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TEPERICS JÓZSEF 

Félrefordulás és félrefordítás  
Kosztolányi Dezső: Péter1 

1.BEVEZETÉS 

Az alábbiakban Kosztolányi Dezső 1932-ben írt, Péter című novellájának nyelvi-
poétikai szempontú értelmezésére teszünk kísérletet. Elemzésünkben a cselek-
ményszövést, a karakterek megformáltságát, az elbeszélés-technikát és 
szövegmetaforika kiépítésében ugyancsak szerepet játszó motívumhálót és mitolo-
gikus utalásrendszert tesszük vizsgálat tárgyává; valamint egy újfajta interpretációs 
lehetőségre hívjuk fel a figyelmet. 

2. A Tengerszem kötet recepciója: a művek esztétikai értékének megítélése 
(kanonizáció) és interpretatív megközelítési lehetőségei 

A Péter az 1936-os Tengerszem kötet első, Végzet és veszély című ciklusának da-
rabja. Szűkebb – cikluson belüli – kontextusába olyan „híres”, recepciós szempont-
ból kiemelt „drámai” novellák2 tartoznak, mint a Fürdés és A kulcs, amelyek – 
részben talán az iskoláskorú hős és a célba vett olvasóközönség analóg élethelyze-
téből adódóan – a középiskolai kánon meghatározó darabjai lettek. A mű tágabb, 
kötetbeli szövegkörnyezetében pedig olyan fontos, a Kosztolányi-novellisztika be-
fogadás-történetében más szövegeknél több figyelmet kapott elbeszélések találha-
tók, mint az Esti-novellák (pl. Omlette á Woburn, Barkohba, Az utolsó fölolvasás), a 
Tollrajzok egyes darabjai (Tengerszem,3 Házi dolgozat,4 Hályogműtét,5 Fánika6), az 
Egy asszony beszél című ciklus hat darabja,7 vagy a sokszorosan újraolvasott és új-

                                                        
1 Ezúton is szeretném megköszönni konzulensem, Dr. Osztroluczky Sarolta előremutató segítségét és 
tanácsait. 
2 A „drámai” jelzőt Thomka Beáta a rövidtörténet poétikáját feltáró alapművében a Végzet és veszély 
ciklus darabjaival kapcsolatban használja. Vö. THOMKA Beáta,  A pillanat formái. A rövidtörténet szerke-
zete és műfaja, Újvidék, Forum, 1986, 109. 
3 Thomka Beáta Tengerszem-elemzését ld. THOMKA Beáta, i. m., 117–121. 
4 BENGI László, Önreflexív prózatechnika és polivalens jelentésstruktúra Kosztolányi Dezső Házi dolgozat 
című novellájában = Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről. Újraolvasó, szerk. KULCSÁR SZABÓ Ernő, 
SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Bp., Anonymus, 1998, 224-227. 
5 ÉRFALVY Lívia, Szövegváltozatok egy témára (Kosztolányi Dezső: Hályogműtét, Mikszáth Kálmán: A 
hályog-kovács) = Elbeszélés és prózanyelv, szerk. HORVÁTH Kornélia, Bp., Ráció, 2010, 125-142., FINTA 
Gábor, Hályogolás, avagy mit lát a szerző = Elbeszélés és prózanyelv, i. m., 143-152. 
6 SZITÁR Katalin, A szótól a hangig és a betűig. Kosztolányi: Fánika = A szó élete. Tanulmányok a hat-
vanéves Kovács Árpád tiszteletére, szerk. SZITÁR Katalin, Bp., Argumentum, 2004, 223-233. 
7 BENGI László, Modalitás és önértelmezés viszonya a Tengerszem egy ciklusában. Kosztolányi Dezső: Egy 
asszony beszél = Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről, szerk. KULCSÁR SZABÓ Ernő, SZEGEDY-MASZÁK 
Mihály, Bp., Anonymus, 1998, 240-258. 
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raértelmezett, Kosztolányi Nero-jához több szempontból is kapcsolódó Caligula,8 
illetve az ugyancsak a Latin Arcélek ciklushoz tartozó Silus.9 Kanonizációs szem-
pontból a Péter című novella a Kosztolányi-recepcióban alulreprezentált, „elfelej-
tett” műnek mondható, elemző megközelítése ez idáig nem ismert. 

Mielőtt azonban részletesen foglalkoznánk a novellával, érdemes röviden érin-
tenünk azt a mozzanatot, mely a szakirodalom véleménye szerint is összeköti a 
Tengerszem kötet egyes darabjait. A történetek váratlan, a cselekményvezetésből 
nem következő és a hősök számára gyakorta értelmezhetetlen fordulata mint a 
novellák közös kompozíciós elve, a Végzet és veszély című ciklus darabjaiban is jól 
megfigyelhető. Ebből a szempontból érthetetlen például, hogy a máskülönben jám-
bor farkaskutyából, Alfából, miért vált ki minden alkalommal fékevesztett ugatást a 
feltűnést kerülő, félénk gyorsíró, Wohl Ödön (Alfa), hogy miért hal meg Feri, akinek 
Wilcsek úr ugyan „teljes szívéből” kívánta a halálát, de egy ujjal sem nyúlt hozzá 
(Feri), hogy miért vágyik mindennél jobban a négy gyermekes, huszonhat éves, 
szegény hivatalnok, Weigl Berci egy kéthengeres, hat lóerős motorcsónakra (Mo-
torcsónak), vagy hogy az életében zsugori Tekla néni „jó szívű” végrendeletéhez 
miért csatolta a bizarr utóiratot, melyben örököseit arra kéri, hogy halála hivatalos 
megállapítása után „szívét szúrják keresztül” (Szív). Egyes novellákban a hős nem 
érti a vele történteket, másokban környezete nem érti a hős viselkedését, sőt e két 
mozzanat ötvöződésére is van példa: a Lidike egyes szám első személyű, 
autodiegetikus elbeszélője ma sem érti egykori önmagát. Ám az értelmezés nehéz-
ségei nemcsak a hősök fiktív világában jelentkeznek, az esetek többségében ugyan-
úgy jellemzik a befogadó első, a cselekmény szintjére koncentráló – vagy ott 
megrekedő – olvasatát is. 

A Tengerszem ezen motiválatlan, „cselekményesen megokolatlan fordulatra épí-
tett szüzséit a kötet megjelenése óta az író világképének lenyomataként értelme-
zi”10 a szakirodalom egy része, és a végzet megnyilatkozását, az ismeretlen belső 
erők felszínre törését11 látják e meglepő cselekményelemekben. Az interpretáció 
egy másik lehetséges iránya, melyet elemzésünkben mi is követni igyekszünk majd, 
szöveg- és nyelvközpontú megfigyelésekre támaszkodva bontja ki az értelmezést,12 

                                                        
8 Vö. A novellaelemzés új módszerei című szakantológia Kosztolányi Caligulá-jával foglalkozó elemzései 
(A novellaelemzés új módszerei, szerk. HANKISS Elemér, Bp., Akadémiai, 1971.); CSÚRI Károly, Az ismét-
lődés strukturáló szerepe. Kosztolányi Dezső: Caligula = Uő.: Lehetséges világok. Tanulmányok az irodalmi 
műértelmezés témaköréből, Bp., Tankönyv, 1987, 41-67.; SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Metaforikus szerke-
zet Kosztolányi Caligula és Krúdy Utolsó szivar az Arabs Szürkénél című szövegében = Uő, A regény, amint 
írja önmagát, Bp., Korona Nova, 1998, 80-115.; SZITÁR Katalin, A narratív szöveg jelentésképző szintjei. 
Caligula = A prózanyelv Kosztolányinál, Bp., 2000, 169-191. 
9 SZITÁR Katalin, A prózanyelv Kosztolányinál, i. m., 121–134. 
10 Uo., 122. 
11 KISS Ferenc, Az érett Kosztolányi, Bp., Akadémiai, 1979, 426. 
12 Ehhez az interpretációs irányhoz sorolhatók például olyan, korábban már hivatkozott tanulmányok, 
mint Csúri Károly Caligula-elemzése vagy Szitár Katalin Caligula- és Silus-értelmezése (lásd az 5. lábjegy-
zetben) vagy Hima Gabriella Alfa-elemzését. 
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a cselekménymotiváció hiátusait pedig a narratív és a motivikus–metaforikus szö-
vegszintet érintő vizsgálat révén tölti ki. 

3. MOTIVÁLATLAN (?) CSELEKMÉNY 

A Péter című novella térben és időben jól lehatárolt cselekménye egyszerű, rövi-
den elmesélhető: Péter, az érettségi előtt álló, tizenhét éves fiatalember éppen az 
uszoda parti fövenyén fekszik, mikor egy nála pár évvel idősebb, csinos nő látványa 
megbabonázza. Péter feltűnés nélkül követi a nőt a vízben és a parton, ám a nő nem 
vesz róla tudomást.  Ezt követően Péter – nyelvtudásának köszönhetően – olaszok 
segítségére lesz az uszodában, majd hazafelé menet az olaszok egyike, a köpcös 
varesei kereskedő ismét tolmácsnak kéri fel, hogy segítségével randevúra hívhas-
son egy „bájos hölgyet”, akiben Péter az uszodában látott nőre ismer rá. 

A mű zárásakor az ifjú és naiv Péter értetlenkedését látjuk. Azonban egy tapasz-
talt olvasó valószínűleg érti azt, amit Péter nem: a magyar hölgy és az olasz úr ran-
devúján valószínűleg azért nem fog szerepet játszani a beszélni tudás, és az egymás 
nyelvének meg nem értése, mert nem beszélgetni fognak.13  

A történetben Péter az egyetlen, aki hangot ad a történtekkel kapcsolatos meg 
nem értésének. A nő a randevú idejének és helyének közlésén túl nem szólal meg. A 
köpcös olasz úr pedig – érthető módon – nincs meglepődve, nem értetlenkedik, 
minden úgy alakul, ahogyan szerette volna, talán csak azon csodálkozik, hogy talál-
tak valakit, aki ilyen jól és könnyedén beszél olaszul.  

A cselekmény szintjére fókuszáló, elsődleges olvasó érzései vegyesek: hiszen Pé-
ter naiv kérdésére („Milyen nyelven fognak társalogni?”) a történettől függetlenül, 
élettapasztalatai alapján is tud válaszolni, valószínűsítve, hogy a nő és az olasz úr 
nem beszélgetés céljából találkoznak majd. Ugyanakkor mégis váratlan, hogy a nő, 
akit legtöbbször Péter szemszögéből láttat a narráció, s akit e nézőpont Diana mito-
lógiai alakjához hasonló, „gőgös, gyönyörű” nőnek mutat, ilyen könnyen kötélnek 
áll, és randevút ad az ismeretlen olasz úrnak. Egy mélyebb, a szöveg ismétlődés-
szerkezeteire is koncentráló olvasat azonban kimutathatja e váratlan fordulat nyel-
vi motivációit. 

Az elbeszélés egyik visszatérő motívuma a tűző, déli napfény. Az uszodai esemé-
nyek „déli verőfényben” zajlanak. Péter a nő felé fordítja „naptól lángoló arcát”, és 
szépségét gondolatban Dianáéhoz hasonlítja, vagyis ahhoz a mitológiai alakhoz, 
akinek neve szintén a nap (lat. die) szóból eredeztethető.14 Az úszást követően 

                                                        
13 A meg nem értés problematikája szintén tematizálódik a novella elején, amikor Péter azon elmélkedik, 
hogy vajon észre vette-e őt a nő, vagy a novella végén, amikor azon értetlenkedik, hogy miért nem kö-
szönte meg neki a nő a segítséget. 
14 A magyarban a nap szó szorosan összefügg a Nap égitesttel is, amely többszörösen és erősen telített 
motívum a Kosztolányi-életműben – gondoljunk csak az Aranysárkány vagy a Nero, a véres költő című 
regényekre, illetve számos más Kosztolányi-novellára. Ebből adódóan a Péternél is hangsúlyos 
konnotációkkal kell számolnunk, hiszen a Nap motívuma magába sűríti a forróság és a szárazság képze-
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mindketten a napóra elé fekszenek, de a nő ahelyett, hogy észrevenné az „édes, 
vízgyöngyös arcát” bámuló Pétert: 

 „Átadta magát a fénynek, a melegnek. A nap felé fordult. Azzal ud-
varoltatott. A nap pedig, mint egy öreg, de még mindig izzó gavallér, 
hajlott kora – sok-sok ezer éve – ellenére is derekasan teljesítette kö-
telességét: körülcirógatta, azonmód – a vizes fürdőruhájában – a kar-
jába vette őt, lecsókolta arcáról a vízgyöngyöket, s olyan forróságot 
gyullasztott benne, hogy arca kipirult és tüzelt.”15 (kiemelések T.J.) 

Amíg a déli napfürdő mint a szerelmesek testi érintkezésének metaforája előké-
szíti az olaszok, vagyis a „Dél boldog, szabad, hangos gyermekeinek” színrelépését, 
addig a „még mindig izzó” öreg gavallér, akinek „udvarlása” egyre érzékibb közele-
désbe csap át, egyértelműen a déliek „idősebb barátjának”, az „udvarias” varesei 
kereskedőnek a szándékaira utal. 

