Amerikai Egyesült Államok 
nem lábalt ki a gazdasági válságból és elveszítette a második 
világháborút. Egy mise en abyme-szerűen beágyazott regény-
ben viszont azt mutatja be a szerző, hogy minden történhe-
tett volna másként is. Nem csak Az ember a Fellegvárban ját-
szik el ilyen módon az alternatív történelem fogásával, hogy 
mellesleg ezen keresztül parabolikusan, egy beágyazott elbe-
szélésen keresztül szóljon a saját koráról. maga a műfaj ele-
ve jövőbeli alternatív történelem írása és így rámutat min-
den fikció metaleptikus jellegére. Persze ez csak akkor tűnik 
fel, amikor a narratívában vannak metalepszisek, amelyek ré-
vén felfüggesztjük azt a reprezentációs szerződést, ami az esz-
tétikai illúzióba való belemerülést lehetővé és ártalmatlanná 
teszi, és amely értelmében átmenetileg valóságként fogadjuk 
el a fikciót, de közben nagyon is tudatában vagyunk annak, 
hogy ez egy embertársunk képzeletének a szülötte.7 A meta-
lepszis hatására a teremtő valóság és a teremtett fikció határa 
elmosódik és felmerül a kétely, hogy az eredetinek tartott vi-

6. Philip K. dick: Az ember a Fellegvárban (Ford.: Gerevich T. And-
rás), Agavé, Budapest, 2003, 191–196.

7. Jan Christoph meister: mETAlEPTICoN: a metalepszis infor-
matikai megközelítése (Ford.: Krommer Balázs), in: Narratívák 6. Nar-
ratív beágyazás és reflexivitás i. m. 157–177.
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lág mesterséges, a számunkra lehetséges nézőpontnál van ma-
gasabb szintű.

A lehetséges párhuzamos világok gondolatának hatását, az 
ontológiai kételyt tematizálja a prekog alakja az Ubikban és a 
Palmer Eldritch három stigmájában, vagy az Időugrás a Mar-
son manfred Steinere is. A prekogok „jóslatai”, legalábbis köz-
vetetten, szükségszerűen önbeteljesítőek még akkor is, amikor 
éppen a jövőben látottak elkerülése a cél. Ezáltal felborul az 
idő lineáris ok-okozati rendje, hiszen ontológiailag egyenran-
gú különböző valóságok kínálata alkotja a jövőt. Ezt tükrö-
zik a prekog Roni Fugate szavai a Palmer Eldritch három stig-
májában: „nem bizonyosság, csak némely jövőben érzem” és a 
két prekog egyet nem értéséből fakadó megdöbbenés: „lehet-
séges, hogy léteznek alternatív jövők?”8 A jövőbe látással (még 
ha ez nem is csalhatatlan, hiszen a prekog is ember, tehát té-
vedhet) beavatkozni a dolgok menetébe, például nem tenni 
meg valamit, amit egyébként megtettünk volna, ok-okozati 
metalepszis: a jövő következménye a jelen (feltételezve persze, 
hogy valóban az egyik lehetséges jövőt látja a prekog). Erre 
példa a Palmer Eldritch három stigmájában, amikor a prekog 
Barney mayerson nem megy a lunára segíteni főnökének, 
mert előérzete alapján ez a halálát jelentené.9

Illúzió, valós alternatív világ és „a valóság” között belül-
ről különbséget tenni lehetetlen, ehhez külső nézőpontra van 
szükség. Ennek meglétét iktatják ki a metalepszisek (a meg-
bízhatatlanságig korlátozott nézőpontú elbeszélői hang segít-
ségével, amely a szabad függő beszéd révén gyakran a szerep-
lői nézőpontra szorítkozik), amelyekben az Ét-R és a „való” 
világ összebogozódik, a múlt-jelen-jövő lineáris kauzalitását 
is felszámolva, ráadásul mindezt a Palmer Eldritch uralta ma-

8.Palmer Eldritch három stigmája i. m. 21.
9. I. m. 80.
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nipulációként. Ez egyszerre időbeli, ontológiai és ok-okozati 
metalepszisek sorozata, amelyek hatására már fel sem érde-
mes tenni a kérdést, hogy mi az igazság. 

A dra-Zs, a Vénusz ültetvényeiről származó illegális drog 
segítségével a Földtől távol, sivár körülmények között élő te-
lepesek képzeletben belemerülhetnek egy földi modellvilág-
ba, és ez az illúzió ‒ ugyan csak átvitt értelemben ‒ „ajtót je-
lent vissza a világba, amelybe születtek”.10 leo Bulero a val-
lással a hatás alapján állítja ezt párhuzamba: „okot ad, amiért 
érdemes élni”.11 Ám miután a dra-Zs élvezete vallássá fejlő-
dik, a drog és a vallás mint két tudatmódosítási forma kö-
zött működésmódjuk tekintetében is felvetődik a párhuzam 
kérdése. Sőt, az ezek hasonlósága is felvetődik a mimetikus 
esztétikai illúzióba való belemerüléssel, megnyitva az utat a 
mise en abyme-ként való értelmezéshez. A marsi Sam Regan 
„hívő volt, hitt az átváltozás csodájában ‒ a majdnem szent 
pillanatban, amikor a modell miniatűr műtárgyai már nem 
csak jelképezik a Földet, de maguk lesznek a Föld.”12 A trans-
substantiatio és minden transzcendens csoda mint metalep-
szis arra mutat rá, hogy a valóságérzékelés mindig hitkérdés: 
nem lehet bizonyítani és nem szorul bizonyításra, mivel nin-
csen bizonyosság. mindig létezhet egy magasabb nézőpont, 
amelyből rálátni a mi kereteinkre, amelyeknek mi tudatában 
sem vagyunk. A fikcióba való belemerülés és a mimézis esz-
tétikai kérdéseit kapcsolja be ebbe a metaleptikus elbizonyta-
lanításba az, hogy egyes telepesek szerint az átváltozáshoz, az 
azonosuláshoz („akkor Pat és Walt vagyunk, nem pedig ön-
magunk”) szükséges erő a modell pontosságából ered.13 A re-

10. I. m. 28.
11. I. m. 29.
12. I. m. 40.
13. I. m. 43.
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gény olvasásába merült olvasót azután egy kizökkentő meta-
lepszis zavarja végképp össze: Sam Waltként borotválkozás 
közben egy Sam által írt cédulát talál földi illúzióvilágában 
arról, hogy ez csak illúzió. 

