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Lábadi Zsombor

Az él!beszéd és az elbeszél!i 
hang mintázatai Krúdy Gyula 
A vörös postakocsi cím" 
regényében

Krúdy Gyula elbeszéléseiben gyakran találkozunk azzal a prózapoétikai jelenséggel, 
melyben az él!beszédre jellemz! nyelvhasználat, a közéleti társalgás fontos szerep 
kap a történetmondás kialakításában. Ennek a nyelvi attit"dnek az érdekessége 
abban rejlik, hogy az elbeszélés során a szöveg fókusza az eseményeket el!készít! 
mozzanatokról a szerepl!k szóbeli megnyilvánulásaira helyez!dik át. A társasági be-
széd megjelenítése így a történet egyik olyan fontos hatáselemévé válik, amelynek 
szerteágazó motivikus, tematikus és retorikai vonzatai is vannak. 

A tanulmányban Krúdy Gyula A vörös postakocsi cím" regényének olyan közös-
ségi eseményeit tárgyalom, amelyek jól érzékeltetik, hogy az elbeszél!re egyszerre 
több feladat is vár, mivel a beszédcselekvések létrejöttét éppúgy kell motiválnia, 
mint a társalgás személyes indítékait.1 Az egyik f! kérdése az értelmezésnek, hogy 
a beszélgetések résztvev!inek közlései hogyan viszonyulnak az események elbe-
szél!jének mondanivalójához, és az él!beszéd megjelenítése milyen szempontból 
tekinthet! az elbeszélés motivikus kiterjesztésének, tematikus folytatásának.2 Az 
él!beszéd regénybeli szerepének értelmezése során a plurális szemlélet érvényesül. 
Ezt a megközelítést az indokolja, hogy az elbeszél! és a szerepl!k megszólalásai 
sokféle nyelvi történésnek adhatnak ösztönzést, így például kiemelnek egy fontos 
részletet a szövegben, összegzik, értékelik a cselekményszálakat, vagy saját kíván-
ságaikat, vágyaikat fogalmazzák meg. Ennek során a szerepl!knek is lehet!ségük 
nyílik az elbeszél! mellett arra, hogy saját történeteiket el!adhassák, és ezzel maguk 
is közrem"ködjenek a történet alakításában. Felt"n! ugyanis, hogy az elbeszél! a 
h!seit el!szeretettel állítja olyan helyzetbe, amelyben szabadon élhetnek a mesélés 
szenvedélyének.3

A vörös postakocsi elbeszél!jére és szerepl!ire egyaránt jellemz! a jólérte-
sültség igénye a közéletet leginkább foglalkoztató kérdésekben. A szerepl!k között 
kialakuló kapcsolatok, ismeretségek közös forrása tulajdonképpen a társas életet 
övez! kíváncsiság, amely mintegy életvitelszer"en alakítja át mindennapjaikat. El-

1 William A. Cohen – Laura Green, Introduction: rewriting dialogue, Narrative 2019/2, 129–139.
2 L. James Phelan, Somebody Telling Somebody Else. A Rhetorical Poetics of Narrative, The Ohio 
 State University Press, Columbus, 2017, 13–29.
3 Gintli Tibor jegyzi meg, hogy Krúdy elbeszéléseinek egyik legfontosabb dimenziója a 
 szenvedélyes mesél!kedv megléte, amit ! az él!beszédre épül! narráció egyik jellemz! m"faji 
 jegyének tekint. Lásd err!l részletesen: Anekdota és modernség = U!, Irodalmi kalandtúra. 
 Válogatott tanulmányok, MIT, Budapest, 2014, 215–225.
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beszéléselméleti szempontból ennek a jelenségnek a szerepe abban mutatkozik 
meg, amit a társadalmi élet mikrovilága iránti érdekl!déssel jellemezhetünk. Ezt az a 
körülmény is jelzi, hogy az elbeszél! számára túlnyomórészt azok az él!szót imitáló 
m"fajok élveznek els!bbséget, így például az anekdoták, aforizmák és egyéb színes 
pesti történetek, amelyek a könnyed társalgás fontos kellékei. A többnyire néhány 
érdekes emberre és jelenségre, különleges mozzanatra összpontosító részleteknek a 
cselekménybe illesztése az elbeszél! számára azért nem okoz nehézséget, mert jól 
felismerhet! egy közös tematikus és jelképes elem a regényben, amely az elszige-
teltnek t"n! jelenetek között létesít távoli kapcsolatokat. Ilyen szimbolikus jelzésnek 
tekinthet! például a f!városi közéletet pesti piacnak min!sít! elbeszél!i szólam,4 
amely a közélet kereskedelmi szemléletét, árucsere jellegét emeli ki. 

Az elbeszél! a modern nagyváros összetett jelenségeit konkrétabbá, szépiro-
dalmi szempontból is megragadhatóvá akarja tenni. A felhasznált közösségi jelkép 
egyúttal a bennfentesség érzését is mozgásba hozza, hiszen ezáltal a beszél!k is 
túlnyomórészt ugyanabból a társadalmi élet keltette benyomásokból részesülnek. 
A regényszerepl!k erre vonatkozó közléseinek egyéni változatait a nyelvi stílus, 
személyes karakter és az etikai néz!pontok befolyásolják. James Phelan amerikai 
irodalomtörténész az elbeszél!i hang meghatározása során az említett három ösz-
szetev!t emeli ki a vizsgált jelenséggel kapcsolatban, ezek segítségével a regény 
társas összefüggései a maguk nyelvi komplexitásában ragadhatóak meg.5 Miután a 
konkrét cselekvés szerepét meglehet!sen invenciózusan a beszélgetés vagy a társas 
beszéd narratív folyamatainak megjelenítése veszi át, érdemes a regény elemzése 
során azokat a hatásokat is figyelembe venni, amelyek az elbeszél!i kedv megléte 
miatt rendre módosítják, új összefüggésbe helyezik a meglév! m"faji mintákat. 
Eszerint pedig az aktuális beszédhelyzetnek, a megszólalás közösségileg adott kö-
rülményeinek megfelel!en motiválják a társas viszonyokat.

A klasszikus kisprózai m"faji minták jelenléte mellett, amelyek többek között a 
familiaritás és a közvetlenség ismer!s képzeteit közvetítik, megtalálható a regényben 
egy olyan elbeszél!i szólam is, melyben a jelképes társadalmi-közéleti beszélgetés 
könnyed, akadálytalan m"fajának ellenpontja is megjelenik. Már a pesti közéletet 
jelképes vásárként jellemz! szerz!i levélben is felfedezhetjük azt a szándékot, mely 
érzékeltetni igyekszik a társadalmi folyamatok elértéktelenedését, s ez az elbeszél! 
közérzetén is nyomot hagy. A modern nagyváros közegében érzékelt jelenségek a 
társas kapcsolatok személytelenségére, az emberi kötelékek fokozatos kiüresedésére 
mutatnak rá, melyek a regényírás feltételeit is rontják, és közvetve az elbeszél!kedv 
csökkenéséhez vezetnek. Emiatt az elbeszél! a külvilág hatásaival szembeni ellenál-
lásával arra kényszerül, hogy a pesti jelenségek eredeti felelevenítése érdekében új 
perspektívába helyezkedjen. Ennek a regénybeli metaforikus néz!pontnak a kiindu-

4 Krúdy Gyula, Regények és nagyobb elbeszélések, 5, Kalligram, Pozsony, 2007, 184. (A regénybeli 
 idézetek helyét erre a kiadásra vonatkozóan a továbbiakban zárójelben adom meg.) Már a regény 
 elején is el!fordul ilyen többértelm" utalás: „a pesti vásár, amint valaki az ablakon át nézi a 
 dolgokat.” A jelenség további szövegközi összefüggéseir!l lásd Gintli Tibor, Szent Hermandad 
 tisztel!i = Irodalmi kalandtúra, 138.
5 Lásd James Phelan, Voice, tone, and the rhetoric of narrative communication, Language and 
 Literature 2014/1., 49–60.
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lópontja a postakocsi képzete, amely egy olyan félrees! budapesti szálláshelyre viszi 
utasát, az elbeszél!t, ahol talán még visszanyerheti régebbi életkedvét, széleskör" írói 
motivációit: „De megpróbáljuk. A magányban, amelyet a regényíráshoz választottam, 
talán érdekesebbnek látom az embereket, mint akkor, mid!n közöttük éltem. Most 
mindenesetre jegyet váltok a postakocsira, és Budapestre utazom. A városban, mert 
minden embert ismerek, találok kvártélyt, hol nem lopják el a mesél!kedvemet.” (186.)

A regény elejére helyezett levélszöveg, melynek címzettje a tekintélyes kortárs 
szerkeszt!, Kiss József, keletkezésének többféle magyarázata lehetséges. A nagyvárosi 
sorsok fölött enyhén moralizáló hangütése szempontjából sajátos ars poetica, amely 
egyfajta jellegzetes elbeszél!i hozzáállást is érzékeltet a pesti valósággal szemben. A 
nagyvárosi realitást értékvesztésként megél! elbeszél!i hang legfontosabb monda-
nivalója az emberi tisztesség, becsületesség egyidej" hátterébe szorulásával éppen 
az, hogy az új valóságban a szerelem létrejöttének feltételei is hiányoznak. A negatív 
értékválasztás mindkét nem szerepét érinti. Az összetett helyzetleírás ellentmondá-
sosságára ugyanakkor az is jellemz!, hogy a kritikus megjegyzések egyik hitelesít! 
forrásául egy meglehet!sen kétes életvitel" budapesti asszony közléseit idézi, ezzel 
mintegy ironikus összefüggésbe állítja az elmondottakat.6 

A szerz! alkotói módszereir!l az is sokat elárul, hogy nemcsak a szerepl!i köz-
léseknek tulajdonít láthatóan nagy jelent!séget, hanem az írásfolyamatot is olyan 
összefüggésbe helyezi, melynek során a szerkeszt!nek és az olvasóknak is lényeges 
szerep jut. Így aztán közvetlen kommunikációs jelzésnek tekinthet! a regényírásra 
adott szerkeszt!i felhatalmazás említése is, amely során alapvet! szempontként 
merül fel a kedvére való regény megírásának lehet!sége. Az író kiadóval kiépített 
kapcsolatának egyik jellemz!je az alkotói szabadság biztosítása, amelynek nyilván-
való hatásai vannak az elbeszélés folyamatára, ahogy az utólagos megszólításból is 
kiolvasható: „Még egyszer köszönetet mondok Szerkeszt! úrnak, hogy regényh!seim 
és h!sn!im megválasztásához szabadságot adott, és a történésben sem kívánja azt 
a valószín"séget, amelyre az írók a közönséget szoktatták.” A szerkeszt!nek szánt 
ajánlásnak ez a szakasza azt jelzi, hogy az elbeszél! számára regénye megírásának 
kérdése fölötte áll a levél megel!z! részében felvázolt m"faji elvárásoknak, ugyanis 
a szerepl!ket morális szempontból feddhetetlennek szerette volna láttatni. Más-
részt közvetlenül arra is utal, hogy az írónak módjában áll olyan elbeszél!i technikát 
alkalmaznia, amelynek révén a valóságban céltalannak és kellemetlennek látszó 
dolgok is új értelmet nyernek.7 A levélrészlet egyúttal azt is el!revetíti, hogy a társas 

6 Az esemény erkölcsi fonákságára jellemz!, hogy egy alkalommal egy szerelemb!l él! pesti 
 asszony nevezi magát az egyetlen tisztességes n!nek. A másik megjegyzése pedig a férfi 
 nemet érinti, mely az önzetlenség hiányára mint általános társadalmi jelenségre mutat rá, amely 
 szintén a kiegyensúlyozott párkapcsolatok létrejöttét teszi kérdésessé. Ez a részlet is jól szemlélteti 
 az egyik hangsúlyos elbeszél!i eljárást, amely a moralizáló és az ironizáló szólamok összjátékán 
 alapul. (185.)
7 Ez a képsor egy másik megjegyzéssel is kiegészül, amelyben az elbeszél! a gyermeki harag 
 átalakulásával kapcsolja össze a jelenséget: „Lehetséges, hogy gyermekes haragom, amellyel 
 most a játékszerül el!vett bábukat sorban bontogatom, a regény megírásakor enyhül, céltalannak 
 és kényelmetlennek látok majd bizonyos dolgokat megírni, amelyekr!l mindenki tud, de róla 
 senki sem beszél. És talán nem is nagyon érdemesek arra a pesti n!k és férfiak, hogy az ember 
 haragba essen velük. Pesti regény! Mit lehet írni Pestr!l? Ordináré passzió, mint az állatkínzás. 
 De megpróbáljuk. A magányban, amelyet a regényíráshoz választottam, talán érdekesebbnek 
 látom az embereket, mint akkor, mid!n közöttük éltem.” (186.)
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viszonyok megjelenítése mellett létesül egy olyan dimenzója is az elbeszélésnek, 
ahol a szerkesztésmód, a cselekményszövés poétikai kérdései is el!térbe kerülnek.

