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T oldy István korán félbeszakadt életművének 
irodalmi főműve, egyetlen regénye 2002-ben 
végre új kiadásban jelent meg  – ez akár ko-

moly irodalomtörténeti esemény is lehetett volna, hi-
szen ez előtt az utolsó edíció 1906-ban (!) látott nap-
világot.1 Az esemény azonban elsikkadt; igaz, ez az új-
rakiadás egy meglehetősen eldugott, kevéssé terjesztett, 
bár igen színvonalas könyvsorozatban jelent meg.2 Az-
az ezzel a művel nem játszódott le azóta sem az a fo-
lyamat, amelyet Eisemann György 1998-ban megjö-
vendölt: „nem kizárt, hogy ez a regény az Asbóth-mű-
éhez [ti. Asbóth János Álmok álmodója c. regényéhez – 
Sz. M.] hasonló interpretációs sikertörténet elébe néz.”3

Pedig volt rá példa, hogy hasonló megtörtént az 
1870-es évek irodalmának egy másik alkotásával. Ami-
re ugyanis Eisemann is utalt, az Asbóth János eseté-
ben tényleg komoly kánoni pozícióváltozást jelentett. 
Asbóth szintén hosszú ideig hozzáférhetetlen regénye 
esetében ez nemcsak újabb szövegkiadásokat jelentett4 
(az első 1990-ben jelent meg, jókora késéssel ahhoz ké-
pest, hogy Németh G. Bélának a regényt újrafölfedező, 
nagyjelentőségű tanulmánya 1958-as),5 hanem a szö-
vegről szóló tanulmányokat, sőt, monográfiákat, ame-
lyek időnként egymástól is markánsan eltérő regényér-
telmezéseket tartalmaztak. S ez a folyamat 1998 után, 
tehát Eisemann idézett tanulmányának megjelenése 
után is folytatódott.6

Toldy István regénye kapcsán azonban sem ez, sem 
az nem teljesült.

Szövegkiadásként azóta is csak a már idézett, egyet-
len, Kiczenko Judit gondozásában, saját tanítványai 

bevonásával elkészített edíció áll a  rendelkezésünk-
re, pedig már ez is majdnem húsz éve látott napvilá-
got. Markáns újabb szövegértelmezésként is szinte csak 
Kiczenko tanulmányai említhetők,7 valamint az, hogy 
Harkai Vass Éva monográfiájában Toldy műve mint 
a magyar művészregény előzménye szerepel,8 s az új 
egyetemi tankönyvben is külön fejezet szól erről a re-
gényről, párba állítva Asbóth János Álmok álmodójával.9

Más érdeklődését azonban az utóbbi évtizedekben 
ezek szerint nem sikerült a szövegnek felkeltenie.

Bár talán még most sem késő. Jelen elemzés leg-
alábbis annak reményében született, hogy hozzájárul-
hat Toldy regényének és a regény környezetét jelentő, 
1870-es évekbeli magyar prózaepikának az újragondo-
lásához, s talán ösztönzést jelenthet egyéb elemzési kí-
sérletek számára is.



Az Anatole többféle regénytípustól kölcsönöz elemeket, 
de talán a legfontosabb felismerhető előkép a 19. szá-
zadi analitikus regény: itt is, mint az ilyen regényeknél 
(illetve a hasonló logikára épülő drámai műveknél) ál-
talában egy múltbeli rejtély jelenbeli, fokozatos föltá-
rulása szervezi a cselekvényt.

Ez itt ráadásul egy több fázisú rejtély, legalábbis 
a regény elején felbukkanó, az egyes szám első szemé-
lyű narrációt megtestesítő, névtelenül maradó narrá-
tor számára több ágúnak tűnik. Megismer ugyanis egy 
számára korábban ismeretlen férfit, aki házasságának 
az elmesélésével szórakoztatja (illetve a narrátor alig 
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leplezett benyomása szerint: untatja), az újdonsült is-
merős be akarja mutatni a feleségének, aztán a narrá-
tor meglátja az asszonyt, akit rendkívül vonzónak talál, 
majd szembesül azzal, hogy az asszony elsápad, ami-
kor meglátja a narrátor francia barátját.

A regény kezdetének erős iróniája, amelynek jelen-
tőségére Kiczenko Judit joggal hívta fel a figyelmet,10 
a névtelen narrátor ironikus és önironikus kommen-
tárjai révén jelenik meg, s ez nemcsak az ekkor még 
név szerint nem is azonosított férjet mutatja eleve az 
irónia távlatában, hanem a csupán emlegetett felesé-
gét is. S ezzel mindaz, amit a feleség korábbi életéről 
a férj elmond, súlytalan és mulatságos epizódnak tűnik.

Ezeknek az egymással látszólag össze nem függő 
szálaknak az egybeszövődését aztán a narrátor újdon-
sült francia barátjának, Achille-nek az elbeszélése tár-
ja föl. Innen az is kiderül, hogy a férj elbeszélésének 
egyik eleme is része, mi több, talán centruma ennek 
a múltbeli rejtélynek: a  férj ugyanis említést tett ar-
ról is, hogy az a férfi, akit a felesége lánykorában sze-
retett, öngyilkos lett. A férj ezt nem tudta és akarta 
megmagyarázni: „Nőm kedvese egyszerre agyonlövi 
magát. A bolond! Agyonlőni magát, mikor olyan nő 
szereti az embert, mint az én feleségem; és – ami fő, – 
minden józan ok nélkül! Ok nélkül mondom, mert 
ha lett volna rá komoly oka, kedvesének csak tudtára 
adta volna. Nem tette. Egy szép reggel szíven lőve ta-
lálták szobájában, anélkül, hogy valakinek megmond-
ta volna, miért lett öngyilkossá.”11

A regény címe, amely egy személynév, fókuszként 
persze ezt az öngyilkosságot állítja a  középpontba, 
s a regény legterjedelmesebb része az, ahogyan Achille, 
a narrátor frissen szerzett ismerőse, aki Anatole életé-
nek a tanúja volt, elmeséli egykori barátjának az ön-
gyilkosságig vezető útját. Ez azonban nem fölösleges 
keretté teszi a  történet elhangzását lehetővé tevő be-
vezetést,12 hanem éppen a narrátori pozíciót dinami-
záló és értelmező szerepe van. S így a korábban külö-
nösebb jelentőséggel nem rendelkezőnek mutatkozó, 
a névtelen narrátort sem érdeklő haláleset is átminősül.