4. A HŐSÖK ÁBRÁZOLÁSMÓDJA: KARAKTEREK ÉS NARRATÍV METAFORÁK 

Úgy tűnik, Péter ezen szándékokkal nincs tisztában. Alakját a novella naiv, ta-
pasztalatlan kedves fiúnak állítja be. Tizenhét éves – most rakta le a vizsgát a hete-
dik gimnáziumból –, és Perugiában kitüntetéssel végezte a szünidei 
nyelvtanfolyamot. Péter tehát egy eminens tanuló, aki ugyan fejből idéz az Aeneis-
ből, de nőkkel kapcsolatos tapasztalatai még nincsenek. Ezt bizonyítja uszodai áb-
rándozása is: 

 „Jól úszik – gondolta Péter. –  Ha elájulna és fuldokolni kezdene, 
kimenteném. Jobb karommal átölelném, és bal karommal tempóz-
nék. Mi az nekem? Letenném a homokra. Ott várakoznék, amíg ma-
gához nem tért. Végül rám emelné tekintetét. Meg is köszönné. Nincs 
mit, mondanám neki, s otthagynám. De – sajnos – jól úszik.”16 

Péter elképzelésében romantikus ábrándként jelenik meg a találkozás esemé-
nye: csak a tekintetek találkoznak, majd egy rövid köszönetnyilvánítás hangzik el. 
Hősünk erre udvariasan válaszol, majd távozik. Ebből egyértelműen levonható az a 
következtetés, hogy igen erős a kontraszt a két gondolatkísérlet között annak fé-
nyében, hogy mit tenne Péter és mit tenne az olasz gavallér a parton fekvő, gyönyö-

                                                                                                                                          
tét, a sárga és az arany színt, valamint sok egyéb, ezekkel együtt járó tulajdonságot is. Nézzünk egy példát 
a Nero, a véres költő című regényből is, melyben a Péterhez hasonló, szüzsés funkcióba kerül a Nap: 
„Rómában olyan meleg volt, hogy a város éjjel élt, nappal aludt. Sok rabszolga az utcán napszúrást kapott, 
szörnyethalt. Mint izzó dárda, átdöfte egy napsugár.” KOSZTOLÁNYI Dezső, Nero, a véres költő, Kossuth, 
2007, 125. 
15 Kosztolányi Dezső összes novellái II. szerk. DOMOKOS Mátyás, Bp., Osiris, 2007, 266. 
16 Uo. 266. 



 
11 

  

rű nővel. Míg ez utóbbi érzéki, birtokba veendő testnek látja, és eképpen közeledik 
hozzá, addig Péter inkább képként értelmezi és szövegként olvassa a nő testét:  

„A nő kék fürdőruhát viselt, és ezüst úszósapkát. »Mint Diana – 
gondolta Péter, aki tizenhét éves volt, és ebben az évben rakta le a 
vizsgát a hetedik gimnáziumból. – Mint Diana, ezüst sisakban«. 

A nőnek nyílt arca volt, széles és nyugodt, akár annak a kegyetlen, 
szűzies istennőnek, aki annak idején szarvassá változtatta Actaeont, s 
vadászkutyáival tépette szét, mert megleste őt, amikor nimfáival für-
dött. 

»Szakasztott olyan – gondolta Péter –, Firenzében, vagy hol is? lát-
tam egy képet A fürdő Diana. Fehér és izmos. De idősebb nálam. Sok-
kal idősebb. Legalább két-három évvel idősebb lehet.« 

A nő még mindig a legfelső lépcsőfokon állt, mozdulatlanul, egye-
nesen. A vízre meredt. 

»Illa pharetram Fert umero gradiensque deas supereminet 
omnes« – gondolta Péter. Vergilius hexametereit idézve az Aeneis-ből, 
az »első könyv«-ből.”17 

Példánkból világosan látszik, hogy a női test Péter számára esztétikai előképe-
ken keresztül értelmezhető, amely nemcsak van, de jelentésként, jelrendszerként 
létezik. Termete, alakja a háttérrel (vízpart) és az ezüst sisak attribútumát idéző 
úszósapkával kiegészítve Dianát, annak festményről és az irodalomból megismert 
mitológiai alakját hívja elő a diák emlékezetéből. A nő közönyét is csak így, a mitoló-
giai olvasat felől tudja magának megmagyarázni: 

 „»Nem érdemes – gondolta Péter. – Észre se vesz. Már egy órája 
lógok itt. Talán asszony? Lehetséges. Bár nem látom ujján a karika-
gyűrűt. Diana, Diana. Gőgös, gyönyörű. Deas supereminet omnes.«”18 

A nő nemcsak itt, de szinte a novella egészét tekintve is néma testként van je-
len,19 sőt jelen-nem-létét is teste hiánya jelzi: „Péter visszaballagott a napóra elé. A 
nő már nem volt ott. Csak teste gödrét vélte fölismerni a homokban. Oda leült.” 20 

A nővel ellentétben a történet férfi szereplői, Péter és a köpcös olasz úr beszéde-
sebbek. Nemcsak ők, de – Bahtyin kifejezésével – szavuk is a művészi ábrázolás 
tárgyává válik a novellában.21 Az olaszok, és köztük a varesei kereskedő beszéde 
kétszeresen is idegen szónak minősül az elbeszélésben, s ez a szövegben 

                                                        
17 Uo. 265–266. 
18 Uo. 266. 
19 Mindössze kétszer szólal meg, röviden, a novella végén, amikor megjelöli a randevú idejét és helyét. 
20 Kosztolányi Dezső összes novellái II., szerk. DOMOKOS Mátyás, Bp., Osiris, 2007, 267. 
21 Feltevésünk szerint a bahtyini regénypoétika nyelvfilozófiai szempontjainak többsége általában a 
novella-irodalomra is érvényes, „a beszélő ember és szava” szintén e műfaj specifikus tárgya. Vö. Mihail 
BAHTYIN, A beszélő ember a regényben = Uő., A tett filozófiája – A szó a regényben, ford. PATKÓS Éva, S. 
HORVÁTH Géza, Bp., Gond-Cura, 2007, 215-264. 
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tipografikusan is jelöltté válik: az idegen nyelvű megnyilatkozások (így a latin idézet 
is) kurziválva vannak. Ahogy regényíróként, Kosztolányi itt sem törekszik arra, 
hogy nyelvészeti szempontból pontosan és teljesen újraalkossa a beemelt idegen 
nyelvek jellemzőit, célja csupán az, „hogy e nyelvek képe művészileg következetes 
maradjon.”22 Az olasz nyelv szövegbeli képének kialakításánál elsőként annak 
hangzása, auditív karaktere kerül előtérbe: 

„Megvetése jeléül hátat fordított a nőnek. Ő is behunyta szemét, 
hogy semmit se lásson. Csak az uszoda zaját hallotta: vízlocsogást, 
egy rikkanást, egy kacajt, fürdőzők csiripelését. 

Hirtelen más zajt is hallott. Valami vad és harsány zenebonát. Töb-
ben egyszerre kiabáltak, mindig izgatottabban. »Mi történt? – gondol-
ta Péter. – A vízbe fulladt valaki? Vagy meggyilkoltak valakit? Akkor 
szoktak így kiabálni.«”23 (kiemelések T.J.) 

Péter a távolról felcsendülő olasz nyelvet először a környezet zajaitól elütően, 
más zajként hallja, majd egyféle zeneként, később kiabálásként érzékeli. Amikor 
Péter a helyszínre ér és megérti, miről van szó, az elbeszélés tovább hangsúlyozza 
az olasz nyelv hangzásvilágának sajátosságait: annak hangos és zenei jellegét: 

„Talpra ugrott, és szaladni kezdett. Nem messze tőle egy csoport 
állott. Hét-nyolc fekete hajú fiatalember, s középütt egy köpcös, har-
mincöt-negyvenéves úr, szintén fekete hajú. 

Alig ért közelükbe, a köpcös úr mind a két karját feléje tárta: 
– Parlate italiano? 
– Sissignore – mondta Péter –, Un pochino – s máris rácáfolt állítá-

sára, mert a legfolyékonyabb olaszsággal ajánlotta föl szolgálatát. 
Erre a lárma diadalordítássá változott. Valamennyien hahotáztak, 

és fasiszta módon üdvözölték. 
Péter ekkor már tudta, hogy senki se fulladt vízbe, és senkit se 

gyilkoltak meg. Ezek egyszerűen olaszok, a Dél boldog, szabad, han-
gos gyermekei. 

Azt akarták megértetni a kabinossal, hogy a köpcös úr valahol el-
vesztette kulcsát, s arra kérték, nyissa ki a kabint, ők szavatolnak idő-
sebb barátjukért, jó borravalót adnak neki. Una buona mancia. A 
kabinos ezt nem értette meg. 

Ennélfogva egyre magasabbra emelték csengő, pompás tenor hangjukat.” 24 (ki-
emelések T.J.) 

Az idegen nyelv képét és ábrázolását Kosztolányi még elevenebbé teszi azáltal, 
hogy az olasz élőbeszéd szapora tempóját a párbeszédes részek egyes szószerkeze-

                                                        
22 Mihail BAHTYIN,  A tett filozófiája – A szó a regényben, 264. 
23 Kosztolányi Dezső összes novellái II. szerk. DOMOKOS Mátyás, Bp., Osiris, 2007, 266. 
24 Kosztolányi Dezső összes novellái II. szerk. DOMOKOS Mátyás, Bp., Osiris, 2007, 266–267. 
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teinek összerántásával (egybeírásával) érzékelteti (pl. Sissignore a Si Signore he-
lyett). 

Más a helyzet Péter nyelvének ábrázolásával: az abban rejlő idegenség szemé-
lyesebb, mint az olasz nyelv sajátosságai. Nyelvének képét más, kidolgozottabb 
elbeszélői technikák, narratív metaforák révén alkotja meg a szerző. Beszédét egy-
felől nem is csak kívülről, a párbeszédes részekben halljuk, hanem belülről, tudatfo-
lyamatként, belső beszédként is. A tudatábrázolás narratív alaptechnikáinak Dorrit 
Cohn-féle felosztását25 véve alapul, azt láthatjuk, hogy itt az idézett belső monológ 
egyik fajtáját, a néma magánbeszédet alkalmazza Kosztolányi. Ez több szempontból 
is érdekes lehet az értelmező számára. Ismeretes, hogy a néma magánbeszéd a pszi-
cho-narráció közvetettségénél – idézet jellegéből adódóan – személyesebb, a sze-
replő saját mentális megnyilatkozását felszínre hozó narratív technikaként 
használatos. Stilizáltsága azonban jóval magasabb fokú, mint a szaggatott ritmusú, 
kihagyásokkal teli, a tudatfolyamatok spontán és illogikus áramlások (talán) hitele-
sebben ábrázoló belső monológé. A néma magánbeszéd nyelve szabályosabb és 
retorizáltabb, a benne foglalt gondolatmenet racionálisabb, mint amilyennek saját, 
hétköznapi tudatműködésünket, belső magánbeszédünket ismerjük.  

Azt is fontos hozzátenni, hogy kései novellisztikájában maga Kosztolányi sem 
igen él ezzel a narratív technikával: a Tengerszem kötet Végzet és veszély című cik-
lusban például legtöbbször az elbeszélt monológ narrációs alaptechnikáját alkal-
mazza.26  

                                                        
25 Dorith Cohn három narrációs alaptechnikát különböztet meg: a pszicho-narrációt, az idézett (belső) 
monológot és az elbeszélt monológot. Dorrit COHN, Áttetsző tudatok. A tudatfolyamatok ábrázolásának 
narratív módozatai a szépirodalomban = Az irodalom elméletei II. szerk. THOMKA Beáta, Pécs, Jelenkor, 
1996, 81–140. 
26 Ez utóbbi narrációs típus ugyanis sokkal árnyaltabb képet ad az idegen nyelvről, amennyiben nem-
csak a hős értékhangsúlyai, de az elbeszélő tudata is áthatja. Az ilyen „hibrid konstrukcióban” a megnyi-
latkozás szintaktikai és kompozicionális szempontból az elbeszélőhöz tartozik, de valójában több nyelv, 
több világlátás (szerzőé és hősé/hősöké) keveredik benne össze szétszálazhatatlanul. (Vö. BAHTYIN, A 
tett filozófiája – A szó a regényben, 174.) Példaként egy rövid részletet idézünk a Szív című elbeszélésből: 
„Együtt mentek be a kongó kastélyba, melyben Tekla néni az urának halála óta, tizennyolc esztendeje 
egyedül élt, egy öreg lánnyal, valami ágrólszakadt, távoli nőrokonával, aki házvezetőnője, rabszolgája és 
kutyája volt. Tekla néni roppant fukar volt. Olyan zsugori volt, hogy még a köménymagot is többször 
kifőzette a levesben.” In. Kosztolányi Dezső összes novellái II. szerk. DOMOKOS Mátyás, Bp., Osiris, 2007, 
116. A formális szempontból az elbeszélőhöz tartozó megnyilatkozást jól kivehetően áthatják a gazdag 
örökségre áhítozó rokonok és a falubeli szóbeszédekből szőtt legendák személytelen szólamai.  Ennél a 
narratív eljárásnál a tudat úgy tárul fel az olvasó számára, hogy nemcsak bele, de rá is látunk, és a hős 
értékhangsúlyai új (leggyakrabban ironikus) intonációt nyernek. Példaként a Tailor for gentlemen-ből 
idézünk: „Az új ruhában távozott. Mihelyt kiért az utcára, megállt egy könyvkereskedés kirakata előtt. Tíz 
évvel megfiatalodott. Később még megállt egy sajtkereskedés meg egy koporsóüzlet tükörablaka előtt is. 
Nagyon meg volt elégedve. 
Csak egyet furcsállott. Azt, hogy a változást senki se vette észre. Se a diákok, se a tanárok. Még Juhász 
Máté sem. 
Aztán rájött, hogy ez nem is furcsa. 
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A néma magánbeszéd technikája megjelenik ugyan egy-egy belső megnyilatko-
zás erejéig a ciklus más novelláiban is, de dominánssá tulajdonképpen csak a Péter-
ben válik. Ebben az elbeszélésben Kosztolányi a teljes narratíván végigviszi a 
tudatábrázolásnak ezt a formáját, sőt a hős gondolatai idézőjelek segítségével is el 
vannak választva a szövegtest többi részétől. Felmerül a kérdés: mi lehet a funkciója 
a novellában a szövegből stilizáltságával és tipográfiai jelöltségével is kikülönülő 
néma magánbeszédnek? 