Az összeolvadás a szubjektív illúziók csoportos összeegyez-
tethetőségét is felveti, hiszen Patbe és Waltba egyszerre töb-
ben is beköltözhetnek és eközben összeolvadnak: „két em-
ber, akik hat egyén lényegét foglalták magukban”.14 A problé-
ma ismeretelméleti szinten jelen van A halál útvesztőjében és 
a cyberpunk mellett feltételezhetően dick által is ihlett Mát-
rix filmekben, ahol technikai-informatikai eszközök biztosít-
ják a közös virtuális valóságot. Ezek nélkül az egyéni virtu-
ális világok összeegyeztethetősége kérdésessé válik, ahogyan 
azt Graham Joyce Rémálomvilágának15 gyengeségei jól mutat-
ják. Radikálisabb dicknek a damon Knight (1953-ban írt) 
Négyes fogat című novellájának16 ontológiai metalepszisét idé-
ző megoldása, ahol szintén fúzióról van szó, bár homályosan 
emlékeznek eredeti identitásukra az egy testbe került szemé-
lyek. Ami a marsi telepesek szemében fúzió, az a modellvilág 
Patja és Waltja felől nézve tudathasadás. Ez dick egyik alap-
témája: a skizofrénia a normalitás és az őrület megítélésének 
viszonylagosságát, nézőponthoz kötöttségét emelik ki, isme-
retelméleti metalepszisekkel hívva fel a figyelmet az ismeret-
elméleti kételyre. Hiszen ha a normalitás és a pszichotikusság 
egyaránt mesterséges fogalmak, akkor semmi nem indokolja, 
hogy ezeket a valóság objektív leírásának tekintsük, semmivel 

14. I. m. 49.
15. Graham Joyce: Rémálomvilág (Ford.: Konstantinides demeter), 

Új Vénusz Kiadó, Budapest, 1993. 
16. damon Knight: Négyes fogat (Ford.: Békés András), in: Isaac 

Asimov, martin H. Greenberg (szerk.): Gyilkos idő, maecenas, Buda-
pest, 1988, 42–77. 
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sem inkább, mint bármely más fikciót, beleértve akár a para-
noid skizofrén koncepcióját a valóságról. Nem ítélhetünk ar-
ról, hogy melyik verzió az igaz, érvényes valóságkép, ha a sa-
ját nézőpontunk az egyik peres fél. Nem egyszerűen elfogul-
tak vagyunk, hanem lehetetlen számunkra elérni az ítélethez 
szükséges magasabb nézőpontot. Erre hívta fel korábban a fi-
gyelmet Ray Bradbury Marsbéli krónikák (1950) című mű-
vének 1999. augusztus, A földi emberek című fejezete, amely-
ben a földiek második marsi expedíciójára a helyiek álomfan-
táziaként, a pszichotikus érzéki hallucináció és a hipnotikus 
szuggesztió telepatikus proiciálásaként tekintenek, ezért mint 
gyógyíthatatlan betegeket megölik őket.17

Az Ét-R más világ: az örök élet (legalábbis Palmer Eld-
ritch szerint – mint a regény végén megtudjuk, számára való-
ban az, szó szerint), míg a dra-Zs csak pillanatnyi menekü-
lés, puszta fantázia.18 Az Ét-R igazi, autentikus, mert vannak 
valós (tehát, tegyük hozzá: metaleptikus) következményei. Az 
Ét-R világa egy alternatív világ, amelyben évtizedek telnek 
el, amíg a „korábbi test” világában másodpercek. Ez a világ 
a fogyasztó kivetüléseként jön létre, új, mesterséges, de való-
di univerzumként, amelyről nem dönthető el, hogy a proxiak 
(az Ét-R világ monicája szerint) befolyása alatt áll-e és való-
ban Palmer Eldritch (vagy amivé változott) irányítja-e, vagy 
ez a képzet csak a drog keltette hatás része. Eldönthetetlen, 
hogy melyik nézőpont, valóságszint foglalja magában a mási-
kat. Ezt a bizonytalanságot erősítik az ezen nézőpontok illet-
ve világok határait áthágó (ismeretelméleti illetve ontológiai 
‒ mint látjuk, ez is nézőpont kérdése) metalepszisek. Az Ét-R 
világban lévő mosoly-doki például kapcsolatban van a va-

17. Ray Bradbury: Marsbéli krónikák (Ford.: Kuczka Péter), Európa, 
Budapest, 1982, 25–43. 

18. Palmer Eldritch három stigmája i. m. 82.
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ló világban lévő Barneyval és Ronival, a leo Bulerora táma-
dó glükk pedig nem lehet a saját illúziója, mivel „nem a Ter-
ráról származott, még csak nem is terrai elméből”.19 Ez utóbbi 
azért briliáns, mert ha „igaz”, akkor a többszörös beágyazások 
rendszereként leírható narratívát egy újabb beágyazó szinttel, 
egy újabb értelmezési kerettel bővíti, ha pedig nem igaz, ak-
kor egy újabb beágyazott szintet jelent, az illúzión belüli to-
vábbi illúziót. A dicki narráció, a nézőpontkezelés, természe-
tesen, a tőle megszokott módon, nem teszi ezt eldönthetővé. 
Palmer Eldritch talán proxi, talán nem; az Ét-R világa ta-
lán tőle ered, talán nem, hanem valójában minden egyes fo-
gyasztó saját tudattalanjából. Ugyanígy nem tudhatjuk, hogy 
amikor leo Bulero az Ét-R-ben teremt magának egy átjárót 
vissza a valós New Yorkba, akkor ez metaleptikus, de való-
di visszatérés, vagy (ami hétköznapi értelemmel valószínűbb) 
egy újabb beágyazott illúzió, és amit ezek után olvasunk, az 
nem a regény világának a Bulero (és vele együtt az olvasó) 
számára valóságot jelentő ismeretelméleti szintje, hanem az ő 
illúziója. Ennek megítélésére az elbeszélés jó ideig semmifé-
le támpontot nem nyújt, mígnem felbukkan egy képzeletbe-
li lény, ami hitelteleníti ezt a valóságot. Az Ét-R világában a 
képzelet általi teremtés nem csak tudatos, kontrollált formá-
ban megy végbe, leo tudattalan vágyai szörnyeteggé változ-
tathatják Ronit,20 de az ő való életbeli állapota is befolyásolja 
az átváltoztatás kimenetelét. És az egészet új értelmezési ke-
retbe helyezi, ha mindez valóban Palmer Eldritch képzeleté-
nek a világa. 

Valóság és képzelet, jelen és jövő párhuzamos világok-
ként felcserélhetővé válnak az olyan kölcsönös metalepszis-

19. I. m. 78.
20. I. m. 90.
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ben, mint leo és Alec kézfogása.21 Amikor leo kezet fog az 
Ét-R-ben a jövőbeli emberrel, hogy meggyőződjön a valósá-
gosságáról, a kezük áthatol egymáson, így leo fantomnak 
tekinti Alecet, aki pedig őt nem tekinti valóságnak, csupán 
önnön éteres szellemképének. Nem csoda, hogy Bulero el-
kezd kételkedni saját realitásában. A jelenet egyébként Brad-
bury-átvétel, a már hivatkozott Marsbéli krónikák 2002. au-
gusztus, Éjszakai találkozás című fejezetéből.22 Hasonló apo-
rikus jelenet (csupán leo Bulero számára fordított helyzet), 
amelyben az Ét-R-beli jövőbe kerülő Barney nem hiszi azt va-
lóságnak, viszont annak leoja őt tekinti szellemképnek. Eb-
ben a világban szerinte Barney saját igazi jövőbeli alakjával 
párhuzamosan kísértetként van jelen, amelyet nem köt sem 
az idő, sem a tér, de hat rá a gravitáció és manipulálni tud-
ja a tárgyakat.23