Toldy regényének narrációs bonyolultsága ugyan-
is poétikai érdekű megoldás, s éppen ennek révén vá-
lik világossá, hogy a mű az érzékeny regények szub-
jektív közlésformákra építő, olykor ezt abszolutizá-
ló narratív szerkezetét értelmezi át. Ez azért is fontos, 
mert még Németh G. Bélának a maga korában igen 
fontos Toldy-portréja sem vett figyelembe egyáltalán 
narratológiai szempontokat, s ezért meglehetősen rigid 
és rugalmatlan módon tekintette azonosnak a regény 
címszereplőjének nézeteit a  regény szerzőjének a  vé-
leményével. Ennek sokatmondó jelzése, hogy ami-
kor a regény „meséjét” összefoglalta, akkor csak a re-
gény betéttörténetének a szüzséjét mondta föl, s nem 
is utalt arra, hogy mennyivel bonyolultabb mindez 
a fabuláris szinten, s a nézőpontok árnyaltsága hogyan 

jelenik meg éppen ennek a történetnek a kommentá-
lása és interpretálása során a műben. 13 Pedig az igen-
csak lényeges írói megoldás, hogy az öngyilkossá váló 
Anatole döntésének indokait nem egyetlen szubjektív 
közlésforma kereteiben (napló vagy levél idézése ré-
vén) ismerjük meg, hanem egy külső nézőpont beik-
tatásával, de még ennek a külső nézőpontnak sem ada-
tik meg Anatole sorsának teljes birtoklása. Ezt csakis 
a regény keretében feltűnő, első számú narrátor rak-
ja össze: róla, akinek még a nevét sem ismerjük, any-
nyi tudható, hogy magyar, s nem egyvalakitől értesül 
a történtekről. Maga a férj is elmond neki egy verzi-
ót, amely teljesen értetlenül, a lélektani mozgatórugók 
megismerése nélkül rajzol föl egy eseménysort – en-
nek a lényegét az előbb idéztem; majd maga a narrá-
tor is gondol valamit kezdetben (hogy ugyanis Achille 
és a feleség között volt valami viszony), s ezt helyesbí-
tendő mondja el a történetet a rezonőr figura szerepét 
betöltő barát, Achille, aki több ponton Anatole nap-
lóját is megmutatja a narrátornak. Ez így csak látszó-
lag azonos a 18. századból ismerős „talált kézirat” öt-
letével, bár kétségkívül annak variációjaként is felfog-
ható: a címszereplő szubjektív, az érzelmeiről árulko-
dó történetvariánsa jelen lesz ugyan a regényben, de 
nem egyedüli és végleges magyarázatként, hanem alá-
rendelt szerepben, amelyet éppen a többi nézőpont le-
hetősége árnyal, sőt, időnként érvénytelenít. Toldy el 
is játszik a nézőpontok ütköztetésével. Kiczenko Judit 
pontosan leírja a helyzetet: „A különböző beszédese-
ményekből kibontakozó variánsok és interpretációk, 
illetve a napló, a levelek és a zárókeret újságcikk-rész-
letének összevetése ugyanakkor arról győz meg, hogy 
senki sem tud mindent, legkevésbé pontosan, hitele-
sen nem, még Anatole sem.”14 Erre jó példa Anatole 
naplójának az esete. A naplóról a férj értelemszerűen 
nem tudhat, az ott megpendített lélektani folyamatok-
ról sejtelme sincs, de arról sincs értesülése, hogy a fér-
fi halála után Odalie, a szerelem tárgya, elkéri a nap-
lót az azt őrző Achille-tól, s nemcsak elolvassa, hanem 
le is másolja. Ez egy igen intenzív olvasási aktust fel-
tételez. Ami magában rejti azt is, hogy olyan szem-
pontból ismerheti meg a napló szerzőjét, ahogyan ő 
sosem láthatta – hiszen innen nézvést az Anatole-tól 
betöltött társasági szerep és ideológiai pozíció, amely 
Odalie számára megismerhető volt, csak álca lehetett. 
Éppen ezért lesz fontos, hogy a regény kerettörténeté-
ben a narrátor éppen egy bálon pillantja meg Odalie-t, 
s róla is ilyen félreértett, külső pozícióból alakítja ki 
először a véleményét, azaz összetéveszti az alakoskodás-
ra késztető helyet és alkalmat a személyiség igazi titká-
val, s erről majd csak a regény végi konklúzió árulko-
dik. Ez a szituáció párhuzamos azzal, ami Odalie szá-
mára adatott meg, amikor Anatole naplójában a férfi 
mint szenvedő, szubjektív én nyilatkozott meg, olyan 
nyíltsággal, ahogyan Anatole soha nem tudott szerel-
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mével beszélni. S maga Odalie is egy másik értelmezé-
sét kapja meg saját viselkedésének, amelyet Anatole – 
a regényben idézett részekben – többször is kacérság-
nak fog fel. Mindez azonban csupán felsejlő lehetőség, 
de nem kifejtett intenció, hiszen a regénynek nem ré-
sze Anatole teljes naplója, azaz Odalie szembesülésének 
az élménye és traumája nem ábrázoltatik a szövegben, 
az olvasó nem láthatja mindazt, amit Odalie elolvas-
hatott. Erre a leginkább az a rövid reflexió utal, ame-
lyet Odalie ír oda a tőle lemásolt naplóhoz:

„Te jobban tudtál gondolkozni, én jobban tudtam 
szeretni. Te bölcs voltál, én csak szerelmes. Ha ke-
vésbé lettél volna előrelátó, még tán boldogok lehet-
tünk volna!

