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Cholnoky Viktor egyik, sok szempontból figyelem‑
re méltó novellája, A  hasbeszélő 1909 végén jelent 
meg a Nyugatban. Az író, tudjuk, az induló Nyugat‑
nak egyik gyakran szereplő, fontos szerzője volt, de 
csak az első két évben – 1909 után már gyakorlatilag 
elmaradt a  laptól. Miért ? – máig nem tisztázta sen‑
ki. Cholnoky azt követően még két és fél évet élt, írói 
rangját megadó két novelláskötete is csak azt követő‑
en jelent meg (bár az elsőről, előzetes hírverésként, 
A  hasbeszélőt is közlő számban már méltató kritika 
jelent meg a  kötet kiadói szerkesztőjétől), s  a  Nyu‑
gat 1912‑ben a halott Cholnokyt is mint saját szer‑
zőjét búcsúztatta és méltatta. Szakításnak tehát nincs 
nyoma a lapban. A kérdés mégis kérdés marad : mi‑
ért maradt abba az együttműködés ? Ám az utak elvá‑
lása, bármily rejtélyes is, tény, s ez önmagában is kü‑
lönleges helyet biztosít az életműben A  hasbeszélő‑
nek, amely így az együttműködés csúcspontja és lezá‑
rása. (Ezt a helyet már Osvát szerkesztési megoldása 
is jelezte, hiszen nemcsak közölte a novellát, hanem 
– kontextust teremtve hozzá – a szerzőt méltató írást 
[Schöpflin, 1909] is beszerkesztett a számba.) De ez 
a pályatörténeti összefüggés csak az egyik, amely föl‑
hívja a figyelmet A hasbeszélőre. A novella önmagában 
is, Cholnoky és a Nyugat viszonyától függetlenül is ér‑
dekes. Ez az írás ugyanis még a szó eredeti, affirmatív 
értelmében „zsidózó” írás. A dzsentri Cholnoky, aki‑
nek nemesi előnevét egyes konzervatív lexikográfusok 
még ma is számon tartják, s csolnokosi Cholnokyként 
emlegetik az írót, itt egy zsidó tematikájú (s díszlete‑
zésű) novellában vall önmagáról, legbelsőbb dolgai‑
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ról. A novellának ez az önkifejező, „vallomásos” jelle‑
ge persze nem mindjárt tűnik föl – „igazi”, mondhat‑
nánk klasszikus zsidó tematikájú írásnak látszik, amely 
csak Cholnokynak a zsidó kultúra iránti érdeklődését 
és megértését demonstrálja : alkalom arra, hogy ide vá‑
gó tájékozottságát megmutassa. (Nem véletlen, hogy 
igazi zsidó novellának vélte ezt a szöveget már a kor‑
társ Szabolcsi Lajos is, aki lapjában, az Egyenlőségben 
1911‑ben újraközölte azt, majd a Nyugat centenáriu‑
mán Kőbányai János is, aki pedig – immár történeti 
távlatból – a Múlt és Jövőben tette közzé A hasbeszé‑
lőt.) Ha azonban ismerjük Cholnoky prózapoétikai 
elveit, s ismerjük a szöveg – meglehetősen érdekesen 
alakuló – keletkezéstörténetét, nem nehéz észrevenni, 
hogy A hasbeszélő egyben sajátosan kódolt önvallomás 
is. S mind a „vallomás”, mind a kódolás módja, mind 
az önálló létre emelkedő „kódszöveg” (azaz maga az 
olvasó elé kerülő novella) számos tanulsággal szolgál.
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Abból érdemes kiindulnunk, hogy maga az író mit 
tartott jó irodalomnak, milyen elvek vezették, ami‑
kor alkotott. Poétikai elveit első monográfusától, Fa‑
ragó Erzsébettől (1993/1936), majd Lovass Gyulától 
(1993/1941) Bori Imrén (1993/1969) át máig többen 
fölvázolták már, így járt úton mozoghatunk. Szem‑
pontunkból most Cholnoky három, egymással ös‑
szefüggő elve látszik közvetlenül fontosnak. Ez a há‑
rom elv, rövidre fogva, a következő : (1) érdekesség, (2) 
egyéni érintettség, (3) rejtettség. Maga az író mind‑
háromról többször is beszélt. Az érdekesség követel‑
ménye magától értetődő követelmény, az újságokba 
dolgozó tárcanovellisták egyike sem hagyhatta figyel‑
men kívül. Ráadásul Cholnoky eleve vonzódott az 
olyan írókhoz, mint például Shakespeare, akinek kép‑
zelete mintaszerűen gazdag és érdekes volt, sőt a ma‑
ga nemében utolérhetetlen ; vagy, a magyarok közül, 
Jókai, aki megint csak az érdekességigény tudatos ki‑
elégítőjeként tartható számon. Saját írói világa pedig, 
ismeretes, tele van érdekes, különc figurákkal, meg‑
lepően alakuló történetekkel. A  tematikai érdekes‑
ség tehát állandóan napirenden lévő szempontja volt. 
Ennél a gyakorlatában is rendre megmutatkozó elv‑
nél beszédesebb a másik két elv. Az érintettség elvére 
elegendő, ha egyik alakja, Laád Bulcsu doktor mo‑
nológját idézzük : „Hát van igazi író s van igazi mű‑
vész, aki nem a saját lelke kísérteteit rögzíti meg ? Író‑
nak, művésznek gondolod azt, aki nem a saját lelke 
borongásából, sötét mélységeiből hoz fel új alakokat, 
hanem a  világ sablonjait írja valamelyes stíluskész‑
séggel ?” (idézi Faragó, 1993/1936 : XXV.) S ez az el‑
ve, tudható, szorosan kapcsolódott a harmadikhoz, 
a rejtettséghez. Ahogy már Fábri Anna is észrevette, 
a maszk mögé bújáshoz. Cholnoky megfogalmazásá‑
ban : „Édes barátom, minden elmondás akár betűből, 
akár kremzerveiszből, akár kőből, csak akkor értékes, 
ha ott van benne az én. Álarcoskodás a mi mestersé‑
günk, édes barátom, és az a nagyobb mester, aki job‑
ban el tud bújni a lárva mögé és nagyobbat tud on‑
nan ránevetni a világra.” (Idézi Fábri, 1993/1980 : LI.)