A történet laza szerkezetének, epizodikus el!adásmódjának magyarázatát az 
értelmez!k többnyire abban látják, hogy az elbeszél! számtalan mellékszállal, lírai 
betoldással, anekdotikus képzettársítással gazdagítja a cselekményt. A regényformá-
lás sajátosságai kapcsán például Gintli Tibor mutat rá, hogy az elbeszél! szerkezet 
értelmezése körüli dilemmák részben arra vezethet!k vissza, hogy számos m"faji 
minta található meg benne, ám az egységes, organikus forma igénye nélkül.8 Gintli 
szerint A vörös postakocsi szövegében is számos fordulatos elem fedezhet! fel, 
ezek az epizódok azonban nem alakulnak át egységes cselekménnyé, az elbeszél! 
láthatóan nem is törekszik ilyen poétikai megoldásra. Krúdy regényében esetenként 
kétségessé válik a fejlemények lényeges és mellékes szálainak megkülönböztetése, 
ami a túlságosan egységes és szabályos felépítés iránti fenntartás egyik jellegzetes 
írói megnyilvánulása.9 Gintli Tibor például ezt nem az alkotót jellemz! problematikus 
jellemvonásnak tekinti, hanem olyan esztétikai értéknek láttatja, amely alapvet!en a 
m"faji és a nyelvhasználati nyitottságról tanúskodik.

A cselekményelemek felbontására, epizodikus eseményszer"ségére vonatkozó 
észrevételek minden bizonnyal az elbeszélés egyik fontos aspektusára mutatnak 
rá. A narráció sajátos kötetlen megformálásának, motivikus nyitottságának igénye 
mellett azonban az is kétségtelen, hogy mint minden irodalmi jelenséget, úgy ezt is 
módosítják a kontextuális tényez!k. A regény értelmezésekor ezért érdemes azokra 
a poétikai lehet!ségekre is figyelmet fordítani, melyek a szerteágazó történet kiala-
kítása során az elbeszél! számára rendelkezésre állnak. James Phelan értelmez!i 
módszerét alkalmazva ugyanis nyilvánvalóan lennie kell egy olyan „szintetikus” elbe-
szél!i elemnek is,10 amely összekapcsolja és értelmezi a regény elején megtapasztalt 
széttartó társas kontextusokat. Krúdy regénye ezúttal is meglehet!sen szerteágazó 
elbeszél!i forrásból merít, mégis felfedezhet! benne néhány olyan sokoldalú nar-
ratív eljárás, amely a történet megalkotása során játszik fontos motiváló szerepet. A 
már említett levél azt is el!revetíti az olvasó és a szerkeszt! történetbe emelésével, 
hogy az elbeszél! milyen perspektívát választ a pesti társadalom megítélésére, és 
azt milyen nyelvi közlésformákra alapozza. Jellemz! a levél beszédmódjára, hogy 
meglehet!sen borúlátó tónusa csaknem a korabeli pesti társadalom egészét min!síti, 
amely alól szinte alig van kivétel. Az emberi tisztességet megkérd!jelez! közmon-
dásszer" hasonlatok (pesti vásár), szállóigék (a becsületes ember, mint a fehér holló) 
tételszer" érvényességét a névtelenül idézett emberek közlései tovább er!sítik.11 A 
város árnyoldalainak felsorolása után az elbeszél! egy olyan túlzó kijelentéssel ítél, 
amely révén az ! helyzete is a szenvedés képzetével kapcsolódik össze.12 

8 Gintli, i. m., 219.
9 Uo., 220. 
10 Err!l az elbeszél!i aspektusról lásd James Phelan – Matthew Clark, Debating Rhetorical 
 Narratology. On the Synthetic, Mimetic, and Thematic Aspects of Narrative, The Ohio State 
 University Press, Columbus, 2020. 18–21.
11 Így a legf!bb eszmei értékként említett szerelem jelenléte csupán egy sz"k társadalmi körre 
 korlátozódik: „a történet abban a nagyvárosban játszódik, ahol szeretni és dalolni csupán az 
 alantas néposztályban szokás.” (185.)
12 Erre utal a szokatlanul er!teljes levéírói megjegyzés, amely a pesti regény megírásának 
 körülményeit az állatkínzáshoz hasonlítja. (186.)
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A negatív jelenségek ilyen mérték" általánossá tétele után érdemes a továb-
biakban arról is meggy!z!dni, hogy tényleg maradéktalanul megfeleltethet!-e 
a regénybeli megjelenítés a levélben körvonalazott látásmódnak. Ezek a poétikai 
összefüggések ugyanis olyan el!zetes olvasói elvárások, társas értékítéletek forrásai, 
amelyeket nem minden tekintetben igazol vissza az el!adott történet. Bori Imre ösz-
szefoglaló tanulmánya is részletesen foglalkozik ezzel a regénybeli ellentmondással:

A vörös postakocsihoz írott el!szava ezért magánál a regénynél is mesz-
szebb mutat: az írói szándékról beszél, mely ebben a regényben kapott 
els! ízben formát, e kontextusban pedig a regényr!l is vall, amely az 
el!szóval szembesítve kevesebbet tartalmaz, mint amennyit Krúdy ígért. 
Nincs azonban okunk osztozni a regény kritikusainak zavarában a szán-
dék és a megvalósulás ellentmondásai láttán, amelyeken rendszerint 
úgy próbáltak meg úrrá lenni, hogy csak a regényr!l beszéltek, az el!-
szó intencióit pedig elhallgatták. Krúdy el!szava elvi jelent!ség", írói és 
morális tudatosságának mértékér!l valló, a regényen túlmutató, de arra 
is vonatkozó és vonatkoztatható ars poetica tehát, s méltán kell Krúdy 
legfontosabb megnyilatkozásai közé sorolnunk, tudatosságának fontos 
dokumentumaként. Ebben az el!szóban teremti meg az írói prózát, mely-
lyel kortársai m"vészetfelfogásához közelít, itt rögzíti az aktívan figyel! és 
éber szem", ám ólelk" bohém alakját, aki a látszat és valóság oly id!szer" 
kérdésében foglal állást, és a valóság mellett dönt a m"vészeknek ezzel 
folytatott pörében.13

A szerz! gondolatmenetének jelent!s részével alighanem mi is egyetérthetünk. 
Az elbeszélés morális megítélésének szempontjait ugyanis nem hagyhatjuk ki az 
értelmezésb!l, mert számos olyan aspektust tartalmaz, amely hiányában lényeges 
magyarázó és motivációs elvek nélkül maradnánk. Azokat az elbeszél!i dilemmákat, 
amelyekre Bori is joggal utal, nem feltétlenül érdemes a fikció és a realitás közötti 
választásként bemutatni, hiszen a szöveg paratextusában sem feltétlenül a realitás 
fejez!dik ki minden tekintetben. A regényb!l tudható ugyanis, hogy ennek el!zetesen 
csupán egy meglehet!sen kritikus szeletét érinti. 

Emiatt azonban annak a lehet!sége is fennáll a történet befogadása során, hogy 
az olvasónak a szerepl!kr!l szerzett utólagos benyomásai nem egyeznek meg telje-
sen azzal az értékeléssel, amellyel az el!szóban találkozhattak. Mivel az ott felvázolt, 
meglehet!sen negatív morális beállítások a regény egészének ismeretében igencsak 
túlzónak t"nhetnek, megtörténhet, hogy az olvasó az események kimenetelét végül 
pozitívabbnak gondolhatja, mint a levél alapján azt el!zetesen várni lehetett volna. Erre 
vonatkozólag érdemes figyelembe venni azt a körülményt is, hogy a történet a nagy 
negatív társas folyamatokról olyan kisközösségekre irányítja rá a figyelmet, amelyek 
megjelenítése során a szerepl!k személyes vágyai, társas ösztönei kerülnek el!térbe. 
Így a történet kibontakozása során megfigyelhet!, hogy a regény társadalomkritikai 

13 Bori Imre, Krúdy Gyula nagy évtizede. Egy pályaszakasz történetének vázlata = U!, Fridolin és 
 testvérei, Forum, Újvidék, 1976, 108–109.
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szempontból ugyan elmarad az el!szóban hangoztatott markáns nézetekt!l, ám túl is 
lép rajta: a személyes életutakon keresztül némileg átalakítja a befogadói elvárásokat. 
Erre a szemléleti elmozdulásra nyújtanak az elbeszél! számára poétikai lehet!séget 
a közvetlenségre utaló beszédmódok vagy a személyes körülményekre rávilágító 
események, amelyek a szatirikus hangoltság ellenére a szerepl!k iránti együttérzés 
és rokonszenv felkeltésér!l sem mondanak le.

Történetmondás és él!beszéd összetartozása a regényben – néhány el!zetes meg-
jegyzés

A két elbeszél!i szólam eltérése, amely a megjelenített világgal szembeni morális 
kételyeit éppúgy hangsúlyozza, mint a regény szerepl!i vágyainak, ábrándjainak 
jelent!ségét, termékeny feszültségek forrása. Az elbeszélés egyik jellemz!jeként 
a regény bizonyos szerepl!i olyan közéleti események részeseivé válnak, amelyek 
lehet!séget adnak számukra, hogy azoknak az érzéseknek, gondolatoknak, amelyek 
az elbeszél! számára látható értékkel rendelkeznek, hangot is adjanak. A történet 
töredékességének, szétaprózottságának, látszólagos eseménytelenségének egyik 
gyakori oka éppen az, hogy azok a szálak, amelyek a f! cselekményhez kapcsolód-
nak, többnyire olyan jeleneteket készítenek el!, amelyekben látványosan megn! a 
szerepl!k saját történeteinek jelent!sége. Ezek ugyanis kiemelt epizódokká válnak, 
amikor a megszólalók, önmaguk fontosságát hangsúlyozva, átmenetileg képesek 
felülkerekedni azokon a nehézségeken, amelyeket az emberi kapcsolatok mélyül! 
válsága idézett el! számukra.14 

Ugyanígy szembeötl!, hogy ezeket a helyzeteket az elbeszél! olyan körültekin-
t!en készíti el!, hogy a regény szerepl!inek többsége közvetlen nyelvi megnyilvá-
nulásaival is ott legyen ezeken az eseményeken. Erre a háttértevékenységre jellemz! 
– ami a narrátor rejtett érdekeltségre is rávilágít –, hogy a történések keretezése 
olyan társasági helyszínekhez kapcsolódik, mint a pesti színház és Madame Louise 
szalonja. Olyan közösségi találkozóhelyek ezek, ahol az ismer!si, baráti társaságok 
tagjai kötetlenül véleményt mondhatnak a közélet különböz! jelenségeir!l.15 A 
perspektíva megválasztását a regényben az is befolyásolja, hogy a történésekben 
résztvev! szerepl!k megszólalásait részben vidéki vagy külföldi múltjukból adódó 
kívülállásuk határozza meg, amely párhuzamba állítható a postakocsin Pestre érke-
z! elbeszél! néz!pontjával.16 Az így létrejött narráció, amely a nagyvárosi életbe 

