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A novella prózanyelvének poétikája1 

E. A. Poe: Az ovális arckép 

 

Minden egyes esetben, amikor egy költő vagy író kritikai esszéiből kiindulva próbálunk 

kialakítani egy olyan egységes poétikai elvet, melyet az adott író műveire vagy esetleg 

bármely műalkotásra kiterjeszthetőnek gondolunk, számolnunk kell a súlyos ellenérvekkel. A 

filológus számon kérheti azt, hogy vajon milyen alapon olvassuk egy költő esszéit 

tudományos, és nem költői szövegként, vagy milyen alapon gondoljuk azt, hogy egy írónak 

egész életében következetesnek kell lennie saját elveihez. Az irodalomtörténész mindig 

emlékeztet a kritikai esszét befolyásoló korszakra kizárólagosan jellemző esztétikai ideológia 

időbeli kiterjesztésének veszélyeire. Az irodalomelméleti szakember pedig vagy figyelmeztet 

a költői nyelv egyetlen törvényére, tudniillik arra, hogy az sohasem hajlandó 

jelentésszabályoknak engedelmeskedni, vagy pedig ránk süti a történetietlenül gondolkodó 

strukturalista (máskülönben olykor igencsak hízelgő) bélyegét. 

Azonban minden ellenérv ellenére egyetlen interpretáció sem képes úgy működni, hogy 

ne feltételezne egy olyan alapvető előfeltevést, amelyet a „szerzői” jelentésszándék 

valamilyen formájú megvalósulásaként ragadhatunk csak meg (vö. HIRSCH 1998, 267–283). 

A „szerzői” poétika egy olyan olvasásalakzat, amely magának a szövegértelmezésnek az 

előfeltétele. Ezért kulcsfontosságú az, amit Ricœur mond a szerzővel kapcsolatban: 

hermeneutikai szempontból „nem lehet kitörölni a diszkurzus egyik fő alkotóelemét 

[tudniillik a szerzőt] anélkül, hogy ezáltal ne fokoznánk le a szöveget egy olyan természetes 

tárggyá, melyet nem az ember alkotott, amely olyan, mint a homokban talált kavics” (RICŒUR 

1976, 30). Az interpretáció nem működhet másként, mint egy valós vagy feltételezett 

„szerzői” jelentésszándék követéseként, akár bevallja, akár elrejti ezt az értelmezés folyamata. 

A poétikai előfeltételezés tényének nem lehet ellenállni, ha egy költői szöveget költőiként 

olvasunk. Éppen ezért kiemelt jelentősége van annak, hogy az értelmezés mindig tudatosítsa a 

saját olvasásmódját megalapozó poétikai elveket – így legalább valamelyest ellenőrizhetővé 

válik az mind filológiai, mind történeti, mind elméleti szempontból. S az olvasás-módszertani 

előfeltételezettség tudatosításának talán az egyik legproduktívabb ellenőrzési módja az, ha 
                                                
1 A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai 
hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia 
program” című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával valósul meg. 



saját előítéleteinket egy olyan poétikai felfogással ütköztetjük, amellyel kapcsolatban ki sem 

tudjuk kerülni a „szerző” gyakran száműzött fogalmát. Egy szépíró irodalomkritikai esszéinek 

legfőbb haszna az, hogy mindig elsősorban arra késztetik az interpretációt, hogy a szerzőt ne 

pszichológiai szándékként, hanem jelentésként, vagyis mindenekelőtt poétikai eljárásokból 

épülő aktusként, a költői szöveggel együtt születő nyelvi figuraként fogjuk fel. Talán így lehet 

az értelmezés során kiküszöbölni a legtöbb filológiai, történeti és elméleti tévedést… 

 

Néhány szó Poe novellafelfogásáról 

 