Hogy A hasbeszélő tematikája mindhárom elvet ki‑
elégíti, nem kétséges. A hasbeszélővé váló melámed 
(azaz zsidó tanító) története csakugyan nem szokvá‑
nyos történet. A  szociokulturális közeg is, amelyet 
a novella megmutat, figyelemfelkeltő, érdekes, és ma‑
ga a sztori, a hasbeszélővé válás, a hasbeszélői karrier, 
majd a melámeddé való visszaalakulás is az. Az egyé‑
ni érintettség és a rejtőzködés („álarcoskodás”) tényét 
pedig mi sem mutatja meg jobban, minthogy a no‑
vellának van egy korábbi, még egyáltalán nem zsidó 
verziója is. A Szalon Ujság 1909. július 31‑i számában 
jelent meg Cholnokynak a Rothwell John története cí‑
mű novellája. Aki ismeri A hasbeszélőt, azonnal felis‑

meri benne a Nyugat‑beli novella közvetlen – mond‑
juk így : nyersebb, kódolatlan – előzményét. A Sza‑
lon Ujságban megjelent szöveg maga is egy hasbe‑
szélővé válás történetét, majd a hasbeszélő tanítóvá 
való visszaalakulását beszéli el. A szüzsé, a történet‑
vázlat teljességgel megegyezik. A párhuzam egyértel‑
mű a két novella között. Az összetartozás tényét iga‑
zolandó elegendő öt mozzanat párhuzamba állítása. 
(1) A címszereplő mindkét novellában tanító. A ko‑
rábbi verzióban erdélyi magyar tanító, a Nyugat‑be‑
li verzióban zsidó melámed. (2) A  tanító mindkét 
verzióban szegény és éhezik, csak a tanításnak él. (3) 
A metamorfózis, a tanító hasbeszélővé való átalaku‑
lása mindkét változatban evés közben történik meg 
és összekapcsolódik az énekléssel. (Az ének mindkét 
változatban identikusan fontos mű : a Szalon Ujságban 
a Szózat, a Nyugatban a Szól a kakas már.) (4) A has‑
beszélői karrier itt is, ott is a  cirkuszi hasbeszélőé : 
a szegény tanító hasbeszélőként jól kereső (és sokat 
ivó) világszám, cirkuszi attrakció lesz. (5) A második, 
visszaalakító metamorfózis, amelynek következtében 
a cirkuszok sztárjából ismét nélkülöző, szegény taní‑
tó lesz, megint éneklés közben következik be. A vis‑
szaalakulás megint összekapcsolódik azzal az ének‑
kel, amely a hasbeszélővé váláskor is szerepet kapott. 
Az egyikben a Szózat, a másikban a Szól a kakas már 
kap megint szerepet. – Azaz, s ezzel már túllépünk 
a szimpla tematikai párhuzamokon, mindkét törté‑
net : identitástörténet.