Az Ét-R-ből a valóságba visszakerülve leo (és az olvasó) 
nem lehet biztos benne, hogy nem egy további beágyazott il-
lúzióról van szó, ezt az eldönthetetlenséget erősíti a filmve-
títőre való utalás a valóságba visszatérés előzményeképpen. 
Ezért azt sem tudhatjuk, hogy az Ét-R-ben átélt jövő valóban 
az egyik alternatív jövő vajon, amelynek megvalósulási lehe-
tősége 40 % körüli lenne.24 Hasonló bizonytalanságot szül az, 
ahogyan Barney marsi világa az Ét-R bevétele után észrevét-
lenül átváltozik, és Emily, a volt felesége társaságában találja 
magát, az emlékei között vagy a valóságos múltjában (az előt-
te megjelenő Palmer Eldritch szavai szerint).25 Ráadásul nem 
egyszerűen a valóság megváltoztathatósága merül fel, hanem 

21. I. m. 97.
22. Bradbury i. m. 102–112.
23. Palmer Eldritch három stigmája i. m. 176.
24. I. m. 32.
25. I. m. 154.
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visszamenőleg megkérdőjeleződik a történet valósága és Pal-
mer Eldritch [a továbbiakban: P. E.] Ét-R-világaként leple-
ződik le (ha igaz). „Egy illuzórikus világ, amelyben Eldritch 
istenként tartja a kezében a kulcspozíciókat. megadja a le-
hetőséget, hogy olyasmit csinálj, amit a valóságban nem te-
hetnél…visszaállítsd a múltat úgy, ahogy lennie kellett vol-
na.”26 legalábbis ezt hiteti el Barneyval Palmer Eldritch.

A bizonytalanságot a végsőkig fokozza az ébredés-mise 
en abyme: amikor Barney azt hiszi, felébredt, egyszer csak 
észreveszi (vagy azt képzeli), hogy még mindig P. E. világá-
ban van. Ez analógiásan meghosszabbítható minden továb-
bi vélt vagy valós ébredésre, ahogyan azt a már idézett Rém-
álomvilágban meg is teszi a szerző.27 minden ébredés lehet 
álombeli, nincs többé eredeti, csak szimulákrum. Ha nem 
tudjuk, hogy ébren vagyunk-e vagy álmodunk, hogy a való-
ságban vagyunk-e, vagy P. E. világában, akkor nem tudhat-
juk, mikor találkozunk az igazi lemezlovassal, mikor a szi-
mulákrumával, hacsak nem mindkettő szimulákrum, és in-
konzisztenciájuk az álom következetlensége vagy éppen a P. 
E. fortélya, hogy egyszer valóságosabbnak tünteti fel a szi-
mulákrumot.28

Ha az Ét-R világát valóban P. E. teremtette és uralja, ak-
kor szerepe analóg az általunk olvasott fikció (implicit) szer-
zőjével, aki ugyanúgy játszik az olvasói elvárásokkal, mint 
ahogyan P. E. az Ét-R-ben lévők tudatát manipulálja. A fik-
cióba merülve a szereplők dilemmáiban osztozunk, az ő ké-
telyeiket osztjuk a valóság megismerhetőségére, radikálisabb 
felfogásban pedig a létére vonatkozóan. Honnan tudhatjuk, 
hogy nem vagyunk magunk is egy fikció szereplői? 

26. I. m. 162.
27. Rémálomvilág i. m. 5–7.
28.Palmer Eldritch három stigmája i. m. 141.
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A fejezet elején már említett vélt vagy valós testcsere P. E. 
és Barney meyerson [a továbbiakban: B. m.] között végsőkig 
fokozza az identitással kapcsolatos eldönthetetlenséget. Eb-
ben a skizofrén helyzetben végképp eltűnik az objektív né-
zőpont lehetősége (erről szól minden kölcsönös metalepszis). 
Ki a skizofrén? B. m., akibe (úgy hiszi) belebújt P.E., kicse-
rélve a testüket, vagy P. E., aki a mars összes telepesévé akar 
válni az Ét-R eszközével? Kinek a nézőpontja foglalja magá-
ba a másikét? 

A halál útvesztőjében nagyobb hangsúlyt kap a Palmer Eld-
ritch három stigmájában a dra-Zs-vallás és a P. E. mint te-
remtő kapcsán érintett transzcendencia kérdése. Természete-
sen eldönthetetlen, hogy a Földönjáró, a Közvetítő és a lét-
rehozó megjelenései valóságosak vagy illuzórikusak és, hogy 
valóban isteniek-e. Hogy az életünket (állítólag) megmentő 
jótanács csodás isteni beavatkozás vagy egyszerű emberi jó-
akarat eredménye, az éppen úgy hit kérdése, mint az, hogy az 
istenvilágok lakóit elfogadjuk-e isteneknek, vagy nálunk fej-
lettebb életformáknak tekintjük őket, akik önös érdekből el-
hitetik velünk isteni mivoltukat, mint a hajdani konkvisztá-
dorok az amerikai őslakosokkal. Az isteni gondviselés vagy 
annak vélt vagy valós hiánya sem lehet támpont, már csak 
azért sem, mert Spectowsky egyik tantétele, hogy Isten nem 
mindentudó.29 marad a hit. És marad a kétely. de az ateizmus 
ebben a világban nem ontológiai, hanem ismeretelméleti ké-
tely következménye. A Földönjáró létezése érzékelhető tény, 
de az identitása értelmezhető Babbe doktor módján is: „egy-
fajta antilény a Porlockról”.30 Hit kérdése, hogy a transzban 
látottakat az igazi valóságnak tekintjük, vagy pedig saját kép-

29. Philip K. dick: A halál útvesztője (Ford.: Veres mihály), móra, 
Budapest, 1986, 91–92. 

30. I. m. 92.
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zeletünk szüleményének, dupla mája-fátyol mögötti illúzió-
nak. Tony szerint: „Az Isten fölött van még egy Isten. olyan 
Isten, aki mind a négyet magában foglalja. (…) A megsem-
misítő.” mire Susie: „Szerintem csak a te fejedben létezik.”31 
mindenesetre a transzból előhúzott kard nagyon is valóságos 
gyilkosság eszköze lesz.

A szubjektív jellegre hívja fel a figyelmet Glen Belsnor ezt 
követő álma, amelyben „olyannak látta magát, mint amilyen 
a valóságban volt: bölcs, jóságos és gondoskodó” ‒ amely-
nek bizonytalanságát jelzi az is, hogy a mondat első fele még 
a külső mindentudó narrátori nézőpontból íródik, a máso-
dik fele azonban már a következő mondatok szubjektív né-
zőpontú szabad függő beszédét vezeti be: „mindegyikükre 
vigyázni tudok, segítem és óvom őket.”32 Így eldönthetetlen, 
hogy mennyire hiteles a benne foglalt önjellemzés. Az erre vo-
natkozó kételyt erősíti az ironikus ellenpontozás: míg aludt, 
megölték Susiet és ő ennek hírére ébred.

