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HOVANECZ FRUZSINA

Részleges igazságok
VIRTUÁLIS ÉRTELEMRENDEK TÖMÖRKÉNY ISTVÁN NOVELLÁIBAN

A magyar irodalmi kánonban Tömörkény a Szeged-környéki tanyavilág életformá -
já nak irodalmi közvetítôjeként, a régió életvitelének mûvészi ábrázolójaként ka -
pott helyet. Dolgozatomban néhány tematikusan választott novella elemzésével
egy olyan szempontrendszer kialakítására teszek kísérletet, mely a mûvei értelme -
zé sében általánossá vált szociográfiai megközelítésmódot azáltal mozdítja el a
novellák szövegszervezô eljárásai felé, hogy a hangsúlyt a paraszti világ ábrázolá-
sáról a befogadói horizonton konstruálódó idegenség, másság tapasztalatára he -
lyezi. Az interpretációk, kiegészülve a kultúraelméletben bekövetkezett paradig -
ma váltás elméleti tanulságaival, talán néhány észrevétellel hozzájárulhatnak a Tö -
mörkény-újraolvasáshoz.CBD



Ami mûvei fogadtatását illeti: a korabeli olvasóközönség egy rétege bizonyos
szo ciális problémák képviselôjét látta az íróban. (Megjegyzem, hogy a Szegedi
Nap ló a „Rajz a népéletbôl” rovatban közölte írásait, e címadással is rájátszva a
tényfeltáró szerepkörre.) A korforduló irodalmi tudatát jellemzi, hogy olvasói oly-
annyira valóságosakként kezelték a vissza-visszatérô szereplôket és problémáikat,
hogy a folyóirat hasábjain hozzá is szóltak a novellákban felvetôdô témákhoz.
Ez a jelenség azonban a kritikusok ellenállását váltotta ki.C Gyulai Pál például

nem csak Tömörkény novelláit, de a nevéhez fûzôdô új mûfaj létjogosultságát, esz-
tétikai kvalitását is megkérdôjelezte. Szerinte a tárcanovellák kifejtetlenek, felü le te -
sek, mûgondot nélkülözô jellegük nem teszi lehetôvé, hogy bennük az anekdoták,
le leményes ötletek elbeszéléssé nôjenek.D

A Budapesti Szemle Tömörkényt elutasító attitûdjének másik oka a folyóirat iro dal -
mi önszemléletében keresendô. A folyóirat irodalmi köre ugyanis az értékôrzés je gyé -
ben kívánta formálni a népnemzeti esztétika kánonját úgy, hogy a nemzeti tradíció át -
szár mazásában szerepet vállaló mûveket rendezte idôrendi sorba, a ha gyomány ôr -
zésre korlátozva ezáltal a kortárs irodalom mozgásterét is. E kötelezô normává emelt
mér ce szerint tûnhettek keresetteknek, modorosaknak Tömörkény el beszélései.
Tömörkény mûvei számára valamivel elfogadóbb légkört teremtettek a század -

vé gi recepció egy másik arculatát formáló, A Hét vonzásköréhez tartozó értékmeg-
újító kritikusok. Kizárólag esztétikai szempontokon alapuló értelmezôi koncepció-
juk eleve a novella mûfaját tekintette az irodalmi megújulás letéteményesének. Mi -
vel megértéssel fogadták a saját elváráshorizontjukhoz kevéssé illeszkedô mûveket
is, kíváncsisággal fordultak a Tömörkény által megjelenített zárt világ felé, annak
el lenére, hogy idegenkedtek az író regionalizmusától.E A kicsit késôbbi Nyugat írói
elsôsorban Tömörkény magyarságtudatát, szociológiai érzékenységét értékelték,
valamint a tûnôfélben lévô paraszti kultúra ábrá zo lására irányuló igyekezetét díjaz-
ták.F A folyóirat irodalomszemléletének vidékiességet, provincializmust elutasító
jellege miatt mégis mellôzték mûveit. 
Késôbb, az C95B-es, 6B-as évek marxista irodalomtörténet-írása a realizmus va -

ló ságfeltáró esztétikája jegyében a parasztábrázolás társadalmi aspektusaira, a sze-
gényparaszti élet válságának feltárására, alakjainak élethû megjelenítésére helyez-
te a hangsúlyt.5 Méltatói, a korszak komparatisztikai elvei szerint, mûveit gyakran
az orosz realizmus világirodalmi hatásával vetették össze.6 Ugyanakkor a tanulmá-
nyok negatív konnotációjú fordulatai a kritikusok idegenkedését leplezik le, sze -
rin tük Tömörkény nem határolódik el kellôképpen a mûveiben megjelenô regio-
nális közösségtôl. Péter László például Tömörkény mûvészi látásmódjáról írja,
hogy nemcsak azonosul a „primitív paraszti szemlélettel”, de „kicsit benne is ra -
gad” az ábrázolt tanyai világban,7 Bodnár György pedig – a Tömörkény-recepció-
ban egyébként kitüntetett helyen lévô tanulmányában – az író „szociografikus szí -
nezetû” elbeszélôi modorát jellemzi úgy, hogy a narrátori szólamok is a „vállalt vi -
lág szavaiból épülnek fel”.8

Némileg eltérô álláspontot képvisel Kispéter András írása, mind az ábrázolt
témát, mind a kifejezésmódot illetôen.9 Kispéter szerint – aki mellesleg Tömör -
kényt a falusi élet eszményítésében érdekelt népies irányzathoz kapcsolja – az író
stilizálja, átformálja, átlényegíti a témául választott népéletet, hogy egy szebb, iga-
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zabb világot ábrázoljon, ahol még megmaradtak a természetes emberi érzések. Fi -
gyelmet érdemel az az észrevétele, hogy Tömörkény írásaiban a paraszti tematika
elsôsorban forma, kifejezési eszköz. Az C98B-as évek utáni idôbôl, egy-két nyelvé-
szeti szempontrendszert érvényesítô megközelítést kivéve,CB nem bukkantam Tö -
mörkény mûveinek behatóbb elemzésére. A századvég prózairodalmáról szóló ta -
nulmányok hivatkozásai többnyire ahhoz az irodalomtörténeti hagyományhoz
kap csolódnak, mely Mikszáth írásmûvészetének fényében marasztalja el Tö mör -
kény elôadásmódját.CC