Egy olyan irodalmi mű esetében, amely egy képzőművészeti alkotás létrehozásáról vagy 

befogadásáról szól, mindig felmerülhet az az előfeltevés, hogy a szöveg – autopoétikus 

módon – egyben önnön keletkezését is demonstrálja. E. A. Poe alkotása, Az ovális arckép 

esetében ez hatványozottan így van. Egyfelől erre utal a szöveg műfaji tipologizálásának 

nehézsége: Az ovális arckép a novella és az esszé műfajának határán egyensúlyoz, 

amennyiben egyszerre lehet felfogni a művet egy kitalált történetként és egy, a műalkotás 

születését és befogadását általánosan tematizáló – helyenként tudományos hivatkozásokkal 

dolgozó – irodalmi esszéként. Másfelől az eltérő művészeti ágakhoz tartozó alkotások 

egymásra vetítése és a képzelőerő eltérő működésmódjainak keresztezése is olyan művészi 

fogásként mutatkozik meg Poe művében, amely önreflexív sajátosságokra utal. Szegedy-

Maszák Mihály megfigyelései szerint Az ovális arckép „egyrészt Pygmalion történetének 

változata s egyben kifordítása, amennyiben azt sugallja, hogy a művészet inkább képzeleti 

tevékenység, mintsem ábrázolás; másrészt annak a megnyilvánulása, amit Derrida »gyilkos 

művek irodalmának« nevezett. Csak fokozza az iróniát, hogy a kitalált képzőművészeti 

alkotás kitalált szöveg függvénye” (SZEGEDY-MASZÁK 2001, 55). Éppen ezért egy olyan 

interpretáció, amely a műalkotás születéséről szóló, s az esszé stílusát is felidéző novella 

felépítésének magyarázatára tesz kísérletet, a legkevésbé sem tudja kikerülni, hogy ne adja 

egyúttal a novellai képzelőerő mint olyan általános szövegpoétikai jellemzését is. Bár az 

alábbiakban egy adott szerző sajátos kritikai elveire – és azok XX. századi elméleti 

továbbgondolásaira – támaszkodva lesz szó egy konkrét műalkotásról, mégis fenntartom, 

hogy a novella egy tömör – s így valószínűleg elnagyolt és vázlatos – poétikáját próbálom 

meghatározni. 

Amikor Poe poétikai elveit tárgyaljuk, elsősorban A műalkotás filozófiája című, igencsak 

sokat vitatott esszéje kerül előtérbe. A holló című versről írt tanulmány olvasása kapcsán 

számtalanszor felmerült már: a legkevésbé sem biztos, hogy a benne leírtakat komolyan lehet 



venni, minthogy – bizonyos közlések szerint – a szerzői szándék a kritikusok 

félrevezetéseként határozza meg a cikket. Talán nem is olyan fontos eldönteni, hogy valóban 

félrevezetésről van-e szó, hiszen, ha valóban félrevezetésről, akkor minden bizonnyal 

igencsak produktívról: a vers és maga a tanulmány is vitathatatlanul nagy hatást gyakorolt a 

XIX. század végi francia költőkre (BAUDELAIRE 1964, 423–439) és a róluk író Eliotra (ELIOT 

1981, 391–408), valamint a magyar nyugatosokra (KOSZTOLÁNYI 1999, 495–499), illetve az 

elméletírásban Roman Jakobsonra, aki a vers poe-i magyarázatából a versnyelvi 

kommunikáció és a paronomázia – műértelmezésekben sokszor azóta is sikeresen alkalmazott 

– általános poétikai elvét bontotta ki (JAKOBSON 1982, 142–161). Mindenesetre sajátos 

megvilágításba helyezi a tárgyalt esszé következetességét az, ha felismerjük, hogy az 1846-

ban először publikált A műalkotás filozófiája milyen lényegi összefüggéseket mutat az 1842-

ben megjelent kulcsfontosságú novellaelméleti megfontolásokat tartalmazó Hawthorne 

„meséi”-vel. 

Poe-nál a novella ugyanúgy a hatásegység poétikájára épül, mint a verses költemény. 