 A novella során cselekmény és tudatábrázolás kölcsönhatásából kiderül, hogy a 
hős, akinek a gondolatai a szövegben különálló egységekként jelennek meg, naiv 
fiatalember, s nem mindig érti pontosan, mi is történik körülötte. Ezzel szemben az 
elbeszélés többi (a tudatábrázolásból kimaradó) szereplője: a csinos nő és az olasz 
úr világosan értik egymást (sőt az olvasó is érti őket), vagyis a szüzsé két külön nar-
ratív–megértési szálra fűzhető fel. Péter esetében az említett elbeszélői technika 
több, mint a tudatábrázolás egy lehetséges formája, jóval inkább egyfajta narratív 
metafora, mely „imitálja”, mimetikusan újraalkotja karakterének zárt, naiv vonását. 
Ebből a zártságból következik, hogy Péter személyiségének fejlődése az események 
megértése céljából a narrációs technika lezártsága miatt nem is lehetséges. 

A hős magát művelt, két idegen nyelvet is beszélő kompetens fiatalembernek 
tartja, az olaszok „szép, kedves fiút” látnak benne, a kiszemelt nő azonban pillantás-
ra sem méltatja. Péter, hogy ezt az ellentmondást feloldja nemcsak Diana istennő 
külsejét („Fehér és izmos.”, „gyönyörű”) és attribútumait (ezüst sisak) azonosítja a 
nő megjelenésében, de a mitológiai alak belső tulajdonságait, kegyetlen tettének 
lelki okait („szűzies”, „gőgős”) is „beleolvassa” a nőbe.  

A helyzet azonban éppen fordított. A történet végén ugyanis az olvasó számára 
kiderül, hogy Péter „félrolvasta” a nőt, aki „nem volt olyan klasszikusan szép, mint 
az uszodában. Más volt. Igénytelenebb és jelentéktelenebb”, mit több, szűziesnek 
sem volt mondható. Ez a jelző ugyanis sokkal inkább igaz a naiv Péterre, aki nem 
érti, mi célból randevúzik majd az olasz úr és a „bájos hölgy”. És éppen ez a szűzies 
vonás metaforizálódik a fiú néma magánbeszédének zárt, korlátolt narratívájában, 
amelybe az egyes szám 3. személyű elbeszélői szólam nem képes behatolni. 

                                                                                                                                          
Az igazán jó ruha egyik jellemző vonása, hogy nem feltűnő, nem kiabáló. Csak mint lélek van jelen, mint 
szellem, melynek inkább a távollétét és hiányát észleljük.” In. Kosztolányi Dezső összes novellái II. szerk. 
DOMOKOS Mátyás, Bp., Osiris, 2007, 99. 
Az idézett szövegrész utolsó két mondatát, vagyis Bossán tanár úr „ruha-filozófiáját” az előzmények 
ismeretében nehéz ironikus felhang nélkül olvasni. A negyvenhárom éves, elhanyagolt külsejű tanár, aki 
még nyáron, az osztrák fürdőhelyen, déli verőfényben is „fekete ruhában, fekete nyakkendővel, fekete 
kalapban” sétál, volt tanítványa pompás ruhatárát látva elhatározza, hogy új öltönyt csináltat magának 
diákja úri szabójánál. A megújult külsejű Bossán elégedett, büszke szólama elvegyül a narrátor beszédé-
vel, s utólag, a félreértés (tévedésből egy másik szabónál, egy kontárnál varratott) lelepleződésekor, az 
elbeszélői hang ironikus színezete még egyértelműbbé válik. 
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5. FÉLREFORDULÁS ÉS FÉLREFORDÍTÁS: METAFORIZÁLÓDÓ MOTÍVUMOK 

A fordított helyzet azonban nemcsak itt, a karakterek megítélésének szintjén je-
lentkezik, de egy mélyebb, a cselekmény és a narráció mögötti szövegszinten is. A 
szöveg motivikus rendjét korábban, a déli nap motívuma kapcsán már érintettük, 
most egy ismétlődő cselekvéselem, az oda-, illetve a félrefordulás mozzanatát vesz-
szük szemügyre, amely már az első megjelenésekor érintkezik a nap motívumával: 

„A nő már a medence pereméhez ért. Lábát belemártotta az átlát-
szó, zöld vízbe. A legfelső lépcsőfokon állott, ahol a víz csak bokájáig 
lepte el. 

Péter felkönyökölt. Feléje fordította naptól lángoló arcát. Nézte őt, 
de nem tudta, hogy nézi. Gondolkozott felőle, de nem tudta, hogy 
gondolkodik.”27 (kiemelések T.J.) 

Péter a vízbe is követi a nőt, kitartóan keresi a szemkontaktus lehetőségét, 
amely a novella cselekményében nem, csak Péter ábrándjaiban realizálódik: 

„Most a nő a medencébe vetette magát. Úszni kezdett, szép, szabá-
lyos mellúszással. Péter fölkelt. Egy darabig figyelte, hogy bukkan ki a 
hullámok közül az ezüst sapka. Aztán egy gyors fejessel utána iramo-
dott. 

Hamar utolérte őt, el is hagyta, szembefordult vele, s a vízben 
többször találkoztak. A nő csak úszott, komolyan. Rá se hederített.  

»Jól úszik – gondolta Péter. – Ha elájulna és fuldokolni kezdene, 
kimenteném. […] De – sajnos – jól úszik.«”28 (kiemelések. T.J.) 

Ahelyett, hogy a nő Péterre emelné tekintetét: „A nap felé fordult. Azzal udvarol-
tatott”, ezért a fiú „megvetése jeléül hátat fordított a nőnek.”29 

Ezt követően az uszodán kívül, a randevú megbeszélésénél szintén találkoznak. 
Szemben állnak egymással, de Péter ekkor még nem ismeri fel a nőt, aki sem ekkor 
(„Egy nő állott vele szemben, aki kissé félrefordult, és a földre tekintett.”30), sem 
ezután nem néz rá egyik férfira sem: 

„A nő még mindig a földre tekintett. Most azonban már látni lehe-
tett, hogy ő is mosolyog, és ő is igen zavart. Péter híven, de csodálatra 
méltó tapintattal –személytelenül – fordította le a kereskedő első 
kérdését: – Mikor lehetne, kérem, találkozni? 

– Úgy hét felé - felelte a nő a levegőbe. 
– Vi rendo millegrazie – hajlongott a kereskedő a nő felé. – Dunque 

alle sette. 

                                                        
27 Kosztolányi Dezső összes novellái II. szerk. DOMOKOS Mátyás, Bp., Osiris, 2007, 265. 
28 Uo., 266. 
29 Uo., 266. 
30 Uo., 268. 
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– Hol? – tolmácsolta Péter a kereskedő második kérdését. 
– Talán itt valahol. Talán ebben a cukrászdában – felelt a nő a fák-

nak, a semminek. 
– Benissimo. Siamo intesi. 
Péter többé nem nézett a nőre. A nő se nézett rá. Egyetlenegyszer 

sem.”31 (kiemelések T.J.) 

Észre kell tehát vennünk, hogy a nő sem a rejtőzködő, sem a direkt tekinteteket 
nem viszonozza, nem néz a másikra sem akkor, mikor a vízben szembefordulnak, 
sem akkor, mikor az uszoda előtt szemben állnak egymással; sem akkor, mikor 
kérdezik, de akkor sem, mikor válaszol. Vagyis – ahogy korábban már utaltunk rá – 
a nő majdnem teljesen néma, és tekintetével sem kommunikál. A névtelen nő a 
novellában személyként nem, csak testként ábrázolódik, amely rendre félrefordul, 
elfordul a másiktól.32  

Péter a novellában tolmácsként is szerepel. Ő maga a randevú egyeztetésekor 
igyekszik személytelenül fordítani („Péter híven, de csodálatra méltó tapintattal – 
személytelenül – fordította le a kereskedő első kérdését: – Mikor lehetne, kérem, 
találkozni?”33) A személytelen nő félrefordulásai és Péter személytelen fordításai 
metaforikus többletjelentéssel töltik meg a fordulás–fordítás motívumait, és meg-
alapozzák a mindig félreforduló, néma női test félrefordításának értelemlehetőségét 
is. A mitológiai olvasatot maga Péter is félrefordításként ismeri fel, mikor a nő fején 
az ezüst úszósapka attribútuma helyett egy „félrecsapott” szalagsipkát vél felfedez-
ni. A mitológiai olvasat pedig – ahogy azt a következő fejezetben láthatjuk – ugyan-
csak megfordításokkal, szerepcserékkel van tele. 

6. MEGFORDÍTÁSOK: MITOLOGIKUS SZEREPCSERÉK 

Diana és Acteon mitológiai története bátran nevezhető a Péter című novella exp-
licit és kötelező intertextusának.34 E szövegközi kapcsolat hatására mind a cselek-
mény, mind a szerepek átértelmeződnek, s a novella új, metaforikus rétegei 
tárulnak fel. Mielőtt kifejtenénk a mitologikus szerepcserék problematikáját, elő-
ször ezt, az alapvető szövegközi kapcsolatot kell érintenünk. 

Mint már fentebb említettük, a csinos nő alakja a mű elején Péter olvasatában 
Diana alakjában jelenik meg. „»Mint Diana – gondolta Péter […] – Mint Diana, ezüst-
sisakban.«”35 Az, hogy a nő sem a Dianához való hasonlítás előtt, sem az után nincs 
néven nevezve a műben, markírozott hiányra utal. A megnevezés hiánya azt ered-

                                                        
31 Uo., 268. 
32 A szembenézés és a feléje fordulás hiánya pedig egyértelműen determinálja a Péteri nézőpont félreol-
vasottságát – amit részletesebben a 4. részben taglaltunk. 
33 Uo., 268. 
34 Vö. Michael RIFFATERRE, Az intertextus nyoma, Helikon 1996/1-2., 67–81. 
35 Kosztolányi Dezső összes novellái II. szerk. DOMOKOS Mátyás, Bp., Osiris, 2007, 265. 
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ményezi, hogy a nő nevének csak Dianát tekinthetjük, hiszen csakis ebben a sze-
repben azonosítható Péter és az olvasó számára. Diana istennő a római mitológiá-
ban Jupiter gyermeke, Apolló testvére, a Hold, az erdők, a vizek, a mezők, a vadászat, 
a termékenység és a születés istennője, az asszonyok és a szűz lányok védelmezője. 
Az istennő attribútumai az egész szövegszintet áthatják a novellában: 

„A nő már a medence pereméhez ért. Lábát belemártotta az átlát-
szó, zöld vízbe. A legfelső lépcsőfokon állott, ahol a víz csak bokájáig 
lepte el. […] A nő kék fürdőruhát viselt, és ezüst úszósapkát. […] A nő-
nek nyílt arca volt, széles és nyugodt, akár annak a kegyetlen, szűzies 
istennőnek, aki annak idején szarvassá változtatta Actaeont, s vadász-
kutyáival tépette szét, mert megleste őt, amikor nimfáival fürdött. [...] 
Most a nő a medencébe vezette magát. Úszni kezdett…” 36 (kiemelé-

sek T.J.) 

A mitológiai történet szerint Actaeon, a szenvedélyes, ifjú vadász akaratán kívül 
pillantotta meg a meztelenül fürdőző Dianát, akit az istennő büntetésképp szarvas-
sá változtatott.