– De hátha nem?
Mégis igazad volt Anatole.”15

Ezek a sorok arról árulkodnak, hogy Odalie néző-
pontja ebből az utólagos pozícióból az Anatole-éhoz 
hasonlóvá vált – s ez magában hordozza a helyzet fel-
oldásának hasonló módját, az öngyilkosságot is. Innen 
nézvést tehát már nem lesz meglepő Odalie-nak a re-
gény végén bekövetkező halála sem.

Ha Asbóth regényével kontrasztban olvassuk Tol-
dy művét, akkor még jobban feltűnik a különbség: ott 
a főhős, Darvady Zoltán nem tudja értelmezni szere-
tőjének, Mirának a viselkedését, s az egészre csak egy 
magyarázatot tud kiötölni, a nyilvánvaló hűtlenséget 
és megcsalást, de hiányzik onnan az a finom ellenpon-
tozás, amely az Anatole-ban következetesen elbizony-
talanítja egy ilyen allegorézis lehetőségét. Megadva ez-
zel Odalie másfajta következetességének a lehetőségét 
is. Ezért is lehet Anatole és Odalie sorsa párhuzamos, 
s  ezáltal Odalie viselkedése is Anatole-hoz mérhető-
vé válik: a férfi öngyilkos lesz, s voltaképp az asszony 
is ezt az utat választja, miután feltűnik előtte a római 
bálban Anatole barátja, Achille, s ezzel ismét jelenvaló-
vá teszi korábbi életét – Odalie ezek után egy eksztati-
kus táncba kezd, ami majd, ahogyan ezt a regény vége 
feltárja, egy pohár jeges víz felhajtása után egy halálos 
tüdőlob kialakulásához vezet. Azaz voltaképpen ez is 
öngyilkosságnak, de legalábbis tudatos önpusztításnak 
bizonyul, az utolsó tánc pedig, amelynek az elsődleges 
narrátor is bámuló tanúja lesz, haláltáncnak minősül.16

Az Anatole naplójában szereplő kérdés („Ah Odalie, 
daemon vagy-e vagy istennő?”)17 a mű végén látszólag 
egyértelműen megválaszolódik. A regény utolsó mon-
datai ugyanis ezek: „Ah Odalie! nem valál daemon, 
nem valál istennő. Asszony voltál tetőtől talpig, asz-
szonyi szívvel és asszonyi gyöngeségekkel.”18 Csak-
hogy nem szabad elfelejteni, hogy a kérdést a szerel-
mes Anatole tette föl saját magának, s ő erre nem tu-
dott választ találni, számára tehát nem volt megnyug-
tató lezárása a kétségeknek. A feloldó minősítés a re-
gény első számú, névtelen narrátorától származik, de 
ő egészen más pozícióból és egészen más előismeretek 

alapján fogalmaz: ő ugyanis nem szerelmes Odalie-ba 
(bár a nő szépsége őt is megérinti), hanem erre a kö-
vetkeztetésre a  teljes szerelmi történet megismerése, 
Anatole öngyilkossága és a nő öngyilkossággal felérő 
halála után jut. Ez pedig nem tekinthető azon dilem-
mák feloldásának, amelyek Anatole-t gyötörték. Igaz 
viszont, hogy a dilemma közösnek mutatkozik a nar-
rátor és Anatole számára: a regény elején, amikor elő-
ször bukkan föl Odalie alakja, a narrátor hasonlítja 
Vénuszhoz, azaz éppen ő nevezi istennőnek: „Vonásai 
nem voltak szabályosak, s az ókori szépségek királynő-
je valószínűleg megtagadott volna vele minden rokon-
ságot; de ha bámuljuk Vénust, melynek szépsége a vo-
nások szabályos tökélyében rejlik, valjon nem kell-e 
vele egy polcra helyeznünk az oly nőt, kinek szépsé-
ge nem a vonások anyagában, hanem az arc szellemé-
ben, kifejezésében, a tekintet bájában s mosolya tisz-
ta költészetében vakítólag lép elénkbe?”19 S a narrátor 
ezt a hasonlatot folytatta, immár minden feltételesség 
nélkül akkor, amikor alig valamivel később a nő utolsó 
táncáról tudósított, s ennek fényében a korábban idé-
zett mondat minősítése nem véletlen elszólásnak mi-
nősíthető: „Úgy nézett ki, mint egy elítélt istennő, ki 
leszáll a halandók közé, hogy agyontombolja elveszett 
életét, – – ott forog, táncol és élvez velök együtt és sen-
ki sem tudja megérteni, mit érez, mit élvez, minő kábí-
tó kéjt merít ő abból, amiben mások csak szórakozást 
tudnak találni – – ”20 Ilyen módon tehát a regényzár-
latban nem marad olyan jellegű rejtély a nő megítélé-
sében, mint ahogyan ez Asbóth regényében történik, 
ám ez nem jelenti az Asbóthnál sokkal élesebben fel-
vetődött, de itt is jelenlévő ismeretelméleti árnyalatú 
probléma kiküszöbölését: hogy ugyanis az ember (je-
len esetben egy asszony) személyisége végsősoron fel-
tárhatatlan és kiismerhetetlen.