Ahogy a költemény esetében minden egyes versnyelvi eljárás egyetlen központi hatás- és 

jelentésképző szóból bomlik ki (A holló esetében ez a nevermore),2 úgy a novella esetében is 

a már eleve megtalált és kijelölt jelentéshatás3 vezérli az elbeszélő diszkurzus minden költői 

nyelvi eljárását: 

 

Az irodalom gyakorlott művésze megépíti elbeszélését. Ha bölcs ez a művész, akkor nem 

próbálja gondolatait úgy alakítani, hogy összhangban álljanak az általa ábrázolni kívánt 

eseményekkel; először inkább gondos mérlegeléssel elképzeli azt a bizonyos egyszeri és 

egyetlen hatást, amit ki óhajt dolgozni, és csupán azután talál ki ilyen eseményeket; majd 

ezeket az eseményeket úgy ötvözi, hogy leginkább segítsék az előzetesen elképzelt hatás 

létrehozásában. Ha már a legelső mondatából sem világlik ki ez a hatás, akkor első lépése 

is botlás volt. Az egész műben nem lehet egyetlen leírt szó sem, mely közvetlenül vagy 

közvetett módon ne mutatna az előzetesen rögzített alapterv irányába. És ezen a módon, 

ilyen gonddal és gyakorlattal, végül létrejön a kép, melyben mélységes kielégülést talál a 

művészettel rokon lélek. Az elbeszélés eszméje hibátlanul áll előttünk, mert zavartalanul 
                                                
2 „Miután a refrain hangzása felől ily módon döntöttem, ki kellett választani egy szót, amely e hangzásnak tested 
ad, s ugyanakkor a lehető legteljesebben illik a melankóliához, amit már előbb kijelöltem költeményem 
alaptónusául. Ily keresésben teljességgel lehetetlen volna nem gondolni erre a szóra: »sohasem«. S valóban, ez 
volt az első, ami eszembe jutott” (POE 1981a, 836). 
3 A szöveg affektív hatása és jelentése szétválaszthatatlan. Vö. Beardsley problémafelvetésével: vajon „vannak-e 
olyan szavak vagy mondatok, amelyeknek van emotív beviteli teljesítményük anélkül, hogy lenne bármilyen 
tartalmuk […], vannak-e olyan szavak vagy mondatok, amelyeknek van emotív tartalma anélkül, hogy lenne 
bármilyen jelentése?” (BEARDSLEY 2012, 423, 425). 



állhatott elénk; és ugyanez a cél regényben elérhetetlen. A túlzott rövidség ezen a 

területen is ugyanúgy kifogásolható, mint a költeményben; de a túlzott hosszúság még 

inkább kerülendő. (POE 1981b, 814.) 

 

Poe szerint tehát az elbeszélés nem az elbeszélő aktussal kezdődik. Egy műalkotás csak akkor 

válik eredeti és egységes egésszé, ha minden nyelvi eljárást megelőz és meghatároz egy 

bizonyos – általa „hatásnak” („effect”) nevezett – fundamentális alkotóelem felfedezése és 

kiválasztása. Minden konkrét nyelvi kibontás ebből a heurisztikus alkotóelemből indul ki. Az 

egységesítő komponens kifejtése a hozzá illeszkedő események kiválasztásával, a 

cselekedetek mondatba foglalásával és az így létrejövő különböző cselekménysorok 

összekapcsolásával (az „események ötvözésével”) megy végbe. S csak ezúton lehet eljutni a 

gondolatképzésig (amit Poe egy „kép létrejötteként” [„a painted picture”] is megnevez) – 

egyfajta költői bölcseletig, amely semmi esetre sem előzi meg a szöveget, mivel kizárólag a 

költői eljárások eredményeként, a poétikai aktus végeseményeként születhet meg. 

Ennek a tömören összefoglalt poétikának a középpontjában az az elv áll, hogy a költői 

szöveg legalapvetőbb fundamentális építőegysége és a teljes nyelvi alkotás egésze között 

egyenértékűség áll fenn. A novella esetében az elbeszélő diszkurzus minden eljárása a 

legkisebb elem és az alkotás totális egésze közötti megfeleltethetőséget segít kidolgozni. A 

diszkurzív poétika ezt a specifikus összefüggést a költői szó és a költői szöveg szemantikai 

ekvivalenciájaként ragadja meg (vö. KOVÁCS 2004, 98–107). E szerint a poétikai alapelv 

szerint minden költői alkotás előfeltételezi a költői szószemantika (a metafora) létrehozásának 

és a költői szöveg világlétesítő aktusának szétválaszthatatlan egységét. 

