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1. 

1886 februárjában tért meg első (s mindjárt utolsó előtti) párizsi útjáról Ambrus Zoltán. Két 
esztendőt szeretett volna odakinn tölteni -megfelelő anyagi fedezet híján kilenc hónappal kellett 
beérnie.1 Teli poggyásszal jött haza így is. Akár nemzedéktársait (s később Adyékat), lenyűgözte 
őt is a „Szép ámulások szent városa..." („Ebben a csodás városban van valami olyan erő, mint a 
Mirza Schaffy borában" - hangzott a szűkölködő, garasos gondokkal küszködő bohém vallomá
sa2, s túl az élmények garmadáján, Renan - az ember és a bölcselő - karizmatikus hatásán, még 
valamit kapott a metropolistól: a literatúra iránti hatványozott rajongást. „Az irodalom szeretete, 
melyet magával vitt Párizsba, mint veleszületett hajlamát, itt nemes szenvedéllyé fejlik lelkében" 
- pillant vissza hajdani önmagára Ambrus Zoltán.3 Hírlapi cikkek, színikritikák, könyvbírálatok 
sokasága, néhány fordítás, szellemes esszé és tanulmány jelezte már korábban is az elkötelező
dést, az ambíciót, ám a szépírói becsvágy bizonnyal Párizsban fészkelt belé. Alkotást, saját műve
ket is követelt a szenvedéllyé átizzó szeretet, felszabadult, erőre kapott egy régtől lappangó hajlan
dóság. S kellett a metamorfózishoz a párizsi kilenc hónap, a tágasság, a forrongás, a sokszínűség él
ménye , amiként kellett, kontrasztként kellett az itthon folytatódó, unt robot a Földhitelintézetben. 

1886 a fordulat éve Ambrus Zoltán életében s pályafutásában. Hazatérése után röviddel munka
társul szegődik az Ország-Világ c. hetilaphoz; ennek szerkesztőségében ismeri meg - sorsdöntő 
találkozás - Tormássy Gizellát, s ez az orgánum az év folyamán pályázatot hirdet tárcanovellára. A 
százhárom(!) aspiráns között találjuk Ambrus Zoltánt is, aki - föltehetően tartva a fiaskótól - a 
roppant beszédes Rab Jenő álnévvel s a még beszédesebb „Sors bona, nihil aliud" jeligével küldi be 
a maga pályaművét. A bírálóbizottság ezt a tárcát, a Messziről jött leveleket, valamint Bársony Ist
ván Proletárok c. novelláját ítéli a legjobbnak, s választani nem tudván közöttük, sorshúzáshoz fo
lyamodik elvégre. A szerencse ugyan nem neki kedvez, a jutalom sem övé, Ambrus mégis győze
delmeskedik: első sikerét aratja szépíróként, kilétét immár bízvást fölfedheti. A Messziről jött leve
lek pedig- s ez az ambíciók legnagyobb serkentője - napvilágot lát az Ország-Világ karácsonyi szá
mában.4 Útjára indult a magyar századforduló egyik legjelentősebb alkotója. 

Próbálkozott-e korábban is a novella műfajával Ambrus Zoltán, voltak-e s hová tűntek zsengéi 
- nem tudhatni. A Messziről jött levelek első műként - meglepően érett alkotás, sejtet több-ke
vesebb előgyakorlatot. Az viszont tény, hogy e novellát követően, 1887-1888 termése mindössze 
két elbeszélés - Az utolsó mohikánok és a Góliáth - , 1889-ből pedig nem maradt reánk szépiro
dalmi próbálkozás. Két történet - A porcelán és a Csák Máté a gázgyárban - jelzi az ihlet élénkü
lését 1890-ben, s bár ettől kezdve nem múlik év novella híján, 1893-ig kell várnunk az első igazán 
termékeny esztendőre. Érthető mindez. Előbb a Tormássy Gizellával kötött házasság kérészéletű 
boldogsága és az otthonteremtés prózai gondjai vonták el Ambrus figyelmét az alkotástól, majd 
meg a feleség tragikus hirtelenségű elmúlásán érzett döbbenet szikkasztotta ki a novellaíró ked-

1 Vö.: Ambrus Zoltán levelezése (a továbbiakban AZl). Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: 
FALLENBÜCHL Zoltán. Bp. 1963. 35-36, 38-39, 45, 433-434, 436. 

2Vö.: Őszi kontemplácziók in Nagyvárosi képek in Ambrus Zoltán Munkái. 15. kötet. Bp. 
1913. 46. 

3Ambrus Önéletrajzéból - in Petőfi Társaság jubileumi könyvei. Bp. 1926. I. 1. - idézi CSI
SZÁR Béla, Ambrus Zoltán. Budapesti Szemle 1935. ápr. (689. sz.) 88. 

4Vö.: SZINNYEI Ferenc, Ambrus Zoltán, It 1918. 6-7., illetve: DÁVIDNÉ ANGYAL Paula, 
Ambrus Zoltán. Bp. 1934. 11. 
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vet. Fokozta a letargiát - 1889-ben - egy súlyos betegség is, s az ocsúdást, az életlendület vissza
tértét csupán A Hét indulásától számíthatjuk. 1890 inkább még a publicisztika éve Ambrus szá
mára, hogy a következő esztendőben írni kezdje már nagyszerű regény torzóját, a Midas királyt. 
Amíg e kísérlet s a kevéssel utóbb publikált mű, A gyanú szívja magához a szerző majd minden 
figyelmét s munkaerejét, a novellának - mi sem természetesebb - háttérbe kell szorulnia. Koránt
sem véletlen ilyképp, hogy a Messziről jött levelek sikere után csak 1893 lett és lehetett „a kisepika 
esztendeje", megnyitván Ambrus legértékesebb műfajának korszakát. 

Nem sokáig várat magára az első novelláskötet. Napvilágot látott ugyan - Három novella cím
mel, Tóth Béla és Tutsek Anna egy-egy elbeszélésének társaságában - 1893 folyamán a Pókháló 
kisasszony, szerzőnk egyik korai remeke, ám a Magyar Hírlap „rendkívüli könyvmelléklete" 
aligha keltett feltűnést. Annál inkább az Athenaeum gondozta, 1895-ös keltezésű gyűjtemény, a 
Ninive pusztulása és egyéb történetek. Kihagyta e novellafüzérből a mérlegelő szigor a zsengének 
ítélt próbálkozásokat (a Pókháló kisasszonyt nemkülönben), mindössze tizenegy darabot méltat
ván megjelenésre. A bemutatkozó könyv anyaga (a kötetkompozíció föltehetően nem indifferens 
sorrendjében): Ninive pusztulása, Melancholie, A karperec, A szerelmes gladiátor, Telepátia, Pe-
abody, Nyári est, A Monthars-vívócsel, Világos éjszaka, Ábránd, Levelek. 