A transzcendenciához kapcsolódó téma a lét értelme (oka, 
célja), ami a delmak-o újdonsült lakóinak esetében ottlé-
tük értelmeként jelenik meg: vagyis, hogy miért pont ők és 
mi célból vannak ott. (ott)létük kontingenciáját képtele-
nek elfogadni, ennél még az is jobb, ha úgy adnak neki ér-
telmet, hogy szándékos manipuláció áldozatainak tekintik 
magukat. „Kísérleteznek velünk!” ‒ merül fel Seth morley-
ban.33 Ha valóban ellenük szőtt összeesküvés áldozatai, akkor 
legalább nyomozhatnak ennek célja, a felsőbbrendű értelem 
után. Csakhogy ehhez először is fel kellene tudniuk ismerni, 
mi tartozik a tervhez, mi igaz és mi hamis a világukban, de 
nem rendelkeznek biztos pontokkal, hiszen még az sem bi-

31. I. m. 95.
32. I. m. 101.
33. I. m. 52.
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zonyítható, hogy erről van szó. (Érthető módon az fel sem 
merül bennük, ahogyan az olvasóban sem, hogy nem egy-
szerűen körülményeik a megrendezettek, hanem egész létük 
fiktív.) A kafkai helyzet létezésünk esetlegességén, a kiszol-
gáltatottságon keresztül a létmegértés igényére és akadályai-
ra mutat rá. Tallchief halálának értelmezése példázza, hogy 
mennyire esendő, a szubjektív helyzet nézőpontjához kötött 
minden jelentéstulajdonítás a feltételezett transzcendens já-
tékszabályok fürkészése során. „megakadályozták, hogy se-
gítsen az imában. Ugyanaz az erő, amelyik az adót tönkre-
tette.” ‒ hangzik el.34 Így teremtünk önmagunk sorsot, egy 
magasabb rendű értelem metanarratíváját magunk köré. (Az-
után kiderül, hogy valóban kísérleti alanyok, van értelme lé-
tüknek, ők maguk eszelték ki, a Perseus–9 űrhajó legénysége-
ként, polienkefalikus egyesülésben ‒ olvashatjuk némi iróni-
ával a regény végén.) 

Ezek fényében Belsnor szavait felfoghatjuk az egész elbe-
szélés alapproblémájának kifejezéseként: „Nem tudom, mi 
játék, mi nem…vagyis nem tudom, mi valódi.”35 Az erede-
ti és a másolat, az igazi és a mesterséges, a színlelt közötti 
különbség eldönthetetlenségére hívja fel a figyelmet a del-
mak-o élővilágának keverék jellege is. Szerves, élő, „igazi” 
lények és mesterséges, gépi utánzatok elegye tárul fel a fel-
fedezők előtt. dick a fikció játékos eszközével radikalizálja a 
kanti tételt (miszerint a tér és az idő sajátosan emberi észle-
lése miatt nem tudhatjuk, milyenek a dolgok valójában) és a 
szubjektivitás alapvető belátását ‒ Spectowsky szerint az Átok 
alapja, ami miatt az ember a kvázi-realitások mocsarában ra-
gadásra van ítélve, az hogy „prekoncepcióink és elvárásaink 

34. I. m. 60.
35. I. m. 85.
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rabjai vagyunk”36 ‒, amikor az Épület felirata mindenkinek a 
maga vágyai, érdeklődése szerint mond mást és mást, sőt az 
is felmerül, hogy esetleg a táj is az emberi vágyakhoz igazod-
hat. Hogy mégsem szubjektív idealizmusról (hanem kollek-
tívről) van szó, jelzi Tony látomása a megsemmisítőről, aki-
nek leszúrásakor valójában – valóságtól elszakadt pszichoti-
kusként – Bert Koslert öli meg.

Végül, hogy az értelmezési keret többszöri változatása után 
ne hihessük, végül rátaláltunk az igazira, a legkülső keretre – 
amely lehetővé teszi az eddigiek helyes értelmezését –, az ál-
lítólag a polienkefalikus tudatban az űrhajósok és a fedélze-
ti számítógép által kitalált mitológia Közbenjárója megjele-
nik az űrhajó „valóságában” és csodás módon megszabadítja 
reménytelen emberi lététől a hajószakácsot. Ez a metalepszis 
adja meg a kegyelemdöfést az olvasói bizonyosságvágynak, 
egyként bizonytalanítva el az űrhajó valóságosságát és a kö-
zös játék fiktivitását, egy újabb keretet vezetve be a narratíva 
eddigi szintjei köré.

A megrendezett, manipulált világ mint a valóság/látszat 
problematika speciális esete megjelenik a Kizökkent időben 
is. Az alternatív történelem ezúttal mesterséges voltát jel-
zi a Toynbee Tanulmányok a történelemről című művének 
emlegetése, amelynek egyik alapgondolata, hogy a történe-
lem szabadon alakítható, nem előre meghatározott forgató-
könyv szerint megy végbe. A történet világa majdnem min-
denben megegyezik az 1950-es évek Amerikájával: hideghá-
ború van, Eisenhower az elnök, James dean az új filmsztár. 
Néhány dolog azonban furcsa módon hiányzik: a fekete 
címkés Jack daniel’s, marilyn monroe és (a televízió kor-
szakában) a rádió. Ezek a jelek csak az olvasó számára utal-

36. I. m. 108.
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nak ennek a világnak a mesterséges látszat voltára, mivel 
a külső nézőpontból van viszonyítási alapunk, ismerve va-
lamennyire a kort, és így van hiányérzetünk, gyanú ébred 
bennünk. A szereplők belső nézőpontjából ez nem vehető 
észre mindaddig, amíg következetlenségekbe nem ütköz-
nek világukban (marilyn monroe-ba, igazi telefonkönyv-
be), amelyeket ‒ mint végül megtudjuk ‒ a látszat leleplezé-
sében érdekeltek helyeztek el kívülről, mintegy kizökkentő 
metalepszisekként a környezetükben, a Romoknál. A saját 
tudat manipuláltsága leleplezésének másik útja a tudatta-
lan. Vic Nielsen egy alkalommal nem találja a villany zsi-
nórját a saját fürdőszobájában ‒ mivel az kapcsolóval mű-
ködik. Junie Black pedig siettében három fokot lép saját há-
zuk tornácának lépcsőjén, kettő helyett. Hogyan ivódhatott 
ez a reflexeikbe, mire emlékezhettek tudattalanul ezekben 
az elvétésekben? margo veti fel, hogy mintha valaki átver-
né őket igaz, ő marilyn monroe-val kapcsolatban a mester-
séges sztárkultuszra érti ezt, ami viszont az olvasó számá-
ra újabb nyom Raggle Gum hírnevének és ezen keresztül 
az egész helyzetnek az átértelmezéséhez. de hogyan lehetne 
ezt kiderítenünk, ha nincs viszonyítási pontunk, ami alap-
ján ítéljünk? Ellentmondásokat, metaleptikus repedéseket 
keresve a Romoknál, saját világuk identitása után kutatva, 
egyfajta kollektív Ödipusz-küldetés keretében (erre utal a 
címben szereplő Hamlet-idézet is). mint említettük, a nyo-
mozás részben a tudattalan asszociációk terepén zajlik, ame-
lyek egyben az olvasó számára is újabb nyomravezető je-
lek a megfejtéshez. A szövegbe írt implicit olvasót ponto-
san úgy irányítják a dicki kriminarratíva mise en abyme-jei, 
mint ahogyan azt lucien dällenbach kimutatta Alain Rob-
be-Grillet A kukkoló című regénye példáján, megerősítve az 
állítást, miszerint: „A mise en abyme pótló és helyreállító 
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eszközként különösen hasznosnak tűnik az olyan kihagyá-
sos szerkezetű elbeszélések esetében, amelyekben a közép-
ponti jelenet van szándékosan kitörölve.”37 Ilyen a Robin-
son Crusoe-ra való utalás. Az analógia alapja a (világon be-
lüli) saját, külön világ, amely Alexander Selkirk, az „igazi” 
Robinson esetében részben önkéntes elhatározás, részben 
kényszer eredménye volt, daniel defoe regényhőse eseté-
ben pedig a fikciót teremtő szerző agyalta ki azt.38