37
 Ezek után Actaeont saját vadászkutyái sem ismerték fel, és mene-

külés közben rátámadván széttépték őt. A meglesés és a büntetés folyamatát 
Ovidius a következőképp írja le az Átváltozásokban: 

„Őt [Actaeont], hogy a forrásharmatozó barlangba belépett, / 
meglátták a mezítlen nimfák, hát tenyerükkel / csapva csupasz mel-
lük, sikolyuk telezengi az erdőt. / Nyomba Dianának köribé szala-
doznak, az úrnőt / testükkel fedezik; de bizony közülük kimagaslik / 
mégis az istennő, fejjel magasabb seregénél. / Mint amilyen, ha reá 
szemből sugaraz a nap, a felleg, / s mint amilyen bíborbársony színé-
ben a hajnal, / éppolyan arcú lett, pőrén láttatva, Diana. / Bárha kö-
rülfogták sűrű seregükkel a nimfák, / ő oldalt fordult, fordítván hátra 
az arcát, / és amiért nem fért, noha vágyott rá, a nyilához, / mer te-
nyerébe vizet, meghinti a férfiu arcát, / és telehinti haját bosszúló 
habbal, eközben zeng jósló szavakat hozzá gyászsorsu jövőről: / 
"Most majd ellocsogod, hogy láttál meztelen engem; rajta, meséld, ha 
tudod!" De tovább már nem fenyegette: / gyors szarvas szarvát bű-
völte fejére a vízzel, / hosszura nyújtja nyakát, hegyesíti fülét a fiúnak, 
/ lábbá váltja kezét, lábszár lesz nyomban a karja, / és az egész testét 
foltos-szinü bőrbe takarja.”38 (kiemelések T.J.) 

                                                        
36 Uo., 265–266. 
37 Csak lábjegyzet szintjén jegyezzük meg ugyan, de a novellában is akaratlanul, illetve reflektálatlanul 
történik a megpillantás aktusa: „Péter felkönyökölt. Feléje fordította naptól lángoló arcát. Nézte őt, de 
nem tudta, hogy nézi. Gondolkodott felőle, de nem tudta, hogy gondolkodik.” In. Uo., 265. 
38 Publius OVIDIUS Naso, Átváltozások, ford. Devecseri Gábor, Bp., Európa, 1975, 249. 
In. http://mek.oszk.hu/03600/03690/03690.htm#20 (2012.11.14.) 
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Az ókori történetben tehát Diana, kitérvén Actaeon pillantása elől, oldalra fordul, 
hogy a férfi ne láthassa meg őt teljes mezítelenségében: nem engedi meg számára a 
teljes „olvasat” lehetőségét. A félrefordulás mozzanata ez által elmélyíti a mitológiai 
történet és a Kosztolányi-novella szövegközi kapcsolatát, amit aztán az alábbi meta-
forikus szerepcserék tesznek még rétegzettebbé. 

A mítoszban a szűzies, meztelen és csupasz, naiv és rejtőzködő, nimfái által el-
zárt és takargatott alak nem más, mint Diana istennő. A novellában a ifjúi naivságot, 
a szűziességet, a „lecsupaszított”, egyes szám 1. személyű elbeszélő-technikával 
ábrázolt, ez által „meztelen” alak pedig nem más, mint Péter. Ez a „szerepcsere” azt 
az olvasati lehetőséget is magával vonja, hogy míg Dianát nimfái leplezték, de a ta-
karásból mégis ki-kilátszott, Péter a néma magánbeszéd (azaz az idézőjelek) „leple 
alól” látszik ki, ennek révén kerülünk közelebb személyiségéhez és látásmódjához 
is.  

A mítoszban Diana istennő Actaeont szarvassá változtatta, akit saját kutyái tép-
tek szét. A novellában egy elem van, ami eszünkbe juttathatja Actaeon kutyáinak 
csaholását: az olasz tömeg zaja. Ha az olasz tömeget Actaeon kutyáinak metaforája-
ként értelmezzük, akkor a hangos zenebonás falka minden bizonnyal veszélyt jelent 
Péterre is. És valóban: az egyik „kutya”, a varesei kereskedő az, aki a novellában 
ellenfele, riválisa lesz Péternek. A „kutya” úgy győzi le a novellában Pétert, hogy 
lecsapja a nőt a kezéről, aki mint a néma szarvas, képtelen férfiként megszólalni, az 
általa áhított nő előtt. Csak, mint naiv fiú, mint a nő felnőtt nyelvét nem beszélő „ál-
lat” áll előtte, magatehetetlenül.  

Ugyanakkor a mítoszban szereplő istennői hatalom, az átváltoztatás és a meg-
büntetés képessége szintén újraíródik a novellában. Az által, hogy a nő nem tud 
olaszul, nem érti az olasz úr nyelvét, arra utalhat, hogy őt valaki vagy valami (Péter 
lénye?) némává tette, és a kutyák, vagyis a hangos olasz „ebek” közé lett dobva, 
hogy azok szétszedjék őt, mint annak idején Actaeont saját kutyái. Sőt, a novellában 
szereplő nő tulajdonképpen ugyanazt az istennői hatalmat gyakorolja Péter felett, 
mint Diana a mítoszban: szarvassá változtatja őt, azaz felszarvazza az ifjú és kedves 
Pétert, hogy végig kelljen néznie – és asszisztálnia –, amint egy másik férfival megy 
el randevúra, és nem vele. A büntetést pedig valószínűleg azért érdemelte ki, mert 
megleste őt fürdőzés közben, csak úgy, mint Acteaon Dianát.   

A fenti szerepcserék azt az olvasati lehetőséget is felvetik, hogy aki randevút kér 
a nőtől a novellában, az de facto nem is az olasz úr (hiszen ő nem tud magyarul), 
hanem a szavakat ténylegesen kimondó és megalkotó Péter. Ez a mozzanat a hős 
számára valamilyen kielégülésként szolgálhatna (hiszen ilyen formában megvaló-
sul a beszélgetés és a randevú megszervezése), azonban Péter személyiségének 
zártsága és determináltsága ezt nem teszi lehetővé. Nem is értelmezi ezt Péter más-
ként, csak, mint egy jól elvégzett munkát, melynek végeztével kilép a szituációból: 
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„Szaporázta lépteit, hogy mennél előbb villamosra szálljon,”
39

 és értetlenkedve pró-
bálja lezárni magában a történteket. („Legalább megköszönhette volna.”

40
) 

7. SZÍNKÉPZÉS ÉS A NYELV 

Most pedig áttérünk a novellában megfigyelhető színkezelésre és annak nyelvi, 
valamint szövegalkotói hatásaira. Kosztolányi elbeszélésében szinte megfesti szá-
munkra a novellát: az író olyan intenzív színképzést használ, melynek segítségével 
megelevenedik számunkra (az olvasó számára) a történet. Ez tetten érhető a Mik-
lóska című Kosztolányi-műben is, annak is az elején, amikor Miklóska és apja bir-
kóznak a szőnyegen. 

„Miklóska az apja száját akarta felfeszíteni… [...] Mind a ketten ne-
vettek a boldog, érett nyárban, mely elöntötte a szobákat, és arany-
füsttel vonta be még a sarokban álló homályos tárgyakat is. […] A 
kisfiú apja mellére kúszott… […] A gyerek visongó jókedvében felka-
pott egy falovat, melynek már régebben leesett a talpa, azt nyomta az 
apja arcába. Ezzel sem volt sikere, az apja elhárította, erre végig-
csúsztatta az állán, erősen odanyomta a nyakához is.”41 

Ehhez hasonlóan kezdődik a Péter is. Bár itt a passzívabb történési szálak inkább 
valamilyen festmény42 képzetét keltik, mintsem valamilyen képkocka képét, ahogy 
az a Miklóskánál megfigyelhető. 

„… mint a zöld tinta. Fölötte pedig az ég kék, kék és kék, semmihez 
sem hasonlítható. Ezzel a három színnel játszadozott: a zölddel, a sár-
gával meg a kékkel. Hol az egyikből csippentett valamit, hol a másik-
ból.”43 (kiemelések T.J.) 

Az által, hogy már a mű elején „színez” a szerző, azt eredményezi, hogy tulajdon-
képpen magával a színalkotással rajzolja meg az író az eseményt, a cselekményt 
magát. Nemcsak az elbeszélést alkotja így meg, hanem magát az elbeszélés aktusát 
is. Ez nagyon közel áll ahhoz, amit Genette az elbeszélésről mond: „… az elbeszélés 
eseményt jelöl: nem az elbeszélt dolgokat, nem a történetet, hanem magát a törté-
net elbeszélésének, narrációjának aktusát.”44  

                                                        
39 Kosztolányi Dezső összes novellái II. szerk. DOMOKOS Mátyás, Bp., Osiris, 2007, 268. 
40Uo., 269. 
41 Kosztolányi Dezső összes novellái I. szerk. DOMOKOS Mátyás, Bp., Osiris, 2007, 474. 
42 Később meg is jelentik a novellában egy festmény, méghozzá a nő láttán Péternek A fürdő Diana című 
festmény jut eszébe. Érdekes, hogy Kosztolányi A fürdő Diana festménycímet használja, holott Fürdőző 
Diana néven vált ismertté a festmény. 
43 Kosztolányi Dezső összes novellái II. szerk. DOMOKOS Mátyás, Bp., Osiris, 2007, 265. 
44 Gerard GENETTE, Az elbeszélő diskurzus. = THOMKA Beáta, Az irodalom elméletei I. Pécs, Jelenkor, 
1996, 61. 
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Tudjuk, hogy Kosztolányi úgy tekintett a nyelvre, mint valami társra; nála a 
nyelv nem az alkotás eszköze, hanem társalkotó. Maga Kosztolányi mondja, hogy az 
író „nem erőszakoskodik anyagával, hanem hagyja, hogy az dolgozzék helyette, 
hogy a nyelv a munkatársa legyen, és az érezzen, gondolkozzék helyette…”45 E kettő 
nem választható el egymástól, hiszen az alkotás folyamatának alapelemei. A nyelv 
produktivitása pedig egyértelműsíti, hogy az írás tulajdonképpen tett. „Az írói tevé-
kenység tettként való meghatározása akkor lesz teljes, ha hozzátesszük: a szövegal-
kotás nem pusztán tett, hanem nyelvi tett. […] … az alkotói szubjektivitást csak a 
nyelvben lehet megalapozni.”46 

E nyelvszemléletet és -felfogást szem előtt tartva, a következő megállapításokat 
tehetjük a novellára nézve. Az, hogy a nyelv megelevenedik a szövegben, az által, 
hogy a nyelv megértése és meg nem értése tárgyiasul a novellában, azt eredménye-
zi, hogy a novella a nyelv által teremti meg önmagát: a szerző és a nyelv együtt hoz-
zák létre a nyelv segítségével a novella nyelvét. Tehát a szöveg autopoetikus. Ezen 
megállapítást inkább kiindulópontnak kell tekintenünk – semmint végpontnak –, 
hiszen a nyelv alkotó szerepe nem korlátozódik csak erre. Ha a nyelv alkotó szere-
pét összekötjük a novella elején levő színképzéssel, akkor világosan látszik, hogy a 
novellában a nyelvi teremtés szubsztanciálisan a színképzéssel jön létre. Az előző 
bekezdésben levő idézetből pedig az következik, hogy az írás aktusánál a szerző és 
a nyelv van jelen. Ezt azonban ki kell terjesztenünk egy másik térbe: nem két szub-
jektum, és nem interszubjektív viszony alkotja meg a művet, hanem egy szubjek-
tum és inszubjektív viszony. Ezt a következő sémával írhatjuk le: (szerző + nyelv [+ 
színképzés]). 

8. A KERESZTÉNY INTERPRETÁCIÓ LEHETŐSÉGE 

A Péter című novella egy rendkívül fontos, ám a Kosztolányi-recepcióban nem 
bevett interpretációs lehetőséget is magában hord.47 Ebből a szempontból érdemes 
megvizsgálni Péter szerepét a novellában, ugyanis az előző gondolatmenet össze-
kapcsolódhat Péter nyelvével is. Péter azt mondja, hogy az anyanyelvén kívül már 
két idegen nyelvet is ismer, s tovább fog tanulni. Ha Péter szerepét az újszövetségi 
Péter intertextusában vizsgáljuk és megnézzük, milyen szerepet tölt be Péter a 
Szentlélek eljövetelekor, az alábbit látjuk: 

 „Amikor elérkezett pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak 
ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett 
volna, zaj támadt az égből… […] tüzes nyelvek lobbantak fel előttük 

                                                        
45 KOSZTOLÁNYI Dezső, Hogy születik a vers és a regény? Válasz és vallomás egy kérdésre. = K. D., Nyelv és 
Lélek, Szépirodalmi, 1990, 516. 
46 SZITÁR Katalin, A prózanyelv Kosztolányinál, Bp., Asterikos, 2000, 10. 
47 Ugyancsak érdemes lenne ebből a szempontból megvizsgálni egy másik, ciklusbeli novellát, az 
Erzsbetet. 
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és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek a szentlé-
lekkel és különféle nyelveken kezdtek beszélni. […] Tömeg verődött 
össze és megzavarodott, mivel ki-ki tulajdon nyelvén hallotta beszél-
ni őket. […] »Ugye ezek, akik itt beszélnek, mindnyájan Gelileából va-
lók? Hogyan hallhatja akkor mindegyikünk saját nyelvét? [..] Halljuk, 
hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit.«”48 (kiemelések 
T.J.) 