Más hang szólalt meg e gyűjteményben, más témakör, más világkép manifesztálódott a java 
novellákban, mint aminőhöz a magyar századutó olvasója és kritikusa hozzászokhatott - nem 
meglepő hát a felemás fogadtatás. Lelkesült mondatokban gratulált ugyan a szerzőnek Milkó Izi
dor („Ilyen pompás beszély kötet Franciaországban se jelenik meg minden decenniumban. Akik 
önt Anatole France-hoz hasonlítják, csak France-nak hizelegnek" stb.5), az egykorú recenziók 
többsége viszont álig leplezett fanyalgással, idegenkedéssel szólt a könyvről. Az elismerés helyett 
inkább a fenntartások domináltak. Csupán Béla Henrik írása, az Új Idők névtelen recenzense, 
valamint a Fővárosi Lapok (s. f.) szignójú ismertetése szerezhetett némi örömöt a szerzőnek. 
Előbbi észreveszi, hogy a kötet „számos darabja" az ember „fatális megbízhatatlanság"-át tanú
sítja, ő érez rá a novellák lírájára: „A poézis - demonstrálja Ambrus - az egyedüli szép, az élet 
színe, fénye, értéke, az a mámor, az a szerelem, az a minden"6 - utóbbiak meg részint az író jó
zan racionalizmusát, „alapos műveltségét", „világos logikájá"-t, „fegyelmezettség"-ét, élet- és 
emberismeretét, másrészt „csípős szarkazmusá"-t, „nem sértő, ötletes gúnyjá"-t dicsérik.7 A céh-
beli jó ismerősök, nemzedék- és pályatársak közül Bródy Sándor és Ignotus sokkal hangsúlyosab
ban méltatja Ambrus szuggesztív egyéniségét, mint frissiben megjelent könyvét; hatalmát, zsar-
nokoskodását emlegetik, hozzáfűzve: dacára ennek, „...sorra-rendre szerelmesek voltunk belé", 
illetőleg: olyan ember ő, ki „...környöskörül fölkelti a rokonáramlatokat". A kötetről szólván, 
éle van Bródy dicséretének: „...néha túlságosan is formás, túlontúl ékesen szóló..."8. Ez utóbb 
idézetteknél is jobban fájhatott Ambrusnak Salgó Ernő írása és az Élet c. lap anonim recenzen
sének igaztalan, fullánkos bírálata - Lázár Béla metsző fölénnyel kioktató, minden novellában 
idegen inspirációt tételező fejtegetését nem is említve.9 Salgó kijelenti ugyan, hogy a gyűjtemény 
alakjai „természetes, hús-vér" emberek (egy 1898-as keltezésű kritikája visszavonja majd e néze
tet10), ítéletében viszont mintha Bródy 1891-ben felröppentett, kétes elismerését (Ambrus „az 
irodalom írója")11 visszhangozná: szerzőnk művészete csakis a szakmabelieknek, „...a szellem 
felső tízezre, vagy mondjuk ezrei számára" tartogat mondanivalót. Ugyanezt hangsúlyozza, ámde 
megvetőbben, az Élet névtelen ítésze is („...naiv olvasó sehogy sem élvezhetné ezeket a gour-
mandériákat, amikben azonban írótársa, az irodalmi ínyenc, nagy gyönyörűséget talál - de nem 

5AZl: 86., 444. 
6BÉLA Henrik, Ambrus Zoltán. Budapesti Hírlap 1895. máj. 31. (147. sz.) 2-3. 
7Vö.: , Ambrus Zoltán. Új Idők, 1895. ápr. 28. (19. sz.) 362., illetve: (s. f.), Egy kötet no

vella. Fővárosi Lapok 1895. máj. 9. (126. sz.) 1468. 
8Vö.: BRÓDY Sándor, A szőke ember. Magyar Hírlap 1895. jún. 2. (149. sz.) 17-18., illetve: 

IGNOTUS, Ambrus Zoltán. A Hét 1895. ápr. 14. (11. köt. 15. sz.) 242-243. 
9Vö.: S. L., Három könyv. Pesti Napló 1896. okt. 5. (274. sz.) 5-6.; , Élet, 1895. máj. 26. 

(35. sz.) 11-12.; LÁZÁR Béla, Irodalmi hatás és eredetiség. Nemzet, 1895. szept. 18. (257. sz.) 
1., illetve: LÁZÁR Béla dr., A tegnap, a ma és a holnap. Kritikai tanulmányok első sorozata. Bp. 
1896. 150-156. 

10Vö.: Egyetértés 1898. jún. 26. (175. sz.) 9. 
»BRÓDY, Ambrus Zoltán. Magyar Hírlap 1891. szept. 27. (187. sz.) 9-10. 
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többet"), hogy tüstént még messzebbre menjen: szerinte Ambrus azért „fest" obskúrus helyzete
ket, fantasztikus alakokat, szimbolisztikus meséket, mert velük „... a határozott gondolat és érzés 
hiányát palástolni lehet". írónk „meséi" vagy a semmitmondás, vagy a bosszantóan hétköznapi 
tanulságok dokumentumai, másszor meg a gondolat és a történet divergenciáját szemlélhetjük 
bennük stb. A legsebzőbb vélemény és hanghordozás azonban kétségkívül a Lázár Béláé. Helye
sen érzékeli ő, hogy Ambrus - s vele-körötte még néhányan - a magyar epika és a novellaműfaj 
megújítására törnek, jogosnak is ítéli ez elszánást - „...az csak természetes, hogy az átalakuló 
társadalom, nyelvben és szellemben egyaránt más, mint az előbbeni korszak. Új formát, új nyel
vet, új tartalmat kíván. A kibontakozás korát éljük"12 - , fennen kárhoztatja viszont, hogy - sze
rinte - mindez még csak idegen minták utánzása. Vérbeli perzekutor módján csupa eltulajdoní
tott témát, ötletet, figurát vél fölfedezhetni írónk novelláskötetében is. Lázár részleges igazságát 
(noha be sosem vallotta) titkon el kellett ismernie Ambrusnak: a Ninive pusztulása c. történet 
túlontúl árulkodóan tanúsítja a Thaisz inspirációját13, az viszont már a maga olvasottságával és 
kitűnő szimatával tetszelgő kritikus melléfogása, hogy a könyv többi darabját is a másolás, az 
utánérzés vétkében marasztalja el. így lesznek szerinte A karperec főalakjai Bourget-, „Murget" 
(minden bizonnyal Murger! - L. H.) - és Maupassant-figurák halavány visszfényei, tetszik a 
Peabody c. novella „Dickens-utánzat"-nak, „Szinte paródiának", a Levelek Jóskája pedig (ez a 
legnagyobb baklövés!) egyenesen a Bel Ami kópiájának.14 

Ambrus reakcióit e kritikákkal kapcsolatban nem ismerhetjük, levelei sem őrzik nyomát vél
hető - és jogos - megbántottságának. Ha kedvét szegte is némileg és időlegesen ennyi értetlen
ség, ellenvetés, fenntartás, helyenként rosszindulat, tette tovább a dolgát. Ihlete nem apadt el, ki
tűnő novellák sorozatát írta az 1895-öt követő évtizedben, pályája csúcsára érkezvén velük. Ma
gunk meg úgy vélnők: a Ninive pusztulása és egyéb történetek, valamint a belőle kihagyott, ám 
1894 előtt keletkezett elbeszélések segélyével fölvázolható - viszonylagos érvénnyel - a kisepiká-
ban is új utakat nyitó Ambrus portréja. Tisztázható az első novellatermő periódus karaktere 
(utalva mindarra, mi benne a folytatást, a további korszakokat jelzi, illetve involválja), kialakulá
sában szemlélhető a világkép, az esztétikai-poétikai jellemzők arculata, s földereng máris a szerző 
helye és jelentősége a műfaj történetében. Túl a kötet anyagán s a már említett „zsengéken", a 
vizsgálódás körébe vonjuk még a Pókháló kisasszony, a Mese a kakastollas emberről, az Ember
rablás és Az igazi c. elbeszélést is. Egytől egyig 1894 előtt íródtak e novellák, hisz figyelmet ér
demlő körülmény: Ambrus is afféle „korszakhatárnak" tekintette ezt az esztendőt. Első könyvé
ben csupán korábbi keltezésű darabok szerepelnek. Hisszük ekként: nem merőben önkényes és 
mesterkélt e határvonás, hisszük továbbá: húsz elbeszélés vizsgálatával autentikus képet adha
tunk a novellista Ambrus Zoltán indulásáról. 

2. 

Valamennyi perspektivikusabb kritika és minden irodalomtörténeti igényű elemzés egyetért 
abban, hogy a novellisztika írónk életművének a szíve, fókusza, hogy e műfajban talált rá Amb
rus legigazibb önmagára, itt produkálván legértékesebb, históriai szempontból is legfontosabb 
(Molnár Ferencet, Kosztolányit, Márai Sándort stb. előkészítő) alkotásait.15 Egy nézeten vannak 
a méltatok abban is, hogy a megannyi kiváló elbeszélés szerzője - függetlenül származásától s vi
déken töltött gyermekéveitől - a nagyvárosi (mondhatnók: urbánus) literatúra és a racionális-in
tellektuális fogantatású, „franciás" tájékozódású modern magyar próza első nagyságai közül való. 
Mondják azt is: Ambrus világszemlélete és művészete a pozitivizmusban gyökeredzik, innen 
tény tisztelete, a végső dolgok megismerhetetlenségét hirdető szkepszise, nemkülönben írásainak 
világos vonalvezetése, kérlelhetetlen és józan logikája, kristályos tisztasága, hidegen mérlegelő, 
minden valószerűtlent elutasító szigora, lélekanalíziseinek pontossága etc. Nem vonván kétségbe 