A saját világ, a látszat és a valóság problémája Raggle Gum 
[a továbbiakban R. G.] esetében is felveti a fentiekben már 
tárgyalt filozófiai és pszichológiai kérdéseket. Ezek a legéle-
sebben egy metalepszis által vetődnek fel a főszereplő és az ol-
vasó számára: R. G. előtt a parkbeli büféstand látványa meg-
merevedik, majd a pultra letett ötvencentes érme áthullik a 
fapulton és belesüllyed a semmibe. A stand szétfoszlik és csak 
egy papírcetli marad a helyén, „üdítőitalstand” felirattal. És 
ez már nem először esik meg, már hat ilyen cetli gyűlt össze 
R. G. zsebében. Ezek után értehtő, hogy Berkeleyt, az ide-
alista filozófiát emlegeti (ne feledjük, Berkeley idealizmusá-
ban egy felsőbb, isteni értelem garantálja az érzékelés alapjá-
ul szolgáló objektumok állandóságát) és megfordul a fejében, 
hogy beiratkozik az egyetemre filozófiát tanulni, ami sógora 
szavai szerint „a végső valósággal foglalkozik”.39 lehet, hogy 
amit valóságnak hiszünk, az csak szavak együttese? Csakhogy 
ezeket a szavakat valaki cetlikre írta, megteremtve a szereplők 
világát. A mise en abyme analógiája a regény szerzőjével az ol-
vasó figyelmét újfent a szereplők által ismert világnak ‒ a fik-

37. lucien dällenbach: Reflexivitás és olvasás (Ford.: Bene Ad rián), 
in: Bene Adrián, Jablonczay Tímea (szerk.): Narratívák 6. Narratív be-
ágyazás és reflexivitás, Kijárat, Budapest, 2007, 39–54, itt: 47. 

38. Kizökkent idő i. m. 68.
39. I. m. 48.
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ció valósága szerint is ‒ a megkonstruáltsága, manipuláltsá-
ga felé tereli. Ha a szó a valóság, a tárgyak a maguk anyagi-
ságában csupán illúziók,40 amelyek szétfoszlása a látszatvilág 
normalitása felől nézve hallucináció, és képtelenek vagyunk 
eldönteni, mikor hihetünk a szemünknek, akárcsak Hamlet. 
„Nem maradt a világban biztos alapelv.” ‒ fogalmazódik meg 
már a regény elején.41 Annak a gondolatnak az elfogadásánál, 
hogy az általunk ismert világon túl van egy másik, még az 
is megnyugtatóbb lenne R. G. számára, ha az egészet para-
noiás pszichózisnak tekinthetné (vö. Hamlet színlelt őrület-
be menekülésével). Csakhogy a Sammy által a Romoknál ki-
ásott újságok és telefonkönyv között R. G. ugyanolyan cet-
likre bukkan, mint amilyenek az ő zsebében gyűlnek. Ez arra 
utal, hogy nem vele van baj, hanem a dolgokkal. Ezt igazolja 
majd az ismeretelméleti metalepszis, amelyben Vic tudatosan 
is előidézi a hipnotikus díszlet szétfoszlását, ami korábban R. 
G. „hallucinációjában” történt meg: a buszon Vicen és a sofő-
rön kívül csak szimulákrumok utaznak.

Az olvasói gyanú az elbeszélői nézőpont átmeneti kiszélesí-
tésének köszönhetően a szereplőkénél hamarabb beigazolódik: 
az állítólag a vízügyi vállalatnál dolgozó Bill Blackről meg-
tudjuk, hogy valójában részese, a Gazette nyereményjátékával 
együtt, annak a manipulációnak, amelynek áldozatai a szerep-
lők. Neki a boltban csak a látszat fenntartása végett kell fizet-
nie. A nekiszegezett kérdésre zavarában beismeri, hogy ő hal-
lott már az ebben a világban ismeretlen marilyn monroe-ról, 
így a szereplők előtt is leleplezi magát. Amikor aztán Sam-
mynek sikerül rádiókészüléket barkácsolnia, a szereplők bizo-
nyosságot szereznek arról, hogy körülöttük egy ismeretlen vi-
lág van, amelyben egy színjáték részesei (vö. az egérfogó-jele-

40. I. m. 49.
41. I. m. 10.
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net mise en abyme-jével a Hamletben).42 Ennek a való világnak 
a megismeréséhez R. G.-nak ki kell törnie a számára berende-
zettből, ami másodszorra sikerül is, rátalál igazi identitására; 
azt azonban a jövőbeli (vagyis az igazi jelenbeli, 1997-es) pol-
gárháború politikai manipulációi bizonytalanságban hagyják, 
hogy mi is volt a látszatvilág kialakításának igazi oka, kinek 
az oldalán is áll ő. Az ontológiai kétely ugyan megszűnhet, az 
ismeretelméleti azonban megmarad.

A finom humorral átszőtt, kommercializálódott fogyasztói 
társadalmunkat parodizáló Ubikban az eddig tárgyalt motí-
vumok szinte mindegyike szerepel. A dick világában jára-
tos olvasó a prekogokon, a telepatákon és az őket semlegesí-
teni képes tétleneken már meg sem lepődik, az élet és a halál 
(mint lét és nemlét) közötti határt felszámoló ontológiai me-
talepszis olvastán azonban elsőre biztosan meghökken. Egy 
pszi eltűnését megfejtendő (újabb nyomozásnarratíváról van 
szó) Glen Runciter, egy antipszi szervezet tulajdonosa, mint-
ha mi sem lenne ennél természetesebb, kijelenti: „Kapcso-
latba lépek a halott feleségemmel.”43 Valójában az asszony a 
Szerelmetes Felebarátaim moratóriumban egyfajta hibernált 
állapotban, féletben van, protofazon-erősítőn keresztül fog-
hatóak az agyhullámai, lehet vele kommunikálni, ha nem is 
az idők végezetéig, mivel minden felélesztés apasztja a hátra-
lévő idejét ennek a „rejtelmes álomnak”.44

Az antipszi üzlettel kapcsolatban az igazság és a hum-
bug megkülönböztethetetlenségén tűnődő Herbert Vogel-
sang szavai45 nem csupán a látszatvalóság problémáját idézik 

42. I. m. 90.
43. Philip K. dick: Ubik (Ford.: Németh Attila), Agavé, Budapest, 

2004, 10. 
44. I. m. 18.
45. I. m. 15.