Az Apostolok cselekedeteinek későbbi részéből kiderül, hogy Péter kilép az apos-
tolok közül, s a néphez szól. Ő az, aki tolmácsol, s mindannyian értik a szavát („Péter 
erre a többi tizenegytől körülvéve előlépett és emelt hangon ezt a beszédet intézte 
hozzájuk…”49).  A novellában szintén Péter tölti be a tolmács szerepét, és maga a 
szituáció is hasonlít a bibliaira: 

„Hirtelen más zajt is hallott. Valami vad és harsány zenebonát. 
Többen egyszerre kiabáltak, mindig izgatottabban. […] Nem messze 
tőle egy csoport állott. […] Utolsó pillanatban szabadítóként érkezett 
Péter. […] Az olaszok összevissza ölelték tolmácsukat; néhányan meg 
is csókolták…”50 (kiemelések T.J.) 

Péter nemcsak az olasz csoport tolmácsa a novellában, ő közvetít a nő és a 
varesei kereskedő között is. Alakja megkerülhetetlen: ő a megértés kulcsa, nélküle a 
novella szereplői nem értenék egymást, nélküle az olvasó nem értené a novellát, 
nélküle a novella nem jöhetett volna létre. Ő az alapja mindennek (Péter ~ Petrus 
’kő’), ő az, aki az emberek közti megértés elősegítésére hivatott. Ez által szimbolizál-
ja Jézust, a szabadítót, akire Jézus ráépítette egyházát, rábízta az emberiséget, az 
egész világot, hogy közvetítsen Isten és ember között, hogy elősegítse a transzcen-
dens és emberi, valamint az emberközi megértést; ráépített, hogy ő legyen az alapja 
a továbbnak. Azonban, mint egyetlen ember sem, úgy Péter sem lehet tökéletes. 
Hiába közvetítő, hiába kulcsa a szereplők és az olvasó megértésének: személyisége 
zárt, és zártságának hibái feloldhatatlanok. Nem képes más olvasatra, vagy ha igen, 
azok általában tévesek, mert az előző olvasat, ami alapján új olvasatot hoz létre, 
eleve téves. Tehát Péter nem minden: mások számára sok (néha túl sok), önmaga 
számára viszont kevés, személyiségfejlődése kérdésében tehetetlen. Fiatalember, 
akinek megvannak a maga hibái, de tenni akar és fejlődni. Ám ez már a művön kívül 
történik. Ha történik... 

                                                        
48 Apostolok cselekedetei 2. 1–12. 
49 Uo., 14. 
50 Kosztolányi Dezső összes novellái II. szerk. DOMOKOS Mátyás, Bp., Osiris, 2007, 267. 
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9. ZÁRÁS 

Pályamunkánkban értelmezési lehetőségeket vázoltunk fel Kosztolányi Dezső 
Péter című novellájához. Dolgozatunk első részében röviden kitértünk a Tenger-
szem-kötet befogadástörténetére, érintve a kanonizáció kérdését, és bemutatva 
néhány interpretációs irányt.  Az alakkarakterekben rejlő narratív metafora vizsgá-
latával megpróbáltuk feltárni a szöveg mélyebb nyelvi-poétikai rétegeit. A cselek-
ményben megjelenő metaforák és motívumháló elemzésével pedig közelebb kíván-
tuk hozni a művet az olvasóhoz, a mélyebb megértés jegyében. Munkánk zárásánál 
a minden elemzendő egységben jelen levő olvasati kérdéseket tisztáztuk: a 
félrefordulás és a félrefordítás motívumainak hatását vontuk vizsgálat alá. Végeze-
tül egy új, az eddigi szakirodalomban még nem említett, keresztényi interpretációs 
lehetőséget vázoltunk. 

Munkánkkal nem direkt értelmezést kívánunk adni, hanem értelmezési lehető-
ségeket. Célunk a minél pontosabb megértés, illetve az ehhez való közeledés. Pá-
lyamunkánkat a teljesség igénye nélkül készítettük, mert valljuk, hogy a feladat 
„nem mindég sokat tenni, hanem a nem sokat mindég jól megtenni…”51  

  

                                                        
51 Politikai áramlataink az utolsó évtizedben. = ASBÓTH János, Új Magyarország, Magyar jelenről, magyar 
jövőről. 1880, 12. 
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SÁRDI KRISZTINA 

„Egy Párizsban elveszett nemzedék 
A húszas évek amerikai emigráns irodalma 

geokritikai tükörben 

„Ha szerencséd volt, és ifjan Párizsban élhettél, bárhova vetődj életed során, Pá-
rizs veled marad mindig, mert Párizs vándorünnep.” Ernest Hemingway fogalma-
zott így egy barátjának írt levelében, 1950-ben. A dolgozatunk kiindulópontjául 
szolgáló idézetet olvasva felmerül a kérdés: vajon mi váltotta ki a XX. század egyik 
legnagyobb írójából ezt a vallomást? Mit jelentett neki valójában Párizs? Mit kere-
sett a francia fővárosban? 

Erre keresünk választ „Egy Párizsban elveszett nemzedék – A húszas évek ame-
rikai emigráns irodalma geokritikai tükörben” című tanulmányunkban; az ún. „el-
veszett nemzedék” íróinak Párizsról alkotott képét geokritikai szempontból 
elemezve. Három fő szövegben vizsgáljuk Párizs „arcainak” változását a húszas 
évek folyamán: Hemingway Vándorünnep (1971) című regényes visszaemlékezé-
sében, F. Scott Fitzgerald Újra Babilonban (1962) című novellájában és Gertrude 
Stein Alice B. Toklas önéletrajza című írásában. 

A geokritika, mint irodalomkritikai és -elméleti irányzat igencsak fiatalnak 
mondható, de a 2000-es évek elejétől egyre népszerűbb francia, illetve angolszász 
nyelvterületen – az elmúlt években Magyarországon is felfigyeltek rá, bár még min-
dig kevés a magyar nyelvű szakirodalom. Fő teoretikusa Bertrand Westphal, aki a 
Gilles Deleuze és Félix Guattari által megalkotott deterritorializációból, valamint 
Gaston Bachelard térpoétikájából és Jean-Marc Moura posztkoloniális elméletéből 
kiindulva fogalmazta meg a módszer lényegét. A földrajzi és irodalmi helyek köl-
csönhatásait vizsgáló geokritikai megközelítés alapelvei közé tartozik a multifokális 
perspektíva, a poliszenzorialitás (az érzékszervek hely-észlelésben való szerepe), a 
referencialitás és az intertextualitás. 

Elemzésünkben ezen eszközök segítségével próbáljuk megrajzolni Párizs arc-
vonásait, igyekszünk lebontani néhány berögződött sztereotípiát: meg kívánjuk 
mutatni, hogy az időközben közhelyessé vált amerikai Párizs-kép milyen változáso-
kon ment keresztül a húszas években, illetve azt, mit jelenthettek a jelenleg puszta 
frázissá alacsonyodott „Párizs a fény, a művészet, a szerelem, a divat városa”-
jelszavak. Mindezek mellett ejtünk néhány szót a kor történelmi-társadalmi hátte-
réről, a könyvkiadás és a kultúra virágzásáról is. 

                                                        
 Ezúton szeretném megköszönni Dr. Martonyi Éva tanárnőnek mindazt a segítséget, útmutatást és 
lelkesítést, amit a kutatómunka folyamán és a dolgozat írása közben kaptam. 
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Összegzésként kitérünk a kulturális emigráció akkoriban kialakuló intellektuális 
sokszínűségére, és a húszas években jellemző „Párizs, Európa kulturális fővárosa”-
jelenségre, valamint az „elveszett nemzedék” íróinak napjainkban megfigyelhető 
reneszánszára. 

« UNE GÉNÉRATION PERDUE À PARIS » 
LITTÉRATURE EXPATRIÉE AMÉRICAINE ET GÉOGRAPHIE 

LITTÉRAIRE DANS LES ANNÉES VINGT 

AVANT-PROPOS 

« If you are lucky enough to have lived in Paris as a young man, then wherever 
you go for the rest of your life, it stays with you, for Paris is a moveable feast »52 – 
écrivait Ernest Hemingway à un ami en 1950. 

Or, ce n’est pas par hasard que cette phrase figure au début de son œuvre 
posthume, Paris est une fête (A Moveable Feast, 1964) : une devise d’auteur qui 
caractérisera tout une époque littéraire. Une épigraphe qui – en quelques mots – 
représente le secret, la « force » de Paris pour des générations enchantées par la 
capitale française.  

Tous les artistes expatriés ont cherché quelque chose à Paris, la ville occupait 
une place importante dans leur vie personnelle et professionnelle. Pourquoi sont-ils 
venus en Europe ? Pourquoi ont-ils choisi Paris comme lieu d’habitation ? Qu’est-ce 
qu’ils ont reçu de cette ville ? Est-ce qu’ils ont réussi à s’intégrer dans la vie 
culturelle européenne ? 

Ces sont des questions auxquelles nous tenterons de donner une réponse tout 
en montrant les changements de l’image de Paris au sein d’un seul cercle d’auteurs, 
notamment la Génération Perdue. À l’aide des « outils » de la géocritique, nous 
allons voir comment le stylo de Hemigway, de Fitzgerald et de Gertrude Stein 
dessinent les différents visages de Paris.  

INTRODUCTION 

Dans cet essai, nous allons étudier les différentes représentations littéraires de 
la capitale française dans les œuvres d’un groupe d’auteurs américains de l’entre-
deux-guerres, nommé « la Génération Perdue » : un mouvement qui a regroupé 
(parmi d’autres) F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Ezra Pound et Gertrude 
Stein. 

À partir d’une introduction théorique à la méthodologie géocritique concentrée 
autour des notions telles que l’imagologie, la déterritorialisation, la référentialité et 

                                                        
52 HEMINGWAY, Ernest, A Moveable Feast, Jonathan Cape, 1964, 6. 
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la perception de l’espace, nous analyserons les interactions entre l’espace humain et 
littérature, ainsi que la situation minoritaire et en même temps exceptionnelle de 
cette communauté américaine. Nous appuyant sur un corpus divers, nous 
examinerons les visions américaines de Paris – pour élargir notre perspective vers 
le multiculturalisme de l’immigration. 

Paris était une « fête » pour les Américains, il est quand même intéressant de 
voir comment les autres exilés de l’époque le considéraient, c’est pourquoi nous 
finirons notre étude par une petite présentation de la diversité de l’existence 
intellectuelle en immigration. 

Comme récits de références, nous avons choisi les mémoires romancés d’Ernest 
Hemingway, Paris est une fête (A Moveable Feast, 1964), une nouvelle de F. Scott 
Fitzgerald intitulé Retour à Babylone (Babylon Revisited, 1935) et l’œuvre 
autobiographique de Gertrude Stein : Autobiographie d’Alice Toklas (Autobiography 
of Alice B. Toklas, 1933). À part de ces trois ouvrages principaux, nous ferons 
allusion au livre de Sylvia Beach, Shakespeare and Company, ainsi qu’aux autres 
romans de Hemingway et de Fitzgerald. 

Étant donné que les éditions françaises n’étaient pas à notre disposition, les 
citations figurent en anglais – en outre, nous préférons étudier les textes en langue 
originale, mȇme si les traductions hongroises sont d’une excellente qualité. 

I. QU’EST-CE QUE LA GÉOCRITIQUE ? 

Pour parler du rôle de Paris et des lieux parisiens dans les œuvres de ces auteurs 
américains des années vingt d’un point de vue géocritique, il nous faut d’abord 
définir cette théorie littéraire nouveau-née et préciser à quel point nous l’utiliserons 
dans l’analyse. 

La géocritique est une théorie littéraire et une méthode d’analyse née dans la 
deuxième moitié du XXème siècle qui s’intéresse à l’étude de l’espace géographique. 
Bertrand Westphal, l’un des fondateurs la définit comme « une poétique dont l’objet 
serait non pas l’examen des représentations de l’espace en littérature, mais plutôt celui 
des interactions entre espaces humains et littérature et l’un des enjeux majeurs une 
contribution à la détermination ou indétermination des identités culturelles »53. Dans 
son essai, Pour une approche géocritique des textes – présenté lors d’un colloque 
organisé à l’université de Limoges, constituant le manifeste de la méthodologie 
géocritique – il décrit les prémisses théoriques de l’approche, la distingue de 
l’imagologie, de la critique thématique et de la mythocritique tout en soulignant son 
interdisciplinarité et multifocalité. En ce qui concerne les précurseurs de la 
géocritique, nous signalons que l’approche se nourrit de la théorie de 
déterritorialisation de Deleuze et Guattari, de la conception de Gaston Bachelard sur 

                                                        
53 WESTPHAL, Bertrand, Pour une approche géocritique des textes, 5.  
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la poétique de l’espace, de l’idée postcoloniale de Jean-Marc Moura – formulée dans 
L’Europe littéraire et l’ailleurs – ainsi que des travaux sur les représentations de 
l’espace de Mikhail Bakhtine et Henri Lefebvre. 

D’après l’étude de Westphal, nous pouvons constater que la théorie géocritique 
se base sur trois principes : les notions de la spatio-temporalité, de la transgressivité 
et de la référentialité.  