12Vö.: LÁZÁR,/, m. 150. 
13Lásd erről tanulmányunkat: Élmény és parafrázis ItK 1984/1. 64-71. 
"Vö.: LÁZÁR, i. m. 150-151. 
15Vö.: pl. FALUDI István, Ambrus Zoltán elbeszélő művészete Szeged, 1941. 101-102., 

GYERGYAI Albert, Előszó in AMBRUS Zoltán, Giroflé és Girofla Bp. 1959. 30. (lásd még: 
GYERGYAI, A Nyugat árnyékában Bp. 1968.) stb., stb. 
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e megállapítások - viszonylagos - érvényét, úgy találnók: másmilyen képet tár elénk az író vizsgált 
pályaszakaszának legjava termése, egy-egy esszéisztikus karakterű tanulmány, a Midas király c. 
nagyregény, az igényesebb, vallomásos publicisztika és a novellák zöme. Az értelmet érzelem, a jó
zanságot az önkívület vágya, a visszafogottságot, a higgadt önfegyelmet a vitális értékek utáni só
várgás, a racionalizmust irracionalizmus egészíti ki s ellenpontozza bennük, Ambrus szívhangjait 
hallhatni meg minduntalan. Egy nagyszabású küzdelem színtere a lélek, szélsőségeket szikráztat 
össze folyvást. A valóságosan megélt és ésszerűnek (avagy szükségszerűnek) elfogadott világ csap 
össze a fiatal Ambrus írásaiban az ésszerűtlennek, olykor félelmetesnek és démoninak tételezett (s 
mégis oly csábos) vágyvilággal. Bármi paradox is, mindkettő értékhordozó és értékhiányos egy
szersmind, s döntsön bármelyik javára az író, öncsonkítás szerinte a következmény. Innen a pálya
kezdő novellák belső feszültsége, érzelmi-értelmi telítettsége és hangnemi polifóniája, ezért társul
hat bennük mélyről buggyanó líra és a megrendülést törpítő, távolságot teremtő irónia. 

Érzékelte a szakirodalom egy része is Ambrus egyéniségének és ifjúkori elbeszéléseinek ere
dendően vallomásos, lírai karakterét. Ezt sejtette meg Béla Henrik idézett kritikája, erre muta
tott rá - 1898-ban - szép szavakkal Osvát Ernő, s bujkáló lírát, költőiséget, szégyenlősen titkolt 
érzelmességét emlegetett a későbbi elemzők közül Juhász Géza, Csiszár Béla, Faludi István és 
Várkonyi Nándor csakúgy, mint Féja Géza és Voinovich Géza avagy Diószegi András és Rónay 
György.16 S mi Ambrusra oly igen érvényes, illik az a magyar századutó tágabb kontextusába is. 
Kortársi törekvésekkel rokon az ő pályanyitó novelláinak erős érzelmi töltése, fojtott lírája, 
nagyobb összefüggések szerves része mindaz, mit alkatát, legszemélyesebb hajlandóságait követ
vén e műfajban produkált. Megfelelő távlatból s kellő elméleti-irodalomtörténeti segédlettel vizs
gálhatjuk immár e dolgokat. Nincs kétség: a novella volt a századvég literatúrájának „vezérmű
faja"17, az öntörvényű, belső fejlődés s a külső körülmények pedig egyaránt a lírai telítettség, a 
költői többértelműség irányába hajlították.18 Gozsdu Elek és Petelei István, Justh Zsigmond és 
Thury Zoltán elbeszélései egyként tanúsítják ez elmozdulást19 - Ambrus írásai nemkülönben. Ér
vényes reá is, maradéktalanul, mit a korszak kutatója a többiek művészetéről megállapít: „... a 
novella ... a lirizálódás legszebb mintáival szolgál, mert epikus keretben a személyiséget védő köl
tészet", illetőleg: „.. .a novella az önmegvalósítás, a belső világteremtés, a kaland és az önigazolás 
- anekdotát is folytató - kísérlete."20 Szintúgy illik szerzőnkre ama megjegyzés, amely szerint: „A 
századvégi novella ... megosztott világú, kétpólusú műfaj: egyik síkja az egész utáni vágy, másik 
a darabokra hulló, esetleges élet", az is továbbá: a „...reprezentáns műfaj ... egyrészt a terem-
tett-óhaj tott világ, másrészt az adott valóság megfelelője. E kétfelé ágazó metonimikus érintke
zés fogja közre a metaforikus réteget..."21 

Ambrus kisepikája azonban nem csupán azonos a kortársakéval, hanem különbözik is az övék
től, némileg más, bizonyos értelemben bonyolultabb képletet tár elénk. Szemben Gozsdu, Petelei 
(és a fentebb említettek) novelláival, az ő pályakezdésének egynémely darabjaiban nem egymást 
kizáró értékminőségként konfrontálódik a valóságos és a vágy világ. Miként már mondottuk: 
mindkét szféra, mindkét pólus egyszerre értékhordozó és értékhiányos, s e kevert minőségek kol-
líziója teremti meg több írásának komplexitását, polifon zengését. A lírai magvú elbeszélésekbe 
irónia vegyül, a történetek két síkját egyaránt átitatván, jelezvén a kívül- és belüllétet, közelítő 
és távolító perspektívát egyszerre adván. Ezért füröszti irónia a Ninive pusztulásának alakmás-

16Vö.: OSVÁT, Pókháló kisasszony; Ambrus Zoltán könyve in Osvát Ernő összes írásai Bp. 
1945. 65-66.; JUHÁSZ Géza, Bevezetés az új magyar irodalomba Bp. - Debrecen 1928. 22.; 
CSISZÁR Béla, i. m. 89.; FALUDI, i. m. 25-26, 51-52, 56, 60-61, 73.; VÁRKONYI Nán
dor, Az újabb magyar irodalom Bp. 1942. 94.; FÉJA Géza, Nagy vállalkozások kora Bp. 1943. 
134.; VOINOVICH Géza, írók és költők Bp. 1943. 134-136.; DIÓSZEGI András, AZl: Elő
szó 12-17., illetve uő. A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig Bp. 1965. 864-868.; 
RÓNAY György, Kutatás közben Bp. 1974. 231-232. 

17NÉMETH G. Béla, A magyar századvég modern prózai törekvéseiről Helikon 1968. 84. 
18Vö.: GÁSPÁRI László, A századvégi novella lirizálódásáról Bp. 1983. 38-43. 
19Uo.: 43-74. 
20Uo.: 41, 42. (a kiemelés az övé!). - A századvégi novella lirizálódását KÁNTOR Lajos 

könyve - Líra és novella. A sólyom-elmélettől a Tamási-modellig. Bukarest, 1981. - szintén 
fontosnak tartja: 7-13, 80-81, stb. 

21 GÁSPÁRI, /. m. 42. 
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figuráját, Jónást is mindenkor: amidőn megtérést hirdet csakúgy, mint amidőn a test örömeinek 
adja át magát, kései panaszát már elő sem hozva. E novella lírája és iróniája egyszersmind a szer
zőé s a narrátoré, s áthatja a mű teljes kontextusát, mindkét szféráját. Hasonlóan kevert minő
ségű história a Pókháló kisasszony, A szerelmes gladiátor avagy - hogy más műfajból is legyen 
példánk - a Lóversenyen c. eszmefuttatás.22 Máris megkockáztatnók: épp a „kettőshangzatok" 
novellái a legértékesebbek Ambrus e korai periódusában (s később is), azok, amelyekben egyen
súlyt tart líra és irónia. Ama történetek viszont, melyekből hiányzik az oly üdvös ellenpont, ho
mofonnak, kevésbé értékesnek tetszenek: vagy érzelmesek-szentimentálisak, vagy (s ez a jóval 
gyakoribb) hidegen okosak - a vizsgált korszakban legalábbis. „Vegytiszta" mivoltuk okán épp a 
nyugtalan vibrálást, a folytonos oszcillálást: a komplexitást nem leljük bennük. Példája lehet az 
érzelmesre hangszerelt novellának a máskülönben - elbeszéléstechnikai s egyéb szempontokból 
- figyelmet érdemlő történet, A karperec, az egyoldalúan racionális-ironikus típusra meg az oly-
féle művek, mint az Emberrablás, a Montbars-vívócsel avagy a Peabody. Akadnak természetesen 
átmeneti, a „súlyegyent" nélkülöző írások is: olyikban a líra erőtlen (Ábránd), a másikban meg a 
distanciát teremtő irónia (Messziről jött levelek), s van példa a histórián belül lezajló teljes hang
hordozáscserére is. A téveszthetetlenül ironikus modalitással, litotészek sokaságával indító Tele
pátia minőséget vált a novella kétharmada után, hogy leplezetlenül lírai, érzelmes lezárásba fus
son elvégre. S közös sajátosságuk a kényes egyensúlyt részlegesen megbontó avagy teljességgel 
felborító műveknek, hogy többé-kevésbé didaktikusak, egy-egy tézis - némelykor nyers, másszor 
finomabb - demonstrálására törnek. Az igazolni kívánt tételmondatot csaknem valamennyiben 
megtalálhatni, s a kihegyezett, hatásvadász csattanó is csak ritkán hiányzik. 