14 Felmerül az értelmezés kapcsán egy olyan szempont is, amely a prózai beszéd plurális jellegével 
 függ össze. Érdemes közelebbr!l megvizsgálni ugyanis azt a körülményt, hogy miként biztosítja a 
 lehet!séget az elbeszél! arra, hogy a periférikus szerepl!k a személyes megszólalás folytán 
 esetenként a beszélgetés középpontjába kerüljenek, ezzel biztosítva számukra az alternatív 
 történetmondás lehet!ségét. Erre utal pl. Fried István, Kit visz el az ördög? Egy Krúdy-regény 
 fordított világa, Irodalomtörténet 2004/2., 291–292.
15 Err!l az alapvet! elméleti összefüggésr!l lásd Benjamin Harshav tanulmányát, amelynek egyik, 
 a regény szempontjából is el!remutató megállapítása, hogy a társas történések elemzése során 
 az események résztvev!inek eszmei-morális indítékaira, viselkedésmintáira is érdemes reflektálni, 
 nemcsak a történetben betöltött szerepükre. Theory of the literary text and the structure of non-
 narrative fiction. In the first episode of War and Peace, Poetics Today 1988/3., 639.
16 Bori Imre is kitér a postakocsi jelentésének sokrét" motiváltságára. A többértelm" jelkép felidézi 
 a vidék békebeli hangulatát, másrészt pedig hírt ad az elbeszél! anglomániájáról is – Alvinczi 
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egyfajta vendégperspektívából nyújt betekintést, az ismer!sség és az újszer"ség, 
de a rejtett naivitás képzeteit is képes megjeleníteni. Másrészt arra is alkalmas, hogy 
a közrem"köd!k és a társas környezet szereplehet!ségeinek, viselkedésmintáinak 
ellentmondásaira is rávilágítson. 

Az elbeszélés elején a f!városba költözött két vidéki színészn! perspektívája 
érvényesül. Szilvia és Klára Feld Zsigmond színkörébe tett látogatását például Urba-
novicsné, a gazdag Dráva-menti nagynéni meghívása készíti el!, aki azért utazik a 
f!városba, hogy pénzét költse, színházba járjon, s utána jól érezze magát a m"vészek 
társaságában. A színészn!k meg Urbanovicsné lovaskocsin mennek az el!adásra, 
amikor meglátják az utcán Alvinczi gróf velük szembejöv! postakocsiját – az esemény 
is már jól jelzi a külföldi és a magyar életmódbeli és m"veltségi minták együttes jelen-
létét. A külföldi irodalmi példák jelent!ségére utal Szilvia sokatmondó monológja is, 
aki világirodalmi olvasmányait idézve ad hangot bels! vágyainak: „Orosz diáklánynak 
kellett volna lennem. Eh, hogy K!bányán születtem!… Abban az országban még vannak 
férfiak. Gorkijnak lehettem volna a szeret!je vagy egy nihilistának! Istenem, milyen 
egész, tökéletes emberek élnek Oroszországban. Még a regényalakok is, a Turgenyev 
regényeib!l, vagy Oblomov, mind érdemesek arra, hogy egy n! beléjük szeressen.” 
(189.) A m"veltségi minták összehasonlítására tett kísérletek rendre megjelennek a 
szerepl!k történetbe való belépése során. Érdekes sajátossága a regénynek, hogy 
többnyire létrejön egy sajátos ironikus ellensúlya is az említett külföldi m"veltségi 
mintáknak, így például Urbanovicsné szólamaiban, akinek gondolkodásán és élet-
vitelén is nyomot hagy a hagyománytisztelet. Ezt a szemléletet tükrözik színházzal 
kapcsolatos megszólalásai, amikor például egy jelképes gesztusnak tulajdonít túlzottan 
nagy jelent!séget: „Egy Zríni volt a világon. A Kürtös nev" színész Kaposvárott. Mid!n 
azt kiáltotta: Jézus! Jézus! – megállott a szívem verése.” (195.)

A társasági események, a színházi közeg a közvetlen társalgás lehet!ségét 
teremtik meg. A szerepl!k megítélése szempontjából ilyenkor egy-egy elejtett 
megjegyzésnek, jelentéktelennek t"n! részletnek is meglehet a maga jelent!sége 
az elbeszélésben. Rezeda úr, a szerkeszt! sajátos életunt néz!pontját tükröz! szavait 
például érdemesnek találja arra a történet elbeszél!je, hogy közvetlenül idézze. Ilyen 
eseményre utal Rezeda harmadik lapjának, A lámpásnak említése is, amely jelképes 
értelm" címével ellentétben a szerkeszt! szerint inkább a mélabús nagyvárosi olvasók-
hoz szól. Kés!bb azonban a folyóiratról kiderül, hogy színészn!k is szívesen olvassák, 
amivel meglehet!sen nagy érdekl!dést kelt a hölgyek körében. Ez a cselekménymoz-
zanat is jól jelzi azt az ironikus elbeszél!i eljárást, hogy a regényben a jelentéktelennek 
vélt motívumok olykor felértékel!dnek, a jelent!snek vélt események pedig gyakran 
elveszítik társadalmi jelent!ségüket. Ez a relativizáló látásmód a perspektívaválasztás 
következménye, amely viszonylagossá teszi az értékválasztásokat, és így az elhanyagolt 
részletek is nem várt jelentéstartalmakat szabadíthatnak fel. A plurális értéktulajdonítás 
karikírozott megnyilvánulásaként értékelhet! az említett lap esetében az is, hogy a 

Eduárd élettörténetében szép számmal fordulnak el! efféle kulturális utalások. A postakocsi els! 
regénybeli említésének is ez a jelentéstulajdonítás adja az értelmi hátterét: „Az ostorhegyen fehér 
nadrágos, bársonysapkás lovászlegény ült, a kocsis szinte emeletnyi magasságban foglalt helyet az óriási 
vörösre festett postakocsi ormán, amelynek lámpásai messzire sugárkévéket vetettek. Talán az angol 
lordok utaztak így hajdanában Walesb!l Londonba, mikor még nem volt vasút.” Vö. Bori, i. m., 114–115.
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színészn!k kedveseir!l, kitartottjairól is közöl híreket, és általában véve jellemz! rá 
a banális színházi helyzetek ironikus felnagyítása. A mellékes körülmények fordított 
jelent!ségére jellemz!, hogy megítélésük függ a társas jelenetezés résztvev!inek 
néz!pontjától. Így amikor a szerkeszt! önmagát egy irodalmi alakkal, Don Quijotéval 
azonosítja, egyúttal azt is szemlélteti, hogy milyen módon ismerhet!k fel a regény 
alakjainak önmeghatározásában az irodalmi minták továbbvitelére és átmentésére 
utaló narratív ösztönzések. (214.)

Az el!bb említett irodalmi minták szerepére már többen részletesen kitértek a 
regény értelmez!i közül. Az összehasonlítás megítélése során azonban érdemes szem 
el!tti tartani az elbeszélés körülményeit, amelyek az átvételeket motiválják, illetve azt, 
hogy milyen elbeszél!i környezetbe kerülnek át a hivatkozott témák, toposzok. Gintli 
Tibor több tanulmányában foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy Krúdy elbeszéléseit 
miképpen befolyásolják a világirodalmi szerepminták.17 A jelenséggel kapcsolatban 
megjegyezhet!, hogy ezeknek a kölcsönzött elbeszél!i elemeknek a funkciója nem 
annyira szerkezeti, inkább magyarázó jelleg", mindenekel!tt olyan azonosulási min-
tákat jelöl, amelyek a szerepl!k tipikus jellemvonásait és magatartását magyarázzák. 
Ezek egyúttal jelzések, amelyek megteremtik a kontraszthatás, a kölcsönös viszonyítás 
lehetséges kereteit is az elbeszél! számára. Sajátlagos regénybeli szerepük az elbe-
szél!i helyzet és a cselekmény mintáinak átvétele helyett inkább abban mutatkozik 
meg, hogy maguk is a reflexió tárgyává válnak, többnyire kommentár vagy ironikus 
megjegyzés formájában. 

Az irodalmi el!képekre való hivatkozás a szerepl!k szempontjából elbeszél!i 
pótszerként is felfogható, amely hozzájárul ahhoz, hogy az életben jelentkez! kap-
csolati válságok, egzisztenciális hiányok miatt el!állt helyzetre ideiglenes kárpótlásul 
szolgáljon. Az említett irodalmi mintáknak ugyanis többnyire létezik egy olyan pozitív 
társas vagy eszmei vonzata is a regényben, amely valamelyest ellensúlyozni tudja az 
emberi kapcsolatok fokozatos kiüresedését. Az irodalomban fellelt szerelmi toposzok 
ebben a helyzetben a szerepl!k számára személyes igazodási pontokat jelölnek, 
amelynek során lelki életük, kölcsönös érzelmeik is igazolást nyerhetnek valamilyen 
el!re elképzelt, regényes formában. Ebben a tekintetben Krúdy elbeszélésmódjának 
kett!s irányultsága domborodik ki, hiszen egyszerre képes éreztetni a szerelemkép-
zet idealizált igényét, másrészt az egyes szerepl!k ironikus gesztusain keresztül a 
jelenséggel kapcsolatos kételyeit.18 

17 Gintli Tibor például a szövegközi utalások kapcsán számos világirodalmi összefüggést említ, így 
 például a Jevgenyij Anyegint, A kaméliás hölgyet, illetve a Hiúság vásárát. Emellett megjegyzi, 
 hogy érdemes a puszta említésen, a formális szövegközi rájátszáson túl olyan szempontból is 
 értékelni a jelent!ségüket, hogy azok milyen cselekményelemek, elbeszél!i perspektívák 
 kiindulópontjai lesznek a regényben. Így többek között kiemeli a kalandregény és a szerelmi 
 regények mintaadó m"faji szerepét Krúdynál. L. err!l A komparatisztika mai lehet!ségei a Krúdy 
 olvasásban, illetve a Szent Hermandad tisztel!i cím" tanulmányokat, Gintli, I. m., 128–148.
18 Bori Imre is utalást tesz arra tanulmányában, hogy az elbeszél! olykor szenvedélyes moralistaként 
 viselkedik. Az egyik fontos aspektusa Bori értelmezésének, hogy a szerepl!k bizonyos 
 megnyilvánulásai gyakran kóros lélektani vonásokat öltenek, amire az elbeszél! az etikai távolság 
 megválasztásával vagy egy erkölcsi példa hathatós felmutatásával válaszol. A mi szempontunkból 
 azonban ennél jóval meghatározóbbnak t"nik az irodalmi párhuzamok kérdése, mivel a létrejött 
 szövegközi viszonyoknak, hasonítási megoldásoknak fontos szerepük van a szerepl!k lélektani 
 motivációja szempontjából. Emellett a melankólia hasznos ellenszerének is tekinthet!k, hiszen 
 egyúttal az életkedv visszatérését is el!segíthetik. Bori, i. m., 126.
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El!térben az él!szó megjelenítése: Madame Louise szalonja

A már megismert elbeszél!i szempontok társasági eseményre vonatkoztatása jól 
szemléltetheti a szerepl!k történeteire fókuszáló elbeszéléstechnika f!bb jellegze-
tességeit. Bori Imre megállapításához, mely szerint az elbeszélés középpontjában itt 
is a szerepl!k állnak, hozzá kell tennünk, hogy ennek a körülménynek els!sorban a 
szerepl!k mondanivalója, önigazolása szempontjából van jelent!sége a regényben. 
A kedélyes társalgás, társasági adomázás szerepe azért n! meg Krúdynál, mert a 
mesél!knek esélyt ad arra, hogy személyes történeteik egy-egy érdekes részletét 
másokkal is meg tudják osztani. 