Irodalom és antropológia

Összegezve az eddigieket, úgy tûnik, Tömörkény kanonizálása abba a paradoxon-
ba ütközik, hogy mûvei mûvészi értékénél ugyan mindig is többre tartották népraj -
zi vonatkozásaikat, mégis szépíróként tartja számon az irodalomtörténet. Mintha a
re cepció az esztétikai értékítéletet kerülné meg azáltal, hogy az etnográfiai szöve-
gek identifikációs aktusaként bejáratott retorikai konstrukciókat alkalmazza a Tö -
mörkény-szövegekrôl való beszédben.CD

Vajon Tömörkény irodalomtörténeti pozícióját tényleg csak akkor tudjuk ki -
jelölni, ha mûveit megpróbáljuk besorolni akár az irodalmi, akár az etnográfiai
szö vegek sorába? Napjaink szövegelméleti felfogásában egyre inkább a tudomány
és a mûvészet közötti határvonal összemosódásából adódó metakritikai távlat ér -
vényesül. A szövegmûfajok kölcsönhatásával, keveredésével, átmeneti jellegével is
szá moló szemlélet felôl nemcsak az irodalmiság meghatározásának kritériumai bi -
zonytalanodnak el, de az is kérdésessé válik, hogy egyáltalán kijelölhetô-e, miben
tér el az irodalmi szövegek diskurzusa az etnográfiai leírásokétól, vagy bármely
más beszédmódétól. Említésre méltó, hogy mind az irodalomtudomány, mind a
kul túraelmélet önszemléletét meghatározták azok az elvárások, melyek hosszú
idôn át a természettudományos egzaktság kritériumához utalták az etnográfia
szem pontrendszerét, az irodalom státuszát pedig értékmegôrzô jellegében hatá-
rozták meg. A néprajztudósok, ennek megfelelôen, objektív távolságtartásra, a
tény feltárás pontosságára törekedtek, emiatt igyekeztek korlátozni a többletjelen -
té seket, és kifejezésmódjuk tárházából kirekeszthetônek vélték a retorikai konst-
rukciókat, a fikcionálás aktusait vagy a hangvétel személyességét. Ezek a szubjek -
ti vitásra utaló jegyek, melyek a figyelmet a szöveg megfogalmazására, retorikai
szer kesztettségére terelték, az irodalomban kaphattak teret.
Az etnográfia tudományos alapjait megkérdôjelezô paradigmaváltás nagyjából az

C96B–as években következett be.CE Ebben fontos szerep jutott Clifford Geertz sze mi -
otikai rendszerének, mely azáltal bizonytalanítja el a valóság lejegyezhetôségének
kép zetét, hogy a kultúrát egyfajta szimbolikus jelrendszernek tekinti.CF A je lentések
nyo mába szegôdô antropológusnak le kell mondania a kultúra feltárásának aktu-
sáról, az elôzetesen létezô, megértésre váró kulturális igazságok kimondá sá ról, hiszen
az elemzés ennek a struktúrának csupán egy lehetséges értelmezését hoz hat ja létre.
Az antropológus szemléletét ugyanis bizonyos mértékben saját kul tu rális elô feltevései
ha tározzák meg, ezért más emberek tapasztalatait gyakran sa ját elképze lé sei szerint
elemzi, így a saját és az idegen tapasztalatok átmeneti szin té zisét hozhatja csak létre.
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A hermeneutikai fordulat következtében tehát a társadalmi jelenségek ábrázo -
lá  sa helyett maga a szöveg kerül a figyelem homlokterébe, így a leírás a kultúra
meg jelenítôjének, közvetítôjének státuszából magává a kultúra létmódjává lép elô.
Mi  vel egyre hangsúlyosabbá válik az etnográfiai szöveg konstruált természete, a
meg  alkotás folyamatára fókuszáló tanulmányok újragondolják az ábrázolt világ va -
ló szerûségének kérdéseit, átértékelik a kulturális események elbeszélésmódjának,
a szöveg retorikai dimenzióinak jelentôségét is.C5

James Clifford tanulmányaC6 a szociográfiai leírások allegorikus jellegének meg -
ha tározásánál abból indul ki, hogy minden szöveg hordoz olyan morális tartalma-
kat, szellemi fogalmakat, melyek közvetlenül nem az érzékelés tárgyai. Szerinte
minden történet létrehoz a befogadó fejében egy másik történetet, legyen ez akár
ismétlés, akár csere. Így a szociográfiai leírások is tekinthetôk olyan narratív fikci-
óknak, melyek tartalmaznak egy másik gondolatmenetre vonatkozó utalásokat.
Azaz „egyszerre írnak le valódi kulturális eseményeket és tesznek azon túlmutató
morális, ideológiai, sôt kozmológiai tartalmú állításokat”.C7 Ezek a vonatkozások
pe dig nem a közösségi eseményekhez mellékelt értelmezések, hanem éppen je -
lentést adnak nekik.
Ezek, a történet megjelenési formájára reflektáló – a teljesség igénye nélkül

megidézett – elképzelések olyan diszkurzív paradigmába ágyazódnak, mely nem-
csak az objektív valóság létezésével és a szövegek reprezentációs autoritásával
kapcsolatban fogalmaz meg ontológiai kételyeket, de – a mindenkori jelentés kon -
tex tusfüggô jellegének nyelvészeti tanulságaival összhangban – megkérdôjelezi az
eleve adott igazság lehetôségét is. Foucault a szubjektum tapasztalatának nyelvi
elôfeltételezettsége okán bizonytalanítja el az eredendô jelentések létezését.C8 Clif -
ford a foucault-i gondolkodásmódhoz kapcsolódva állapítja meg, hogy, mivel a
kulturális és történeti igazságok eleve részlegesek, kirekesztô jellegûek, így az
azoknak elkötelezett etnográfiai tanulságok sem lehetnek teljesek.C9