Kevés mondandónk akad az egydimenziós, igénytelen, a polifóniát nem ismerő írásokról. Mi
hez kezdhetnénk pl. Az utolsó mohikánok prózapoétikai szempontból is kezdetleges történeté
vel, a Levelek felszínes, tézisillusztráló világával avagy A porcelán c. anekdotával? (Ez utóbbi 
súlytalanságát mi sem jellemezheti jobban, mint hogy ötletét Ambrus „ajándékba" kapta, s 
ugyané históriát - vele egy időben - a kor két tárcaírója, a meglehetősen híg Murai Károly és Szo-
maházy István is földolgozta.23 Más kérdés, hogy A porcelánban szerepeltetett Horváth Jóska 
szerzőnk visszatérő figurájává válik utóbb. Közeli „rokona" lesz - keresztnevével is - a Levelek 
főalakja, őrá mutat vissza A karperec duhaj és kíméletlen Bárándi Jóskája, hogy a Giroflé és Gi-
rofla dáridózó főszolgabíróját már ne is említsük. Az 1890-es keltezésű anekdota zárlata a kilenc 
évvel később írt regény nyitányát előlegezi.) Tartogat egy-két tanulságot az effajta, könnyű kéz
zel odavetett novellák vizsgálata is, ám nem bennük lakozik az igazi Ambrus. Noha bizonyos 
összefüggésekben, valamely sajátosság szemléltetéseként szót ejthetünk róluk, figyelmünket a 
több szólamú, értékteljes művek jellemzésére összpontosítjuk. 

3. 

„Minden emberben szunnyad egy álmodozó, s minden emberben benne rejlik a cselekvő erő. 
A legtöbbünkben vagy az egyik, vagy a másik vergődik uralomra, de egyik se vész el semmiféle te
remtett lényből" - hangzik a Csák Máté a gázgyárban c. novella narrátorának reflexiója.24 „.. .ter
mészetesen: álmomban láttam őt először. Akik szerepet vállaltak a sorsomban, sohase mulasztot
ták el bejelenteni magukat hajnali álmaim ezüst esőtől fénylő palotáiban" - így a Pókháló kisasz-
szony felütésének énformájú, lírává lágyuló konfessziója.25 Álom, álmodozás: az ifjú Ambrus leg
jobb műveinek kulcsszava e kettő. Szinonimái a szabadságnak, a fiatalságnak, az önkívületnek. Se
gélyükkel szökhet ki az ember sorsa ketrecéből, a szürke, fantáziátlan viszonyokból, a kötelesség
teljesítés gépies monotóniájából: lehet több hétköznapi önmagánál. Ámde szinonimája e két szó li-
dércfénynek, szirénhangnak is: mindannak, mi kilendít az ésszel ellenőrzött, fegyelmezett és meg
bízható életkeretek közül, s az önveszejtés szakadékába csábít. Az álom a csoda, a szépség, a gaz
dagság, s az álom a rémület, a démon, a formátlanság. Kétarcú, kétlényegű jelenség, s függően 

22 In Nagyvárosi képek 1-8. 
23Vö.:AZ/:227,469. 
24In AMBRUS Zoltán, A tóparti gyilkosság Bp. 1961. 234. 
25 In Giroflé és Girofla 229. 
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viselkedésünktől, lényének színét vagy fonákját mutogatja felénk. Ha követjük, nekiadjuk ma
gunkat, romlásba, pusztulásba taszít, ha dacolunk hívásával, édes káprázatként incseleg. E dua
lizmust s a lélek örök ide-oda verődését, kényszeres ingamozgását az antinómiák közt nem kis 
művészi erővel példázza a Ninivepusztulása. Jónás, - Csiszár Béla szavával - „... a kötelességtel
jesítés tragikomikus hőse"26 előbb a küldetést, a célelvű aszkétaéletet hagyja oda az álom, a szép
ség és a szerelem szavára, a gyönyörökbe merülvén a szegénység, az elhivatás, a prófétamisszió 
után sóvárog, hogy futása s a város sorsának betelte után Lilith mesés szőkeségét sirassa. 

S nem csupán ez a novella jelzi Ambrus nyugtalan hányódását, ambivalenciáját, felfogásának 
hasadtságát, ábrázolván kilátástalan patthelyzetnek a létezést. Erről hoznak hírt olyan, egymást 
kiegészítő s egymással feleselő művek is, amelyek - látszatra egyértelműen - az álom ellenében 
avagy javára döntenek. Két történet szemléltesse az előbbi verziót. A Góliáth c. novella hőse, a 
pedáns filiszter életével fizet az évtizedekig titkolt álomkergetésért. Röviddel öngyilkossága előtt 
- Ambrus oktató-előrejelző szándéka nyilvánvaló - „Részletes magyarázattal szolgált az asztal
társaságnak a New York-i Szabadság-szoborról. Hol van a világítótornya, milyen sebességgel ha
ladnak a tengeren át a vándorló madarak, hogyan csalja őket a fény a toronyhoz, mint verődnek 
a falhoz, s hullnak élettelenül a torony párkányzatára." E fejtegetésre utal vissza a narrátor re
zignált szava az elbeszélés zárlatában: „...nemcsak a New York-i halvány fény: az Ideál, az az 
óriás világítótorony is megkívánja a maga áldozatait. Szegény madarak!"27 A Midas király betét
jéből önelvű parabolává függetlenült história, a Mese a kakastollas emberről még nagyobb nyo
matékkal s általánosító érvénnyel hangoztatja az álmok csalfaságát, örvénylő veszedelmét. Híjá
val a regény jótékonyan dúsító és ellenpontozó kontextusának, e „novella" egyértelműen a sza
bályozott, megfegyelmezett, kötelességteljesítő élet apoteózisát zengi. Az Örök Szerelem éneké
től megbódult Güdül „eltéved", amidőn Laili szirénhangját követi. S nem az imádott fiú, hanem 
a kezdetben olyannyira félt kakastollas ember menti ki a Görgetegek hegyén dúló hóviharból, 
hogy belássa apránként: nincs szebb a Medvék nótájánál s a köznapok nyugalmas öröménél. 

Szemben e végletes - s a lélek küzdelmét is jelző - tanulsággal, felhangzik az álmodó, a nyű
göktől, korlátoktól mentes, tágas és kockáztató élet himnusza is. A Nyári est szürke és fantáziát
lan, csak a nyárspolgári önmegtartóztatást gyakorló kishivatalnokába is belehasít egyszer a ré
mült fölismerés: „De hát vak volt eddig? Igen, vak, siket, nyomorult, hülye. Nem volt ember, 
nem volt még állat se, csak egy boldogtalanságra alkotott, szenvedni és nyöszörögni tudó, mozgó 
szerkezet. Mert nem tudta megérteni, hogy a boldogsághoz több köze van az oktalanságoknak, 
mint a bölcsességnek. És most már késő!"28 - Két agglegény - a plébános és a finánc - kénytelen 
asszisztense lesz egy „korán jött" gyermek születésének, s noha odakünn vad vihar tombol, szá
mukra - beszédes a novellacím! - Világos éjszaka ez: az ocsúdásé, az eszmélkedésé. S miközben az 
adóellenőr a görög grammatikát citálva az önmegtartóztatás és a megelégedés összefüggéséről dek
lamál, „Elakadt a szava. Egy harsány hangot hallott, mely mintha ezt kiáltotta volna odabenn: 

- Hé enkrateia - ostobaság, szófrozüné - ostobaság! A lemondás: a halál, a zsibbadtság, a sem
mi. Én, én az élet vagyok! 