A m"vészek, írók tiszteletére Srottis Vilma, a szalon tulajdonosa által rendezett 
estélyre Klárát Rezeda úr kíséri el. A regényben megfigyelhet! különleges elbeszél!i 
vonzalom a m"vészet és a színjátszás iránt, amelyet a színészn!k korai középpontba 
kerülése is el!revetített. Klára sóvárgó szavait már korábban is idézte az elbeszél!, 
amikor arról álmodozott, hogy orosz nihilisták szeret!je óhajtott lenni diákkorában, 
vagy amikor áttételesen Turgenyev regényeinek h!seibe szeretett bele. Madame 
Louise szalonjában ennek a vágynak leleplez!dik az illuzórikussága, ugyanis egy olyan 
íróval találkozik össze, akinek társadalmi nézetei hasonlítanak az orosz nihilistákéhoz, 
Bonifácz Béla mégsem olyan ember, mint akir!l Klára kamaszkorában álmodozott. A 
n! irodalmi vonzalmainak kiélése helyett inkább arra készül, hogy az estélyen megis-
merkedjen Alvinczi gróffal, akir!l Rezeda mesélt neki. Az elbeszél! eleinte semleges 
perspektívát választ a szerepl!k jellemzésére. El!ször nagyobb terjedelemben ismerteti 
a háziasszony el!életét, amelyb!l kiderül, hogy hányattatott élete során valamelyik 
jóakarója segítségével a párizsi arisztokrácia fels!bb köreibe is bejárása volt. Egy 
párizsi fogadás alkalmával ismerkedett meg Alvinczi gróffal is, aki párizsi követ volt 
abban az id!ben. Madame Louise, a virágáruslányból lett kaméliás hölgy, aki rendkívül 
ügyesen mozog a közéletben, a társasági együttlét középpontjába kerül Pesten, és 
alkalmat teremt arra, hogy a m"vészek és az el!kel!ségek találkozzanak egymással. 

Az elbeszél! számára a szalonbeli történések folytonossága miatt fontos, hogy 
egyre inkább Klára perspektívájához közelítsen. A szalon tulajdonosa el!ször a színész-
n!t köszönti, majd egy asztalhoz ülteti Bonifáccal, aki érdekes periferikus szerepl!je 
a társasági életnek, de nem olyan karakteres h!s, mint az orosz regények lázadói, 
inkább melankolikus személyiségvonásai nagyítódnak fel. A legbarátságosabbnak 
nevezett pesti ház vidékies légköre a vendégek számára az otthonosság képzetét 
közvetíti, ugyanakkor az elbeszél! ezzel párhuzamba állítva érzékelteti a hely szelle-
mére jellemz! sajátos nagyvilági benyomásokat is. Madame Louise rövid jellemzése 
kifejezi azt a szokatlan összhatást, amit az ismer!s helyi színek és a kozmopolita 
életmódra utaló társadalmi utalások teremtenek: „Jókedv", teli kacagása, zengzetes 
hangja megtöltötte a kis szalont, ahol a velszi herceg ajándéka, egy aranygém tartotta 
hátán a névjegytartó kosarat. Könny" ruhájában, papucsszer" félcip!jében oly fürgén 
térült-fordult, mintha sosem hagyta volna el a faluját és az !si házát.” (250.) A vidékies 
és a nagyvilági ízlés egymás mellett élése nyilvánul meg, amikor ugyanúgy rántottát 
tálalnak fel a vendégeknek, mint ahogy egykor a perzsa sahnak, hozzá dunántúli 
bort fogyasztanak az asszony szül!falujából. Az ott járt hercegekr!l, nagykövetr!l 
személyes ismer!sökként beszélnek a vendégek. Azoknak az el!kel!ségeknek, 
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akik korábban szívesen megfordultak ezen a helyen, utalásszer" megidézése után 
a szalon leírására kerül sor. A szobabels! megtekintése során a legtöbb figyelem a 
családi fényképekre és a festményekre irányul. Az angol király, bíborosok, mágnások 
képei mellett ott vannak Louise személyes tárgyai is, amelyeket nagy gonddal !riz. 
A jelenet inszcenírozása során egyszerre érvényesül az újonnan érkezett vendégek 
és a háziasszony perspektívája.

A társalgás kibontakozását ugyanakkor néhány kellemetlen körülmény hátráltatja. 
A házban lakik Madame Louise-zal egy férfi, aki gyakran zavarja meg az eredetileg 
könnyednek induló beszélgetést. Ilics Ivánnak, akinek neve a szerepl!k többsége 
számára kedves irodalmi emlékeket idéz fel, inkább elválasztó, mint kapcsolatteremt! 
szerep jut az elbeszélésben. A társaságnak kellemetlenséget okozó férfin kívül jelen 
van még egy másik vendég, Bonifácz Béla, a költ!, aki szintén elidegenít! hatást vált 
ki radikális társadalmi nézeteivel.19 Kettejük csíp!s megjegyzései, gyakori közbeszólá-
sai miatt a résztvev!k kénytelenek eltérni a beszélgetés közös történeteken nyugvó 
eredeti tárgyától. Ugyanez fordul el! egy gondosan el!készített drámai darab nyílt 
színi el!adásával is, amit szintén kívülr!l zavarnak meg. Így az estély f! m"sorszá-
mát, a lapszerkeszt! egyik jelenetét sem tudja el!adni Madame Louise, mert egy 
ismeretlen vendég miatt váratlanul el kell hagynia a panziót. Az illúzió megtörésével 
olyan negatív feszültségforrás keletkezik, amelyr!l Klára néz!pontja is els! kézb!l 
tudósít, aki csalódottságának közvetlenül kifejezést ad. A fejezet els! része itt ér 
véget; Alvinczi gróf megjelenésével ugyanis az eszmecsere iránya megváltozik, és 
átlép egy másik társas viszonyrendszerbe.

Az elbeszél! a szerepl!k irodalmi nevével tovább er!síti kett!s identitásukat. A 
kaméliás hölgyként jellemzett háziasszony mellett felt"nik a francia kalandregényb!l 
ismert h!s, Monte Cristo grófja is Alvinczi képében. Megfigyelhet! ez a fiktív szerep-
l!kkel való azonosulási vágy másutt is, hiszen Klára például el!tte úgy érzi magát, 
mint egy solymász lovagn! Navarrai Margit udvarában. (257.) Az irodalmi és történeti 
identitás rendkívüli rétegzettsége abból a szempontból is említést érdemel, hogy a 
hercegn!höz köthet! egy Boccaccio novelláihoz hasonló elbeszéléskötet megírása, 
amely tovább gazdagítja az elbeszélés szépirodalmi asszociációit. A romantikus h!sök 
említése nyilvánvalóan megnöveli a szerepjáték lehet!ségeit az elbeszélésben, mint 
ezt Bánszky István tanulmányának terjedelmes névlistája is bizonyítja.20

A romantikus szerepl!kre történ! irodalmi hivatkozások regénybeli megjelené-
sér!l elmondható, hogy a közismert klasszikus irodalmi minták szerepét az elbeszél!i 
környezet is képes befolyásolni. Az irodalmi h!sök megidézése egyben arra utal, 

19 Bonifáczról Madame Louise megjegyzi, hogy Eötvös Károly regényt írt róla, Aki örökké bujdosott 
 címmel, ami a név többes jelentésének újabb szépirodalmi formáját példázza.
20 Az irodalmi névhalmozás elbeszél!i szerepér!l lásd Bánszky István, Krúdy „irodalmi tárlata”  
 A vörös postakocsi cím" regényben = Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis 1985/12., 
 31–39. Az itt feltárt kulturális utalások szerteágazó összefüggései alapján feltételezhetjük, hogy 
 az elbeszél! az eszmei és m"vészi hatáson alapuló jelentésnek jellegzetes kontextusteremt!, 
 motiváló szerepet tulajdonít. Ugyanakkor ennek a sajátos képzettársításnak megjelenik egy 
 végletekig vitt formája is, amikor a klasszikus el!kép és a regénybeli minta sorrendjét megfordítja 
 az elbeszél!: „A nemes gróf mindent komolyan vett az életben. Els!sorban a vallást tisztelte. 
 Szent Lajos és lovagjai tanulhattak volna Ferdinánd gróftól. Hívebb gyermeke nem volt nála az 
 anyaszentegyháznak. #szinte, középkoriasan magas szárnyalású áhítat csengett hangjában, 
 mid!n a mennyet s szentjeit említette.” (246.)
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hogy a szerepl!k egy jelképes társadalmi álarcosbál tagjai, akiknek önazonossága 
egyszerre többféle kulturális hatásra vezethet! vissza. Így a gróf alakja például az 
angol vonzalom mellett számos misztikus, keleti vonást is felvesz. Ez a körülmény 
pedig nemcsak az irodalmi analógiákat er!síti fel, hanem olyan egzotikus kontraszt-
hatásoknak a forrása, amely nyomot hagy jellemzésén: „A szomszéd szobában téli-
kabátban, kalapját kezében tartva, unott, fanyar tekintettel állott Alvinczi. Az arca tán 
még sárgább volt, mint máskor, és minden szakálla különálló volt. Elmehetett volna az 
ázsiai pusztákra madárijeszt!nek, ahol Dzsalnak hívják az északi szelet. Mintha nagyon 
fázott volna, vagy messzir!l utazott volna fergeteges id!ben, és hideg csapkodta 
hátulról és oldalvást a gyékényes kocsit…” (257.) Az idézet Alvinczi gróf alakjának 
els!, meglehet!sen elidegenít! jellemzésével a meglév! irodalmi klisé ellenében a 
szerepl! kinézetének különös, idegen vonásait emeli ki, vagyis egy ismer!s irodalmi 
szerepl! alakja helyett inkább a vendég f!nemes idegenségének képzetét sugallja. 
Erre a személyiségvonásra er!sít rá az uralkodó társasági nyelvhasználat, amely az 
angol sire, felséges úr megszólítással jelzi a gróf személyének fontosságát. Alvinczi 
személye ezáltal egyszerre hordozza magán a keleti és a nyugati fens!bbség rejtélyes 
jeleit. Az elbeszél! azonban rácáfol a várakozásokra, a gróf az !t övez! figyelem 
ellenére sem ragadja magához a szót, csak rövid proszitot mond, majd elhagyja a 
szobát, és a továbbiakban nem vesz részt a társalgásban. Alakja inkább küls! meg-
jelenésével, gesztusaival t"nik ki, mintsem érdekes mondanivalójával. Klára és a gróf 
találkozásainak mindegyike ezt az elbeszélésmintát követi. Mivel nem tud közelebb 
férk!zni hozzá, a n! számára csak egy ideálkép révén van jelen, mintsem olyan sze-
repl!ként, akivel valós kapcsolatba kerülhet. Még három további ilyen alkalomról 
számol be az elbeszél! a regényben, amelyek a két szerepl! elmaradt közelebbi 
megismerkedését jelenítik meg. Az ezek miatt ért sorozatos csalódások arra késztetik 
a színészn!t, hogy fokozatosan leszámoljon illúzióival, és máshol keresse a társas 
érvényesülés lehet!ségeit.