Idegenségkonstrukciók

Ebbôl az elméleti pozícióból úgy tûnik, a Tömörkény-szövegek újragondolásának
a mûfaji kérdésnél relevánsabb szempontja a kulturális másság mibenlétének meg-
határozhatósága. A posztmodern felôl úgy tûnik, mintha a recepció olvasásmódja
egyfajta metaforikus történetszervezô elvként, a novellák kapcsolódási pontjaként
jelölné ki a regionális közeg szokatlan világát ábrázoló kulturális sajátosságokat,
vi selkedésmódokat. E régió archaikus vetületét azonban az életmódfestéseknél hí -
vebben meghatározzák azok a létértelmezési módok, melyek a leírt szokásokhoz
kapcsolódnak, valamint azok a vallásos diszpozíciók, melyek a szereplôi cseleke-
deteket mozgatják. 
Az etnográfiai posztmodernség kérdései a „Másik” idegenségének megôrzésére,

az adott kultúra önmaga által meghatározott értelmének kifejezôdésére, a megnyi-
latkozások, cselekedetek, rituálék és a világról alkotott elképzelések sajátosságá-
nak megragadására irányulnak. Hogyan ragadható meg az idegen mint idegen, ho -
gyan fejezôdhet ki a „Másik” viselkedésének, cselekedeteinek, szimbólumainak
eg zotikuma.DB
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Az idegen konstitúciójának, megtapasztalhatóságának nehézségei összefügg-
nek az etnográfiai reprezentáció már említett válságával. Waldenfels úgy határozza
meg ezt a dilemmát, hogy minden megismerés, így az idegennel való foglalkozás
is, az elsajátítás jellegét veszi magára, hiszen az idegenség a saját tapasztalatban,
ön nön empirikus eszközeinek mozgósítása által jön létre, és nem függetleníthetô a
ta pasztalatszerzôi Éntôl.DC Ez azonban megszünteti az idegenséget, a tôlünk való
különbözôséget, a másság nem juttathatja érvényre önmagát. Az idegenség abban
a pillanatban megszûnik, amint hozzáférhetôvé válik. Husserl másításnak, elidege-
nítésnek nevezi azt a folyamatot, melyben a saját Én képtelen kilépni önmaga sajá-
tosságának szférájából. Így az idegenség megragadása a jelen-nem-valósággal szá -
mol, és ekvivalenssé válik az eredetileg hozzáférhetetlen hozzáférhetôségével, az
eredetileg ábrázolhatatlan ábrázolhatóságával.
Vagyis a dolgok idegensége aközben ragadható meg, miközben éppen kivonja

ma  gát a hozzáférhetôség körébôl, és azáltal jelenik meg, hogy mint önmaga nem
jelenik meg. Erre olyan közvetett beszéd lehet képes, mely többet mutat, mint
amennyit elmond. Waldenfels ennek lehetôségét egy másik mediális közeg, a fes-
tészet kifejezésmódjával szemlélteti, melyben a megvilágítás, az árnyékolás képes
láthatóvá tenni a láthatatlant. A Waldenfels által is idézett Merlau-Ponty a festészet
lényegét magában a festôben keletkezô látvány megjelenítésében határozza meg.
E virtuális létezés szemléletes kifejezôje a következô allegória: „A festô látása fo -
lyamatos születés, abban az értelemben, hogy az ember abban a pillanatban szüle -
tik, amikor az anyatest mélyén csupán virtuálisan látható valami egyszerre látható-
vá válik számunkra és önmaga számára”.DD

Ami pedig a Tömörkény-novellák ábrázolt közegét illeti, érdemes megvizsgálni
azt a gondolkodásmódot, mely hiteles tudást biztosít a közösség számára. Geertz
sze rint népcsoportonként változó kifejezésmódot öltenek azoknak a kulturális
rend szereknek a szimbólumai, melyek arra hivatottak, hogy renddel, formával ru -
házzák fel a tapasztalatokat, és a meggyôzôdéseket a megmásíthatatlan valóság
elemeiként tüntessék fel.DE Ez a háttértextúra sajátos módon jelenik meg Tö mör -
kény szövegeiben. A valóság szervezôdésének kollektív vonatkozásai nincsenek
megfogalmazva, ezeket a nem referencializált tartalmakat mégis a novellák szöve-
gébe rejti a régió kulturális másságát történetesítô elbeszélô. Ezek a tudati struktú-
rák hol történéssé transzformált, szereplôi cselekedetbe kódolt formában jelennek
meg, hol a novellák leírásai, életmódfestései válnak olyan, cliffordi értelemben
vett, allegorikus szintekké, melyeknek jelentést az utalásrendszerbôl létrehozható
tá gabb kontextus ad. Interpretációjuk felé, amint a bevezetésben már említettem,
ép pen ezért a novellák elbeszélésmódja és a kulturális mintázat ábrázolásmódja
nyithatja meg az utat. 