 

A novella háromdimenziós szerkezete 

 

Az ovális arckép (POE 1981c, 260–263; POE 1975, 290–292) olvasásakor nem okoz különös 

nehézséget az, hogy felismerjük azt a Poe által „hatásnak” nevezett alkotóegységet, amely az 

egész novella sajátos költői aspektusát meghatározza. A szöveg legvégén ezt a két mondatot 

találjuk: „Csakugyan ez maga az Élet! – S ekkor hirtelen kedvesére nézett – halott volt” 

(„»This is indeed Life itself!« turned suddenly to regard his beloved: – She was dead!”). Az 

élet és a halál attribútumainak folytonos felcserélését biztosító különlegesen bizonytalan 

látáskészség alkotja azt a központi hatásmechanizmust, amely e novella esetében állandóan 

kizökkenti az olvasást az automatizmusból, s amely a teljes szöveg felépítését alapvetően 

befolyásolja. S ez a képzelet és valóság határát elmosó különleges látás már a szöveg első 



sorában bevezetésre kerül: „az a kastély, ahova szolgám inkább betört, semmint hogy súlyos 

sebesülten kinn, a szabad ég alatt engedje eltöltenem az éjszakát, egyike volt a pompa és ború 

azon kőbe faragott példáinak, melyek oly régóta bámulnak le komoran az Appenninek 

völgyébe, a valóságban éppen úgy, mint Mrs. Radcliffe képzeletében”.4 A „valós” és képzelt, 

a létező és a nem létező, az élet és a halál felcserélésének domináns effektusa azonban 

önmagát nem tudja közvetíteni. A hatás kizárólag jelentéshatásként jöhet létre egy irodalmi 

alkotásban; a novellában mint nyelvi építményben a nyelvi jelentéssel bíró kifejezések 

képesek elérni a kívánt művészi hatást. A domináns hatás egy, a teljes szöveg 

szerveződésének tekintetében dominánssá váló nyelvi kifejezés különleges szemantikájából 

szabadul fel – s ahogy a hatáselem, úgy az elbeszélő diszkurzus eljárásai is erre a kifejezésre 

vezethetőek vissza. 

A novellát jellemző elbeszélő diszkurzus sajátossága, hogy két jelenetet kapcsol össze, két 

cselekményt formál egy sorozattá. A két cselekmény egymás tükörképe. Az első jelenet 

perszonális elbeszélőnyelve egy lázas önkívületben lévő ember önmegfigyeléséről szól: arról 

az analízisről, hogy vajon miért válik egy arcképfestmény befogadása egy önkívületi 

állapotban különlegessé. A második jelenet pedig ennek a műalkotásnak a létrehozását beszéli 

el egy olyan könyv szavainak a felidézésével, amelyet a festmény befogadója olvas el, s 

amely a kép születésének történetét tárja fel. A műalkotásról szóló műalkotás tehát azt járja 

körül, hogy hogyan jön létre és hogyan kerül befogadásra egy műalkotás. Végeredményben 

egy festmény megalkotásának és befogadásának történetét elbeszélő keretben válik az élet és 

halál attribútumainak felcserélése domináns hatáselemmé. 

Az ovális arckép című novellának mint kétosztatú elbeszélésnek azonban van egy másik 

diszkurzív sajátossága is. S ez a sajátosság nem annyira narratív, mint prózanyelvi 

specifikumokkal bír. Nemcsak a cselekményszövés, hanem a prózanyelvi metaforaképzés 

hatására is kialakul egy cselekménybeli kettősség. Ugyanis a novellát olvasva nem csak az 

ovális arckép alkotástörténetének és befogadástörténetének kettőssége tűnik fel. A kétosztatú 

cselekményt körülfogja egy olyan részletezően leíró prózanyelv is, amely a cselekedetek 

kontextusát határozza meg. A tér leírása azonban cselekményképző tulajdonsággal is 

felruházódik, mert a sokszoros ismétlés hatására egy térképző részlet kiemelkedik a sok közül, 