A Z ÍTÉl ET FElFÜGGE SZT V E218

az olvasó eszébe, hanem önironikus mise en abyme-ként az 
általunk olvasott történet tényeivel, az elbeszélői megbízha-
tósággal szemben int óvatosságra (az által, hogy a kockázat-
mentesítő szervezetek létjogosultságát nekünk is a történet 
valóságaként kell elfogadnunk). Egy dolog tűnik biztosnak 
csupán: az üzleti harc Hollis pszi-cége és Runciter kockázat-
mentesítő vállalata között véresen komoly. Runcitert embere-
ivel tőrbe csalják és egy embernek álcázott önmegsemmisítő 
bomba (Stanton mick homoszimulakrikus hasonmása) álta-
li merénylet áldozata lesz. Amiért Pat nyilvánvalóan felelős, 
hiszen látja a jövőt és képes megváltoztatni azt (lásd alább). 
Hihető-e, hogy a robbanás óta elvesztette a tehetségét, amint 
azt később állítja? Runciter „túlvilági” (innen vagy túl: néző-
pont kérdése, erre épül minden kölcsönös metalepszis) üze-
nete szerint nem: hazudik.46 Az összeesküvés-elméletről itt fel 
sem merül, hogy paranoid képzelgés volna Joe Chip gondo-
lata: „mintha valami rosszindulatú hatalom játszana velünk, 
jutott eszébe, ami hagyja, hogy még egy kicsit rohangásszunk 
és cincogjunk, mint az esztelen egerek.”47 A kérdés csak az, ki 
a manipulátor: a Hollis szolgálatában álló Pat vagy ez is csak 
illúzió, amelyet valaki más kelt?

A regény másik szintje is krimiszerű: a féletbeli rendel-
lenességek rejtélyének felgöngyölítése. Ella Runciternek fé-
let-álmában az a benyomása, hogy egyre erősebb kapocs fűzi 
a körülötte lévőkhöz: „Rengeteg álmomnak nem is én voltam 
a szereplője. Néha férfi vagyok, néha kisfiú, néha meg vissz-
eres kövér vénasszony…és olyan helyeken járok, ahol még so-
ha életemben, és teljesen értelmetlen dolgokat csinálok.”48 Az-
után Ella agyhullámai helyébe a mellette fekvő Jory miller 

46. I. m. 165.
47. I. m. 76.
48. I. m. 19.
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tudata tolakodik metaleptikusan, a két félő tudata közötti át-
áramlás, heteropszichikus infúzió révén. 

A metalepszisek sorát egy időbeli-kauzális folytatja: Pat 
képes gondolati úton megváltoztatni a múltat és így irányít-
ja a jelent és a jövőt. A Pat kezén lévő, az Ubik-reklám-mot-
tókkal együtt mise en abyme-hálót alkotó tetoválás: CA-
VEAT EmPToR. Ez nagyjából annyit tesz: „A nem ren-
deltetésszerű használatból eredő károkért felelősséget nem 
vállalunk.” Pat úgy befolyásolja a jövőbelátó prekogot, hogy 
az nem veszi észre, mivel az őt is magában foglaló jelent 
meghatározó múltat módosította. Ahogyan a prekogok ál-
tal látott lehetséges jövők is párhuzamosan létező alternatí-
vák, úgy a Pat által kitörölt jelen sem tekinthető nem léte-
zettnek, az abban kapott vizsgálati jelentést (amelyet nem 
tartott megfelelőnek, ezért módosította a jelent) meg tud-
ja mutatni ebben a jelenben (ez már egyben ontológiai me-
talepszis) mint képességei bizonyítékát, majd pedig a jegy-
gyűrűt tartja meg, amelyet egy másik idősíkon Joe Chip fe-
leségeként viselt. Később, amikor Runciter éppen eligazítást 
tart embereinek és megkéri Patet képessége leírására, akkor 
hirtelen egy másik jelenben találja magát, betegsége miatti 
visszavonulása után, egy kirakat előtt. majd, amint vissza-
változik a környezete az irodájává, már nem az eredeti szi-
tuáció áll helyre és csak Joe Chip érzékeli ezt. Bizonyítani 
azonban ő sem tudja, hogy a lány visszament az időben és 
„új vágányra terelte” őket, amelyen az imént tárgyalt meg-
bízást elvesztette a cég. miután Pat bevallja, hogy ő csinálta 
az egészet, visszarendezi, de nem tudni, hogy az eredeti ál-
lapothoz képest végül megváltoztatott-e valamit. Ennek fé-
nyében két, egymással ellentétes ‒ egy tévessége folytán hu-
moros és egy nagyon is igaz filozófiai ‒ értelmet nyerhet-
nek miss Spanish szavai: „Én vagyok, mindig is az voltam, 
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és mindig is az leszek.”49 Különösen, mivel az antipszik kö-
zül ő, a skizofréniás rohamaiban a Betelgeuzeről jött értel-
mes lényeket látó, az egyetlen, aki pontosan észlelte, hogy 
mi történt velük. Nem mellesleg lSd-fogyasztóról van szó: 
„Jobb a munkateljesítményem, ha hozzájutok valami anya-
rozsbázisú pszichedelikus droghoz. Attól valósággal látom, 
kivel állok szemben, és ez sokszor segít.”50 Így az őrület és a 
drog okozta hallucináció, valamint a józan normalitás, te-
hát az illúzió és a valóság a dicknél megszokott módon egy-
másba csúszik.

A beágyazott szintek közötti határsértések teljesen össze-
kuszálják a szintek egymásba ágyazódásának sorrendjéről al-
kotott elképzeléseinket és ezáltal minden szint ontológiai stá-
tusa elbizonytalanodik. Az antitelepata Tippy Jackson álmá-
ban két Hollis-telepatával, matt-tel és Bill-lel harcol, akik 
Shakespeare III. Richárdjából idéznek, miközben felébredése 
után a nő ráébred, hogy soha nem olvasta a művet. „Hogy ál-
modhat az ember olyan verssel, amit nem is ismer? ‒ kérdez-
te magától.”51 Talán olyan telepata és prekog manipulálta őt 
alvás közben, mint akikkel álmodott, talán éppen ők? dick 
nem mulasztja el eszünkbe juttatni ezzel kapcsolatban a hal-
mazelméleti paradoxon-tételeket: Tippy néhány oldallal ké-
sőbb a lord Bertrand Russel portréját ábrázoló pólóban jele-
nik meg. Értesülünk arról is, hogy egy másik antipszi, Tito 
Apostos pedig hipnagógikus állapotban alighanem Hollisnak 
ugyanezzel a két emberével lépett kapcsoltba, sőt a skizofrén 
drogos Francesca Spanish is, aki állítja, hogy nem álom, ha-
nem valóság volt a látogatásuk.52 