A narratív struktúra mint a hiedelemrendszer kódja

A tömörkényi beszédmód sajátosságát a narrátor kommunikációs szerepköre te -
remti meg, melyben, akár egy szónok, egymástól távol álló világok (a szereplôi és
a befogadói horizont) között közvetít. Említettem már, hogy a recepció úgy viszo-
nyult Tömörkény nyelvhasználatához, mint ami képtelenné teszi az elbeszélôt,
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hogy „felülemelkedjen” az ábrázolt világ perspektíváján. Ugyanakkor a szokáso-
kat, életformákat népi képzettársításokkal ábrázoló nyelvi elemek olyan szimboli-
kus térbe rendezôdnek, melyben az archaikus tudatú ember világról való gondol -
ko  dásának alapjai körvonalazódnak. E narrátori pozíciónak pontosan abban a
folyamatban van szerepe, amely éppen a nyelvi megformálás által hozza létre a
va lóság elemeit, kijelölve ezáltal a tudhatóság szövegbeli határait. Így a fiktív tuda-
tokhoz kapcsolódó alakzatok szövegbeli helyérôl gondoskodó narratív struktúra
egyfajta elôfeltételezettségi kategóriává lép elô.
A Valér a földbe megy címû novella allegorikus regiszterei például a régió val-

lásos rendszerét a közösségnek a transzcendens hatalmakkal azonosított természe-
ti jelenségek iránti alázatával, valamint a szereplôi tudatoknak az ezzel összefüggô
bib likus meghatározottságával érzékeltetik. A közösség természetközeli szemléle-
tét tükrözik például az idôjárást méltató fokozás („szép idô, pompás idô, kitûnô
idô, kincses idô”); a kalászok nagyobbodásának zajára utaló szinesztézia, vagy a
pap rikát szép kisded növényként, kedves gyümölcsként megjelenítô metonímia. A
falubeliek kognitív struktúráihoz kapcsolódik a növényt udvarlásra váró fiatal lány-
ként megszemélyesítô allegória is: „most van abban a korban, amidôn kedvét kell
neki keresni”, majd „e kicsi szelíd bokor ekkor kezdi teremni az ô nagy gyümöl-
cseit”. E termékenységi toposzok, a földanyánk ölébe megy halotti szinonimával
összekapcsolódva a természet körforgását szimbolizáló allegorikus sorrá válnak,
bibliai reminiszcenciákat idézve az olvasó tudatába. Ez a diskurzus a parasztság vi -
lágképének azokat a szemléleti elemeit válogatja a szövegbe, melyek az ember és
természet harmóniáján alapuló ôsi rend képzetét keltik. Ezzel a szemlélettel függ
össze a novellában az a gondviselést feltételezô misztikus bizalom, mely a fiatal
Valér kapálás közben bekövetkezett váratlan halálának elfogadó magyarázatához,
azaz a szélütés allegorikus kibontásához kapcsolódik: „Irigyelte ezt a szívet a szél
Gergelytôl, s megölte. Nem jó dolog, de mit lehetne ellene tenni? […] Meghalt a
felsôbb hatalmak végzése szerint.” (A mai olvasó számára ez a beletörôdô attitûd,
a felsôbb hatalmak akaratának ilyen mértékû elfogadása hat szokatlanul.)
Ehhez kapcsolódik a szöveg másik szakrális jelentéstartománya, mely nélkül a

mai olvasó számára értelmezhetetlenek azok az indulatok, melyeket a váratlanul
elhunyt fiatalasszony kórházba szállítására vonatkozó parancs vált ki. A narrátor
elôre jelzi, hogy fordulóponthoz érkezett a történet, amikor a haláleset elbeszélé-
sét a következô fordulattal zárja: „mert nem errôl van itt most szó, hanem másról
van szó”. A pusztázó közvetíti a parancsot: „Gergô, a halottadat be köll vinni a
kór házba, […] majd odabent az orvosok mögvizsgálják, hogy mi ölte mög”, mire
az özvegy elôtt „elsötétül minden”, úgy érzi, mintha „ököllel a szívére” csapnának,
„mintha kezdené elhagyni esze”.
A novella középpontjában ennek a kétségbeesésnek a lélektani vonatkozásai

áll nak, melyek a szereplôi tudatok nonverbális tartományához kapcsolódnak. Ezek
fel tárásához a tudósításokon túl az elbeszélôi analízis is hozzájárul. Jelen esetben
ez olyan mentális folyamatokra vonatkozik, melyeket a szereplôk valószínûleg
nem is lennének képesek megfogalmazni. Ezek megélését olyan szimbolikus for-
mák teszik lehetôvé, mint az a liturgikus ének, melyben „Gergelyre példázván” az
István királyhoz szóló éneket kántálják: Rólad emlékezvén, csordulnak könnyei,
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Bú val harmatoznak szomorú mezei, Lankadnak szüntelen vitézlô karjai, Nem
szûn nek iszonyú sírástól szemei. Az effajta frazeológiai sémák teremtik meg fájdal-
muk jelentésteli kontextusát; Geertz azt írja ezzel kapcsolatban, hogy a rituális
ének szókinccsel látja el az embert bajának kifejezésére, ezáltal megfoghatóvá, a
megfoghatóság révén pedig elviselhetôvé teszi azt.DF