Ezen a  ponton, közbevetőleg talán érdemes arra 
is utalni, hogy a nő rejtélyességének a kérdése évtize-
dek múlva is aktuális írói probléma volt: Füst Milán 
1942-es regénye, A feleségem története ugyancsak e kö-
ré a dilemma köré épült, mi több, poétikai megoldá-
sa mintegy folytatja Asbóth és Toldy regényének kez-
deményeit, ami közvetve azt jelenti, hogy az érzékeny-
ség reprezentatív regényformájának, az én-regénynek az 
alapproblémáját is. Störr kapitány feljegyzései is egyet-
len nézőpont és egyetlen szólam abszolutizálását vég-
zik el, s noha hatástörténeti értelemben vagy intertex-
tuális jelzésként nem nagyon lehet kapcsolatot talál-
ni Füst regénye és a most említett irodalomtörténeti 
előzmények között, a közös poétikai problémából sok 
párhuzam következik: Störr én-elbeszélése azzal indul, 
hogy kételkedik a feleségében („Hogy a feleségem meg-
csal, régen sejtettem.”),21 s a regény végére sem jut el 
semmi bizonyossághoz. Persze, Füst regényének egyik 
domináns alakzata kezdettől az irónia – ami már ab-
ban is megmutatkozik, hogy egy holland hajóskapi-
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tány lesz a narrátora, mintegy komolyan véve a „boly-
gó hollandi” toposz minden elemét, de a regény szá-
mos megoldása és apró mozzanata is idézhető lenne 
ennek bizonyítására (noha a tőlem ismert szakiroda-
lom nem hangsúlyozza kellőképpen Füst regényének 
eredendő ironikusságát).22 Ebből a 20. századi regény-
ből visszatekintve azonban jobban látszik az a sajátos-
ság, amely Toldy (és Asbóth) regényének az egyik jel-
lemzője: egyikőjük sem kívánja magát az én-elbeszélőt 
(Asbóthnál ez az egyetlen, Toldynál az egyik, címsze-
replővé is emelt, domináns narrátor) ironizálni.

Anatole öngyilkosságának a  középpontba állítása, 
vagyis az analitikus regény feltáruló „titka”-ként ke-
zelése előhívja a megítélés lehetséges erkölcsi vagy ép-
pen morálteológiai dimenzióit is. Ez különösen a re-
gény vége felé, Anatole-nak a halálra való készülése al-
kalmából kap külön hangsúlyt, mert korábban nincs 
szó Anatole-nak a tételes valláshoz való viszonyáról. Itt 
viszont a halál előtti egyik levelében, amely Achille-
hoz szólt (tehát egy szubjektív közlésforma kereté-
ben) Anatole hosszan érvel az öngyilkosság indokolt-
sága mellett. Ám azt, hogy Anatole ateista, nem maga 
állítja itt, hanem Achille.23 Híven a regény korábban 
már érintett, összetett, de áttekinthető narratív szer-
kezetéhez, ez sem abszolút érvényű, a végső minősítés 
bizonyosságát sugalló kijelentés, hanem csupán egyi-
ke a regény szólamainak, nem is a narrátor mondja ki, 
hanem az egyik szereplő, akinek értesülései korábban 
már korlátozottaknak bizonyultak. S valóban, a regény 
szövegének összefüggéseiben Anatole-nak a vallás egé-
szével való szembenállása nem igazolható, ez a kijelen-
tés csupán egy olyan, elsietett allegorézisnek tekinthe-
tő, amely az egyik, Anatole iránt elfogult, de őt teljes 
mértékben nem értő tanúnak az osztályozása.

Anatole-nak a  levélben megfogalmazott, a  vallást 
érintő passzusai ugyanis sajátos, s azt mondhatni, igen-
csak bensőséges viszonyról árulkodnak, de nem gene-
rálisan minősítik érvénytelennek az öngyilkosságot 
bűnnek értékelő nézeteket, hanem a vallás – s  ezen 
a ponton fontos rögzíteni, hogy az érvelés alapján ez 
a katolicizmussal mutatkozik azonosnak – öngyilkos 
tendenciáit hangsúlyozzák: „Hol itt a  logika? Vallás-
tok a halált hídnak tekinti egy jobb, egy tisztább élet-
be, s ti bűnnek bélyegzitek, ha e hídra mielőbb rá aka-
runk lépni? Vallástok egekig emeli a keresztyénség vér-
tanúit, pedig kilenc tizedrészök öngyilkos vala, öngyil-
kos fanatismusból. Vallástok elítéli az öngyilkosságot 
és csábit rá, midőn az üdv tökélyét a síron túl ígéri!”24

Ez az érvelés – a maga negativitásában – úgy is fel-
fogható, mint az öngyilkosság szakralizálása: a szentség 
aurájával felruházott személyekre hivatkozás, sőt, ma-
gának az üdvözülésnek az öngyilkosságként való felfo-
gása ugyanis éppen nem vallásellenes érvelés. S ez nem 
is idegen Anatole korábban fölépített jellemétől: az 
Odalie-val való kapcsolata a szerelem érzését is a szent-

ség szférájába látszott emelni (szemben a korábbi két 
érzelmi viszonyával), s a személyiségválságot éppen az 
indukálta, hogy ennek az intenzitásnak a fenntartásá-
ra és elviselésére érezte kevésnek az erejét.