A szalon további történéseit egy meglep! témaváltás motiválja, ami alkalmas 
lesz arra, hogy Madame Louise-ra irányítsa a figyelmet. A dönt! mozzanat egy pisz-
tolygolyó által ütött sebhely, amit a n! egy szerelmi csalódás után szerzett magának. 
Ennek a múltbeli eseménynek a felidézésére azért lesz alkalma Madam Louise-nak, 
mert ideiglenesen más vonja el a figyelmét azoknak, akik többször megzavarták az 
elbeszélést. Ezzel elérkeztünk ahhoz a jelenethez, amikor el!ször van rá mód, hogy 
mindenféle megszakítás nélkül adja el! a történetet a regény egyik szerepl!je. Ebben 
van fontos szerepe a hosszú monológnak, amit a Krúdy-szakirodalomban gyakran 
az operabeli nagyária fogalmával közelítenek meg.21 A komolyzenei párhuzam al-
kalmazását több körülmény lehet!vé teszi, az elbeszélés sajátosságait figyelembe 
véve azonban ebben az összefüggésben talán azért lehet még inkább indokolt az 
alkalmazása, mert a szünetekkel tagolt sokszerepl!s él!beszéd itt adja át el!ször a 
helyét egy hosszabb személyes reflexiónak.22 Az els! személy" tirádának nevezett 
monológ térnyerését, amely gyakori jelenség Krúdy elbeszéléseiben, a szalonban 

21 Lásd Kemény Gábor, A „szecessziós” Krúdy, Magyar Nyelv!r 2001/3., 320. 
22 A hosszú monológnak ezúttal is megjelennek a morális aspektusai. Az operaanalógia mintájára 
 az esemény leírható a szerelem elemi erejének etikai vonzataival is. A m"faji párhuzam azért 
 is helytálló lehet, mert a jelenség alkalmat ad arra, hogy a közvetlen önfeltárulkozás hatásos 
 eszköze legyen.
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végig a társalgás önjelölt szerepl!inek közbeszólásai, oda nem ill! megjegyzései 
akadályozzák. A regény töredékességének, száltévesztésének23 elemi tapasztalata 
ezért azzal is összefüggésbe hozható, hogy a jelenet során az el!bb említett különc 
szerepl!k, megnehezítik az elbeszél! dolgát, s ezzel a kiemelt motívumok kibontá-
sát is késleltetik. A beszédhelyzet elbizonytalanítására tett elszórt kísérletek mellett 
ugyanakkor megfigyelhet! az az elbeszél!i törekvés is, hogy az ismétl!d! jelképes 
képzeteknek megfelel! teret engedjen. Így például a sebhely24 látványának cselek-
ményesítése akkor nyeri el igazi jelent!ségét, amikor Madame Louise hatásvadász 
gesztusa után nem sokkal a társaság másik tagjáról, Rezedáról is kiderül, hogy csaknem 
ugyanilyen sebet ejtett magán.25 Az él!beszédnek tehát megfigyelhet! egy olyan 
természetes dinamikája a történetben, amelyet túlnyomórészt a jelenlev! szerepl!k 
jellemz! reakciói, képzettársításai hoznak mozgásba. Krúdy regényében a jellemz! 
társas hatások szerteágazó kontextusa miatt sokszor fontosabbá válik az, hogy a 
résztvev!k mit gondolnak egy társasági eseményr!l, mint maga a cselekmény. Az 
él!beszéd érzékeltetése ebb!l a szempontból is igen lényeges írói eszköznek bizonyul.

A történet személyes összefüggései némileg más megvilágításba állítják az iro-
dalmi alakmásként felmerül! kaméliás hölgy motívumát is, amely egyúttal megteremti 
az alternatív történetmondás lehet!ségét: „Én pedig boldogan mosolyogtam az ágy 
körül tolongókra. Íme: ez A kaméliás hölgy igazi utolsó felvonása, nem pedig ahogy 
Dumas fils megírta.” (260.) A jelenet összefüggésbe állítása során megfigyelhet!, 
hogy a szerelmi csalódás említése az öngyilkossági kísérlet lehetséges okaként a 
közönség részér!l egyöntet" elismerést vált ki. Élénk személyes szimpátia övezi azt 
a megjegyzést, miszerint egy nagy író is méltónak találta, hogy az eseményr!l hírlapi 
cikkben tudósítson. Ezúttal sem választható el a történet megismerését!l a társadal-
mi értékítélet kinyilvánítása, mely az anyagi érdek fölé emeli a szerepl!k személyes 
érintettségét: „Szilveszter úr megindultan rázogatta a fejét. Nem, a regényes Madam 
Louise-ról nem tételezhet! fel, hogy anyagi bajok miatt emelte volna fel a fegyvert. 
Sokkal nemesebb volt ! ennél.” (261.) A szerencsés kimenetel" eseménynek közéleti 
szintre emelése megengedi, hogy az elbeszél! tudósítson a Madame által vallott 
személyes elvekr!l, és egyúttal a kellemetlenked! Ilics Iván ellen hangolja a társaság 
többi tagját. Az él!szóban el!adott történet a szerepl!k eltér! személyes érdekeltsége, 
társadalmi helyzete és nézetei ellenére is képes kiváltani a rokonszenv érzését, még 
akkor is, ha az estély történéseir!l a résztvev!knek egészen eltér! a véleményük.

A társasági esemény utólagos megítélésében csak a két távozó vendég, Reze-
da és Klára gondolataira hagyatkozhatunk. A kettejük közötti szemléleti eltérést az 
okozza, hogy az újonnan érkezett szerepl! naiv felfogása nem egyeztethet! össze 
Rezeda szkeptikus látásmódjával. Ami a férfit untatja, a fiatal n! számára követend! 
magatartásmintát jelent. A kettejük eltér! reakcióit társadalmi szerepeik különbsége 

23 Lásd Szántó Ágnes, Két korszak határán. Krúdy Gyula: Régi és új emberek, Életünk 1978/6., 545.
24 A lelki sebekre Louise pártfogója, Ferdinánd gróf kínál gyógyírt a n! számára, ami azonban, úgy 
 t"nik, el!ször nem bizonyul eléggé hatásosnak: „Louise, légy vallásos – mondta rajongó hittel.  
 A vallás minden. Az élet nem üthet szíveden annyi sebet, hogy a vallás meg ne gyógyítaná. 
 S b"nbocsánatra mindig számíthatsz.” (246.)
25 „Horváth kisasszony estefelé kapta meg a levelet. Kocsira ült, és Rezeda úrhoz hajtatott. A hírlapírót 
 ekkor már elvitték a ment!k. A katonafegyver derék sebet vágott a szíve fölött.” (334.)
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is magyarázza, amely a színészn! beleél!-képessége és a szerkeszt! áttételesebb, 
kritikusabb szemléletmódja között létrejön.26 A szalon eseményeinek eltér! szerepl!i 
motiváltsága jól szemlélteti az elbeszélés többirányú, széttartó jellegét. Krúdy elbe-
szél! technikájának itt is megmutatkozik az a jellegzetessége, hogy az él!beszédre 
jellemz! el!adásmód és a szerepl!i állapotrajz alkalmanként fontosabbá válik, mint 
maga a cselekmény motivációja. A közlés jellege miatt helyenként a társas kénysze-
rek is átírhatók annak megfelel!en, hogy mennyire magától értet!d!en kerülnek 
el!térbe az él!szóra jellemz! személyes összefüggések. Az élénk társalgás és az 
annak nyomán létrejött értékítéletek megfogalmazásai olyan cselekményelemeket 
írnak felül, mint a színjáték el!adása vagy a vendéglátás gasztronómiai vonatkozásai. 
Az él!szó többes számú értékvonzatai folytán ezeknek az alkalmaknak a jelent!-
sége jóval túlmutat az érzelmi kitörések operaáriaszer" megjelenítésén, hiszen az 
él!beszéd egymásra rétegz!d! aspektusai jelentékenyen hozzájárulnak ahhoz, 
hogy az eseményekb!l sokféleképpen részesül! beszédmódok jöjjenek létre. Krúdy 
regényének összetett társas közlései meggy!z!en szemléltetik, hogy voltaképpen 
milyen értelemben nevezhet! a beszélgetés megjelenítése az elbeszélés másféle 
eszközökkel történ! folytatásának.

26 A meglehet!sen naiv felfogást ugyanakkor utólag keretezi a perspektivikus látásmód személyes 
 igénye is a színészn! részér!l: „Nem érti ezt maga, Rezeda úr – felelte Horváth kisasszony. – 
 Mégiscsak ez a nagyvilág kapuja… A Madame palotája olyan az én életemben, mint egy határszéli 
 állomás. Elmarad vonatom mögött az unalom, a szegénység, a gond és az egyhangúan elmúló 
 napok.” (263.)
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Nyerges Gábor Ádám

„egy fejben is belátható táv”
A BETEGSÉG MINT VEZÉRMOTÍVUM ORBÁN OTTÓ KÖLTÉSZETÉBEN
 

Orbán Ottót vélhet!en 1980-ban1 diagnosztizálták a Wilson-kór (hepatolenticularis 
degeneráció) nev", ritka, genetikai alapú2 betegséggel. A kórra jellemz!, hogy sok 
éven keresztül lehet akár teljesen tünetmentes, illetve a kezdeti tünetek megjele-
nését!l számítva is rendre évek (átlagosan tíz)3 telnek el a diagnózis felállításáig, 
valamint egyik lehetséges manifesztációjának tünetei, mivel nagyban hasonlítanak 
a kezdeti stádiumú Parkinson-kórra, gyakran téves diagnózist4 is eredményeznek: 
„Az idegrendszeri megbetegedés kezdeti tünetei igen enyhék és nem specifikusak 
a Wilson-kórra. Leggyakoribb a subcorticalis magvak károsodása miatti beszéd- és 
mozgászavar, a tremor, choreiform és athetoid mozgások.”5 Vélhet!en ennek6 kö-
szönhet! az, hogy rendszeresen maga Orbán Ottó is Parkinson-kórként hivatkozik 
betegségére.7 A Wilson-kór lényege, hogy egy génmutáció következtében károsodik 

1 A diagnózis/a betegség kezdetének pontos datálásához – jelenlegi ismereteim szerint – igazán 
 megbízható forrás nem áll rendelkezésünkre. A legpontosabb támpontot Gartner Éva Orbán 
 Ottóval készült beszélgetéssorozata szolgáltatja, mely a Magyar Rádió számára készült, adásba 
 azonban csak az interjú egy része került. (Mindazonáltal a beszélgetés két részlete is megjelent 
 nyomtatásban: Gartner Éva – Orbán Ottó, Orfeusz az árvaházban. Orbán Ottóval beszélget 
 Gartner Éva, Szombat 2002/10., 26–28., valamint: Orbán Ottó (–Gartner Éva [szerk. riporter]), 
 Helyettem írták, Holmi 2002/10., 1247–1254. A vágatlan beszélgetés(ek) gépirata szerint Orbán Ottó 
 tudomása szerint 1980-ban kezd!dött a betegsége. A leírtak alapján nem teljesen egyértelm", 
 hogy ez a diagnózis vagy az els! mutatott tünetek id!pontja-e, esetleg is-is. Idézem a forrást:
 „– Tulajdonképpen amióta az Eszter él, azóta maga beteg? 
 – Nem, hát az Eszter…
 – Húszon…
 – 24 éves, ! ‚74-ben született, és 80-ban, szóval még gyerek volt, amikor ez kezd!dött. De az els!  
 id!ben nem volt ez ilyen ronda. Az els! 10 évet azt…
 – Még autót is vezetett, nem?
 – Persze, Amerikában még hosszan autóztunk, meg Amerikából visszaj!ve is. Még ‚77-’78-ban  
 vettek le a kocsiról…
 – ‚88-ban!
 – ‚88-ban, persze.” Gartner Éva – Orbán Ottó, Gartner Éva beszélgetése Orbán Ottóval a Bartók 
 Rádió számára, [a Gartner Éva hagyatékában fennmaradt interjúsorozat gépirata], 2002. február(?), 
 6. kazetta (A beszélgetés leiratát javítások és egyéb változtatások nélkül idézem, a kés!bbiek 
 során is.)
2 Magyarországon (becsült adatok alapján) körülbelül két-háromszázra tehet! a Wilson-kóros 
 betegek száma. Kuczyné dr. Folhoffer Anikó, Magyarországi Wilson-kóros betegek genetikai 
 és klinikai jellemz!i (PhD-értekezés), I. sz. Belgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem Doktori 
 Iskola, Budapest, 2008, 9.
3 Egy 1999 óta tartó vizsgálat eredményei alapján „Az adatok elmezése során megállapítottuk, hogy 
 egy-egy esetben az els! tünetek után több, mint 10 évvel kés!bb derült ki, hogy a betegnek 
 Wilson-kórja van.” Uo., 21.
4 Uo., 15.
5 Uo.
6 Ugyancsak arra enged következtetni, hogy egy darabig (akár élete végéig – ld. a következ! 
 lábjegyzetet) nem volt egyértelm" Orbán diagnózisa, hogy Somlyó György Orbán Ottó halála  
 után kelt, búcsúzó szövegében is „gyógyíthatatlan, kezdetben hosszú id!n át még orvosai által 
 sem megnevezhet! betegség”-r!l ír. Somlyó György, Búcsú O. O.-tól, Holmi 2002/10., 1266.
7 Pl.: Orbán, Az agyafúrt költ! II. = U!, Boreász sörénye. Rajzok és falfirkák, Magvet!, Budapest, 2001, 183.
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az a mechanizmus, melynek keretében a májból az epével kiválasztódik a fölös réz. 
Orbán Ottó az alábbi, ironikus-vicces ismertetéssel írja le ezt a folyamatot betegsége 
és kezelése krónikájaként megírt három (plusz egy) római számmal jelölt tárcasorozata, 
Az agyafúrt költ! els! darabjában:

Agyunk bonyolultságából adódik hibalehet!ségeinek nagy száma és le-
ny"göz! változatossága is. E hibalehet!ségek egyike a Wilson-kór néven 
ismert ritka betegség, melynek során egy enzim hiányának következtében 
fölszaporodik az agyban található réz mennyisége, ami a kés!bbiekben 
súlyos mozgászavarokat okozhat. E folyamatot úgy tehetjük szemléletessé, 
ha elképzeljük, hogy a beteg agysejtjeiben megjelenik Réz Pál, és rögtön 
elkezdi a Holmit szerkeszteni, majd átveszi a Nyugat szerkesztését is, 
majd a Nouvelle Revue Française-ét is – miközben a beteg egyre inkább 
hasonlít Woodrow Wilsonra, az emberbarát ügyvédb!l és professzorból 
lett amerikai elnökre, Trianon bölcsére, aki a maga idejében vonalzóval 
húzogatta az európai békehatárokat, azaz másképpen szólva a betegen 
a bizonytalan léthelyzet okozta tántorgáson és reszketésen kívül az elhü-
lyülés némely tünetei is mutatkoznak, amin ilyen mennyiség" irodalom 
fogyasztása mellett csöppet sem csodálkozhatunk.8

A szerz! betegségére tett els! biztosan és egyértelm"en beazonosítható referenciális 
utalások az életm"ben az 1982-es Szép nyári nap, a párkák szótlanul figyelnek kötet 
verseiben érhet!k tetten. A kötet számos versében (A keresett személy, Az utolsó 
nyár, Catullushoz, Haiku, Éjfél) megfigyelhet!, betegséget és a halál közeledését 
tematizáló elszórt utalásokon felül a teljes egészükben a betegség tapasztalatát 
feldolgozó versek közül az els! az ezen szándékát már címében is egyértelm"sít! 
Betegségemre. Ez a vers, noha a kötetkompozícióban tettenérhet!en utalások, sejte-
tések, el!reutalások el!legezik meg, mégsem kitüntetett vagy kiemelt helyen, hanem 
szintén a Sárkányvér ciklus egyik (ugyancsak nem kiemelt, tehát nyitó- vagy záró-) 
darabjaként szerepel, úgy vélem, az életm" hátralev! két évtizede szempontjából 
is kulcsfontosságú jelent!séggel bír: az egész életm"vét rendkívüli tudatossággal 
épít! Orbán ebben a m"vében tematizálja el!ször ilyen fokú nyíltsággal autobiográf 
referencialitással hivatkozott betegségét, melyr!l, mint arról a szerz! számos nyilat-
kozatában beszámol, már az els! diagnózistól fogva tudta, hogy gyógyíthatatlan. Így 
a versbéli tematizálás egyszersmind az életm" alakulására nézvést is komoly hatással 
van: egyrészt gesztusérték" a döntés, mellyel Orbán beemeli költészete megverselt 
tárgyai közé betegségét, valamint alakuló életm"ve radikális (tematikai) átalakulását 
jelzi el!re, hogy egy új vezérmotívummal b!víti azt. E verst!l a „beteg”, a „gyógyítha-
tatlan”, halálára készül! ember szerepkörével b!vül egyszersmind az Orbán Ottó-i lírai 
beszél! identitása is. A választás, melynek értelmében a társadalmi konvenció szerint 
továbbra is tabuként kezelt,9 súlyos betegségr!l való, privát beszéd áthelyez!dik a 

8 Uo., 181–182.
9 Ld. Susan Sontag gondolatmenetét a rákkal kapcsolatban, mely megállapítások – ha nem is 
 ugyanolyan mértékig, mint a leginkább démonizált betegség esetében – úgy vélem, a többi 
 súlyos kondíció esetében is igaznak bizonyulnak: „Betegek és nem betegek állandó hazudozása 
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m"vészet nyilvános terébe, nem pusztán egy kerülni ajánlatos téma megtárgyalását 
(tabusértést) jelenti, hanem hangsúlyos határátlépési gesztust privát és nyilvános 
tartományai közt is. Orbán korábbi, a biográf önnarratívára épít! versmegoldásai 
rendre múltidej"en, a visszaemlékezés móduszában szólaltak meg, s a bennük 
megjelen!, szubjektív intimitás sosem volt olyan mérték" és közvetlen hangnem", 
mint a jelenidej" betegségtudatról, tünetekr!l és ezek hatásairól írott szövegeiben.

Azt, hogy a betegség toposzának megjelenése nem pusztán egy új vezér-
motívum Orbán Ottó költészetében, hanem alapvet!, elementáris hatással struk-
turálja újra az orbáni életm" bels! m"ködését, híven szemlélteti az is, ahogyan a 
betegség versbeli jelenléte és a lírai beszél! ez által módosuló-átalakuló identitása 
a versbéli viszonyulások szinte teljes egészére kihat. Ezt híven szemlélteti, ahogy a 
kötetben közvetlenül a Betegségemre következ! Egyéniségben szabályosan helyet 
követel magának a beteg(gé lett) ember megváltozott léttapasztalata. A vers azon 
orbáni éndefiniáló m"vek csoportjába tartozik, melyek az egyéni pálya alakulását 
tematizálják.10 Ezekben a m"vekben „Orbán Ottó, a költ!”11 figurája rendre a versek 
születésének hátterét igyekszik fölvázolni, reflektálva akár arra az aktuális költészet-
felfogásra is, mely dönt! befolyással bírt pályája valamely szakaszára, akár az adott 
id!szak történelmi-politikai helyzetét szóba hozva. Mindez itt is megtörténik, a 
felütés egy Orbántól megszokott frázissal indít: reagálva a fiatalkori líráját ér!, egyik 
visszatér! kritikai megfigyelésre, miszerint a szerz!nek nem volt akkoriban saját, jól 
felismerhet! egyéni hangja, s különböz! költ!kt!l „lopkodta” össze pályakezd! 
költészetére jellemz! alapfogásait („Fiatal fejjel egyéniség akartam lenni, / ezért az-
tán kiraboltam Ginsberget és Pilinszkyt”).12 A vers azonban a Lowell lírájához f"z!d! 
viszony tematizálásánál a korábbi efféle Orbán-m"vekhez képest váratlan fordulatot 
vesz hatodik sorától: innent!l ugyanis Orbán lírai beszél!je már nem költészete 
egyik-másik szakaszát elemzi-értékeli, hanem a versek megképz!désének sajátos, 
technikai háttérinformációját osztja meg olvasójával. Ezt a lírai hatást ugyanis nem 
ízlésalapú, poétikailag tudatosan érvényesülni engedett hatásként láttatja („Lowellt 
nem a mohóságom kívánta meg; / öt évig fordítottam a »szonettjeit«, / és eszembe 
sem jutott hasonlókat írni”),13 hanem a szükség kikövetelte, a fizikai lehet!ségeknek a 
romló egészséggel együtt járó, csökken! mivoltához igazodó kényszermegoldásként: 

 jelzi, milyen nehéz feladattá vált szembenézni a halál tényével a fejlett ipari társadalmakban. Mivel 
 a halált ma bántóan értelmetlen eseményként fogjuk fel, azt a betegséget, amelyet általában 
 a halál szinonimájaként emlegetünk, illik eltitkolni.” Susan Sontag, A betegség mint metafora, 
 Európa, Budapest, 1983, 10–11.
10 Lásd b!vebben: Nyerges Gábor Ádám, „Jó vicc. Az életünk múlik rajta”. Orbán Ottó verses 
 pályareflexiói az Alvó vulkán cím" kötetben, Prae 2018/4., 117–135.
11 A pálya kés!bbi szakaszaiban dominánssá váló orbáni dikció és beszédhelyzet, valamint 
 tematika hármas elegye: a költészet egyes kérdéseir!l szólva a vers egyértelm" referenciális 
 utalásokkal játszik rá egy olyan beszédhelyzetre, melyben Orbán Ottó, a költ! szól félig-meddig 
 „beavatott” olvasójához szakmai kérdésekr!l. Különböz! szakmai, költészetelméleti és gyakorlati 
 dilemmáit a közvetlenség móduszában tárgyalja meg, bels!, érvel!, vitatkozó gondolatmenetét 
 a transzparencia látszatát megteremtve közvetíti olvasójának. Ez az orbáni költ!i szerep (melyet 
 legegyszer"bben így nevezhetünk meg: „Orbán Ottó, a költ!”) jellemz!en ironikus, szarkasztikus, 
 nem egyszer gunyoros megfogalmazásokat használ, beszédének regisztere kevert, iróniájának 
 rádiusza pedig a legtöbb esetben az öniróniáig is kiterjed.
12 Orbán, Szép nyári nap, a párkák szótlanul figyelnek, Magvet!, Budapest, 1984, 51.
13 Uo.
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„csak amikor nem tudtam végiggépelni egy oldalt, / és szorultságomban egy fejben 
is belátható távot kerestem / […] / mindenen, amit csinálok, bénuló jobbkezemnek / 
a hieroglifák megfejt!jét váró macskakaparás-védjegye”.14 Ahogy a fenti példából is 
kitetszik, ahogy az elhatalmasodó betegség befolyása fokozatosan kiterjed a beteg 
életének mind több területére, ugyanúgy kódolja újra mind többféle témába „bele-
íródva” Orbán lírájának vonatkozásait is ez a megváltozott tapasztalat, átalakítva például 
a költ!i egyéniséghiány/irodalmi hagyományviszony kapcsán kapott kritikákra adott 
orbáni lírai reakció gondolatmenetét is. Megfigyelhet!, hogy ahogyan a korábban 
idézett, Gartner Éva-féle (2002-ben készült) interjúrészlet esetében, már ennél a jóval 
korábbi szöveghelynél is szorosan összekapcsolódik Orbán Ottó gondolkodásában 
költészet és élet, tehát ars poetica és autobiográf momentumok nála más esetekben 
is szervesen összefügg! logikai összekapcsolásakor a betegség mint mindkét szfé-
rára nézvést meghatározóan befolyásoló körülmény megléte. Míg a Gartner-interjú 
esetében Orbán személyes betegségtapasztalatának elbeszélésekor vált át hirtelen 
ars poeticája ismertetésébe, ezúttal poétikai kérdésekr!l szólva vonja be a szöveg 
terébe hasonló hirtelenséggel, a szoros logikai összefüggés magától értet!d! jel-
legét hangsúlyozva, a betegségnarratívát. Lényeges, a szerz!i gondolkodásmódra 
valló párhuzamosságnak érzem, ahogy ezek az id!ben, m"fajukban és kontextusuk-
ban-beszédhelyzetükben is egymástól hangsúlyosan különböz! szövegek – ilyen 
tekintetben – hasonlóan m"ködnek, hasonló eljárásokkal élnek.