Visszatérve Gergelynek a parancs által kiváltott érzelmi reakcióihoz, már utal-
tam arra, hogy ennek az érzésnek a gyökerei a közösség kollektív értékrendszeré-
bôl erednek. Az elbeszélôi eljárások a világról való gondolkodás archaikus rend-
szerére az özvegy és a többi sirató perspektívájához kapcsolódó szólamok össze-
mosásával utalnak. „Ím viszik szép Valérunk testét be a csúnyaszagú házba, hol ôt
ha lott korában ké sekkel vagdalni és darabolni fogják. S majd onnan lészen teme-
tendô több testi darabokban, mik, ó én uram és én istenem, föltámadáskor miként
lesznek vajon ismét eggyé?” A kórházhoz negatív képzeteket társító trópusok pél -
dá ul azt a szociokulturális beállítódást sejtetik, melyben mindez a holttest meggya-
lázását jelenti.D5 A szeretett halott állapotára vonatkozó halmozás („nyomorultan,
sze gényesen, szégyennel”); valamint az Apostoli Hitvallás szövegébôlD6 kölcsönzött
nyelvi szerkezet („onnan lészen temetendô”) pedig a közösség tiltakozásának
valódi okát fedi fel: a rituálé deszakralizálódásától, és ezáltal a halott túlvilági
üdvözülésének elvesztésétôl való kimond(hat)atlan félelmet. A szertartásnak
ugyanis, amellett, hogy a halál traumájának feldolgozását segíti, lehetôvé téve az
elmúlással, a saját halálunkkal kapcsolatos szorongások, kételyek megélését, az a
legfontosabb szerepe, hogy megkönnyítse a földi kötelékek eloldozását, és – a tér
szakrális felfogásából adódóan – lehetôvé tegye a halott túlvilági helyének elfogla-
lását a világ topológiai rendjében. A siratók nézôpontjából ez az aktus kerül ve -
szélybe a novellában a rituálé megszokott rendjét megbolygató parancs miatt.
Geertz azt írja ezzel kapcsolatban, hogy a szimbolikus rend egy elemének megvál -
toztatása megrendíti a világkép egészét, mert következtében értelmezhetetlenné
válnak mindazok a morális, ontológiai jelentések, melyeket a szokásrend betartása
biztosít gyakorlói számára. D7 Az effajta rejtélyes, értelmezhetetlen jelenségek pedig
fé lelmet (metafizikai aggodalomáradatot) keltenek, mert veszélyeztetik az ember
vi  lágban való eligazodását, fenyegetik az élet áttekinthetôségének hitét.
Mivel pedig az ember képtelen a káoszt (a mentális stresszt) kezelni, ösztönö-

sen a szokatlannal való elszámolásra, vagy legalább annak látszatára törekszik. Ezt
a szerepet tölti be a zárlatban a temetési menet elôtt kardot rántó gyalogos ezred.
A tisztelgés aktusa a halottnak járó végtisztességként interpretálódik, ezáltal tolja
hely re a világ kizökkent rendjét. Egy pillanatra visszatérve a szereplôi tudatok bib-
likus meghatározottságára, látható, hogy a történet szakrális vonatkoztatási rend -
sze rét az üdvtörténeti utalások teremtik meg, amit a keresztény liturgia verbális
struktúrái tesznek a szereplôk számára kifejezhetôvé.

A kulturális mintázat mint a világkép kódja

Az elôzô novella szemléltette, hogyan mûködik a halotti szertartás a világkép kicsi-
nyítô tükreként. Talán a rítusok, mítoszok, hiedelmek szövegbeli megjelenéseibôl
de kódolhatóvá válnak a többi novella rejtett kollektív struktúrái is, mivel ezek a
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közösség világról való tudását sûrítik, tárolják, hagyományozzák. Ezek a szimboli-
kus rendszerek teszik ismerôssé, befogadhatóvá a világot, teremtik meg a
természet mûködésének értelmezési keretét.D8 A Megy a hajó lefelé címû novella
cse lekménye az elkövetett bûnhöz kapcsolódó hiedelemrendszer példázata. Az el -
beszélés kerettörténete a következô: a kereskedelmi bárkán utazó falubeliek ép -
pen a vôlegénye által elhagyott Vér Teca rejtélyes eltûnésérôl beszélnek, amikor a
ha jóslegény megpillantja a folyóban a lány holttestét. Katának, a vôlegény szeretô-
jének el kell hagynia a hajó fedélzetét.
A tragikusan végzôdô szerelmi történet néphitben gyökerezô értelmezése sze -

rint a hûtlen férfi azért küldte vissza Teca jegykendôjét, mert „elcsábították rossz
asszonyszemélyek”. A „Te csaltad el, Kata, a vôlegényit, te…” mondat a hiedelem -
rend szernek azt az elemét sejteti, mely szerint a szerelmesek elhidegülését megba-
bonázás, rontás idézhette elô. Geertz a boszorkányságot olyan perspektívafüggô
je lenségként értelmezi, mely, a valláshoz hasonlóan, megmagyarázza és elfogad -
ha tóvá teszi az anomáliákat, ellentmondásokat. Az azande ember akkor mondja,
hogy boszorkányság történt, amikor valami megzavarja a hétköznapi élet rutinjait,
el várásait.D9 Tömörkény Legényavatás címû munkájának néprajzi adalékai is a csá-
bítás pejoratív, bûnös konnotációjára reflektálnak. Azt írja, a tanyán nemcsak azért
nem fejlôdnek ki deli szépségek, mert „hamar elhúzza ôket a becsületes dolog”;
van magyarázata a parasztság értékrendjében is, melyben a szép szemek azért
veszélyesek, mert megbabonázzák a férfiakat. (A nôk mellét is hasonló okokból
kö tötték le szíjjal, hogy „apróbbra apadjon”.)EB

A szöveg rafinált elbeszélôi eljárásai is ezt az értelmezést készítik elô, hiszen
eb ben a szövegkörnyezetben a férfi bûnössége még lehetôségként sem jön szóba,
ez zel szemben a Kata megítélését tükrözô alakzatok mindvégig a lány csélcsap ter-
mészetére utalnak. „Természetes, hogy végül, legutoljára a Kata érkezik”. A lány-
nyal metonimikusan azonosuló cifra papucs leírása a közösségi nézôpont tükre-
ként Kata kihívó magatartását vetíti elôre: „sarkai kackiásan kopognak”, „formás
bokákat mutat”. A történet kezdetének a lányt rosszcsontként jellemzô pajkos
hang nemét fokozatosan váltja komolyra a „mintha ördög volna” hasonlat. 
Szélpál Mihály utasítást ad a hajó visszafordítására, Katát pedig kiutasítja a hajó

fe délzetérôl. A novella felütése a kormányos helytartói hatalmát, igazságszolgálta-
tói kötelességét hozza játékba: ô az „igazgatója ezen vidéki utaknak”, aki a hajó
minden ügyét intézi, „a fôbenjárótól kezdve egészen az aprólékosig.” A szereplôi
cse lekedetek hátterében álló hiedelemrendszernek van egy másik aspektusa, mely
sze rint szerencsétlenséget hoz, ha a bûnös a hajón van. Az eltávolítási rítusnak így
a rontás elhárításában van mágikus jelentôsége. 
Ugyanakkor az eljárás tükrözi a szereplôk biblikus tudatát is, a Jónás Köny -