és dominánssá válik – a prózanyelv pedig egy sajátos cselekmény főhősévé avatja ezt a 

részletet. Ez a részlet a fénysugár; a róla szóló cselekmény pedig a fénysugár mozgását 
                                                
4 „The chateau into which my valet had ventured to make forcible entrance, rather than permit me, in my 
desperately wounded condition, to pass a night in the open air, was one of those piles of commingled gloom and 
grandeur which have so long frowned among the Apennines, not less in fact than in the fancy of Mrs. Radcliffe.” 
(POE 1975, 290.) 



megnevező mondatok sorában érhető tetten. A festmény megalkotását és befogadását leíró 

történettel párhuzamosan halad a fény mozgásának vagy mozgatásának története is. 

Végeredményként pedig egy olyan narratív paralelizmus jön létre, amely a festmény 

létrehozását és befogadását a fénymozgatás metaforáján keresztül értelmezi. Kövessük végig 

ezt a narratív paralelizmust, amint szemantikai paralelizmussá alakul át! 

Az arckép befogadásának története elszakíthatatlan kapcsolatban áll a fényviszonyok 

változásával. A sötét kastélyban csak azt lehet meglátni, amit megvilágít a fénysugár. Éppen 

ezért már a kastélyban található alkotások vizsgálatának legelején előtérbe kerül a 

fénymotívum: 

 

Lehet, hogy lázas kábulatom volt az oka, de mély érdeklődéssel vizsgáltam ezeket a 

képeket, amelyek nemcsak a fal síkját borították el, hanem azt a számos fülkét is, amelyet 

a kastély bizarr építkezése tett szükségessé. Megkértem hát Pedrót, hogy hajtsa be a 

súlyos ablaktáblákat – már éjszakára járt –, gyújtsa meg ágyam fejénél a magas 

kandeláber gyertyáit, és húzza el a fekete rojtos bársonyfüggönyt mennyezetes ágyamról. 

Mindezt azért, hogy ha el nem alszom, átadhassam magam a szemlélődésnek és legalább 

időnként annak a kis kötetnek, amelyet a párnán találtam, s amely a képeket értékelte és 

ismertette.5 (POE 1981c, 260. Kiemelés tőlem – K. G.) 

 

Olyannyira jelentőssé válik a látás, a fény és a műalkotás befogadásának összefüggése, hogy a 

fény mozgatása már magát a látást és a befogadást kezdi el helyettesíteni: 

 

A gyertyatartó rossz helyen állt, és mert nem akartam szunyókáló szolgámat 

felébreszteni, kínkeservesen kinyújtottam a karom, és magam mozdítottam el úgy, 

hogy sugarai jobban megvilágítsák a könyvet. 

De ez váratlan eredménnyel járt. A gyertyák fénye (mert sok gyertya égett) most 

megvilágított egy fülkét, amely eddig az ágy egyik oszlopának mély árnyékában 

rejtőzött el. Így az élénk fényben egy kép tűnt elém, amelyet eddig nem vettem 

                                                
5 „In these paintings, which depended from the walls not only in their main surfaces, but in very many nooks 
which the bizarre architecture of the chateau rendered necessary – in these paintings my incipient delirium, 
perhaps, had caused me to take deep interest; so that I bade Pedro to close the heavy shutters of the room – since 
it was already night, – to light the tongues of a tall candelabrum which stood by the head of my bed, and to throw 
open far and wide the fringed curtain of black velvet which enveloped the bed itself. I wished all this done that I 
might resign myself, if not to sleep, at least alternately to the contemplation of these pictures, and the perusal of a 
small volume which had been found upon the pillow, and which purported to criticise and describe them.” (POE 
1975, 290. Kiemelés tőlem – K. G.) 



észre. Egy asszonnyá érő fiatal lány arcképe volt.6 (POE 1981c, 260. Kiemelés 

tőlem – K. G.) 