Pedig csak az hallatszott onnan, hogy: 
- Kova, kova! 
Olyanforma volt, mint a macskanyávogás."29 

S felbukkan a megelégedés, bölcsesség görög ekvivalense - „Szófrozüné" - Ambrus egyik leg
közvetlenebbül vallomásos novellájában, a Pókháló kisasszonyban is,30 csakhogy merőben más ki
csengéssel és távlattal. Csupán az élhet autentikusan e történet tanúsága szerint, ki nem éri be a kö
telesség józan és sivár biztonságával, hanem - legyen bármi a következmény - odaadja magát az 
álom, a kaland, a gyönyörű és félelmetes élet hívásának, elvégre: „... ezen a földön minden, de 
minden: játék", és „Ha veszít is az ember: mindenkin rajta áll, hogy legalább szépen játssza végig 
a megkezdett játékot."31 Nem véletlenül emlegeti a mű zárlata „Burgundiái Margit ezer szeretője" 

26Vö.: CSISZÁR,/, m. 90. 
27A tóparti gyilkosság 226, 227. 
2«Uo.:251. 
29Giroflé és Giro fia 299. 
3°Uo.:238. 
31Uo.:236. 
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közül éppen azt, „... aki a nesle-i torony fekete ablakánál, közvetlenül a halálos ugrás előtt, a leg
utolsó pillanatban, visszagondolván a szerelem éjjelére, így szólt magában: 

- És mégis!... Ajkad ajkamon volt, karjaid körülfonták a nyakam, és mámorom, szerelmi bol
dogságunk mámora, nekem megérte a többit: a tornyot, a zsákot s a sáros halált."32 

Hogyan éljünk? Álmodva vagy álomtalanul? Kockáztatva vagy óvatoskodón? Formátlanul 
avagy megformáltan? Oktalanul avagy okosan? Elfogadva az élet megannyi kihívását avagy gyá
ván kitérve előlük? - Nincs végleges és megnyugtató válasz e kérdésekre, s éppen ekként, e fel
oldhatatlan dilemmák mély megélésével és ábrázolásával lesz Ambrus ifjúkori novellisztikájának 
legjava prózába transzponált válságköltészetté. A racionalista-pozitivista, sztoikus és a vitalista 
felfogás szembesül, perel, keveredik egymással e művekben, tükreként a századvég egyensúlyát 
vesztett, meghasonlott életérzésének és világképének. „Ez a líra túlnő az író személyén..." -
jegyzi meg igen találóan Faludi, „... az élettékozlás tragikumá"-t s szerzőnk józanságában is „vi
talista bölcselet"-ét emlegetvén.33 Nem csupán Taine és Renan nézeteinek, világmagyarázatának 
örököse és hasznosítója Ambrus Zoltán. A fin de siécle érzékeny embereként és alkotójaként 
- ki tudná, minő csatornákon? - befogadja szemléletébe és művészetébe az életfilozófiák hatásait 
is. Schopenhauer neve elő is bukkan A tóparti gyilkosság c. kisregényben,34 Nietzsche meg már 
írónk gyermekkorában közreadta elméletét az apollói és a dionüszoszi princípiumának ellentété
ről és egyesüléséről; a német bölcselő honi recepciója a 70-es években kezdődött, hogy épp 1890 
után gyorsuljon föl. (Azt csak mellékesen említenők, hogy A tragédia születésének írója ádáz el
lenfele volt Szókratész filozófiájának,35 a Nyári est c. Ambrus-novella vitális értékeket tagadó, 
öreg hősét pedig - Szókratész bácsinak csúfolják. Bizonnyal véletlenen alapszik az egybeesés, el
gondolkodtatónak véljük mégis.) S hogy mennyire a kor dilemmája volt ésszerűség és élet kollízi-
ója, arra példaként a szerzőnkkel egy időben fellépő (Magyarországon azonban csak jóval később 
megismert) nagy spanyol költő és válságfilozófus, Miguel de Unamuno axiómáját citálhatjuk: 
„Minden vitális antiracionális, s minden racionális antivitális."36 Nem kétséges (az ebben a gon
dolatkörben mozgó elbeszélések száma s esztétikai súlya egyszersmind bizonyítja): ez a dilemma, 
ez az értékzavar volt Ambrus ifjúkori novellisztikájának imaginárius centruma, e góc köré gyűl
tek a legszemélyesebb s a legértékesebb mondandók. S erős a középpont vonzása, illetve kisugár
zása. Túl az eddig már szemügyre vett műveken, beszűrődik ez a problematika másfelé gravitáló 
alkotásokba is. Az életkedv, az elszabadult ösztönök féktelen, „dionüszoszi" tombolása döbbenti 
meg a narrátort egy különös, középkort idéző orgián (Csák Máté a gázgyárban), példázván a sza
badságvágy, a vitalitás riasztó elfajulását, jelezvén egynémely álmok embertelen és időszerűtlen 
voltát. Az ifjúság, az életöröm nagyszerűségét s elvesztésének fájdalmát szembesíti - egyebek 
közt - a novellaremeklés, A szerelmes gladiátor, s a lét titokzatos szféráit, józan rációval meg nem 
közelíthető dimenzióit fürkészi a Telepátia érzelmességbe, enyhe miszticizmusba hajló története. 
Még az igénytelen, a vizsgált korszak peremén elhelyezkedő rögtönzésekbe is jut valami ész és vi
taiizmus kollíziójából. Az Emberrablás c. tárca37 - első renden - a századvégen gombamód szapo
rodó és roppant népszerű vadnyugati históriák és a nőemancipációs törekvések persziflázsa. Fel
tűnik azonban, hogy e játékos-ironikus hangvételű darab is visszamutat a periódus eszmei centru
mára. A novella a nemének ősi fegyvereivel küzdő nőies nőt juttatja „diadalra" a számító kufár-
szellem, a fölényesen okos, Herbert Spencert és John Stuart Millt olvasó vetélytárs ellenében. 

S a többi elbeszélés, az eddig „számon kívül maradtak"? Érdekesebb-értékesebb próbálkozás 
akad közöttük, ám a négy-öt mesterremekhez föl nem érnek. (A Ninive pusztulása, a Pókháló 
kisasszony, A szerelmes gladiátor, a Világos éjszaka és - talán - a Mese a kakastollas emberről so
rolható ebbe a kategóriába.) Különös emberek különös eseteit, netán élettörténetét örökíti meg 

32Uo.: 243. 
33Vö.: FALUDI: i. m. 52-53. skk. 
MA tóparti gyilkosság 204. 
35Vö.: „Szókratészt mint a görög bomlás eszközét, mint jellegzetes dekadenst elsőnek ismerem 

föl könyvemben. Az »észszerüség« ellentétbe van itt állítva az ösztönnel. A minden áron »észsze-
rüség« mint veszedelmes, mint életaláásó hatalom!" - in Friedrich NIETZSCHE, Ecce homo Bp. 
é. n. 75. (fordította: VARRÓ István). 

36Unamúnot idézi: KIRÁLY István, A személyiségválság regénye: az Aranysárkány in Üzenet 
1985. 2-3. (febr.-márc. sz.) 123. 

37In AMBRUS Zoltán, A türelmes Grizeldisz Bp. 1978. 92-99. 
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bennük Ambrus, tűnődve a világ fonákságain, a látszatok, a hazugságok uralmán, az értéktelen
ség megannyi győzedelmén. Bemutatja egy-egy karrier színét és visszáját (Melancholie, Peabo-
dy), a naiv lelkek és a jószívű adakozók vereségét a hideg számítástól és az erőszakos egoizmustól 
(Ábránd, A karperec), láttatja, hogy előítélet és pimasz agresszivitás szab törvényt (A Montbars-
vívócsel), mélázik a kegyes csalás szerepéről az ember életében (Messziről jött levelek), s eltöp
reng: a vér „szava" és a megfellebbezhetetlen tények avagy az érzelmek, a spontán kialakult von
zalmak döntenek-e legszorosabb kapcsolatainkban (Az igazi). Többnyire ironikus modalitású, té
zisillusztráló történetek ezek, egyikük-másikuk alapötletének eredetiségével, intellektuális voltá
val, némelyikük pedig prózapoétikai, elbeszéléstechnikai újdonságaival kelthet figyelmet. Azt 
okkal állítjuk: a Messziről jött levelek és A karperec magasodik ki közülök, ha jócskán elmarad is 
mindkettő a remeklések színvonalától. Ha pedig Ambrus első kötetének kompozíciójára gondo
lunk, kitetszik az is: az ellenpont szerepe jutott nekik. A mélyen vallomásos, telt szonoritású, po
lifon novellákat rendre ironikus hangvételű, „elidegenítő" darab követi vagy előzi, sajátos hul
lámzást teremtve ekként. Értékes és értéktelen, megszenvedett és sekélyes sorsok látványa kö
veti egymást, s a történetről történetre váltakozó modalitás is tanúsítja: mily sokarcú a világ, mily 
sokalakú az élet, s mily ellentmondásos kapcsolatban állunk velük. 