vének architextusa a kijelölt útról való letérés következményeire emlékeztet. Ez zel
kap csolódnak össze a szövegben a hal- és kenyérmotívumoknak a feltámadással
összefüggô elôfordulásai is, melyek közül a legbeszédesebb a temetési ének szö-
vege: „Támaszd fel örömre testemnek morzsáit, add meg egek fényét.”
A szövegbôl kibomló valóságrendek azt mutatják, hogy a közösség vallásos tu -

datában a keresztény képzetek mágikus elemekkel keverednek. Tömörkény no -
vel láinak vallási szinkretizmusára is érvényesek lehetnek azok a megállapítások,
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melyeket Nagy Zoltán a Nyugat-Szibériában élô hantikkal kapcsolatban jegyez le.EC

E népcsoport világképét az istenrendszer fokozatos átrendezôdése jellemzi, a világ
ôsi, obi-ugor eredetû tagolását felváltja az értékközpontú világkép, melyben a dol -
gok mûködése fölött alapvetôen egyetlen mindenható istenség határoz. A közös-
ségi szemléletet azonban továbbra is meghatározzák a természetben élô mitikus
lények, bár spirituális hatalmuk lassan érvényét veszti, a démonok, ártó szellemek
pedig gyakran a keresztény ördög képzetével olvadnak össze. Az ôsi hitvilág je -
len ségei teremtik meg a Ferkó címû novella szimbolikus rendszerét is, melyben a
cso portnak a kulturális különbözôséghez, az azonos kultúrkörbôl való mássághoz
fû zôdô viszonya válik hangsúlyossá.
A címszereplô fiú szokatlan viselkedése feszegeti a megszokáson alapuló rend

ha tárait, az elbeszélô részletesen jellemzi a tevékeny paraszti életformától idegen
viselkedésformákat, szemlélôdô hajlamát, ahogy órákig „bámulja” az áldozó napot,
a holdfényt, az erdei fákat. Ez kiváltja a pusztaiak távolságtartását, idegenkedését:
„Na gyon furcsa gyerek volt ô. […] Mert például azt elnézni, amikor a malacokat
eteti az ember, hogy miként falnak, miként eszik föl az árpácskát, az nagyon he -
lyes, és senki nem talál rajta megütközni valót. De hogy valaki, még hozzá egy
egészen kicsi gyerek, egy fát bámuljon az erdôben!” Tehetségét is csodaként tart-
ják számon, fafaragása „vagy ördögi segítséggel van csinálva, vagy pedig […] isten-
tül való”. Ferkónak nincs szókincse alkotásvágya verbalizálásához, maga is úgy éli
meg, hogy „megnevezhetetlen vágyak […] bolygatták az ô agyát, amik álmatlanokká
tet ték az éjjeleit”, amikor a napáldozat és a holdudvar színes ábrázolásáról ábrándozik.
Ezekre a furcsaságokra olyan magyarázatot kell találni, amelyik megóvja a

pusz taiakat az érthetetlenség, értelmezhetetlenség által keltett félelemtôl. Geertz
azt mondja, univerzális az az igény, hogy az ember a szokatlan jelenségekre olyan
ma gyarázatot találjon, amellyel ezeket saját népe hagyományaihoz tudja azt illesz-
teni. Hogy a fiú viselkedését az ôsi világkép szabályaihoz tudják igazítani, rossz
szellemekrôl, táltosokról kezdenek suttogni, akik közismerten a fák belsejében él -
nek gyíkok barátságában, és éjjel bújnak elô onnan. „Azok a rossz lelkek könnyen
el bánnak az emberrel; mert ôk az erôsek, és a pusztán nincsen harang, hogy el
lehetne ôket kongatni a határból. Meg van eset rá akárhányszor, hogy az imádság
sem használ annak, aki velük bajba keveredik. […] Mikor valaki gyalogol éjnek éj -
sza káján az iszonyú pusztán, hallhatja olykor a rejtelmes suhogást a feje fölött, s ha
ilyenkor gyorsan nem vet magára keresztet a megijesztett, még rá is rikkanthat-
nak.” Ez a magyarázat azért nem billenti ki világuk biztonságát, mert a hiedelem-
rendszerben kódolva van az ellenszer is; a narrátor tényszerûen valóságosnak tün-
teti fel e védekezési módokat, nem kérdôjelezi meg e kollektív reakciók haté-
konyságát. De persze Ferkó „nem csinált ott a fa elôtt semmi galibát, nem társalko -
dott semmiféle rossz lelkekkel; ô egyszerûen leverte maga elôtt a tenyerével az er -
dô nedves földjét simára, és aztán egy kis ágacska hegyével belekarcolta abba a
nagy fának az alakját.”
Hasonló az Elveszett címû novella fôszereplôjének viselkedése. Anna, a csôsz

lánya földkunyhóban nevelkedett; az elbeszélô utal a lány szokatlan, különleges
szépségére, különc viselkedésére. Anna nem járt mulatságokba, otthon maradt és
dolgozott, a fiatal béreslegények incselkedésére sem figyelt. A falubeliek az apját
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is bolondnak tartották, aki „zöldségeket” beszélt, földkunyhójuk pedig „kackiás”
külsôt öltött. Mindkét karakter sorsa a megértetlenség; nincs szókincsük az ön -
meg határozáshoz, nem vívhatják ki az idegen státuszt, saját maguk számára is
értelmezhetetlenként vannak jelen. Önértelmezésüket, saját kívülállóság-tudatukat
nem képesek elválasztani a közösség róluk alkotott narratívájától – ehhez az is
hozzájárul, hogy éppúgy jártasak az otthoni élet szervezettségében, a hagyomá-
nyokban, szokásokban, mint bárki más, képesek prognosztizálni a velük szemben
tanúsított viselkedést, illetve a többi ember reakcióját. Sôt, rendelkeznek azokkal a
kódokkal is, melyek értelmezhetôvé teszik cselekedeteiket. 
Megítélésük mércéje talán a hiteles személyiség mai fogalma lehetne, amit a