 

Egyedül a gyertyák fénysugara („the rays of candles”) az, amely képes életre kelteni a látást, 

lehetővé tenni az olvasást és a festmény(ek) befogadását. „Élénk”, élettel telített fényről van 

tehát szó: „vivid light”. S ez azért fontos, mert a gyertya fénysugara csak annyiban teheti 

látszólag élővé az ovális arcképet, amennyiben metaforikus szemantikájú jelzőjévé az élénk 

(vivid) szó válik: „félálomban szunnyadó fantáziám hirtelen felriasztva élőnek látta a 

csodálatos fejet” („my fancy, shaken from its half slumber, had mistaken the head for that of a 

living person”). Ebben a metaforizációs folyamatban a fény tehát fokozatosan (és nem 

meglepő módon) az élet szimbólumává válik. Amit ebben a szövegvilágban a fény 

megvilágít, egyedül az válhat élővé, s minden más, ami a sötétben rejtőzik – holt, s arra vár, 

hogy az élet színterére lépjen: „A kép vásznára hulló gyertyafény eloszlatta érzékeim 

álomködét, és egy szempillantás alatt visszahívott az eleven, a való életbe” („the flashing of 

the candles upon that canvas had seemed to dissipate the dreamy stupor which was stealing 

over my senses, and to startle me at once into waking life”). Ezért van az, hogy a műalkotás 

befogadása sem zárulhat másként, mint a fénysugarak újabb áthelyezésével: „Mély és 

tiszteletteljes rettegéssel visszatoltam előbbi helyére a gyertyatartót” („With deep and reverent 

awe I replaced the candelabrum in its former position”). A fénysugár megmozdítása jelöli 

meg a befogadás folyamatának kezdetét, s újabb megmozdítása jelöli meg a végét is; tehát 

végül is a fénysugár az, amely az élet terébe helyezi át a festményt. 

Az arcképfestmény befogadásának fentiekben részletezett története csak annyiban 

kerülhet elszakíthatatlan összefüggésbe a fénysugár mozgásával, amennyiben az alkotás is 

már eleve a festésaktus és a fény viszonyából bomlik ki. A festmény megalkotását elbeszélő, 

idézőjelbe foglalt könyvrészlet fikciója abban rejlik, hogy az élettel telített fény az élet 

szimbólumává válik. A festés aktusa pedig úgy tudja végeredményként realizálni élet és halál 

attribútumainak felcserélését, hogy a prózanyelvi metaforaképzés a fény áthelyezésével 

azonosítja azt. A festés ebben a szövegben nem színek vászonra történő felviteléből áll, 

hanem különös összefüggésbe kerül a fény mozgatásával. Az arckép által ábrázolt nő halála 

már a festés megkezdése előtt összeköttetésbe kerül a fény hiányával: „ült heteken át a magas, 
                                                
6 „The position of the candelabrum displeased me, and outreaching my head with difficulty, rather than disturb 
my slumbering valet, I placed it so as to throw its rays more fully upon the book. But the action produced an 
effect altogether unanticipated. The rays of the numerous candles (for there were many) now fell within a niche 
of the room which had hitherto been thrown into deep shade by one of the bedposts. I thus saw in vivid light a 
picture all unnoticed before. It was the portrait of a young girl just ripening into womanhood.” (POE 1975, 290. 
Kiemelés tőlem – K. G.) 



homályos toronyszobában, ahol a sápadt vászonra csak felülről hullott a fény” („sat meekly 

for many weeks in the dark, high turret-chamber where the light dripped upon the pale canvas 

only from overhead”). A prózanyelvi metaforaképzés pedig nyíltan a fénymetaforikával fejezi 

ki annak a nőnek a haldoklását, aki maga is „csupa világosság” („all light”): „a fény, amely 

kísérteti sápadtsággal szűrődik a magányos toronyszobába, megtámadja ifjú asszonya lelkét, 

egészségét” („the light which fell so ghastly in that lone turret withered the health and the 

spirits of his bride”). Végeredményben az élet a fénysugárral, maga a festés pedig a fény 

áthelyezésével azonosítódik: 

 

[…] a remek színeket, amelyek olyan élettelivé tették a képet, az arcáról rabolta el. És 

hosszú hetek múltán, amikor már majdnem elkészült a kép, és csak egy ecsetvonás kellett 

a szájhoz, egy fénysugár a szembe: akkor még egyszer, utoljára, fellobbant az életerő az 

asszonyban, mint ahogy a kanóc utolsót lobban a lámpában, mielőtt elalszik. És 

megtörtént az utolsó ecsetvonás: a szembe belelopta az utolsó fényt. (POE 1981c, 263. 