4. 

Nincs terünk e helyt komplex és rendszeres novellaelemzésekre, s az efféle vállalást nem is te
kintenék feladatunknak ezúttal. Túlságosan is különböznek egymástól Ambrus elbeszélései, 
hogysem egy „mintadarab" tüzetes analízise akár csak hozzávetőleges érvényű, többé-kevésbé ál
talánosítható képet adjon róluk. Ismerjük és sokra tartjuk Faludi István és Korek Valéria38 kí
sérleteit szerzőnk novelláinak tipizálására és az egyes darabok elemzésére, korántsem lebecsülőn 
mondjuk hát: a szó mai értelmében komplex vizsgálódást ők sem nyújtottak. Szempontjaiktól, 
sok finom megfigyelésüktől tömérdek inspirációt kaptunk így is. Véleményüket, állításaikat meg
haladni - ha itt-ott tudnók s szükségesnek látnók is - most nem szándékoljuk, eltekintünk néze
teik sorozatos reflektálásától, a lehetséges polémiáktól, az általuk nyújtott ötletek továbbgondo
lásától, szorítkozván mindössze néhány egyetértő utalásra és citátumra. Célunk már csak annyi, 
hogy rámutassunk bizonyos Ambrus-novellák közös jegyeire, keresvén az általánosabb érvényű, 
illetve a folytatást anticipáló vonásokat és tendenciákat, széljegyzeteljük egyes művek - szerin
tünk figyelmet érdemlő - sajátosságait, végezetül pedig fölvázoljuk az ifjúkori elbeszélések poéti
kai arculatát. 

Szerzőnk és az íróelődök, valamint az irodalmi hagyomány viszonya külön tanulmányba kíván
koznék. Igaza van Faludinak: Ambrus aránylag kevés szállal kötődik pl. Jókaihoz, s vélekedését 
a pályakezdő novellák is alátámasztják. Ám ha apróság is, mindenesetre feltűnik, hogy a Melan
cholie főhősének neve - Bálvándy Viktor - az Es mégis mozog a föld egyik fontos szereplőjére 
alludál, az Egy magyar nábobot idézik a Peabodyban említett „Ifjú Óriások", A porcelán c. no
vella Horváth Jóskája meg azzal a Józsa Gyurival kerül „rokonságba",39 kiről Kárpáthy János és 
Topándy, nemkülönben Csollán Berti alakja is mintázódott. Jóval fontosabb ennél az a sajátos
ság, hogy Ambrus - Balzachoz hasonlatosan - „visszatérő" hősök és helyszínek sokaságát teremti 
meg. Túl azon, hogy az első periódus relatív kohézióját és egy - nagyon töredékes - „novella
mitológia" kiépítésének szándékát tanúsítja emez eljárás, jelzi az író gondolkodásának konzek
vens voltát, viszonylagos homogenitását szintúgy. Egy miniatűr „Emberi színjáték" bontakozik ki 
előttünk. Horváth Jóska „alakváltozatait" szemügyre vettük immár. A gázgyárba lóháton járó 
Csobánczy Titusz - Gajzágó Titusz néven - a Nyári est egyik mellékes utalásában is felbukkan,40 

Peabody „jóságát" nem csupán a novella, hanem a Midas király Galanthay Masája is emlegeti,41 

ez utóbbi regény Strachwitz nevű katonatisztje - Korek Valéria vette észre42 - már a Messziről 

38KOREK Valéria, Hangulat és valóság Ambrus Zoltánról. München, 1976. 
39Vö.: A türelmes Grizeldisz 175. 
«Vő.: A tóparti gyilkosság 228-229., illetve: 245. 
41 Vö.: Midas király Bp., 1967. 412. 
42KOREK, i. m. 33. 
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jött levelek egyik figurájaként szerepelt, hogy „húgával", Hannával a Melancholie lapjain legyen 
találkozásunk. A szegény apa - két különböző karakterű, ám mindenképp kiházasítandó leány 
„alakcsoportja" A Montbars-vívócselben, a Midas királyban, valamint a Giroflé és Giroflában 
egyaránt szemlélhető, az elszürkült életű, örömtől-kockázattól riadtan visszahőkölő (s ezért kigú
nyolt, becsapott) kisember pedig szintén gyakori „hőse" Ambrusnak. Munkahelyén Csobánczy 
Titusz is ebbe a szerepbe kényszerül, a Góliáth Brück Jeromosa meg - mutatis mutandis - előbb 
a Nyári est Szókratész bácsijába, a Világos éjszaka fináncába, utóbb az Őszi napsugár Hódy Ba
lázsába költözik.43 Egynémely helyszínek is „visszajárnak". A Vérvölgy nevű község a Montbars-
vívócsel és a Világos éjszaka novellaföldrajzában említtetik, a lóversenytér egyszerre jelképe a fe
lületes életélvezetnek és a véletlenre alapozott szerencsének (Lóversenyen, Melancholie, Peabo-
dy), a gépies, fantáziátlan robot színtere pedig aligha véletlenül a meteorológiai intézet (Góliáth), 
a gázgyár (Csák Máté a gázgyárban, Nyári est, Melancholie, Kultúra füzértánccal)'*4 avagy a 
temetkezési vállalat (Őszi napsugár). Ha eltekintünk is a további példáktól, nyilvánvaló: ez a fo
gás - a visszatérő hősöké és helyszíneké - balzaci örökség,45 s utóbb a Berzsenyi báróékat avagy 
Pető Juliska színinövendék „érzelmi iskoláit" bemutató történetek kedvvel élesztik föl e meg
oldást. 

Más, apróbb mozzanatok-motívumok ismétlődése is jelzi szerzőnk gondolkodásának homoge
nitását. A Midas király világszemléletét tömören összefoglalja A karperec kerettörténete,46 a kék
szakállú herceg rejtett szobájáról beszél hasonló szavakkal a Csák Máté a gázgyárban, Biró Jenő 
élettörténete és a Baskircsev-esszé,47 a fáraósírban épen megőrződő búzaszemet a Góliáth és a 
Melancholie egyaránt említi,48 a baljós előérzetnek, a telepátia ráció feletti képességének pedig 
regény és novella is szerepet juttat.49 A példákat megint gyarapíthatnók. 

Nem pusztán helyzete okán, első elbeszélésként méltó néhány megjegyzésre a Messziről jött le
velek. A jövőt előlegezi ez is. Lényegéhez tartozik az apró dolgok, a finom rezdülések kultusza, 
szubsztanciája az állni látszó s észrevétlen mégis elpergő idő.50 S épp ez utóbbi mesteri kezelése 
anticipálja az oly műveket, mint a Pókháló kisasszony, a Solus eris és A tóparti gyilkosság. Két 
idősík (az elbeszélés jelene és a történések múltja) szembesül s elegyedik folyvást a novellában, 
kikevervén az emlékezés különös léthelyzetét és hangulatát.51 Figyelmet érdemel a Messziről jött 
levelek elbeszéléstechnikai mechanizmusa is. Ambrus a bűnügyi históriák feszültséggerjesztő 
megoldásaihoz folyamodik, ügyesen adagolván a késleltetések, a végkifejletet sejtető elhallgatá
sok, a parányi és nem egyértelmű előrejelzések egymással korreláló fogásait. Hasonlóképp jár 
majd el a Góliáth, a Csák Máté a gázgyárban, Az igazi, az Ábránd c. novellában, valamint A 
gyanú c. kisregényben is. S igaza van Faludinak (noha nem bizonyítja állítását): ez „A mese nem 
eredeti.. ."52 A kegyes csalás, az irgalmas látszat hamis levelekre épülő történetét megírta Amb
rus előtt Petelei (A nagyanyó reménysége: 1882.), őutána meg Herczeg Ferenc is (A jófiú: 1896.), 
hogy a kései „utódot", Déry Tibor Két asszony c. remeklését (1962.) csupán futólag hozzuk szó
ba. Közös a három századvégi novellában (túl a tárgyszimbólumon és a „pia fraus" szándékán) az 
énforma, a kisvárosi miliő és a gyanús jelek lassú szaporodása, bár - ez a természetes - számot
tevő fajsúlykülönbséget reprezentálnak a históriák. Ismerte-e Ambrus Petelei művét, kapott-e 
tőle inspirációt? - e kérdés tisztázására itt nem vállalkozunk. 