Ezért is érdemes újragondolni azt a kérdést, amely 
a korábbi interpretációkba rendre beszüremkedik, s ez 
magának a szerzőnek a valláshoz való viszonya. A több, 
egykorúan nagy vihart, mi több, maradandó botrányt 
kavart röpirat25 ellenére Toldy esetében sem egyszerű-
en ateizmusról volt szó, hanem az egyház társadalmi 
intézményeinek és szerepvállalásának a megítélésében 
elfoglalt radikális álláspont kifejtéséről. Ahogyan ezt 
a kérdéssel foglalkozó Császtvay Tünde tömören meg-
fogalmazta: „Toldy valójában nem a katolikus feleke-
zet vagy annak vallási tanításai ellen lépett fel, hanem 
a katolikus egyház szervezeti megújulását és hatalma 
visszametszésének, valamint a  szekularizációs törek-
vések elfogadását kívánta.”26 Ezért nem olyan egysze-
rű a regény és a röpiratok egyszerű egymásba illeszté-
se sem, illetve az utóbbiaknak a rávetítése az előzőre: 
a regénynek eleve más a poétikai struktúrája, mint az 
a gondolati szerkezet, amelyet a röpiratokban megfi-
gyelhetni. S ezért nincs igaza Németh G. Bélának, aki 
az Anatole imént idézett, illetve ide most be nem ik-
tatott passzusait egyszerűen a  vallásos világnézet el-
leni állásfoglalásként értelmezte: „Különben ennek 
a byroniasan sötét, komor tónusú résznek az éle nem 
az életbe vetett hit, hanem a vallásos erkölcs ellen irá-
nyul.”27 Aligha erről van szó. Ezeknek a szövegrészle-
teknek ugyanis lehetséges másféle értelmezése: az ön-
gyilkosságnak és a szentségnek az egymásba játszatá-
sa éppen a tettnek a szentség szférájával való fölruhá-
zását állítja nagy erővel, s ez a kinyilvánított ateizmus 
immanens cáfolatát is magában hordozza. Ne feledjük: 
az ateizmus tényét nem is Anatole állította saját magá-
ról. Ő csak az öngyilkosság valláserkölcsi alapú meg-
bélyegzését minősítette képmutatásnak. Az már más 
kérdés, hogy Achille ezt kizárólag az ateizmus kategó-
riájába beillesztve tudta értelmezni…

A politika mint a feloldhatatlan szembenállások tü-
nete szerepel az Anatole-ban, s  a  cselekvényben sok-
kal inkább ez indokolja, hogy a főhős miért érzi elér-
hetetlennek a szerelmét, mintsem a metafizikához fű-
ződő viszony (a vallástalanság mint vád) – ez utóbbi 
csak másodlagosan, már az öngyilkosság megokolásá-
nak a problémája kapcsán merül csak föl. A politikai 
hitvallás, hogy ugyanis Anatole republikánus, azon-
ban folyamatosan jelen van Achille történetvarián-
sában (bár feltűnő, hogy a regény elején a férj rövid 
változatában ez említést sem kapott). Mindazonáltal 
Anatole életének nem része a nézetei miatti kitaszított-
ság, sokkal inkább a cselekvésképtelenség, a tett előt-
ti folyamatos megtorpanás. Ez persze az önismerettel, 
s ezzel együtt az identitás bizonytalanságával függ ösz-
sze. Anatole ennyiben tényleg egy végzetszerűen pozi-



72

tivista meghatározottság halójában vergődik: úgy véli, 
azonos viszonyok ugyanazon reakciókat hívják elő az 
emberekből, s ha egyszer tanúja volt egy boldog há-
zasságból a nyomorba való jutás történetének, akkor 
ugyanez vár rá is, ha szerelmével, Odalie-val hasonló-
an szorongató helyzetbe kerül – ezt a szituációt koráb-
ban sátáni kísértésként írja le a naplójában: „Úgy hát 
mi vagy, az ördögbe! mi vagy? lépj elő, mutasd meg 
magadat, hadd szálljak veled szembe, – ne kisérts sá-
tán, – ismerni akarlak ismerni –”.28 Ez az, ami valóban 
bénítólag hat rá. Noha ennek a felfogásnak a korláto-
zottságára a nézet kifejtésének feltételezettsége, vala-
mint Achille-nek mint másodlagos narrátornak a kom-
mentárjai is felhívják a figyelmet, tehát aligha tekinthe-
tő ez szerzői álláspontnak. A determinisztikusság tehát 
Anatole korlátozottságában létezik csupán. Nem cso-
da, hogy a regény elejének az első számú narrátorhoz 
kötődő iróniája aztán a regény cselekvényének a szint-
jén is felbukkan: a regényből egyértelműen kirajzoló-
dik, Anatole-nak csak néhány évet kellett volna vár-
nia, hogy mind a császárság megbukjon (a regény je-
lenidejében ez már múlt idejű esemény), mind ahhoz, 
hogy a szerelem legfőbb akadályaként tételezett apa is 
meghaljon. Az érzelmi beteljesülés, azaz az ideál bir-
toklása tehát igen hamar bekövetkezhetett volna – ám 
éppen a felvázolt, a címszereplőre érvényes személyi-
ségkép kizárta annak lehetőségét, hogy egy ilyen bol-
dog végkifejlet bekövetkezzék. Anatole nem azért nem 
tudta elérni a  saját ideálját, mert ebben a  körülmé-
nyek vagy a környezete megakadályozták – ezt egyéb-
ként a regényben az úgynevezett „politika” világa jele-
níti meg, azaz ideológiai kérdések, de Toldy óvakodott 
attól, hogy Anatole és Odalie apja között bárminemű 
találkozást vagy éppen nyílt, konkrét vitát ábrázoljon. 
Toldynál ugyan erős a  társadalmi ellentétek hangsú-
lyozása, ám ezek csak Achille szólamában felbukkanó 
diszkurzív kijelentések – ezt ugyanis jelenetezve nem 
ábrázolja a szerző, csak hangoztatja a diametrális szem-
benállást a császárság és a republikanizmus eszméje kö-
zött. Egy drámaira formált jelenet, egy (akár intellek-
tuális, akár emocionális) összeütközés alighanem gyön-
gíthette volna az Anatole benső világában megképződő, 
s valóban áthághatatlannak bizonyuló okot. Toldy fel-
tehetőleg ezért dönthetett úgy, hogy ezt a vonatkozást 
kihagyja a regényéből. Ideál és valóság dichotómiájá-
nak a feloldhatatlansága így csak egy sajátos, nem pá-
ros, de egymást követő, egymás miatt történő öngyil-
kosságban mutatkozhatott meg.