Kiemelés tőlem – K. G.)7 

 

Ez az a prózanyelvi metaforikus folyamat, amelynek eredményként az arcképfestés az élet és 

a halál attribútumai felcserélésének aktusává válik. A festés aktusa ebben a metaforizációs 

folyamatban az élettel telített fényt áthelyezi az élő nőről a holt vászonra, s így egyszerre 

pusztítja el az emberi életet és kelti életre a műalkotást. A novella szövegvilága szerint tehát a 

művészet végeredményben nem más, mint a „valóság” felszámolása és a műalkotás teremtett 

világának élettel telítése – élet és halál attribútumainak felcserélése. 

A novellát alkotó két jelenet, vagyis a festmény befogadásáról és megalkotásáról szóló 

történet részletes áttekintése egy különös narratív paralelizmust tár fel. Nyilvánvalóvá válik, 

hogy a két jelenetet előadó prózanyelv az emberi szereplőkön kívül egy új hőst is felavat. Ez a 

fénysugár. A fénysugár a külön felépített cselekmény hőseként jelenik meg. A novella tehát 

csak a történet szintjén foglal magába két történetet. A szöveg szintjén egy újabb, harmadik 

történet is előáll. A sokszoros ismétlés hatására a látszólag részletjelentőségű fénysugár 

kiemelt motívummá válik. A motívum pedig cselekményképző jelentőségre tesz szert, 

amennyiben átível a festmény befogásának és megalkotásának látszólag szétválasztható 

történetén. A két folyamatot a fénysugár ismétlődése egyetlen cselekménnyé forrasztja össze. 
                                                
7 „[…] the tints which he spread upon the canvas were drawn from the cheeks of her who sat beside him. And 
when many weeks had passed, and but little remained to do, save one brush upon the mouth and one tint upon 
the eye, the spirit of the lady again flickered up as the flame within the socket of the lamp. And then the brush 
was give, and the tint was placed.” (POE 1975, 292. Kiemelés tőlem – K. G.) 



Mégpedig úgy, hogy a fénysugár motívuma metaforikus összefüggésrendszert épít ki a 

festmény befogadásának és megalkotásának egyes cselekményelemeivel. Mindennek 

eredményeként a fénysugár végül is felölti a hozzá hagyományosan kötődő és jól ismert 

életszimbolikát. A fénysugár jelentős „karriert” fut tehát be a novella szövegében: először 

részletjelentőségű kontextuális elemként említődik meg; a sokszoros ismétlődés hatására 

motívummá válik; majd a metaforikus kifejezések hatására összefüggésbe kerül tőle látszólag 

idegen cselekményelemekkel; az elbeszélő diszkurzus egy olyan cselekménnyé fűzi össze az 

immár metaforikus szemantikával bíró ismétlődő motívumot, amely a festmény 

befogadásának és megalkotásának narratív ekvivalensévé, értelmezőjévé válik; az így 

felépülő narratív paralelizmus hatására pedig végül a fénysugár a művészet által teremtett élet 

szimbólumává válik. Ilyen alaposan felépített és részleteiben kidolgozott szemantikai 

összefüggésrendszert alkot a novella diszkurzív elrendezése, s csak ezen a költői nyelvi 

aktuson keresztül válhat az élet és halál attribútumainak felcserélése a mű domináns 

hatáselvévé. 