Mondandónk számos elbeszélésről akadna még, ám nem véletlenül szűkítjük a kört, a mese
novellákat választván. (E típusnak is lesz később folytatója.) A Mese a kakastollas emberről, a 

43Bruck Jeromos és Hódv Balázs figurájának rokonságára KOREK Valéria is rámutatott, /. m. 
76, 178. 

«Vö.: KOREK,/. m. 42. 
45Ambrus Balzac-tanulmánya (in Vezető elmék in Ambrus Zoltán Munkái. 14. köt. Bp. 1913. 

13-14.) külön méltatja ezt az eljárást. 
46A türelmes Grizeldisz 111-113. 
47Vö.: A tóparti gyilkosság 231., Midas király 612, 622. Vezető elmék 225. 
48A tóparti gyilkosság 224. A gyanú Bp. 1981. 156. 
49Vö.: Midas király 199-200, 336-338. stb., Messziről jött levelek in A tóparti gyilkosság 215. 

Telepátia. 
50FALUDI, i. m. 17-18; KOREK, i. m. 8-9. 
51 Lásd erről korábbi tanulmányainkat; in Szépségvágy és rezignáció Bp. 1984.127-129,158-159. 
MFALUDI, i. m. 17. 
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Ninive pusztulása és a Pókháló kisasszony konfessziós lírával és - kivált az utóbbi kettő - iróniá
val csordultig telített alkotás, szépen reprezentálják együtt Ambrus szecesszióját. A többi novella 
csupán nyomokban őrzi e nagy hatású irányzat befolyását. A gyermekkor fölfedezése, a mese, a 
parabola, a fantasztikus elbeszélés műfaja önmagában is a szecesszió inspirációjára vall,53 még in
kább a bennük manifesztálódó életérzés, az elvágyódás szólama, nemkülönben a részleges mimé
zis és művészi gondolat közvetlen érvényesülése.54 A vizsgált pályaszakasz novellái közül e 
háromban finomul leginkább költőivé szerzőnk stílusa,55 tűnnek fel sorra-rendre díszítőelemek, 
érzékeny szinesztéziák, stilizáló fogások, indázó szövegszerkezetek, ragyognak elő Ambrus ked
ves színei, jut fontos szerephez a színszimbolika.56 S a dúsan áradó szecessziós líra nagyon is meg
fér bizonyos, népmeséket idéző elemekkel. Érdekes amalgám, intellektuális játék teremtődik 
így. Jól látja Korek Valéria: Ambrus effajta történetei parabolák, nem lényegi utánzatai a nép
mesének,57 egynémely árulkodó jegyek meglétét mégsem tagadhatjuk. Pókháló kisasszony a jó
tékony tündér és a vasorrú bába tulajdonságait egyesíti, mesei ellentétek bukkannak elő a kakas
tollas ember példázatában (jó hegy-rossz hegy, kunyhók és hegyek, Laili és a címszereplő, 
fuvola-síp stb.) s aligha véletlenül találkozunk Lükkel, az ősöreg emberrel és „Árgirus kertjé
vel", avagy a hármas számmal a mű szövegében („Három nap, három éjszaka jöttem...", „...a 
kandalló előtt három emberke ült...") és belső tagolódásában. Hasonlóan három fázisú történet 
a Ninive pusztulása (Jónás igehirdetése, elcsábíttatása és a város végzete), Lilithnek három ud
varlója van, három megjegyzés „röppen el", „Háromszor kelt fel a nap, s háromszor nyugodott 
le", Abiron „Háromnapi vergődés után" jut el „egy magaslatra" stb. De szerepel itt a hetes szám 
is („Hét kertész, hét bognár sürög..."), népmesei hangulatú és hangzású nevek (Mikimóki, Rece-
pice) gondolkodtatnak el, s egyértelmű stílusfordulatok („...a szegény ember malaca", „.. .véka 
alá rejteni", „...fülelt, mint a házinyulak", „siránkozott, mint egy éhes szamár", „...öntött 
ürge", „...tejben-vajban füröszt", „Visongva szaladtak el, mint vályúhoz a malacok", „...ivott, 
mint a gödény", „Egy kerékkel kevesebb ... vagy ... eggyel több" stb.) jelzik: korántsem idegen 
a szecesszió szépségvágyától és dekorativitás-kultuszától ez a nyersebb szólam, a kontraszt
teremtő szándékokhoz meg éppen illik. [Nem vonja vissza mindez, mit a Thaisz-Ninive pusztu
lása kapcsolatról korábban elmondottunk,58 csupán a képet árnyalja. France inspirációját újabb 
adatok is igazolják. Paphnutius-ra, a Thaisz hősére hivatkozik a Vezető elmék egyik tanulmá
nya,59 s a legélénkebb cáfolataként Ambrus állításának - (France) „...régibb dolgai bizonyára 
jobban tetszettek nekem, mint az ujabb produkciója; de amazok közül is talán csak az egy Syl-
vestre Bonnard-kötetet tudtam zavartalanul élvezni"60 - , 1896-ban kelt Aphrodité-elemzése így 
lelkesedik: „... Louys előszavában Thais-t kicsinyül... de hisz a paganizmusnak nincs gyönyö
rűbb dicsérete, mint ez a csudálatos remekmű!" etc.61 Emlékeztetőül csupán: a Bonnard Szilvesz
ter vétke 1881-ben, a Thaisz pedig 1889-ben jelent meg...] 

Zárásként a pályanyitó novellák poétikai karakteréről. Ambrus történeteiben - legyenek én-
formájúak avagy auktoriálisak - rendkívül fontos szerep jut az elbeszélő személyének és hang
hordozásának. (Kivált a legkorábban írt művek vonzódnak az „Ich-Erzählung" típusához.) Elő
adója majd mindenkor omnipotens és omnisciént, ki bizalmas-baráti, olykor ironikus-fölényes 

53Vö.: PÓK Lajos, A szecesszió Bp. 1972. 93-94. 
54Vö.: KISS Endre, Szecesszió egykor és ma Bp. 1984. 
55FALUDI, Í. m. 60-61. 
56A dekorativitás funkciójáról és mélyebb jelentéséről lásd: GÁSPÁRI, i. m. 42-43; a szecesz-

szió prózastílusának jellemzőit SZABÓ Zoltán taglalja meggyőzően: Impresszionizmus és sze
cesszió a századforduló prózájában in Tanulmányok a magyar impresszionista stílusról Bukarest, 
1976. 49-88.; Szabó Zoltán szempontjait ügyesen adaptálja GALAMB Katalin, A szecesszió sti
láris sajátosságai Ambrus Zoltán prózájában in Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok 
1984. Bukarest, 1984. 316-332.; írónk színhasználatából és színszimbolikájából P. DOMBI Er
zsébet von le fontos következtetéseket, Színhatások a századforduló prózájában in Tanulmányok 
a magyar impresszionista stílusról 8-12, 16, 18-19, 33, 38, 47-48. 

57KOREK, í. m. 83-85. 
58Lásd a 15-ös számú jegyzetet! 
59/. m. 215. 
<*>Vö.:AZl, 231. 
61 In Vezető elmék 289. 
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kapcsolatot iparkodik tartani fiktív hallgatóságával. így vagy úgy „tessék érteni" szól hozzánk 
(Az utolsó mohikánok), „Ne gondolják ezek után...", „Higgyék el.. ." magyaráz másutt (Csák 
Máté a gázgyárban), „Csak gondolták ezt, mondom..." (Ninivepusztulása) inti a „kegyes olva
sóikat (Peabody). A magyar epikus hagyomány folytatása (is) ez, közvetlenséget, ámde gyak
rabban távolságtartást jelöl, eszközeként egyszersmind a tárgyával és hallgatójával szemben érvé
nyesített iróniának. S a sok kritikustól rosszallóan emlegetett irodalmi és művelődéstörténeti uta
lások, hivatkozások garmadája sem a tudákosság vagy a görcsösség tanúsága, a „doctus" pedanté-
riája. A kétfelé csapó irónia ölt testet ebben is. Egyáltalán: Ambrus legjava novellái tömérdek in
formációt közölnek tónusukkal, modalitásukkal. Bennük „...az elbeszélő előtérbe nyomul, 
mintha a témát csupán egyes stílusfogások összefűzésére használná."62 Az eseménylánc és a hang
hordozás kölcsönhatásának, állandó interferenciájának lehetünk szemtanúi, ez az együttes hozza 
létre a polifon hangzást és a komplex jelentést. 