Ennek a  poétikának a  megvalósulása azonban el-
képzelhetetlen egy olyan mű előképként való felidé-
zése nélkül, amelyre az Anatole akkor is visszautal, ha 
szövegszerű célzás erre nem is található a regényben. 
A regény ugyanis több szempontból is Eötvös József 
A karthauzi című regényének az újraírása, s az ott ki-
dolgozott alapszerkezetet és motivációt idézi fel inter-

textuális eszközökkel, ám más poétikai céltételezés ér-
dekében.29

Toldy Eötvös-élménye szempontjából nem megle-
pő ez a párhuzam. Érdemes felidézni azokat a sorokat, 
amelyeket egy kortörténeti munkájában szentelt Tol-
dy István az akkor már halott Eötvös József emléké-
nek: „Eötvös egyike volt azon nagy politikai jelensé-
geknek, kik egy egész kort képviselnek népök történe-
tében. Mint költő és bölcsész, mint ember és államférfi 
a nemzet szemefénye volt. Évtizedeken át a magyar sza-
badságmozgalom kíváló oszlopa, egyszersmind össze-
kötő kapocs vala Magyarország s a nyugati civilisatió 
között. Eötvös alakjában Magyarország európaisága áll 
personifikálva előttünk.”30 Persze, itt elsősorban Eöt-
vös politikusi érdemeiről és jelentőségéről esik inkább 
szó, s csak a teljesebb jellemrajz kedvéért vannak uta-
lások az írói életműre – mindazonáltal ez utóbbiak is 
nyilvánvalóan beszámíthatók az elismerés hőfokába. 
S noha az Anatole kifejtett formában nem idézi meg 
Eötvös első regényét, a párhuzam a két szöveg között 
aligha tagadható. A szakirodalom is fölvetette már ezt, 
bár azért ez nem tekinthető visszatérő és állandó köz-
helynek: Németh G. Bélánál például erre célzást sem 
találunk, Kiczenko Judit viszont már szóba hozta ezt. 
Bár inkább csak említette, de nem értelmezte részle-
tesen, s ezért némileg szűkebb jelentést tulajdonított 
neki, mint amennyire ez a  regényszöveget meghatá-
rozza: „Az elbeszélés fikciója szerint egy magyar kül-
földön hall egy külföldiről szóló történetet, majd an-
nak – felhatalmazással – közreadója lesz. Ez, a mes-
ternek, Eötvösnek szánt hommage teremt kapcsola-
tot szerkezetileg A  karthausival, tematikusan pedig 
a Betty – Hélène párhuzam, melyet némiképp meg-
változtat Toldy: Betty köznapiságát Hélène-nek, ha-
lálát (hideg vizet iszik, hogy meghaljon) Odalie-nek 
»adja«.”31 Innen nézvést úgy tűnhet, hogy ez csupán 
tiszteletadás és tematikus összefüggés, pedig itt a mű 
narratológiai felépítését is befolyásoló intertextuális 
kapcsolatról van szó.

A  karthauzi főhősének, Gusztávnak az életét egy 
szinte szimmetrikus szerkezet jellemzi: mindkét peri-
ódusában egy nőhöz fűződő viszonya határozza meg 
az életét. Előbb a Júliához való viszony, amelyben sa-
ját szerelmét az töri ketté, hogy megtudja: a szeretett 
nő végig egy másik férfinak, Dufey-nek volt a szerető-
je – ezt a kapcsolatot szinte szimbolikusan zárja le Júlia 
eltűnése, amikor kiderül, hogy miközben ő mindent 
föláldozott ezért a tiltott kapcsolatért, Dufey egysze-
rűen elhagyja, valamint az, hogy Gusztáv párbajt vív 
legjobb barátjával, Armanddal, s a párbaj során majd-
nem halálosnak bizonyuló sebet kap. Gusztáv új éle-
te ezután kezdődik – mintegy sajátos feltámadásként 
–, s ezután aranyifjúvá válván, fogadásból csábít el egy 
tisztalelkű, egyszerű származású lányt, Bettyt, aki a ve-
le űzött csúfos játék kiderülése után eltűnik. Ebben 
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a második kapcsolatban Gusztáv voltaképpen annak 
a Dufey-nek a szerepével azonosul, aki első szerelmét 
tönkretette – ezzel függ össze, hogy a  regényben el-
marad Dufey részletesebb bemutatása, csupán emel-
kedésének és családi hátterének legfontosabb eleme-
it tudhatjuk meg, nem pedig belső jellemzés mutatja 
meg tettének mozgatórugóit. Dufey ugyanis típusként, 
mondhatni szerepkörként kapja meg a jelentőségét: ő 
a forradalmak révén felemelkedő karrierlovag tipikus 
képviselője, az az ember, akinek sikerül kihasználnia 
amoralitása révén mindazt, ami a regény egyéb szerep-
lőinek az életét tönkreteszi – ám éppen azért nem vá-
lik valamiféle ősgonosz intrikus megtestesítőjévé, mert 
Gusztáv sorsa azt mutatja, hogy ezt a magatartásfor-
mát rendkívül könnyű olyasvalakinek is magára ven-
nie, aki ennek morális következményeivel egyébként 
tisztában van.