szociálpszichológia az eredetiség és az egyedülállóság fogalmaival határoz meg, és
melyet az egyén – nem konvencionális magatartással azonosított – önmegvalósítá-
si kísérletei modelleznek. Ez azonban ismeretlen a falu elvárásrendszerében; az
ilyen törekvésekkel ellentétben Tömörkény különc figurái nem tudatosan bontják
le a közösségi szocializációs mintákat, talán a világgal kapcsolatos beállítódást
nem tudják integrálni. Mindenesetre személyiségüknek azon alapjegyei miatt vál-
nak életképtelenné a puszta világában, melyek elvágyódóvá, ábrándozóvá, szen-
vedélyessé teszik ôket. Így a jelenlétük által korlátokba ütközô rendképzet helyre-
állításához az önkéntes kivonulás marad az egyetlen lehetôségük. Eltûnésük is
valószínûleg a világképnek a szokatlan jelenségekre vonatkozó elôírása, elismert
módja alapján történik, hiszen nem keresik ôket, beletörôdnek eltûnésükbe.
Annus esete teljesen hidegen hagyja a falubelieket, „mert hogy ô maga is olyan
volt, mint az apja, tudákos, s okosabb akart lenni mindenkinél”. Még az apja is
passzív marad, annak ellenére, hogy szeme világán bizony „rontanak a könnyek”.
Az eljárás megszokottságára utal a két novella kapcsolódási pontjaként felbukkanó
vándortársulat, melynek nyomába erednek ezek a különcök. Ferkó történetesen
azért követte a színészeket, mert megbabonázta a kocsijukra festett természeti
kép. Közben hóvihar támadt, és a fiút a pusztán érte a fagyhalál. Anna szintén
„különös érdeklôdéssel” figyelte az elôadást: a Sármány királyfit alakító színész
„ré veteg tekintetével a sarokból egy másik szempillantás találkozott, egy égô, tü -
zes, forró, vágyódó tekintet arról a helyrôl, ahol a szalmáscsôsz leánya állt”. Majd
meg babonázva követte a vándortársulatot, „megindult Annus, és ment, ment a ko -
ronák, bíboros ablakfüggöny-palástok után”.
A kívülrôl érkezô, játékukkal egy szokatlan világot megjelenítô vándortársula-

tok az idegenség vagy másság reprezentánsai, amennyiben a fogalom Derrida által
meg alkotott jelentésébôl, a jelenség nyelvi-gondolkodásbeli aspektusából indu-
lunk ki. Elmélete az azonos kultúrkörbôl való másságra vonatkozik, a görög szö-
veghelyekbôl kiinduló értelmezésében az idegen olyan valakit jelent, aki, sajátos
gondolkodásmódjánál fogva, nem úgy fogalmaz, mint a többiek.ED

A világrend stabilitása és védelme

Derrida meghatározása alapján az említett novellák majd mindegyike értelmezhe-
tô a szereplôi világ idegenségkonstrukcióinak metaszintjén. Ez az elképzelés a
nyel vek, kódok, konnotációk kulturális különbségeire reflektáló szociolingviszti-
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kai rendszerrel léptethetô párbeszédbe. Derrida „az idegen az ugyanabban”EE vo -
natkozásában beszél a nyelven belüli nyelvek, a nemzeti nyelven belüli szemioti-
kai eltérések jelenlétérôl. A novellák szövegvilágának heterogén nyelvi struktúrájá -
ban a szemléletmódok kulturális különbözôségei, a különféle értelemrendek mu -
tatkoznak meg az eltérô nyelvhasználati formákban.
Ilyen értelemben a Valér haláláról szóló novella cselekménye arra mutat példát,

mi történik akkor, ha a vallásos rendszer világmagyarázó elvei egy másik, a tanyai
em ber szemléletétôl különbözô rendképzethez képest bizonyulnak ingatagnak.
Erre utal a hermeneuta narrátor, amikor azt írja a vizsgálattal kapcsolatban, hogy
„vá rosi ember talán nem talál e dologban oly sok iszonytatót, de itt […] minden
más képp van”. A halálkultúra kapcsán körvonalazódó világnézeti eltérések olyan
egy idejû egyidejûtlenségeknek (Reinhart Koselleck) tûnnek, melyek interferenciája
mind két rendszer autoritását fenyegeti.
A szinkron szakasz felfogásbeli különbségei a halálfelfogás történeti változása

felôl értelmezhetôek. Ezzel kapcsolatos Thomas Macho tanulmánya a halál topo-
lógiai rendjének felbomlásáról.EF Azt írja, hogy valaha minden kultúra lokalizálta a
ha lottak birodalmát, melyet spirituális térként tiszteltek. Az élôket a holtaktól elvá-
lasztó határ fogalma magában foglalta annak átjárhatóságát is, vagyis az élôk meg-
határozott idôben, helyen találkozhattak az elhunytak szellemével. A halottaknak
ugyanis olykor vissza kell térniük annak érdekében, hogy egyébként távol marad-
janak. A halál térbeli felfogása biztosította a halottakhoz való viszony stabilitását.
Amint azonban az ember az idôben próbálta értelmezni az elmúlást, a halál min-
denhol jelenvalóvá vált, mely a jövôbôl hiánya révén közeleg hozzánk. Ez a meg-
foghatatlanság teszi fenyegetôvé, aposztrofálja bajként a halál puszta lehetôségét.
A gond az, hogy a modern kor idôbeli dimenzióként kezeli az elmúlást, pedig tör-
ténetisége megfoghatatlan, mivel a halál nem az idô rejtélye.
A Tömörkény-szövegek rendszerében a különbözô ídôsíkokhoz kötôdô elkép-