A díszletezés persze merőben más. Az egyik „ma‑
gyar” történet, a másik „zsidó”, s ez a nevektől a hely‑
színeken át a környezet megjelenítéséig különbségeket 
generál. A korábbi változatban Vörös János pürkereci 
tanítóból lesz hasbeszélő, a későbbi változatban Roth 
Benjáminból, aki szatmári vagy hajdúsági, de segéd‑
tanítóként „túl a Dunán” kap állást. S így tovább. Ez 
a két novella értelemszerűen két különböző lehetséges 
világot épít föl – ez az alapválasztásból törvényszerű‑
en következik. De még a különbségekben is van egy 
sor összekapcsoló mozzanat. A név például szeman‑
tikájában, „mélyszerkezetében” mégiscsak megegye‑
zik, hiszen a Roth is Vörös, a cirkuszi hasbeszélő pe‑
dig itt is, ott is Rothwell, csak a „magyar” változatban 
utóneve John, a „zsidó” változatban pedig Ben. (Igaz, 
a névhasználat az egyikben magyaros sorrendet kö‑
vet : Rothwell John, a másikban pedig nem‑magyart : 
Ben Rothwell.) A helyszín is ilyen, egyszerre külön‑
böző és (lényegileg) mégis egyező helyszín. Vörös Já‑
nos „néptanító volt valamelyik erdélyi vármegyében 
az oláhok között”, Roth Benjámin pedig „túl a Du‑
nán” segédtanító, de mindkettő idegen közegben : az 
egyik a románok közt, a másik a magyarok közt, ám 
a feladat itt is, ott is a saját hagyomány továbbadása. 
A két novella ilyen szempontú aprólékos összevetése 
folytatható lenne, de az összetartozás és a különbsé‑
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gek tudatosításához ennyi is elegendő. Amit viszont 
érdemes hangsúlyozni : az eredeti (tudniillik időben 
korábbi) történet dekódolása „zsidó” történetté nem 
egyszerűen az alaptörténet külsődleges átalakítása, 

„átfestése”. A  hasbeszélő kidolgozottabb, „érettebb”, 
jobban megírt novella, mint előzménye, a Rothwell 
John története. Cholnoky a Nyugatban, a szövegvilá‑
got tekintve, csakugyan egy zsidó világot épít föl, an‑
nak minden szükséges kellékével. Megjeleníti a vallá‑
sát tartó falusi zsidó közösség egy sor szociokulturális 
jellemzőjét, tradícióját – novelláját bizonyos mérté‑
kig akár zsidó néprajzként is olvashatnánk. S a moti‑
vikusan ismétlődő Szól a kakas már, az intertextuá‑
lis összefüggések révén, nemcsak a zsidó folklórba és 
zenetörténetbe kapcsolja bele a történetet, de a zsidó 
tradícióba is (legalábbis annak egy alapvető fontos‑
ságú dimenziójába). Poétikai értelemben pedig a szö‑
veg realisztikus leírásokkal dolgozik, majd e realisz‑
tikus részletek valószerűtlen, fantasztikus mozzana‑
tokba fejlődnek át, de úgy, hogy a kettő közötti át‑
menet megőrzi poétikai természetességét.

Érdekes, s  nem is hagyható említetlenül, hogy 
mindkét változat narrációja diszkréten, de félreért‑
hetetlenül jelzi az elbeszélt történet fikcionalitását. 
A Rothwell John története így : „Ismertem egy nagyon 
szegény embert, akinek Vörös János volt a becsületes 
neve. Nagyon szegény ember volt, mert nagyon vé‑
kony kenyeret juttatott neki osztályrészül a sors : nép‑
tanító volt valamelyik erdélyi vármegyében az oláhok 
között, mondjuk Pürkerecen és a  koplalásban meg 
a fázásban bizony bőségesen volt része.” (Cholnoky, 
1909a : 8.). A  Nyugatban közölt változatban pedig 
így : „Ezt a történetet, ami itt következik, valamikor 
régen az öreg Manovil Simon mondta el nekem. Ta‑
lán nem egészen így, hanem csak úgy a kaptafa csatto‑
gása közben – varga volt az öreg, de amellett ráse is, – 
ahogyan sokat beszélt nekem, a tátottszájú gyereknek 
más zsidó legendákat is, a gólemről, Majmonidesznek, 
a titokzatos, kabbalás Rambam‑nak a csodatételeiről, 
a Jákhel káposztaleveleiről és Salamon király minisz‑
teréről, akit az Észak jéghegyei között talált meg az 
érte küldött Halál. Féltörténetek voltak mindezek, 
kaptacsattogás közben elhangzók, de nekem új világ : 
a szefárd legendák világa, amelyet ez az öreg, szomo‑
rúszemű portugál zsidó, a Manovil nyitott meg előt‑
tem…” (A szöveget itt is, s mindig, amikor csak ol‑
dalszámot adok, a kötetből idézem : 188.) Az egyik 
narráció szinte a népmese intonációját mímeli, a má‑
sik a szefárd legendák világára hivatkozik, de közös 
bennük, hogy az elbeszélendőket ezzel mindjárt el is 
emelik a hétköznapi értelemben vett realitástól. S fi‑
gyelemre méltó az is, hogy ezt a már az indításkor jel‑
zett irodalmiságot a szöveg itt is, ott is összekapcsol‑
ja az én pozíciójú elbeszélőnek az elbeszéltektől va‑
ló elhatárolásával. Az én, aki narrátorként vesz részt 