Premièrement, Bertrand Westphal remarque que les espaces et les textes sont 
toujours en mouvement dans le temps, alors, cette nouvelle approche doit poser 
« l’accent sur le lien entre temporalité et l’espace »54. Deuxièmement, il est nécessaire 
de percevoir l’espace dans sa dimension hétérogène : « une nouvelle lecture de 
l’espace devra avoir pour condition l’abandon du singulier ; elle orientera le lecteur 
vers une perception plurielle de l’espace ou vers la perception d’espaces pluriels. [...] 
Ainsi, du moins, éviterait-elle les sables mouvants dont le nom est stéréotype. [...]Pour 
la géocritique, l’espace humain, comme les activités auxquelles il sert de cadre et 
parfois de matériau, est hétérogène et combinatoire – en un mot : hétérotopique »55. 
Enfin, c’est la référentialité qui permet d’examiner les rapports entre le monde réel 
et imaginaire, c’est-à-dire l’espace géographique et l’espace littéraire, fictionnel et 
identifier les interactions, les va-et-vient entre le référent et sa représentation – « il 
faut distinguer parmi les villes que l’on peut dire romanesques celles qui prétendent 
évoquer un certain espace de la réalité et celle qui se donnent ostensiblement pour 
imaginaires »56. 

Quant à l’aspect interdisciplinaire, il permet à la géocritique de sortir du 
domaine simplement littéraire et s’appuyer sur d’autres formes d’art comme le 
cinéma ou se connecter à d’autres disciplines comme la géographie, l’architecture, 
l’urbanisation ou la philosophie. 

Voyons maintenant le côté pratique de l’analyse géocritique. 

I. 1. GÉOCRITIQUE : MODE D’EMPLOI57 

Après avoir parcouru les notions de base de la théorie géocritique, nous 
présenterons brièvement les « quatre points cardinaux de l’approche géocritique : 
la multifocalisation, la polysensorialité, la stratigraphie et l’intertextualité »58.  

En réalité, ces quatre mot-clés donnent des pistes à la suite desquelles nous 
examinerons les textes ; grȃce à cette méthode d’analyse nous pouvons montrer les 
traits différenciateurs qui multiplient les caractéristiques du visage de Paris dans 
les œuvres. 

Tout d’abord – comme nous l’avons déjà remarqué – la géocritique est 
impensable sur une seule œuvre, il nous faut donc nous appuyer sur un corpus 

                                                        
54 Ibid., 4. 
55 Ibid., 5. 
56 Ibid., 6. 
57 Après le titre de WESTPHAL, Bertrand (éd.), Géocritique mode d’emploi, Limoges, Pulim, 2001. 
58 WESTPHAL, Bertrand, La Géocritique. Réel, fiction, espace, 200. 
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divers afin de bien voir les interactions entre le référent et ses représentations. Le 
point de vue des textes à partir desquels le corpus est constitué, soit endogène, 
c’est-à-dire, celui de l’autochtone ; soit exogène imprégné d’exotisme comme celui 
d’un voyageur ; soit allogène – celui de qui s’est fixé dans un endroit qui ne lui était 
pas familier mais qui n’est plus exotique.  

La multifocalisation est ainsi valable à l’égard de nos textes : l’œuvre de He-
mingway et de Fitzgerald appartient au niveau exogène, celle de Gertrude Stein 
présente plutôt un point de vue allogène parce qu’elle passait la majeure partie de 
sa vie en France, dans la capitale française. 

Ensuite, la polysensorialité (liée à la transgressivité) décrit que tous les sens sont 
importants et présents dans la perception de l’espace, or, l’image du lieu sera 
réalisée par la vue, l’odorat, l’ouïe, le goût et le toucher. 

La notion de la stratigraphie insiste sur l’importance d’examiner à tout moment 
l’impact du temps sur la perception de l’espace – toujours en voie de changement, 
de mouvement – ce qui renvoie au principe de la spatio-temporalité. 

Pour ce qui est de l’intertextualité, il faut mentionner le problème du stéréotype : 
afin de l’éviter, la géocritique perçoit l’espace dans sa dimension hétérogène à l’aide 
de son contexte, d’autres textes et d’autres œuvres. 

Tout en respectant ces soi-disant règles, nous pouvons consacrer notre étude à 
l’examen de lieux décrits dans la littérature par des auteurs divers, et/ou étudier 
l’impact des œuvres littéraires sur les représentations courantes des lieux. Nous 
avons choisi le premier abord.  

Après avoir parcouru les notions les plus importantes de la géocritique, nous 
entrerons dans l’analyse des textes : nous allons examiner de plus près les 
différents visages de Paris tout en remarquant quelques traits « géocritiques » mais 
nous ne les développerons pas d’une manière plus détaillée. 

II. LA GÉNÉRATION PERDUE 

 « De jeunes Américains s’échappaient de leurs prairies immenses et ainsi 
lȃchés, venaient à Paris [...] toute une horde de Montparnasse venue de n’importe 
où, entre le Nord Dakota et le Missouri »59. 

Avant d’entrer dans les détails de l’analyse textuelle, il nous faut connaître 
l’arrière-plan socio-historique et culturelle. La période que nous traitons dans cette 
étude est celle de l’entre-deux-guerres, notamment les années vingt, les années 
folles. C’est une époque de transition entre la guérison des blessures de la Grande 
Guerre et le bouleversement causé par l’éclatement de la Deuxième Guerre 
mondiale.  

                                                        
59 ASTRE, Georges-Albert, Hemingway par lui-mȇme, Seuil, 1959, 67–68. 
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En ce temps-là, Paris est une sorte de capitale culturelle du monde, le centre des 
mouvements artistiques, le berceau de l’avant-garde. Après la floraison bohème du 
Montmartre à la fin-du-siècle, c’est sur la rive gauche, surtout dans les cafés du 
Quartier Latin et du Montparnasse où les acteurs de la vie culturelle se réunissent : 
les français, les américains et tous les autres artistes venus des quatre coins du 
monde pour partager ce festin esthétique de la modernité. 

Cette fête ambulante et vagabonde des cafés, des bars, de Bal Musette attirait 
surtout les anglophones, plus particulièrement les américains. De façon plus 
précise, ces écrivains américains profondément blessés (en âme et en esprit) 
pendant la guerre, qui ne trouvaient plus leur place au pays natal étant dans un état 
de crise morale et existentielle, plus tard financière aussi. « Libres, l’individu, 
l’artiste doivent faire face à un monde sans consistance, où se cherchent les vains 
signes de l’absolu : la Génération Perdue s’expatrie, non parce que la société offre un 
matériau insuffisant pour la création, comme estima Henry James, mais parce que, à 
ses contraintes, elle ajoute un manque de direction et de signification »60. 

Les jeunes américains se réfugiaient au vieux continent pour bâtir ou rebâtir 
leur vie et/ou leur réputation littéraire. Ils ont emporté avec eux la passion de la 
musique jazz, du whisky et le désir de retrouver la liberté d’expression.  Pourtant, 
malgré ce monde offert, cette liberté, ces écrivains sont d’une amertume et d’une 
tristesse, en bref, d’un tel pessimisme que la réalité semblait insaisissable et tout 
forme d’espoir a disparu. 

Ils étaient une génération « perdue » à Paris, perdue en ce sens qu’ils avaient 
hérité des valeurs qui n'étaient plus d'usage dans le monde contemporain. 

Le terme a pour origine une remarque faite par Gertrude Stein à Ernest 
Hemingway :  

« It was when we had come back from Canada and were living in the rue Notre-
Dame-des-Champs and Miss Stein and I were still good friends that Miss Stein made 
the remark about the lost generation. She had some ignition trouble with the old 
Model T Ford she then drove and the young man who worked in the garage and 
had served in the last year of the war […]had not been serieux and had been cor-
rected severely by the patron of the garage after Miss Stein's protest. The patron 
had said to him, "You are all a generation perdue." "That's what you are. That's what 
you all are," Miss Stein said. "All of you young people who served in the war. You are 
a lost generation." "Really?" I said. "You are," she insisted.»61 

Hemingway en fit l'épigraphe de son roman Le soleil se lève aussi (The Sun also 
Rises, 1926) où il expose tous les malaises et les joies, les illusions et les ratés de ces 
jeunes américains62. Un désespoir élégant : ce qui définit le mieux la « Lost 
Generation »63 dont les figures emblématiques étaient – à part lui –  Francis Scott 

                                                        
60 BESSIÈRE, Jean, Fitzgerald – la vocation de l’échec, Larousse, 1972, 210. 
61 HEMINGWAY, op. cit., 31–32. 
62 Après l’article de Béatrice PIRE sur la Génération Perdue dans le Magazine littéraire, no 443., juin 2005. 
63 Après l’article de Nelly KAPRIÈLIAN http://www.lesinrocks.com/2011/05/13/livres/paris-est-une-
fete-de-nouveaux-morceaux-dhemingway-a-decouvrir-1115402 
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Fitzgerald, Ezra Pound, John Dos Passos, William Carlos Williams et Sherwood 
Anderson. Même s’ils avaient régulièrement attendu les salons de Gertrude Stein et 
de Sylvia Beach, ils ne constituaient jamais une école – une sorte de mouvement 
littéraire, peut-ȇtre. Les mȇmes problèmes les unissaient pourtant : découvrir de 
nouvelles valeurs et un nouveau langage artistique (littéraire) capable de les 
exprimer.64 

II. 1. SYLVIA BEACH AND COMPANY 

C’est aussi à cette époque-là que les premières maisons d’édition et revues 
anglophones naissent. 

De ces tentatives éditoriales, la plus connue est sans doute celle de Sylvia Beach, 
la fameuse librairie-bibliothèque Shakespeare and Company (encore existante près 
de Notre-Dame, au rive gauche), ouverte en 1919 sur le modèle de La Maison des 
Amis des Livres d’Adrienne Monnier, dont l’histoire est raconté par Sylvia Beach elle-
mȇme dans Shakespeare and Company: the story of American bookshop in Paris 
(1959). 

C’est elle qui a publié Ulysse (Ulysses), le livre iconique de James Joyce (romancier 
et poète irlandais) – pour la première fois en 1921 puisque la censure 
compromettait sa publication en Grande-Bretagne et l’interdisait aux États-Unis : 
« Ulysses fut son épreuve, sa fortune, et finalement son triomphe » souligne Hugh 
Ford65. Shakespeare and Co. fonctionne également en tant qu’un salon où elle 
organise des rencontres parmi ses amis américains Hemingway, F. Scott Fitzgerald, 
Ezra Pound, Gertrude Stein et des auteurs français comme André Gide, Paul Valéry, 
Jules Romains. 

Hemingway fait l’éloge de Sylvia Beach dans Paris est une fȇte : « I borrowed 
books from the rental library of Shakespeare and Company, which was the library and 
bookstore of Sylvia Beach at 12 rue de l'Odeon. On a cold windswept street, this was a 
warm, cheerful place […] Sylvia had a lively, sharply sculptured face, brown eyes that 
were as alive as a small animal's and as gay as a young girl's, and wavy brown hair 
that was brushed back from her fine forehead and cut thick below her ears and at the 
line of the collar of the brown velvet jacket she wore. She had pretty legs and she was 
kind, cheerful and interested, and loved to make jokes and gossip. No one that I ever 
knew was nicer to me. »66 

Cependant, elle n’était pas la seule éditeur amateur : en 1922, la revue Contact 
vient d’ȇtre née, créée par Robert McAlmon. La Contact Publishing Company va 
publier le premier recueil de Hemingway (Three Stories and Ten Poems) et plus 

                                                        
64 Après l’article de Jean-Paul MOURLON http://www.universalis.fr/encyclopedie/generation-perdue/  
65 FORD, Hugh, Published in Paris: American and British writers, printers and publishers in Paris, 1920-
1939, Macmillan, 1975. – extrait du compte-rendu de Martine POULAIN, 
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1996-06-0102-007 
66 HEMINGWAY, op. cit., 35. 
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tard, quelques parties de l’énorme œuvre de Gertrude Stein, The Making of 
Americans.  

William Bird, avec l’aide d’Ezra Pound (poète imagiste)  et la collaboration 
d’Ernest Hemingway, a lancé The Three Mountains Press (où il publie In Our Time de 
Hemingway en 1924) dont parle Ford Madox Ford, le fondateur de la revue 
Transatlantic Review : « Nous imprimions et publiions dans une cave de l’île Saint-
Louis voûtée, extrȇmement vieille et étriquée. On avait une vue grise sur la Seine 
coulant sous les quais. Ce à quoi nous aspirions, ce devait ȇtre notre propre salut, car 
rarement nous effleurèrent des idées de fortune, et la Fortune elle-mȇme ne vint 
jamais. L’éditeur Bird imprimait magnifiquement ses livres sur une grande et vieille 
presse de XVIIe siècle ; et nous nous y mettions tous pour pousser ses immenses leviers. 
Je faisais de l’édition dans une galerie semblable à une cage d’oiseau, en haut de la 
voûte. C’était si bas que je pouvais à peine me tenir debout. Ezra faisait de mȇme, 
quelque part, je crois, rue Notre-Dame-des-Champs. »67 

Il faut encore mentionner le nom de Jack Kahane, créateur de l’Obelisk Press, 
futur éditeur des œuvres scandaleuses et révolutionnaires de l’auteur américain 
Henry Miller (Tropic of Cancer, 1934) et celles de son amie française, Anaïs Nin 
(Winter of Artifice, 1939). 