Ilyesformán az (ez alapján inkább autopatográfnak,15 mint autobiográfnak ható) 
Egyéniség cím" versr!l is elmondható, amit Bartal Mária állapít meg Thomas Couser 
terminológiájához f"zött kommentárjában (mely meggy!z!désem szerint az állítás 
általános jellege okán – legalább részlegesen – lírai alkotások esetében is érvényesen 
alkalmazható), nevezetesen, hogy „[a]z elbeszél! betegsége és gyengülése a szö-
veg egészének m"ködésmódját meghatározza”.16 Olyannyira, hogy maga az ennek 
kiváltó okát tematizáló-formaválasztását magyarázó vers (Egyéniség) is éppen olyan 
rímtelen, versszakokra nem tagolt szonettformában íródott, amelynek költészetében 
való megjelenését indokolta Orbán a versben – s amilyen a Sárkányvér ciklus többi 
darabja is. A betegség tapasztalata tehát markáns nyomot hagy magukon a m"veken 
is, tekintve, hogy korlátozó erejével szemben kell megalkotnia magát a szövegnek, 
s ehhez a tapasztalathoz igazodva kell módosítania, költ!i identitását is (legalább 
részben) újraértelmezve-átalakítva a versben beszél!nek is a költészetr!l alkotott 
felfogását. A szövegalkotás folyamatának tehát legalább három szintjén nyomot 
hagy a betegséggel járó, megváltozó kondíciók együttes hatása: tematikailag, a 
metanarratív önkommentárok szintjén és a szület! vers formai korlátaihoz („fejben is 
belátható táv”) való igazodás terén is. 

14 Uo.
15 Ahogyan tehát a versforma és -hossz megválasztását nem kizárólag poétikai szempontok, 
 hanem a romló egészségi állapot engedte lehet!ségek köre is befolyásolja, meggy!z!désem 
 szerint kimeríti az autopatográfiának azt a definícióját, melynek értelmében az „az elbeszél! 
 önazonosságáért, hangjáért, annak folytonosságáért folytatott harc, amely egyszersmind 
 a hang megszakításának, szaggatottságának, kísérleti jellegének nyoma”. Bartal Mária, „Ritmusos 
 szünet”. A betegség reprezentációi Esterházy Péter Hasnyálmirigynapló és A b"nös cím" 
 köteteiben, Irodalomtörténet 2018/2., 183.
16 Uo.
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Fontos megfigyelni, hogy Orbánnál a versbe foglalt, gyógyíthatatlan betegség 
megjelenése nem törésként-szakadásként, egy részleges új, illetve a korábbival össze 
nem egyeztethet!, azt felfüggeszt!, megszakító vagy felülíró narratívaként, s nem 
is integrálhatatlan narratív zárványként,17 hanem (a kezdetekt!l fogva és onnantól is 
konzekvensen) tudatosan és programszer"en annak folytatásaként, szerves része-
ként, abba beágyazódva, a saját (történelmi, magánéleti és szakmai) körülményeivel 
folyvást küzd!, azokkal harcban álló18 én egységes(ként elgondolt és láttatott) nar-
ratívájába illeszkedik bele. (Ennek egyik oka pedig az, hogy Orbán értelmezésében 
költészete már betegsége el!tt is a túlélés kísérleteinek-módozatainak krónikája volt. 
Lásd például egyik összegz! móduszú versében, a Tudósítás a kés alól ciklus címadó 
darabjában, ahol Orbán költészetén (és) élettörténetén egységesen végigvonuló, 
f! motívumként és tapasztalatként hivatkozik a menekülés-túlélés aktusára: „Ötven 
év alatt egy bet"hegyet írtam össze, f!képp verseket, / legtöbbjük tudósítás a kés 
alól, a háborúból, / az idegösszeroppanásból; tanultam az egerek mesterségét, / a 
költészet labirintusában az életemért futottam”.)19 E jelenség els! kézzelfogható jelét 
a Szép nyári nap… kötet címére utaló (a kötetszerkesztés során a címadóhoz képest 
egy versnyi távolságra helyezett) darabban (Két párka beszélget, a harmadik hallgat) 
találjuk: „NÉGYESKE, MEHETÜNK HAZA. / Megúsztam. / Mint el!tte az ostromot és a 
fiatalság csonttör! örvényeit is.”20 A vers-, illetve kötetcímben felt"n! párkák megjele-
nése is a narratíva megszakítatlan egységként való prezentálásának szándékát er!síti, 
amennyiben a betegség a mitikussá emelt énnarratívába beépülve elkerülhetetlen, 
sorsszer" fejleményként kontextualizálódik.21 Orbán ezáltal a betegséget az ellenséges 
(legalábbis legy!zend!) körülmények egyikeként – még ha (gyógyíthatatlan mivolta 
okán az öregedéssel–halállal–múlandósággal kapcsolatba hozva) a legnagyobb 
erej"ként, hosszútávon legy!zhetetlenként is – állítja be. Ebben a relációban a be-
tegség megjelenése átalakítja ugyan, de nem számolja föl és építi újra (kényszeríti 
újraépítésre) azt az énkonstrukciót, melyre hatással van. A betegség Orbán szemléle-
tében láthatóan beilleszkedik (mégpedig a végs! és legnagyobb ellenfélként) az én 
alakulástörténete során felmerül! életakadályok sorába, tehát nem jelent a narratíva 

17 Vö. „A trauma egyik fontos vonása ugyanis megkésettségéb!l származó tünékenysége, 
 megfoghatatlansága, hiszen bekövetkeztének id!pontjában – mintegy az id!t kimerevítve – nem 
 értelmezhet!, utóbb pedig ellenáll az integrációs kísérleteknek, zárványként !rzi a 
 bekövetkeztekor nem belátható pillanat jelen idejét. Éppen ezért, egyes elképzelések szerint, 
 általánosabb-elméleti értelemben a trauma egyfajta múlt általi birtokoltságot jelent. 
 Megmutatkozhat egyrészt olyan emlékezetként, amelyet az egyén nem képes tapasztalatként 
 integrálni, másrészt másokkal közölhetetlen, megoszthatatlan katasztrofikus tudásként.” Menyhért 
 Anna, Elmondani az elmondhatatlant. Trauma és irodalom, Anonymus–Ráció, Budapest, 2008, 25.
18 Úgy vélem, mikor témaként belép költészetébe, az énnarratívának ez az állandó vezérfonala 
 (az én – többnyire elkeseredett és hosszútávon sok reménnyel nem kecsegtet! – harca-küzdelme 
 életkörülményeivel szemben) legalább annyira meghatározza Orbán betegségdiskurzsának 
 retorikáját, mint a(z els!sorban a rák asszociációjaként a) súlyos betegség fogalmához társult, 
 elterjedt képzetek nyelvi konvenciói. Ld.: „»Harc« és »hadjárat« folyik a rák ellen; a rák a »gyilkos« 
 betegség; a rákbeteg ember a rák »áldozata«.” Sontag, I. m., 69.
19 Orbán, Ostromgy"r"ben, Magvet!, Budapest, 2002, 30.
20 Orbán, Szép nyári nap, a párkák szótlanul figyelnek, Magvet!, Budapest, 1984, 55.
21 E tekintetben Kosztolányi Februári ódájának attit"djéhez hasonlítható „Sorsom, mely eddig tétova 
 ködbe bújt, / egyszerre itt van, sz!nyeges és meleg / szobámba sétál, mint a farkas, / rám 
 vicsorogva.”
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elbeszélhet!ségében áthidalhatatlan nyelvi-pszichés akadályt, ma használatban lév! 
traumafogalmaink22 szerint alapvet!en nem traumatikus, elbeszélhetetlen, nehezen 
vagy egyáltalán nem feldolgozható, esetleg kényszeresen körülírt (netán: is-is) pszichés 
tapasztalatként jelenik meg. Akkor sem, ha az autobiográf referenciális bázis számos 
elemét különféle utalásokból sz!tt rendszerrel mozgató Orbán-verseket a személyes-
ség toposzait mozgósító, kvázi-vallomásos „life writing” traumafeldolgozó, terápiás 
mechanizmusa23 fel!l is nézzük. Olyannyira, hogy az irodalmi traumafeldolgozás 
közkelet"en egyik legf!bbnek tartott aspektusa, a tanúságtétel, mely „kifejezetten 
a trauma megközelítésére koncentrál, azt próbálja elhelyezni az egyén élettörténe-
tében, pontosabban a trauma és az élettörténet kapcsolatát próbálja úgy felépíteni, 
hogy a történteket megkísérli az elmondhatóság szférájába vonni”,24 jóval inkább 
alkalmazható a pályakezd! Orbán Ottó költészetének, mintsem a szerz! nyolcvanas 
évek közepét!l kezd!d! betegséglírájának tanulmányozása esetében.

Vonatkozó m"veiben (nemcsak verseiben, hanem például agym"tétjér!l tudósító 
három plusz egy részes tárcasorozatában sem) roncsolt, de határozottan nem trauma-
tizált testként állítja be sajátját, ahogyan a szövegei kirajzolta, egységesként elgondolt 
beszél! szólamaiba sem keverednek a traumatizáltság, a (poszt)traumatikus állapot 
jellemz! effektusai.25 Mindez, tehát a betegség tudatátformáló hatása által változó, 
de nem meghasonuló, korábbi önmagával folytonosságot vállaló és tapasztaló, s e 
folytonosságot hangsúlyozva reprezentáló én képzete szoros összefüggésben van 
Orbán Ottó személyiségképével, mely a legartikuláltabban talán Angyalosi Gergellyel 
folytatott, sajátos „vitája”26 eredményeképp fogalmazódott meg a költ! részér!l, a 
(mint arra Angyalosi is felhívja a figyelmet, valamelyest képzavargyanús) sugárzó, 
szilárd mag képzetkörével összefoglalni kívánt álláspontjában. 