A prózai szövegek alkotóelemei közül az elbeszélés és a kommentár dominál szerzőnk „zsen
géiben". Dialógus alig akad, ha van is, némiképp kényszeredett. Másként alakul az arány az érett 
novellákban, villódzó párbeszédek élénkítik a történeteket, a leírás viszont változatlanul tárgyak 
és interieur-ök megjelenítésére korlátozódik.63 Az emberlátás-emberábrázolás relatív modernsé
gét itt-ott önmegszólítások (Nyári est), némelykor feltünedező belső monológok jelzik (Nyári est, 
Az igazi, A szerelmes gladiátor, Világos éjszaka).64 A felépítés - a műfaj klasszikus hagyomá
nyait, Boccacciót, Maupassant-t idézőn - egyszer-egyszer keretes; a „ráma" lehet indifferens 
nagyjából (Góliáth) s állhat bonyolult, szerves viszonyban a belé foglaltakkal (A karperec, A 
Montbars-vívócsel).65 

Egyek abban Ambrus novellái, hogy - már-már az elmélet német klasszikusait, Wilhelm Schle-
gelt, Tiecket, Vischert „illusztrálván" - rendre fordulópontokat jelenítenek meg.66 Mindegy, 
hogy egyetlen epizód-e a magvuk, netán hosszabb, élettörténettel felérő históriát beszélnek el 
(Melancholie, Peabody), a „Wendepunkt" nem hiányozhat. A többség - Szávai János szavával -
monocentrikus,67 s nemegyszer a Paul Hey se követelte tárgyszimbólum68 rendezi maga köré az 
eseményeket (Messziről jött levelek, A porcelán, A karperec, Levelek stb.). Akad azonban példa 
a körkörösen épülő, bináris változatra is69 (Az igazi, Telepátia, A Montbars-vívócsel, Világos éj
szaka), s manifesztálja ez: írónk nem ragaszkodik görcsösen egyetlen sémához, kísérletező kedve 
élénk, próbálkozásai sokszínűek. A művek értékéről - természetesen - a rétegezettség, a szöveg
telítettség, nem ez vagy az a szerkesztési elv mondja ki a végső szót. 

A Szávai adta tipológia felől pillantván Ambrus novelláira, három alapforma meglétét regiszt
rálhatjuk. Az értékhierarchia legalsó szintjén az anekdotikus történetek (Az utolsó mohikánok, 
A porcelán, Emberrablás, A Montbars-vívócsel, Levelek) helyezkednek el. Tónusuk kedélyes
ironikus, s a fabula dominál bennük a szüzsé rovására.70 Korántsem Jókai vagy Mikszáth anekdo
táit idézik e művek, más a világuk, a hanghordozásuk, ámde történetelvű építkezésük a mélység, 
a mögöttes rétegek hiányáról árulkodik. A legnagyobb számú elbeszélés az ún. „kétdimenziós 
realista novella" kategóriájába illeszthető. Kötött és szabad motívumok hálózatából teremtődő 
szövegük (a fabula és a szüzsé együttese, kiegészülve a modalitással) a jelentéssűrűség, a komple
xitás biztosítéka. Akadnak e típusban sekélyebb, kevésbé kitáguló darabok (Ábránd, Melancho
lie, Peabody stb.), átlagos teljesítmények és remeklések (A szerelmes gladiátor, Világos éjszaka). 
A legmerészebb újítást viszont Ambrus három meseparabolája reprezentálja. „Vízió-novellák" 
ezek, s ez a típus - Szávait idézve - „.. .a narrátor és az előadottak közti distancia szinte teljes el
tüntetésével valósággal az olvasóra kényszeríti látásmódját Ali reájuk szintúgy, hogy „.. .gyak-

62Borisz Eichenbaumot idézi: KÁNTOR Lajos, i. m. 63. 
« V Ö . Í K O R E K , i. m. 8,65. 
MVö.: A tóparti gyilkosság 246-247, 248-249, 254, 258-259. Giroflé és Girofla 249, 295. 
^FALUDI, i. m. 45. 
^Vö.: KÁNTOR, i. m. 56-57. 
67Vö.: SZÁVAI, Novellatípusok a mai magyar irodalomb It 1981/3. 613-614. (a tanulmány 

újabb lelőhelye: SZÁVAI, Zsendül-e a fügefa ága? Bp. 1984.) és uő.: Bevezetés in Boccacciótól 
Salingerig Bp. 1983. 13-14. 

««SZÁVAI, í. m. 613., illetve: 10. KÁNTOR, i. m. 57, 114-115. 
69SZÁVAI, i. m. 613-614. illetve 14. 
70SZÁVAI, i. m. 625-627. illetőleg 23-24. 



ran tűnnek fel csodás vagy fantasztikus elemek, álomképek, fantázia-jelenetek.. ."71 Ha lírai-sze
cessziós burokban is, századunk egyik roppant jelentős novellaformája készülődik itt. 

ígéretes indulás az Ambrus Zoltáné; egy korszak és egy személyiség autentikus képe villan föl 
írásaiban. A maga nyelvén szól, a maga nézőpontjából szemléli s jeleníti meg a fin de siécle létél
ményét. Világa gazdagodni fog, arcot azonban már nem cserél. 

Huba Lőrinczy 

LE DÉBUT DE ZOLTÁN AMBRUS, AUTEUR DE NOUVELLES 

L'étude entreprend d'examiner les nouvelles de Zoltán Ambrus - au nombre de 20 en tout -
écrites entre 1886 et 1893. Son but est d'éclaircir le caractére de cetté premiere période de nouvel
les de l'auteur (en renvoyant a tout ce qui dénonce ou avance en eile la continuation), de pré-
senter la conception du monde en évolution, d'esquisser la Silhouette de ses caractéristiques 
esthétiques et poétiques. 

Pareillement ä la petité épique contemporaine, une parti des nouvelles de l'Ambrus débutant 
est de charge lyrique, c'est la vérité et le monde des désirs qui se heurtent en elles. Tous les deux 
pőles sönt porteurs de valeurs et dépourvus de valeurs en mérne temps, et c'est la collision de ces 
qualités mixtes qui crée la complexité et la sonorité polyphone de ses écrits éminents. Le senti-
ment lyrique jaillissant de la profondeur est imprégné d'une ironie, et ce sönt précisément les 
nouvelles »a doubles accords« - La perte de Ninive, Mademoiselle Toile d'araignée, Le gladiateur 
amoureux etc. - qui sönt les plus précieuses, contrairement aux histoires homophones, sentimen
tales ou unilatéralement rationnelles. La meilleure partié de la production de nouvelles de la 
jeunesse d'Ambrus est une poésie de crise transposée en prose: ce sönt les conceptions positivistes-
stoíques et vitalistes qui se confrontent, se mélangent dans ses ouvrages qui reflétent le sentiment 
vital et la conception du monde déséquilibrés de la fin de siécle. 

Les héros et les lieux se répetants témoignent d'une inspiration balzacienne, tandisque l'emploi 
du temps et la technique d'inciter une tension anticipent des créations ultérieures. Ce sönt trois 
nouvelles d'Ambrus qui dénoncent une influence considérable de sécession (La perte de Ninive, 
Mademoiselle Toile d'araignée, Conte sur l'homme a plumet) et ce sönt elles qui sönt les plus pré
cieuses du point de vue poétique aussi. Bienque Zoltán Ambrus suive la traditions classiques du 
genre et la plupart des vingt nouvelles appartiennent au type anécdotique et au type »réaliste ä 
deux dimensions«, les contes-paraboles peuvent étre considérés comme les précurseurs de la 
»nouvelle-vision«. 
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in. m. 631. illetve 15-16. 