zelések ütköznek egymással, hiszen a pusztai felfogást tükrözô metaforikus meg-
határozásokban a halál fogalmának jelölôi olyan helyváltoztató toposzok (földbe/
földanyánk ölébe megy, Thurzó útja), melyek térbeli felfogásra utalnak. A nyelvi
kü lönbségekhez kapcsolódó szemlélet másik aspektusát az individuális tudat vál-
tozásának a halálfelfogást érintô hatásai jellemzik. Aries történeti szempontból te -
kinti át ezt a világnézeti változást.E5 A tanulmány a korai középkorhoz kapcsolja a
megszelídített halál fogalmát. A hôsköltemények és a legrégibb középkori regé-
nyek lovagjai természetes jelekbôl tudták vagy egyszerûen megérezték és várták
ha láluk közeledtét. Bölcsen elfogadták, ôsi szokások diktálta rituális cselekvések-
kel búcsúztak az élettôl és közeledtek Istenhez. A középkor közfelfogásából hi -
ányzik a fizikai halál borzalma, az ember szinte együtt létezik halálával.
A középkor végére módosult a halálfelfogás, a szerzô ezt az individualitás-tudat

felerôsödésével kapcsolja össze. Törôdni kezdenek az egyén különösségével, hi -
szen a krisztusi ítélet mindenkit élete szerint bírál, jó és rossz cselekedetek szám-
bavételével. A C9. századra egyre inkább a közelálló, szeretett személy halála válik
félelmetessé, a gyász eltúlzása jellemzi ezt az idôszakot. A DB. századra pedig a
közösségek felbomlásával együtt teljesen átalakul a halálkultúra. Az evilági lét egy -
re fontosabbá válik, így a bûnök és a túlvilági szféra nem játszik szerepet, a halál
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tabuvá válik, a haldoklót egy szenvedéseket enyhítô közeg, a kórház falai közé
rejtik. A nyilvánosságot kizáró diszkréció egyrészt a halál intimitásának közegét te -
rem ti meg, másrészt a környezetet óvja meg az erôs érzelmektôl. A Valér a földbe
megy címû novellában eszerint a gyászoló közösség világrendje egy korábbi men-
talitástörténeti korszakhoz kapcsolható, melyben a halál még nem kiközösítendô,
inkább a földi lét célpontja. A pusztázó által képviselt társadalmi rend ehhez
képest az ellentettjébe fordított halál E6 modernkori modellje szerint szervezôdik. A
világrend stabilitása akkor ôrizhetô meg, ha a világkép, még ha kényszerû formá-
ban is, saját szabályai szerint rendezôdik helyre. A Megy a hajó lefelé címû elbe-
szélésben a kisodródott világ folyása a rontó lény eltávolításával terelhetô vissza
eredeti medrébe, a Ferkó és az Elveszett címû novellák különc figuráinak sorsa pe -
dig olyan játékteret hoz létre, melyben a másként gondolkodó nem képes önálló
szólamot alkotni.
Az elemzett mûvekben hangsúlyossá válnak a különleges dolgok értelmezés-

módjai, valamint azok a kollektív reakciók, amelyeket ezek a szokatlan jelenségek
váltanak ki a csoport tagjaiból. Az, ahogyan a szereplôk megpróbálnak azonnal
leszámolni a váratlannal, a világról alkotott elképzelések olyan rendszerét feltéte-
lezi, mely nemcsak magyarázattal szolgál a paradox szituációkra, de tagjai számá-
ra elô is írja az ilyen esetben elfogadható viselkedésmódokat.
Visszautalva a dolgozat elején felvetett elméleti vonatkozásokra, a recepciótör-

ténetben kijelölt irányvonal folytathatónak tûnik, amennyiben nem a reprezentáci-
ós autoritást tekintjük a Tömörkény-novellák kizárólagos megközelítési szempont-
jának, és nem próbáljuk besorolni e szövegeket sem az irodalmi, sem a szocio grá -
fiai mûvek sorába. A novellák ellenállnak az ilyesfajta kategorizálásnak, hiszen a
bennük megelevenedô szokások, események, a Szeged környéki régióhoz kötôdô
beszámolók inkább olyan narratív fikciók, melyek önmagukon túlmutató jelenté -
se ket történetesítenek, transzcendens vonatkozásokra, vallásos képzetekre tesz-
nek utalásokat. Elemzéseim arra tesznek kísérletet, hogy e leírások narratív struk -
tú rája és jellegzetesen figuratív nyelvhasználati formája révén olyan további alle-
gorikus szin teket hozzanak létre, melyek a novellák virtuális közösségeinek világ-
ról való el gondolásait, szemléletmódját közvetítik. 
E tekintetben érdekes lenne továbbgondolni a befogadástörténet egy másik

visszatérô szempontját, a Tömörkény-szövegeknek a Mikszáth elbeszéléseivel való
rokoníthatóságát, hiszen a tömörkényi beszédmódra is jellemzô az A tót atyafiak-
ból és A jó palócokból ismert eljárás, mely megalkothatóvá teszi a narrátor karakte -
rét. Erôs hasonlóságot mutat a két elbeszélônek a népi hitvilághoz (Tömörkénynél
in kább az ôsi, mágikus elemekhez, Mikszáthnál jellemzôen a babonához) való el -
fogadó viszonya, e szimbolikus rendszerek megkérdôjelezhetetlenségét közvetítô
módja is. Ugyanakkor Tömörkény novellái – a szereplôi tudatok sajátos kódolási
tech nikájánál fogva – jobban megôrzik az ábrázolt világ idegenségét, szokatlan sá -
gát a befogadóhoz képest, mint Mikszáth hasonló írásai.
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