22 „A krónikus szomatikus betegségek pszichiátriai leírásában évtizedek óta jelen vannak a 
 traumatizálódással kapcsolatos jellemz!k. A betegséghez f"z!d! kett!s viszony a nyelvben 
 az elbeszélhetetlenség konstatálása és a kényszeres körülírás vagy e kett! közötti ingadozás […] 
 A szomatikus betegség mint trauma jellegzetessége, hogy nem egyszeri, és nem is ugyanaz 
 az élmény ismétl!dik hosszú id!n keresztül, hanem számos traumatikus élmény sorozataként áll 
 el!…” Bartal, I. m., 191–192. Vagy: „A trauma ebben az értelemben [Radnóti gyermekkori 
 haláltraumája és költészete kapcsolatáról szólva – Ny. G. Á.] olyan váratlan, megrendít! hatású 
 lelki sérülés, amelyhez az ember tudata képtelen alkalmazkodni, és ezért mélyreható változásokat 
 idéz el! a személyiségében.” Ferencz Gy!z!, Trauma és költészet: a nyelvi önmegalkotás 
 folyamata. 1946: Megjelenik Radnóti Miklós Tajtékos ég cím" kötete = A magyar irodalom 
 történetei III., f!szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Gondolat, Budapest, 2008, https://irodalom.oszk.
 hu/villanyspenot/#!/fejezetek/t2felptYScicLB9FXeXA_g
23 „A life writing másik, tágabb körben is fontosnak tartott […] aspektusa a feltételezett terapeutikus 
 hatás, az író személy által korábban elszenvedett, hallgatással fedett traumatikus tapasztalatoknak 
 a megírásban, a szkriptoterápiában megvalósuló feloldása, az úgynevezett narratív gyógyulás. A 
 terápiaként felfogott életírásban maga az írási folyamat játssza a központi szerepet, a létrejöv! 
 szöveg pedig az ént már mint gyógyultat állíthatja önmaga elé.” Menyhért, I. m., 21.
24 Uo., 25.
25 Vö. Bartal Mária Esterházy Péter Hasnyálmirigynaplója és Harold Brodkey This Wild Darkness. The 
 Story of My Death cím" m"ve összehasonlítása kapcsán tett megállapításával: „Az elbeszél! 
 identitása a szövegben fokozatosan elbizonytalanodik, önmeghatározásának széttartó narratív 
 m"veletei ritkulnak, a fájdalom és a betegség állapota meghatározó identifikáló elemmé lép el!. 
 A szöveg autofikciós jellege életrajzi szerz! és a fiktívként olvasott szöveg narrátorának 
 kett!sségében érzékelhet!.” Bartal, I. m., 194.
26 Angyalosi Gergely, Dialógus (?) a kritikával (Orbán Ottó verse kapcsán) = U!, Kritikus 
 határmezsgyén, Csokonai, Debrecen, 1999, 82–91.
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Mindezek a belátások a betegség tematikájú m"vek értelmezése során válnak 
dönt! fontosságúvá, amennyiben általuk az is láthatóvá válik, hogy miért van az, 
hogy az ezredforduló után (különösen a kétezer-tizes évtized második felében) 
mind nagyobb teret nyer!, mindinkább meghatározó jelleg", traumaalapú diskurzus 
és annak értelmezési keretei csak részlegesen vagy egyáltalán nem alkalmazhatók 
gyümölcsöz!en az orbáni betegséglíra interpretációja során.27 Annál is inkább, mi-
vel elfogadva Németh Zoltánnak a kilencvenes évek utáni magyar irodalomra tett, 
történeti szempontú gondolatmenetét, Orbán teljes költészetének (nyelvi és szem-
léleti) m"ködése „óriási távolságban áll” a kétezres évekt!l szület! azon hazai kortárs 
irodalmi m"vekt!l, melyek azt a fajta betegségszemléletet és -retorikát képviselik, 
amely tudatosan és koncepciózusan a roncsolt-traumatizált test(ek) diskurzusát viszi 
színre, helyezi a középpontba:

Ha irodalomtörténeti távlatot próbálunk érvényesíteni a kortárs magyar 
irodalom kapcsán, akkor a kilencvenes évek ironikus-parodisztikus szövegei 
után egy új nyelviségre, új irodalmi köznyelvre figyelhetünk fel, amely-
b!l szinte már teljesen kimosódott az irónia és a paródia. […] Logikus is 
egyébként: a betegségretorikából, alárendeltségb!l, fizikai és pszichikai 
megsemmisítés stációiból, illetve a trauma tapasztalatából, a traumatikus 
test és nyelv megmutatásától az ironikus-parodisztikus gesztusok és reto-
rikai megoldások óriási távolságban állnak. A magyar irodalom köznyelve 
az ezredforduló óta fokozatosan traumacentrikussá vált, s ez a folyamat 
egyúttal azt is eredményezte, hogy a játékos nyelvnek a 80-as, 90-es 
években uralkodó posztmodern koncepcióját fokozatosan a traumatikus 
nyelv koncepciója vette át.28

Orbánnál egészséges és beteg identitású én, illetve egészséges és romló, beteg test 
kontinuitásának, önazonosságának hangsúlyosságát szemlélteti például 1987-es kötete 
(A fényes cáfolat) második verséb!l (Önnön testéhez) kibontakozó testszemlélete is. A 

27 Noha a közelítés, lévén betegséget és halált, valamint el!bbinek élettani-fiziológiai hatásait 
 biográf referencialitással tálaló m"vekr!l lévén szó, joggal merülhet föl. Mindehhez elég csak 
 Németh Zoltán (Borbély Szilárd Halotti pompáját említ!) megfigyelését felidéznünk – még akkor 
 is, ha a 2014-ben megjelent tanulmány egy 2004-es kötet kapcsán kelt megállapítása 
 kontextusában a „kortárs” kifejezés értelemszer"en részben másként is értend!, mint az Orbán 
 költészetében az 1980-as évek elejét!l a szerz! 2002-es haláláig tartó betegségtematika 
 esetében. Úgy vélem, Németh idézett (els!) mondata nemcsak a „kortárs” m"vekre, hanem a 
 2010-es évek értelmez!i szemléletére, interpretációs preferenciáira is legalább annyira 
 vonatkoztatható: „A kortárs magyar irodalom legtöbb alkotásában a traumatizált test, illetve a 
 test metamorfózisait, állapotait megjelenít! szöveg leggyakrabban az önéletrajzi 
 megszólalásformákkal érintkezik. […] Mint látható, a kortárs magyar irodalom szövegei között 
 er!s hálózatot alkotnak azok a szövegek, amelyek a test-írás kategóriájába sorolhatók, és az 
 ide tartozó korpuszban még er!teljesebb kapcsolódási pontot mutatnak azok a szövegek, 
 amelyek a traumatikus test fel!l építik fel poétikájukat. S ezek között külön hálózatot alkotnak azok 
 a m"vek, amelyek az önéletrajzi kód felhasználásával jelenítik meg a traumatizált emberi testet.” 
 Németh Zoltán, Traumatizált testek a kortárs magyar irodalomban, Kalligram 2014/12. http://www.
 kalligramoz.eu/Kalligram/Archivum/2014/XXIII.-evf.-2014.-december/Traumatizalt-testek-a-kortars-
 magyar-irodalomban
28 Uo.
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címben is kiemelt testmegszólítást a vers felütése a még fiatal(abb), egészséges(ebb) 
test megverseléseként árnyalja, mely ilyesformán: „Romlandó anyag, aki eddig f!leg 
örömöt szereztél”.29 A második versszak ugyan tematizál valamiféle meghasonulást, 
ez azonban nem a hozzáférhetetlen régi és az áthidalhatatlan törés-szakadás nyomán 
létrejöv! másik összeegyztethetetlenségét jeleníti meg, hanem a régi testállapot 
egészsége nyújtotta kényelemt!l, örömökt!l, könnyedségt!l vett, elégikus búcsút: 
„Búcsúzunk egymástól, édenkert és lakója.”30 Az ebben a sorban megjelenített éden-
kert-párhuzam a versegész szempontjából voltaképp pontatlan, azaz helyesebb úgy 
fogalmazni: nem teljeskör", elvégre a léleknek az egészséges testb!l való ki"zeté-
seként ábrázolt állapot valójában nem egy új test élményét (költözés), hanem a régi 
elromlásának tapasztalatát viszi színre. Magyarán a vers valójában nem az édenkert-
ként ábrázolt állapotból való ki"zetés, hanem az édenkert leromlásának folyamatát 
ábrázolja, amint arra a második versszak egy másik szöveghelye is egyértelm"en utal, 
mikor „a benned végbement, hatalmas változást”31 említi a vers, továbbra is a saját 
testet/édenkertet megszólítva. Utolsó, harmadik versszakában a vers ismét eljátszik a 
meghasonulás lehet!ségével, de ennek dacára, illetve épp a lehet!ség felvetése által 
téve még hangsúlyosabbá, egyértelm"en az önazonosságot, egészséges és beteg 
állapot különböz!ségei dacára is az identitás változó, ám változékonyságában is egy-
ségesnek megmaradó mivoltát emeli ki: „Az, aki benned lakik, már nem én vagyok; / 
félig még én, de félig már egy öregember”.32 A részleges meghasonulás voltaképp 
személyiségvonások elveszítésében és újak megjelenésében (összességében azon-
ban egyértelm"en romlásként-veszteségként láttatva a folyamatot) nyilvánul meg; 
a vers végére ugyanis kiderül, hogy a versbeszél! valójában nem a (teljes) lírai én, 
pusztán annak szimbolikusan a vers beszél!jévé megtéve megelevenedett, lázadó 
kvalitása, mely – vesztét érezve – búcsúzik a szintén elmúlófélben lév!, még nem 
teljesen beteg test aktuális állapotától: „Mire én ! [tudniillik: öregember – Ny. G. Á.] 
leszek, csak hiányom leszek: / a makacs lázadó elhamvadt lényege”.33

A betegség Orbán jóformán minden azt tematizáló versében az életút drámai 
fordulataként, de annak szerves részeként tételez!dik.34 Megjelenése nem jelent 
cezúrát, „csupán” meghatározó fordulatot (igaz, azt is lassú átmenetként, az önazo-
nosságát folytonos változás közepette felmutató énidentitással ilyesformán össze-
hangolhatóan láttatva) az életm" és öndefiniálás egészét nézve, ahogy jellemz! az 
is, hogy a beteg ember szemlélete Orbánnál rendszerint a fiatal és az öreg ember 
testi állapotainak,35 illetve szertelen és bölcsebb gondolkodásának konvencionális, de 

29 Orbán, A fényes cáfolat, Magvet!, Budapest, 1987, 6.
30 Uo.
31 Uo.
32 Uo.
33 Uo., 7.
34 „A betegség, akárcsak a háborús félárvaság, az intézeti gyerekkor segít egy stabil szerephelyzet" 
 lírai alteregó megkonstruálásában.” Vári György, A megtalált szerep. Orbán Ottó: Az éjnek rémjáró 
 szaka, Jelenkor 2003/5., 531.
35 Az öregség és betegség állapotai rendre egymással részben-egészben szinonim viszonyban, 
 hasonló képzetkörben (a halál közeledésének két f! okozójaként) t"nnek fel Orbán Ottó 
 verseiben, pl.: „lappangó öregség, / bujkáló betegség / orgyilkos t!rként jár át –” Melyben Balassi 
 módján fohászkodik = Orbán, A keljföljancsi jegyese, Századvég, Budapest, 1992, 59.
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korántsem maradéktalanul polarizált36 összehasonlításának kiterjesztéseként jelenik 
meg legtöbbször. A beteg ember tudata tehát nem egy új vagy idegen identitás, 
mely fel!l a korábbi már hozzáférhetetlen. Sokkal inkább megváltozott állapot, de 
ugyanannak az énkonstrukciónak másik állapota, mely által (gyakran nem is a puszta 
emlékezés, hanem épp a személyiség kontinuitása és önazonossága végett) rendre 
hozzáférhet! (s így, mint új és régi változat, összevehethet!) a korábbi állapot is. Erre 
szemléletes példa az Orbán életútját (halála el!tt tizenegy évvel) visszatekint!, de nem 
feltétlenül összegz! szemlélettel summázó, rövid vers (Kabala) is A keljföljancsi jegyese 
kötetb!l. Ebben a versben Orbán Ottó látszólag véletlenszer", numerikus szempont 
szerint mutat föl egy-egy fázisjelleg" megfigyelést életútjából: 11, 22, 33, 44, illetve 55 
éves korában. Az els! fázis a háború utáni állapot és félárvaság id!szakát idézi föl, a 
második az 1956 utáni helyzetet, a harmadik a minden említéskor a személyiségfej-
l!dés és -szemlélet szempontjából is meghatározó élményként bemutatott indiai út 
tanulságait és tapasztalatait, az ötödik az aktuális állapotot (a vers ezen szakasza adja 
a kötet címét is: „55 éves lettem 91-ben – / versem a keljföljancsival jár jegyben.”),37 
s ezek közé, mindenfajta megkülönböztetés vagy kiemelt jelent!ség nélkül integrá-
lódik a negyedik pillanatkép, mely a betegség diagnosztizálását vagy els! jeleinek 
észlelését rögzíti: „80-ban vagyok 44 éves – / a betegség már a koponyám felé les.”38

36 „…melyekben nem rendez!dnek el bipolárisan az értékek, nem minden rossz, ami az 
 öregséghez tartozik, és nem minden jó, ami a fiatalsághoz.” – írja Vári György idézett kritikájában 
 Orbán értékszembesít! verseir!l.
 Vári, I. m., 532.
37 Orbán, A keljföljancsi jegyese, 8.
38 Uo.