49. I. m. 62.
50. I. m. 68.
51. I. m. 54.
52. I. m. 69.
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A regénybeli kinyomozandó rejtélyek újabb frontján Run-
citer merényletet túlélt munkatársai arra lesznek figyelmesek, 
hogy cigarettáik kiszáradtak, az űrhajó vidfonkönyve két éve 
elavult, a kávé poshadt, a tejszín megsavanyodott: mintha 
minden, velük együtt megöregedett volna. Félholt főnökü-
ket szállítva a moratóriumba hangzik el: „Szerencsénk, hogy 
élünk. mi mindannyian ott lehetnénk a jégen, Runciter pe-
dig itt ülhetne (…).”53 Az egyetlen dolog, ami meg sem fordul 
a fejükben, hogy pontosan ez a helyzet, és valamiképpen az 
idővel kapcsolatban tapasztalt anomáliákra is ez a magyará-
zat. Hogyan lehetséges, hogy az érme, aminek az Észak-Ame-
riakai Konföderáció negyedposzkredesének kellene lennie, a 
hajdani Amerikai Egyesült Államok forgalomból régen ki-
vont címletévé változik? Hogyan lehet az újonnan vásárolt 
magnó negyven évvel korábbi típusú és már újonnan elhasz-
nált? mitől alakult át Wendy Smith önmaga évszázados szét-
rohadt-kiszáradt maradványává? miért hallja Joe (és miért 
csak ő) a vidfon kagylójából Runciter hangját és miért nem 
tud vele beszélni? miféle üzenet akar lenni a hirdetés a gyu-
fásdobozon? miért van az érvényes pénzérméken Walt disney 
(!), illetve Fidel Castro helyett Runciter arcképe? Halluciná-
ció volna mindez, vagy pedig előbbiek ténylegesen a létezés-
ből kivezető folyamatot jelentenek, utóbbiak pedig Runciter 
pszichéjének materializációi? Akkor ők a valóságban nem él-
nek, nem a valóságban élnek, egész világuk illúzió. „Talán 
Baltimore csak akkor jelenik meg, ha valamelyikünk oda-
megy. (…) Amint eljöttünk, az megszűnt létezni. megtör-
ténhet, hogy csak mi, akik a lunán jártunk, éljük meg azt az 
egészet.” ‒ veti fel Al, mire Joe: „Képtelenség akár az igazát, 
akár az ellenkezőjét bebizonyítani.”54 Ezért ütköznek legyőz-

53. I. m. 89.
54. I. m. 118.
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hetetlen akadályokba, miközben mégiscsak megpróbálják ezt 
kinyomozni, hasonlóan a fentiekben elemzett regények sze-
replőihez. A belső nézőpont korlátozottságát csak a kívülről 
metalepszisként világukba helyezett nyomjelzők hidalhatják 
át, például a véletlenszerűen kiválasztott karton cigarettában 
talált üzenet Runcitertől, vagy a des moines-ra történő uta-
lások, végül a kapcsolat egyirányúságát megmagyarázó falfir-
ka (amennyiben tényleg ez az igazság), Runciter kézírásával: 
„Én vagyok az élő, a halott meg te.”55

de akkor mi az eredete a valóságként észlelt narratívá-
nak, amelyben éppen Runciter des moines-i temetése zajlik? 
mert ha nem ez a valóság, akkor csak valakinek a fikciója le-
het: a féletben lévő Joe Chip tudattalan vágyainak kivetülése, 
vagy olyasvalakié, aki manipulálni képes az ő tudatát. Utób-
bit valószínűsíti, hogy Joe Pat latin tetoválásának még a nyel-
vét sem ismerte fel, később viszont latin kifejezéseket használ 
gondolatban, hasonlóan a Francy Spanish által soha nem ol-
vasott, álmában mégis hallott Shakespeare-idézethez. A kö-
vetkező metalepszis érdekesen kuszálja még jobban össze a 
narratív valóságok szálait. A mindent elhitető reklámszloge-
neket parodizáló Ubik-hirdetések következő darabja Joe té-
véjéből, Runciter előadásában szól hozzá. Vagyis egy parat-
extus, a mottókbeli hirdetés beleszövődik Joe világába, és ez 
már félig-meddig külső metalepszis, amely a regényt létreho-
zó valóság irányába hat, mivel a paratextust az implicit szer-
zőnek tulajdonítjuk, az ilyen jellegű kereskedelmi propagan-
dát pedig valószínűleg minden (valós) olvasó jól ismeri. Ezt 
erősíti meg a mise en abyme: a könyv második felében Joe 
ugyanolyan Ubik-reklámokat olvas és próbál rájönni az értel-
mükre, mint mi, olvasók a könyv első lapjától kezdve. Tehát 

55. I. m. 123.



A Z ÍTÉl ET FElFÜGGE SZT V E 223

a szerzői-olvasói valóság bizonyossága inog meg, amikor át-
járó nyílik eközött és a fikció egyik szintje között. Visszaka-
nyarodva Joe valóságához, illetve az ebben megjelenő Runci-
ter-féle értelmezéséhez: Runciternek az Ubikot ajánló szavai 
szerint a félet virtuális valóságában a visszafejlődés természe-
tes, de megállítható realitás-fenntartó spray-vel. „Tudják, az 
általános visszafejlődés sok félő előtt lejátszódott már, külö-
nösen a korai szakaszokban, amikor az anyagi valósághoz fű-
ződő kapcsolataik még igen erősek. (…) Ez különösen olyan 
esetekre igaz, amikor több memóriarendszer összeolvad, mint 
a ti esetetekben. de a legfrissebb, minden eddiginél erősebb 
Ubikkal mindez megváltozik!”56 Hihetünk (Joe-val együtt) 
Runciter szavainak, amelyeket állítása szerint még halála 
előtt, azt egy prekog segítségével előre látva, vett videóra, mi-
közben párbeszédet folytat Joe-val és a szintén neki tulajdoní-
tott graffitit és az ehhez kapcsolódó valóságértelmezést a visz-
szafejlődés tünetévé minősíti? Két Runciterrel van dolgunk és 
legalább az egyik hamis. Ki játszik Joe-ékkal: Runciter vagy 
más? „Egy természetellenes, gigantikus erő az életükre tör. 
Vagy a való világ, vagy a félet szülte; sőt, jutott eszébe hir-
telen, talán a kettő együtt. Akárhogy is, ez irányítja minden 
észlelésüket, vagy legalábbis a nagy részét.”57

Ez a belátás már Ella és Jory cselekményszálának a Joe-éval 
való összekapcsolását készíti elő, ahogyan az is, ahogyan a lé-
lek túlvilági sorsáról gondolkodva a Tibeti Halottaskönyvet a 
hirtelen eszébe jutott micimackón keresztül értelmezze, gye-
rekesen: „mackóval együtt egy tisztább, elviselhetőbb hely-
re kerülünk.”58 Joe világának következetlenségeit, múlt és je-
len, ismert és ismeretlen metaleptikus keveredéseit, „a válto-