Cette période féconde de l’histoire du livre se trouve brusquement terminée par 
l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale : « la déclaration de la Seconde Guerre 
mondiale donna un coup d’arrȇt quasi définitif à toutes celles des entreprises 
éditoriales qui avaient résisté à la fatigue de leurs promoteurs, au manque d’argent et 
à la lente dissolution des énergies dans la crise économique et la montée des 
nationalismes. Paris avait cessé de briller des feux de la modernité »68 ; les Américains 
sont reparti chez eux ou vers de plus violents combats. 

III. LES VISAGES DE PARIS 

Après avoir vu comment les américains vivaient à Paris, nous pouvons constater 
que malgré leur situation minoritaire, ils profitaient très bien de l’existence en 
immigration. Ils constituaient tout une communauté américaine avec des salons, 
des projets, des amitiés et des valeurs exceptionnels – n’étant point assimilée au 
milieu français. 

Nous esquissons maintenant, à travers les trois figures les plus prominentes de 
l’époque, ce que cette Génération Perdue cherchait dans la capitale, quel était le rôle 
de Paris dans leur vie ? Quelle image ont-ils eu de la capitale française ? 

Nous avons déjà remarqué que les membres de la Génération Perdue sont 
venus en Europe, à Paris pour retrouver l’identité (culturelle) perdue dans les 
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troubles de la guerre, pour recommencer leur vie. Paris était le centre de la liberté 
intellectuelle, la capitale des fructueuses rencontres. 

III. 1. PARIS JOYEUX 

En 1944 quand Hemingway assiste à la libération de Paris, il fait un reportage 
pour le magazine Collier’s dans lequel il avoue sa passion : « je ne pouvais rien dire 
alors, car j’avais un drȏle d’étouffement dans la gorge ; il me fallait essuyer mes 
lunettes : maintenant, ici, au-dessous de nous, grise et toujours belle, s’étendait la cité 
que j’aime le plus au monde »69  

Ernest Hemingway, l’un des fils d’un médecin d’Illinois arrive à Paris en 1921 
avec sa femme, Hadley Richardson. Il a vingt-deux ans et a été blessé dans la guerre 
en 1918. Il est journaliste, le correspondant de Toronto Star mais il veut devenir 
écrivain. Ils vivent dans le quartier Mouffetard, rue Cardinal-Lemoine. L’écrivain 
américain fréquente les cafés, les bars du Quartier Latin et de la place de la 
Contrescarpe pour travailler, écrire ses nouvelles – il parle de cette première 
rencontre avec une certaine exotisme étant fasciné par les rues, les bâtiments, les 
hippodromes, « les gens de la Seine »70 – en bref, par la ville. 

Voici, le point de vue exogène de l’analyse géocritique ; de plus, le principe de la 
polysensorialité – l’odorat, la vue, l’ouïe sont présents dans la perception de 
l’espace : « The Café des Amateurs was the cesspool of the rue Mouffetard, that 
wonderful narrow crowded market street which led into the Place Contrescarpe. The 
squat toilets of the old apartment houses, one by the side of the stairs on each floor 
with the two cleated cement shoe-shaped elevations on each side of the aperture so a 
locataire would not slip, emptied into cesspools which were emptied by pumping into 
horse-drawn tank wagons at night. In the summer time, with all windows open, we 
would hear the pumping and the odour was very strong. The tank wagons were 
painted brown and saffron colour and in the moonlight when they worked the rue 
Cardinal Lemoine their wheeled, horse-drawn cylinders looked like Braque paint-
ings »71. 

Dans Paris est une fête, Hemingway relate les événements de la période 
parisienne (entre 1921-1926) mais il précise dans la préface que l’œuvre, les lieux, 
les personnages et Paris lui-mȇme peuvent être aussi bien imaginaires que réels 
(question de la référentialité)  – c’est au lecteur de décider s’il y croit ou non : « For 
reasons sufficient to the writer, many places, people, observations and impressions 
have been left out of this book. Some were secrets and some were known by everyone 
and everyone has written about them and will doubtless write more. [...] If the reader 

                                                        
69 ASTRE, op. cit., 163-164. 
70 Expression utilisée par Hemingway dans Paris est une fȇte (People of the Seine) – HEMINGWAY, 
Ernest, Paris est une fȇte, trad. Marc Saporta, Livre de Poche, 1968, 50. 
71 HEMINGWAY, op. cit.,  9–10.  



 
34  

prefers, this book may be regarded as fiction. But there is always the chance that such 
a book of fiction may throw some light on what has been written as fact. »72. 

Pour Hemingway, Paris signifiait le bonheur insouciant de sa jeunesse, 
l’innocence, la joie éternelle d’une fȇte mobile. Il parle, alors, de ses impressions, ses 
sentiments, de la pauvreté et du bonheur de sa vie parisienne, ainsi que de ses 
rencontres, ses amis, les influences qu’il éprouve. 

Hemingway présente, par exemple, les bouquinistes des quais de la Seine : « in 
the book-stalls along the quais you could sometimes find American books that had just 
been published for sale very cheap »73; évoque le goût des huîtres mangées dans l’un 
des cafés de la place Saint-Michel – « as I ate the oysters with their strong taste of the 
sea and their faint metallic taste that the cold white wine washed away, leaving only 
the sea taste and the succulent texture, and as I drank their cold liquid from each shell 
and washed it down with the crisp taste of the wine, I lost the empty feeling and began 
to be happy and to make plans »74  – ainsi que la saveur des boissons comme « white 
Macon wine […] at Macon I had bought four more bottles of excellent wine which I 
uncorked as we needed them » ou « two citrons presses and two double whiskies »75. 
Dans la description de ces épisodes, nous pouvons également remarquer 
l’apparition de la polysensorialité. 

Tout est écrit d’un style très particulier, simple, néanmoins, en lisant le texte, les 
souvenirs, les moments, les saveurs deviennent vivantes, tangibles – c’est la voix 
propre à Hemingway, à l’auteur de Pour qui sonne le glas (For Whom the Bell Tolls, 
1940), du Vieil Homme et La Mer (The Old Man and The Sea, 1952), consacré par le 
prix Pulitzer en 1953 et par le prix Nobel en 1954.  

Deux ans plus tard, en 1956, il va enfin retrouver ses vieux carnets (sa première 
femme, Hadley les avait perdu à la gare du Lyon en 1922) dans lesquels sont 
racontés les épisodes de ses « années d’apprentissage » à Paris – d’où vient l’idée 
d’écrire Paris est une fȇte. 

III. 2. IDENTITÉ RETROUVÉE DANS LA VILLE DES RENCONTRES 

Entre 1921–1926, à Paris, le jeune Hemingway est en train de libérer son talent, 
il cherche des thèmes et essaye de retrouver sa vocation d’écrivain. 

C’est à ce moment-là qu’il rencontre Gertrude Stein, l’une des femmes de 
mécène de l’époque (l’autre, c’est Sylvia Beach), ils deviendront de très bons amis 
tout en aidant réciproquement l’un l’autre. Hemingway et sa femme commencent à 
être des familiers de « Miss Stein » . Voici, leur premier rendez-vous raconté dans 
l’Autobiographie d’Alice Toklas (le livre autobiographique de Gertrude Stein) : « I 
remember very well the impression I had of Hemingway that first afternoon. He was 
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an extraordinarily good-looking young man, twenty-three years old. It was not long 
after that that everybody was twenty-six. It became the period of being twenty-six. 
During the next two or three years all the young men were twenty-six years old. It was 
the right age apparently for that time and place. […] So Hemingway was twenty-three, 
rather foreign looking, with passionately interested, rather than interesting eyes. He 
sat in front of Gertrude Stein and listened and looked »76. 

Elle lui conseille de commencer son œuvre par « une seule phrase vraie » et 
simplifiée, d’écrire « comme Cézanne peint »77 – « she told me that I was not a good 
enough writer to be published there or in the Saturday Evening Post but that I might 
be some new sort of writer in my own way, but the first thing to remember was not to 
write stories that were inaccrochable. I did not argue about this nor try to explain 
again what I was trying to do about conversation. That was my own business and it 
was much more interesting to listen »78 – ce qui deviendra plus tard le principe le 
plus important du style « hemingwayien » : la théorie de l’iceberg.  

Hemingway a fait Gertrude Stein publié dans la Transatlantic Review tout en 
corrigeant The Making of Americans : « he did make Ford print the first piece of The 
Making of Americans […] Hemingway did it all. He copied the manuscript and cor-
rected the proof. In correcting these proofs Hemingway learned a great deal and he 
admired all that he learned. [...] It was at this time that he wrote to Gertrude Stein 
saying that it was she who had done the work in writing The Making of Americans 
and he and all his had but to devote their lives to seeing that it was published »79. 

Peu à peu, Hemingway parvient à se constituer un cercle d’amis parmi les 
écrivains américains qui ont choisi Paris comme seconde patrie : Ford Madox Ford, 
Sherwood Anderson, Ezra Pound, T. S. Eliot (le public anglophone de la Closerie des 
Lilas) – « Ezra Pound was always a good friend and he was always doing things for 
people. The studio where he lived with his wife Dorothy on the rue Notre-Dame-des-
Champs was as poor as Gertrude Stein's studio was rich »80. 

Il ne tombe sur des artistes, des auteurs français que par hasard. Par exemple, il 
a rencontré un jour l’un des plus grands poètes modernes français, Blaise Cendrars : 
« The Closerie des Lilas had once been a cafe where poets met more or less regularly 
and the last principal poet had been Paul Fort whom I had never read. But the only 
poet I ever saw there was Blaise Cendrars, with his broken boxer's face and his pinned-
up empty sleeve, rolling a cigarette with his one good hand. He was a good companion 
until he drank too much and, at that time, when he was lying, he was more interesting 
than many men telling a story truly »81.  
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Hemingway avait la chance de connaître James Joyce : « One day, much later, I 
met Joyce who was walking along the Boulevard St-Germain after having been to a 
matinee alone. He liked to listen to the actors, although he could not see them. He 
asked me to have a drink with him and we went to the Deux-Magots and ordered dry 
sherry although you will always read that he drank only Swiss white wine »82. 

Quoi qu’il en soit, la rencontre qui compte le plus pendant ces années 
d’apprentissage à Paris est celle de F. Scott Fitzgerald, la figure emblématique de la 
littérature américaine des années vingt. Les deux hommes se lient d’amitié forte, 
Hemingway pense que « Scott », l’auteur du Gatsby le Magnifique (The Great Gatsby, 
1925) peut lui enseigner beaucoup de choses : « He had come into the Dingo bar in 
the rue Delambre where I was sitting with some completely worthless characters, had 
introduced himself [...]I was very curious to see him and I had been working very hard 
all day and it seemed quite wonderful that here should be Scott Fitzgerald [...]Scott did 
not stop talking and since I was embarrassed by what he said - it was all about my 
writing and how great it was - I kept on looking at him closely and noticed instead of 
listening. We still went under the system, then, that praise to the face was open dis-
grace »83.  

Scott n’avait pas menti à son ami, c’était lui qui a lancé la carrière de Hemingway 
à la maison d’édition américain Charles Scribner’s Sons en 1924, dans une lettre 
destinée à son éditeur, Maxwell Perkins : « Ce mot rapide pour vous parler d’un jeune 
homme, qui s’appelle Ernest Hemingway, qui vit à Paris (il est Américain), qui écrit 
pour la Transatlantic Review, et qui a devant lui un brillant avenir. Je garde l’œil sur 
lui. C’est du solide ! »84. 

Quant à Hemingway, il a découvert « quelques » inconvénients du métier 
d’écrivain : « I thought he wrote Saturday Evening Post stories that had been reada-
ble three years before, but I never thought of him as a serious writer. He had told me at 
the Closerie des Lilas how he wrote what he thought were good stories, and which 
really were good stories for the Post, and then changed them for submission, knowing 
exactly how he must make the twists that made them into saleable magazine stories. I 
had been shocked at this and I said I thought it was whoring. He said it was whoring 
but that he had to do it as he made his money from the magazines to have money 
ahead to write decent books. I said that I did not believe anyone could write any way 
except the very best he could write without destroying his talent »85. 

L’histoire de Scott et de Zelda (Sayre-Fitzgerald, la femme de Scott) constitue un 
livre dans le livre, le journaliste-Hemingway fait un reportage très détaillé et très 
indiscret des faits et gestes de ce couple scandaleux (ce qui nous renvoie aux 
questions de la référentialité et de l’intertextualité dans la Ière partie) – dont nous 
reparlerons dans la prochaine chapitre de cet essai. 
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À travers les portraits de ses amis, Hemingway dessine la carte littéraire de Paris 
aux années vingt. 