Ebben az értelemben a Betty köré épített rész alig-
ha tekinthető „szerkezeti törés”-nek.32 Hatástörténe-
ti értelemben még inkább látszik ez, hiszen jóval Eöt-
vös regényének a megjelenése után is analóg eleme ez 
több későbbi nagyepikai műnek, ráadásul igen fontos 
poétikai elemnek tekinthető. Az a  megoldás ugyan-
is, hogy a főhős viselkedésének a változását egy trau-
mából vezessük le, fontos kiindulópontja lett későbbi, 
jelentős magyar regényeknek, ami egyébként Eötvös 
regényének tartós hatását is valószínűsíti.33 Gusztáv 
sorsának ezt a két, egymástól gyökeresen eltérő fázisát 
használja föl Toldy regénye alapszerkezeteként a szü-
zsé felépítéséhez, de voltaképpen – egy későbbi példát 
említve  – Ambrus Zoltán Midás királyában (1891–
1892) is hasonló megoldás figyelhető meg, csak ott 
nem egy megcsalás miatt, hanem szerelmének halála 
miatt lesz a főhős, Bíró Jenő a harmadik rész elejére 
teljesen új, cinikus és könnyelmű figura, hogy aztán ő 
is egy látszólag boldog (valójában, a férj oldaláról in-
kább érdekvezérelte) házasság után az öngyilkosságot 
válassza. Visszatérve azonban az Anatole-hoz: Toldy re-
gényében a – nyilván – Eötvöstől kölcsönzött szerke-
zet több ponton is magában foglal ráutalásokat (és el-
téréseket) A karthauzitól.

Ilyen mindkét regény francia környezetben való 
megmutatkozása is. Toldy éppúgy, mint Eötvös, fran-
cia szereplőkkel operál (bár Toldynál a névtelen nar-
rátor jelzetten magyar) – csakhogy jelentős különbség 
van aközött, hogy Eötvösnél a forradalmak és restau-
ráció közti hullámzás, s ezért a rendszerváltozásokhoz 
való alkalmazkodás a  főhősök alaptapasztalata, míg 
Toldynál a moccanatlannak látszó császárság állapota.

S ez sem véletlen. A karthauzi azért szentel külön 
figyelmet a francia történelem utóbbi fél évszázadának, 
a francia forradalomtól a Napóleon uralmán át a res-
taurációig és az 1830-as forradalomig ívelő periódus-
nak, mert a történelem menetéről kialakított képéhez 
éppen ez az időszak szolgáltat látványos példaanyagot. 

Hiszen a szereplők élete ezekhez a gyors, földrengés-
szerű változásokhoz (forradalmakhoz és visszarendező-
désekhez) méretik hozzá, s ezeket – részben narrátori 
szólamként, részben a szereplők megnyilatkozásaiban – 
esszéisztikus betétekben is reflexió tárgyává teszi. A for-
radalom lehetséges hatásának olyan aspektusa nyílik 
meg így az ábrázolás számára, amely a magyar történe-
lem vonatkozásában nem lenne megoldható: a regény-
ben ugyanis az válik alapproblémává, hogy a forrada-
lom előidézte társadalmi változások mennyiben teszik 
lehetővé az egyéni boldogságot, s a nagy és állandósuló 
történelmi megrázkódtatások milyen feldolgozhatatlan 
tudati, mentális, érzelmi hatásokat okozhatnak. Eöt-
vös regénye ebből a szempontból az egyéni érzelmek 
és az erkölcsre apelláló életstratégiák kudarcát konsta-
tálja. Ennek az ábrázolását a regény készülésének pil-
lanatában a magyar történelem még nem kínálta föl.

Egészen más volt a helyzet azonban Toldynál, az 
1870-es évek elején. Csakhogy neki egy olyan korszak 
ábrázolására volt szüksége, amely kiépültnek és vál-
tozhatatlannak mutatkozott, s amelyben semmi meg-
alapozott reménye nem volt bármiféle módosulásnak. 
A  helyzet így viszont már kísértetiesen hasonlónak 
mutatkozott ahhoz, amit az 1830-as években Eötvös 
tapasztalt: egy ilyen életérzést kortársi tapasztalatként 
nem lehetett magyar kolorittal hitelesen megjeleníte-
ni – viszont ismét kínálkozott a francia miliő igény-
be vétele. Anatole öngyilkosságig elvezető életcsődje 
így lehetett egy nemzedéki életérzés megfogalmazása 
úgy, hogy lehetetlenné tette a társadalmi célzatosságot 
mint olvasói stratégiát.