56. I. m. 129.
57. I. m. 131.
58. I. m. 134.
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zások árapályát” a Jory általi tudatba tolakodás skizofréniája 
teszi majd érthetővé. miközben, ennek némileg ellentmond-
va, egy alternatív történelem párhuzamos világ jellege is fel-
dereng, amelyben szándékos meghökkentésként követ el me-
talepszist Joe, egy 1990-es, az éppen itt és most, 1939-ben te-
metett Runciter arcképét viselő érmét nyújtva át sofőrjének. 
Joe Pat viselkedésén keresztül megsejti, hogy az életével játszó 
bűvös hatalom, amely Patként jelenik meg, „egy alakváltó, 
perverz lény, ami szeret megfigyelni. Gyerekes és visszamara-
dott, élvezi a történteket.”59 Azonban ez nem végső magyará-
zat, tekintve, hogy „Runciter” és a nevében Joe világában el-
helyezett üzenetek, valamint az Ubik egy másik, „Pat” ellen 
irányuló hatalmat képviselnek, amely szintén kívül-felül van 
ezen a világon, és szintén képes megváltoztatni ebben a dol-
gokat. Joe meg akarja ismerni mindkét erőt igazi mivoltában, 
színről színre. Ha Runciter él is, és tényleg féletre próbálja 
éppen kelteni az embereit, akkor sem lehet ő az a védelmező 
hatalom, ami Joe-t „Pat”-től védi, hiszen kívül van az ő vilá-
gukon, a kapcsolatteremtésnél egyébre nem képes: „kintről a 
szavakon kívül más nem juthat be”. A pusztító hatalomról ki-
derül, hogy don denny, Bill és matt alakjában egyaránt Jory 
rejtőzik, aki fölfalja a félők életét, beleértve Patét is, hogy így 
meghosszabbítsa a magáét, de az Ubik révén valami harcol 
ellene a félet világában. Joe világa eszerint pszeudovilág, Jory 
agyszüleménye, kivéve az Ubikkal kapcsolatos megnyilvánu-
lásokat, amiket a szintén féletben lévő, Jory ellen harcoló Ella 
Runciter helyez el itt. de ha az Ubik Ella halála után is mű-
ködik Joryval szemben, akkor az nem lehet sem Jory, sem El-
la pszeudoteremtménye, amelyért egyfajta transzcendentális 
idealizmus terepén már Joe is harcol Joryval. „Mi az Ubik?” 

59. I. m. 177.
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‒ ez itt a kérdés, amire a féletbeli Jory-pszeudovilág Joe által 
létrehozott módosulásában a természettudományos magyará-
zat az Ubik működéséről teljességgel elégtelen, hiszen semmi 
nem garantálja, hogy nem újabb fikció. 

A dicki kérdés ontológiai és teológiai: mi a lét és honnan 
ered. A válasz a világban benne létből fakadóan mindig néző-
ponthoz kötött, illuzórikus marad: erre utal az olvasottak ér-
telmezését visszamenőleg elbizonytalanító körbenforgó meta-
lepszis. A valósnak vélt Runciter, akinek az arcképe Joe Chip 
féletbeli pénzén szerepelt, hirtelen rácsodálkozik a kezében 
tartott ötvencentesre, amelyen…Joe Chip látható. dick vá-
lasza szerint tehát a külső nézőpont elérhetetlen, ez csak a te-
remtőnek adatik meg, amely paratextusként az írói önreflexió 
ironikus-misztikus eszköze az utolsó fejezet mottójában: „Én 
vagyok Ubik. (…) Én alkottam a világokat.”60

A fenti példák jelzik azt a filozófiai hátteret, amiből ki-
emelkedik dick egész életműve. Regényei az SF toposzait 
használva (és újakat meghonosítva) megszállott következetes-
séggel viszik színre a relativitás, a bizonytalanság élményét, és 
számunkra itt most lényegtelen, hogy milyen életrajzi, pszi-
chológiai vagy más tényezők játszottak ebben szerepet. lé-
nyegi témájuk olyan korélményt fejez ki, amely azóta min-
dennapos lett: amit igaznak hiszünk, arról bármikor kiderül-
het, hogy hamis, látszat, illúzió, szimulákrum, manipuláció. 
Bölcsen tesszük tehát, ha kételkedünk, mert soha nincsenek 
bizonyosságaink, csalhatatlan támpontjaink annak megíté-
lésére, hogy valóban az eredeti valóság az, amit annak hi-
szünk. Ezt tekinti Brian mcHale nyomán marie-laure Ry-
an is a posztmodern irodalom fő jellegzetességének: a szöveg 
ide-oda dobálja az olvasót egyik világból a másikba azáltal, 

60. I. m. 212.
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hogy „folyamatosan váltogatja a perspektívát, egymást vi-
szonylagossá tevő különböző valóságokat kínál”.61

A relativitás fentiekben bemutatott irodalmi tapasztalata 
következtében felmerült a narratíva fogalma, a narrativitás 
újragondolásának igénye. A nyelvi és irodalmi kommuniká-
ción alapuló hagyományos felfogás magától értetődőnek te-
kintette a történet konstitutív jellegét. A történet szereplői, 
helyzetei, eseményei, idő- és térviszonyai természetesen a va-
lóságos emberi életet másolták. A történetnek lehetőleg van 
eleje és végkifejlete, ami felé halad, elmondásának pedig van 
értelme, mert érdekes, nem szokványos. A francia új regény 
„antinarratívái”, a posztmodern metafikció és a képi fordulat, 
majd az új mediális lehetőségek azonban tudatosították, hogy 
mindez nem feltétlenül magától értetődő. A narratíva antro-
pomorfikus, realisztikus koncepciója megkérdőjeleződött, a 
narrativitás kérdése a narratológiai viták középpontjába ke-
rült. A transzmediális perspektíva, a hipertext, a számítógé-
pes játékok, az internet lehetőségei fényében már nem tűnik 
elégségesnek a hagyományos narratívaelképzelés más terüle-
tekre való puszta alkalmazása. A festészet eleve nem diszk-
rét jelek sorozatából építkezik, befogadását az egyidejűség jel-
lemzi. A sebesség és a ritmus olyan absztrakt festményeket, 
zeneműveket stb is narratívaként értelmezhetővé tesz, ame-
lyek nem tekinthetők történetek egyértelműen dekódolha-
tó közvetítésének. A befogadói aktivitás szerepét felértékeli 
az a multilinearitás, amely felé a fenti példák még a hagyo-
mányos mediális keretek között mutattak. Az új törekvések 
már nem tekintik alapvetőnek az egymásutániságot, a kro-
nológiai sorrendet és az egyértelmű okozatiságot, a teleologi-
kus és intencionálisan értelmezhető történetet. Kész jelenté-

61. marie-laure Ryan: Narrative as Virtual Reality, The John Hop-
kins University Press, Baltimore, 2001, 199.
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seket közvetítő struktúrák helyett dinamikus értelmezői fo-
lyamatokra nyitott „szövegekkel” van dolgunk, amelyekben 
az „esemény” és a „szereplő” gyakran metaforikusan érten-
dő.62 A hipertexteket, a multilineáris vagy kaleidószkópsze-
rű narratívákat63 az alternatívák léte, a több lehetséges olvasat 
jellemzi, sőt az „olvasó” alakító szerepe. mindez képlékennyé 
teszi, relativizálja a hagyományos narratíva ontológiai viszo-
nyait, az egyes „befogadók” perspektíváinak függvényeként – 
végképp idejét múlttá téve az igazság és a valóság fogalmait.

62. Jan Christoph meister: Narratology as discipline: A Case for Narratology as discipline: A Case for 
Conceptual Fundamentalism, in: Tom Kindt, Hans-Harald müller 
(eds.): What Is Narratology?  Walter de Gruyter, Berlin – New York, 
2003, 55–72, 64. 

63. ld. Jukka Tyrkkö:Kaleidoscope Narratives and the Act of Read-
ing, in: John Pier – José Angel Garcia landa (eds.): Theorizing Narrati-
vity. Walter de Gruyter, Berlin – New York, 2008, 277–306. 
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