Il va retravailler le mode de vie de ce groupe – le festin interminable dans lequel 
ils vivent – quelques années plus tard dans son premier grand livre, Le soleil se lève 
aussi (The Sun Also Rises, 1926) – qu’il publie déjà aux États-Unis. Mȇme s’il retourne 
à son pays natale, Paris est planté dans son cœur à jamais.  

III. 3. MÉLANCOLIE DE PARIS 

Nous avons déjà mentionné le nom de F. Scott Fitzgerald, nous présenterons par 
la suite les caractéristiques de son image de Paris, le spleen des années folles. 

Francis Scott Fitzgerald est le « chef » de la Génération Perdue, il symbolise tout 
une époque et une génération. Hemingway le peint ainsi : « Scott was a man then 
who looked like a boy with a face between handsome and pretty. He had very fair 
wavy hair, a high forehead, excited and friendly eyes and a delicate long-lipped Irish 
mouth that, on a girl, would have been the mouth of a beauty. His chin was well built 
and he had good ears and a handsome, almost beautiful, unmarked nose. This should 
not have added up to a pretty face, but that came from the colouring, the very fair hair 
and the mouth. The mouth worried you until you knew him and then it worried you 
more »86. Dans cette description, nous pouvons bien observer les signes de la 
polysensorialité. 

Après ses deux premiers succès, L’envers du paradis (This Side of Paradise, 1920) 
et Les Heureux et les Damnés (The Beautiful and The Damned, 1922), il est devenu 
l’incarnation du fameux « rȇve américain », mais il a tout fait pour se détruire. « Sa 
vie était une fȇte et il en faisait son chef-d’œuvre [...] il lui manquait quelque chose qui 
le creusait[...] chez lui, la mélancolie avait toujours l’avantage »87. 

Il a repris la route pour Paris plusieurs fois entre 1920–1930 avec sa femme, 
Zelda Sayre et leur unique fille, « Scottie ». Bien que ces quatre séjours en France 
soient très fertiles en rencontres, la famille avait toujours des problèmes financières 
à cause des débauches de l’ivresse et du mode de vie scandaleux de ce couple 
iconique de l’âge du jazz : faire la fête sans cesse, danser, boire, inviter les amis chez 
eux – vivre intensivement tout moment de la vie, jeter son argent par les fenȇtres, 
brûler le feu au maximum, rien d’autre n’a de valeur. Ce qui reste, c’est la 
mélancolie, la fatigue et constante l’envie d’écrire.  

C’est pourquoi il est le meilleur représentant de ce sentiment d’être perdu dans 
le temps qu’éprouvent également les autres membres de la Génération Perdue. 
C’est lui qui le formule franchement : « Gertrude Stein had been very much impressed 
by This Side of Paradise. She read it when it came out and before she knew any of the 
young american writers. She said of it that it was this book that really created for the 
public the new generation. She has never changed her opinion about this. She thinks 
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this equally true of The Great Gatsby. She thinks Fitzgerald will be read when many of 
his well-known contemporaries are forgotten. Fitzgerald always says that he thinks 
Gertrude Stein says these things just to annoy him by making him think that she 
means them, and he adds in his favourite way, and her doing it is the cruellest thing I 
ever heard »88. 

Les livres de Fitzgerald reflètent l’attitude de sa génération, cependant,  ils 
arrivent à la représenter d’une façon « plaisante », le lecteur ne sombre pas dans la 
désespoir, ses héros ont toujours une quelconque voie de se sauver s’ils y arrivent – 
dans la plupart des cas, ils échouent. 

Certes, Fitzgerald lui-même, au début, considérait leur immigration à Paris 
comme un refuge, une possibilité de mieux profiter de son talent, il était 
« prédestiné » à l’échec, mȇme si l’Europe lui promettait une certaine sécurité : 
« l’histoire de ma vie est l’histoire d’un combat entre une furieuse démangeaison 
d’écrire et une suite de circonstances destinées à m’en écarter »89.  

Dans Retour à Babylone (Babylon Revisited, 1935) – ce n’est pas la fête 
interminable de Paris lumineux à la Hemingway – Fitzgerald exprime une sorte 
d’ennui, la tristesse de l’époque ; tout ce qui brille dans la ville et dans la vie devient 
– d’un jour à l’autre – éphémère : « He was not really disappointed to find Paris was 
so empty. But the stillness in the Ritz bar was strange and portentous. It was not an 
American bar any more – he felt polite in it, and not as if he owned it. It had gone back 
into France. He felt the stillness from the moment he got out of the taxi and saw the 
doorman, usually in a frenzy of activity at this hour, gossiping with a chasseur by the 
servant’s entrance. [...] As they rolled on to the Left Bank and he felt its sudden provin-
cialism, he thought, "I spoiled this city for myself. I didn't realize it, but the days came 
along one after another, and then two years were gone, and everything was gone, and 
I was gone" »90.  

À travers les yeux de Charlie, héros de la nouvelle, nous regardons Josephine 
Baker dansant, entendons les bruits des bars de la Montmartre, visitons Paris dans 
le festin de la nuit – sans pour autant, être libéré de la peur que tout ce qu’on a vu et 
vécu va brusquement disparaître. Fitzgerald peint la réalité, l’actualité moderne 
d’un style très lyrique en mesurant l’impact du temps sur l’espace (le principe de la 
stratigraphie dans l’analyse géocritique). 

Il nous fait sentir la perte totale de l’innocence, la fragilité du moment : « He be-
lieved in character; he wanted to jump back a whole generation and trust in character 
again as the eternally valuable element. Everything else wore out. »91.  

Cette dernière phrase constitue le point essentiel de la nouvelle. Par les mots de 
Charlie, Fitzgerald énonce ce sentiment ambivalent qui caractérisera toute l’époque, 
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qui constituera le noyau philosophique de son plus grand roman, Gatsby, le 
Magnifique (The Great Gatsby, 1925). 

III. 4. PARIS MULTICULTUREL 

Ni Hemingway, ni Fitzgerald ne fréquentaient beaucoup les milieux des 
intellectuels français, c’était Gertrude Stein qui avait des fortes relations franco-
américaines, de plus, internationales. 

Dans son salon de l’appartement 27, rue de Fleurus, elle a chaleureusement 
accueilli, entre 1904–1938, les artistes de presque toute l’Europe (non parlant pas 
de ses amis américains), à partir de Picasso, Matisse, Cézanne et Henri « le 
Douanier » Rousseau en passant par Apollinaire, Cocteau, Satie et Nijinsky jusqu’à 
Man Ray, Tristan Tzara, Hemingway et Fitzgerald : « The home at 27 rue de Fleurus 
consisted then as it does now of a tiny pavilion of two stories with four small rooms, a 
kitchen and bath, and a very large atelier adjoining. Now the atelier is attached to the 
pavilion by a tiny hall passage added in 1914 but at that time the atelier had its own 
entrance, one rang the bell of the pavilion or knocked at the door of the atelier »92. 

Soir après soir, ils ont discuté littérature, philosophie, beaux-arts, photographie, 
amour ; Hemingway l’a dépeint en tant que la mère, la sœur de tout le monde, une 
femme de mécène parfaite – « Miss Stein was very big but not tall and was heavily 
built like a peasant woman. She had beautiful eyes and a strong German-Jewish face 
that also could have been Friulano and she reminded me of a northern Italian peasant 
woman with her clothes, her mobile face and her lovely, thick, alive immigrant hair 
which she wore put up in the same way she had probably worn it in college »93. 

Néanmoins, Gertrude Stein n’a jamais cessé d’écrire : « she talked, mostly, and she 
told me about modern pictures and about painters- more about them as people than 
as painters - and she talked about her work. She showed me the many volumes of ma-
nuscript that she had written and that her companion typed each day. Writing every 
day made her happy, but as I got to know her better I found that for her to keep happy 
it was necessary that this steady daily output, which varied with her energy, be pub-
lished and that she receive recognition »94.  

De son œuvre grandiose, nous avons récupérer l’Autobiographie d’Alice Toklas 
(Autobiography of Alice B. Toklas, 1933) dans lequel elle raconte les événements de 
sa vie parisienne pendant la période 1907-1932, en parlant au nom de sa 
compagnonne, Alice B. Toklas.  

Gertrude Stein commence la présentation des invités de son salon par l’Europe-
Central, par des artistes de notre pays, la Hongrie : « Groups of hungarian painters 
and writers, it happened that some hungarian had once been brought and the word 
had spread from him throughout all Hungary, any village where there was a young 
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man who had ambitions heard of 27 rue de Fleurus and then he lived but to get there 
and a great many did get there. They were always there, all sizes and shapes, all de-
grees of wealth and poverty, some very charming, some simply rough and every now 
and then a very beautiful young peasant. Then there were quantities of germans, not 
too popular because they tended always to want to see anything that was put away 
and they tended to break things and Gertrude Stein has a weakness for breakable 
objects »95. Nous y ajoutons le nom d’Attila József, l’un des nos plus grands poètes 
qui habitait – entre 1926–1927 – 4 rue du Vieux-Colombier au quartier Saint-
Sulpice ; et celui de Béla Czóbel, membre des Huits qui était étudiant à Paris pour un 
certain temps : « in the same room as the Matisse, a little covered by a partition, was a 
hungarian version of the same picture by one Czobel whom I remembered to have 
seen at the rue de Fleurus »96. 

Viennent par la suite les personnes prominentes, les « génies » de l’avant-garde 
parisienne : « Everybody sat down and everybody began to eat rice and other things, 
that is as soon as Guillaume Apollinaire and Rousseau came in which they did very 
presently and were wildly acclaimed. How well I remember their coming. Rousseau a 
little small colourless frenchman with a little beard, like any number of frenchmen one 
saw everywhere. Guillaume Apollinaire with finely cut florid features, dark hair and a 
beautiful complexion »97. 

Et leurs femmes : « as I said Fernande (la première femme de Picasso) was the 
first wife of a genius I was to sit with. The geniuses came and talked to Gertrude Stein 
and the wives sat with me. How they unroll, an endless vista through the years. I began 
with Fernande and then there were Madame Matisse and Marcelle Braque and Josette 
Gris and Eve Picasso and […] Hadley and Pauline Hemingway and Mrs. Sherwood 
Anderson and Mrs. Ford Madox Ford and endless others, geniuses, near geniuses and 
might be geniuses, all having wives »98. 

Par l’intermédiaire des chapitres du texte (Before I came to Paris ; My arrival in 
Paris ; Gertrude Stein in Paris, 1903–1907 ; Gertrude Stein before she came to Paris ; 
1907–1914 ; The war ; After the war, 1919–1932), nous pouvons observer l’impact 
du temps (conférer à la stratigraphie) sur le visage multicolore de Paris. Dans le 
livre, Paris est représenté à travers les divers cercles d’immigrés, « Miss Stein » met 
l’accent sur le multiculturalisme artistique et culturelle de l’entre-deux-guerres. 

CONCLUSION 

Dans la partie précédente de cette étude, nous avons essayé d’élargir notre 
perspective, de montrer la diversité de l’existence intellectuelle en immigration : à 
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part les américains, il y avaient des hongrois, des russes, des espagnoles dont nous 
avons mentionné les noms – plus tard, nous retrouvons à Paris des auteurs 
francophones comme Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire ou l’argentin Julio 
Cortázar.  

Tout au long de cet essai, nous avons découvert les différentes images de Paris, à 
l’aide des principes de la géocritique, nous avons réussi à montrer les multiples 
visages de Paris, représentés dans les œuvres de Hemingway, Fitzgerald et 
Gertrude Stein. L’esprit du « vieux continent » leur a redonné la liberté de la voix et 
de la pensée, le goût de la culture occidentale, le bonheur de vivre ; l’ambiance 
unique et incomparable de Paris leur a permis de retrouver leurs racines. C’était le 
rôle de Paris, soit joyeux, soit mélancolique – tout ce qu’ils y ont vécu, vu et appris 
les a accompagnés pour le reste de leur vie. 

En guise de conclusion, nous jetons un coup d’œil sur le fait qu’on a retrouvé la 
Génération Perdue au XXIème siècle : en 2007, Alabama Song de Gilles Leroy (qui 
raconte la vie de Zelda Fitzgerald) a reçu le Prix Goncourt ; le film de Woody Allen, 
Minuit à Paris (Midnight in Paris) a sorti au cinéma l’année dernière. C’était aussi en 
2011 que Gallimard a publié la nouvelle édition de Paris est une fȇte en version 
retraduite et augmentée. 

En 2012, on a publié le roman de Paula McLain : Madame Hemingway – il s’agit 
du premier mariage d’Ernest Hemingway – et, en automne, l’édition Pléiade des 
œuvres de F. Scott Fitzgerald. 

Comment pouvons-nous expliquer ce phénomène de renaissance ? Via les mots 
d’Ernest Hemingway : « that was the end of the first part of Paris. Paris was never to 
be the same again although it was always Paris and you changed as it changed. [...] 
There is never any ending to Paris and the memory of each person who has lived in it 
differs from that of any other. We always returned to it no matter who we were or 
how it was changed or with what difficulties, or ease, it could be reached. Paris was 
always worth it and you received return for whatever you brought to it. But this is how 
Paris was in the early days when we were very poor and very happy »99. 

                                                        
99 HEMINGWAY, op. cit., 192.  
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