A nem jelzett intertextuális kapcsolat teszi még in-
kább sokatmondóvá a regény lezárását is. A főhős ön-
gyilkossága fontos ellenpontot képez a mintának te-
kintett A karthauzival – ott éppen az Istennel való 
megbékélése és a bűnbocsánat a nyugodt halál felté-
tele. S Gusztáv maga természetesen nem is lesz ön-
gyilkos. Eötvös regényében is jelen van azonban a sa-
ját élet kioltása mint egy életválság megoldásának 
az eszköze (Gusztáv tanúja lesz Arthur öngyilkossá-
gának) – tehát ezen a ponton Toldy nem egyszerű-
en eltér Eötvöstől, hanem az ott jelen lévő elemeket 
kombinálja össze. Annál is inkább, mert az öngyil-
kosság közvetlen visszautalás az érzékenységnek ar-
ra a  regényhagyományára, amelyet Eötvös maga is 
folytat és átértelmez: gondoljunk csak Goethe Az if-
jú Werther szenvedései című regényére. Toldy regényét 
erős – közvetlen és áttételes – szálak kötik a 18. szá-
zad végének reprezentatív regényműfajához, a levélre-
gényhez. Ezt ugyan már érintettem a szubjektív köz-
lésformák alkalmazásánál is (az Anatole-ban a levelek 
idézése éppúgy megfigyelhető, mint a  főhős napló-
részleteinek a cselekvényt alakító jelenléte), ám nem-
csak erről van szó. Ezek az alakításmódok alárende-
lődnek egy más jellegű narrációnak, amelyik nem in-



74

nen, a szubjektum oldaláról kívánja ábrázolni a főhős 
halálba érésének a folyamatát, s mivel ez az újonnan 
kialakított, több nézőpontúvá alakított, csak kiindu-
lásában az érzékenység jegyeit felhasználó szövegépít-
kezés erre lehetőséget ad, beleépülhet a regénybe egy 
páros pusztulás képzete is. Tehát az, amivel a 18. szá-
zad végének regényei – narrációs technikájukból kö-
vetkezően – nem boldogulhattak, Toldy más hangsú-
lyokra épülő epikájában megvalósulhatott: nem kizá-
rólag a másik fél miatt bekövetkező halált tudja ábrá-
zolni, hanem a szerelem mindkét ágensének a másik 
miatt bekövetkező megsemmisülését.

Egy korábbi regényszerkesztési módnak ez az újra-
értelmezése, amely éppúgy kiterjed Eötvös regényére, 
mint ahogy a Wertherre is, egyfelől erősen őrzi az érzé-
kenység hagyományát, másfelől viszont tovább is épí-
ti azt. S ez általánosabb jelenségként is méltó a figye-
lemre. Az 1870-es évek epikai kísérletei közül hason-
ló figyelhető meg egy, a Toldyéhoz a leginkább hason-
lító regény esetében is: Asbóth Álmok álmodója című 
regénye ilyen módon viszonyul Kemény Zsigmond 
A szív örvényei című elbeszéléséhez.34 Mindkét esetben 
egy előző nemzedék reprezentatív műve jelenti a ki-
indulópontot, s az így létrejövő intertextuális kapcso-
lat az új művek értelmezésének is fontos eszköze lehet.

Toldy István Anatole-ja esetében ez a fajta viszony 
Eötvös regényéhez kiegészül még egy fontos dimen-
zióval: ahogyan ez a 19. század végének magyar regé-
nyeiben többször is megfigyelhető, mitológiai utalá-
sok teszik teljessé a regények allúziós technikáját. Az, 
ahogyan Eisemann György annak idején a századfor-
duló prózaepikájának a Midász-mítoszhoz való kap-
csolatát feltérképezte (s ebben egy rövid utalás erejé-
ig még Toldy regényét is szóba hozta),35 a felhasznált 

irodalmi és kultúrtörténeti hagyomány rétegzettsé-
gére világított rá. S ennek persze van nyoma az Ana-
tole-ban is: Kiczenko Judit joggal tett kísérletet ar-
ra, hogy megragadja és értelmezze a  regény névadá-
sában és ábrázolásmódjában bennerejlő mitológiai je-
lentésárnyalatokat, bár elemzésének ez a  része jóval 
kevésbé szerves és meggyőző, mint korábban idézett 
narratológiai vizsgálatai.36 Meglehet azért, mert az Ana-
tole-ban ez mégiscsak inkább sporadikusan, s nem át-
gondolt struktúrával van jelen. Ennél sokkal jelentő-
sebbnek érzem az Eötvös regényére való ráutaltságát, 
amely az elbeszéléstechnikában is komoly nyomot ha-
gyott. S amely még ott is megmutatkozhatik ellenpont-
ként, ahol egyébként Eötvös regényéhez képest isme-
retlen területre lép: Eötvös például egyáltalán nem ke-
zelte még csak árnyalatnyi iróniával sem a saját hőseit, 
miközben Toldy – ahogy erről már volt szó – rögtön 
a regény kezdetén megnyitja az ironikus távlat lehető-
ségét is. Igaz, nem megy el odáig, mint jeles kortársa, 
Arany László, aki szintén egy nemzedéki közérzet ábrá-
zolását valósítja meg saját verses regényében, A délibá-
bok hősében, s aki az egész művet egy ironikus világkép-
be ágyazva építette fel (s ezért aztán nem is volt szük-
sége az érzékenység regénytradíciójának a felidézésére, 
csak az eszmény és valóság állandó szembesítésére).37 
Toldy persze más utat választott. Nála a regény elején 
felvázolt „rejtély”, Anatole öngyilkossága, a  történet 
egészének feltárulása után megőrizte a méltóságát és 
az elégikusságát, s ezt a hatást még inkább elmélyítette 
Odalie csak jelzett, de nem ábrázolt halálának a ténye. 
Ám az tagadhatatlan, hogy az irónia árnyalatának köz-
elkerülése ehhez a történethez éppúgy az érzékeny re-
gényszerkezet átértelmezésének az eszköze, mint ahogy 
az Anatole számos egyéb poétikai megoldása.   
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