Bár a szöveg számos szintjét körüljártuk már, azonban még mindig feltáratlanul maradt a 

legalapvetőbb alkotóelem, amely létrehívja az élet és halál attribútumainak felcserélésében 

azonosítható, s az egész szöveget átható különös költői effektust. Miből is ered az a 

heurisztikus fikció, amely a festmény befogadásának és megalkotásának, illetve a fény 

áthelyezésének narratív paralelizmusát elő tudja hívni? A szövegben előkerül egy különös 

kifejezés. Az angol nyelvben egy festmény létrehozásának megnevezésére nem csak a to paint 

szót lehet használni. Ha egy arcképfestésről van szó, akkor az angol nyelv felkínálja a to 

portray kifejezést is. A novella realizálja ezt a lehetőséget: „It was thus a terrible thing for this 

lady to hear the painter speak of his desire to portray even his young bride” („Szörnyű volt 

hát hallania, hogy a festő őt, ifjú asszonyát is le akarja [arckép]festeni”). A portray ige az 

egész novella legjelentősebb szótémájává válik. A szó egyfajta költő etimológiája bomlik ki 

cselekménnyé a szövegben. A lefestés aktusát megnevező szó két elemre bomlik a költői 

szemantika munkájának eredményeként: port + ray. A ray (’sugár’) szóelem a kandeláber 

gyertyáinak és a lámpa kanócának fénysugaraként realizálódik a történetben. A port szórész 

pedig az angol portable szóban is jelen levő latin szó szemantikáját hívja életre: ’átvisz, 

szállít’. A költői etimológia egy olyan metaforikus szemantikát is feltár a szóban, amelyet 

annak szó szerinti jelentése eltakar – így kezd el a portray szó egyszerre két jelentést 

képviselni: ’lefesteni az arcképet’ + ’átvinni a fénysugarat’. A novella fikciója ezt a két 

jelentést egyszerre realizálja, amennyiben a festmény létrehozását és befogadását egyaránt a 



fénysugár átviteleként jeleníti meg. Tehát a portray szóban rejlő potenciális metafora alkotja 

az egész szöveget átható heurisztikus fikció kiindulópontját. 

Az ovális arckép szemantikai felépítéséből a novella egy általános háromdimenziós 

modelljét lehet kikövetkeztetni: 

 
A háromdimenziós modellnek van két horizontális és egy vertikális tengelye. A két 

horizontális tengely alkotja a novella cselekményének két szálát. Minden novella legalább két 

történetet mond el. Az egyik előtérbe helyezi magát, a másik háttérbe húzódik. Az előtérben 

levő mindig egy emberi főszereplő cselekedeteit mondja el. A háttérbe húzódó egy 

részletjelentőségűnek tűnő tárgy történetét hozza létre. A novella végére a látszólag 

összeférhetetlen két történet szervesen összekapcsolódik, s visszamenőlegesen is átírja a 

háttérbe húzódó cselekményszál jelentőségét. Így alakul ki a narratív paralelizmus, amelyben 

a tárgyról elmondott történet metaforikusan értelmezi az emberről szóló történetet. Azonban a 

novella cselekményének végén észrevehetően összefonódó két történet már a novella 

legelején egy pontból indul ki. Ez a pont azonban nem a narratív szinten, hanem a szöveg 

szintjén azonosítható. Egy olyan prózanyelvi metaforáról van szó, amely egy metaforikus 

kifejezésben már eleve szemantikailag összekapcsolja a későbbiekben kibontott két 

cselekményszálat. A metafora mindig előre kijelöli a narratív paralelizmus útját; a novella 

végén felismerhetővé váló összefüggés pedig mindig visszamutat a szöveg eredetét 

meghatározó metaforára. A szó belső metaforájából kiinduló, a narratív paralelizmuson és a 

sajátos költői elbeszélő diszkurzuson keresztül kibontott, s a költői szöveg egészéig elvezető 

metaforikus folyamat alkotja a novella modelljének vertikális (nyelvi) tengelyét. A novella 

teljes szövegvilága a heurisztikus fikciót felszabadító metaforából indul ki, s minden narratív 



és diszkurzív folyamat erre mutat vissza. Ez a szemantikai összefüggésrendszer biztosítja a 

novella egységességét, ökonomikusságát, redukáltságát és minden redukáltság ellenére 

felismerhető totalitását. S hogy ez a Poe által felismert és megmutatott működésmód valóban 

általánosítható-e, azt csak további novellaelemzések bizonyíthatják be… 
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