a szövegvilág alakításában, önmagát a történeten kí‑
vülre helyezi. Az én csak meghallgat s továbbad egy 
történetet, nem vesz részt benne.

Ez a megoldás, amely máskor, más novelláiban is 
jellemző Cholnokyra, alighanem maga is a rejtőzkö‑
dés egyik neme. Elfedi, vagy legalábbis a normál ol‑
vasás számára el akarja fedni érintettségét.

3

A  novella első változatának ismeretében fölmerül 
a kér dés, miért következett be a váltás, a „magyar” te‑
matika miért alakult át „zsidóvá” ?

Olyan forrás, amelyben erről maga Cholnoky köz‑
vetlenül vallana, nincs. A válasz a két változat ismereté‑
ben mégsem lehetetlen. Nagy valószínűséggel állítha‑
tó, hogy e váltás egyik oka poétikai : így volt megvaló‑
sítható a személyes érintettség elrejtése. A „zsidó” tör‑
ténet elrejti a dzsentri Cholnokyt, miközben azért le‑
hetővé teszi az írót foglalkoztató probléma kifejezését, 
mesévé alakítását. A rejtőzködés azonban nem az egye‑
düli ok, a tematika ilyen átalakításában egyéb megfon‑
tolások is szerepet kaptak. Zsoldos Jenő (1936), aki 
egy alapos tanulmányban áttekintette Cholnoky és 
a „sémi kultúra” viszonyát, joggal állapítja meg, hogy 
Cholnoky számára a zsidó tradíció fontos volt. Szá‑
mára a sémi kultúra a Kelet egyik meghatározó kultú‑
rája volt, s mint ilyen, „európaiságunk eredendő for‑
rása”. „Álláspontjának leglényegesebb összetevője az 
a következetes, programszerű élmény, hogy a sémi kul‑
túra áthatotta a mai európai művelődés minden terü‑
letét. […] Zsidómegértése nem filoszemitizmus a szó 
hétköznapi értelmében vagy politikai vonatkozásában, 
hanem védekezés és elhárítás a kultúrfölény nevében 
hódító árja kultúrimperializmussal szemben” (Zsol‑
dos, 1936 : 3.). Cholnoky, tudjuk, geopolitikai okok‑
ból, csakugyan németellenes volt, szemben állt az „árja” 
terjeszkedéssel, amelyben a magyar érdekek veszélyez‑
tetését látta, s ebben a küzdelmében a zsidókban, a zsi‑
dó tradíció erejében szövetségesre talált. Ahogy egyik 
cikkében meg is mondja : „Az árja szó, mondom, né‑
met találmány és kedvelt szavává lett nemcsak a német 
tudósoknak, hanem a német agitátoroknak is, elkezd‑
ve Chamberlaintől (nem az angol Chamberlen Joetól, 
a volt minisztertől, hanem a német Chamberlen író‑
tól) le egészen Luegerig és Schönererig. Azért lett 
kedves szavukká, mert vele zárhatják ki legkönnyeb‑
ben egyszerre az emberi közösségből, a  kultúrából, 
a testvériességből a másik két nagy törzset, az altájia‑
kat, vagy mondjuk még szélesebb szóval, a mongolo‑
kat és a sémieket, akik közül ma Európában csupán 
a zsidó aktuális. Az árja szó nagyon jó szó, mert vele 
lehet a hitelevesztett antisemitizmus emlegetése nél‑
kül csinálni a német egyetemeken például olyan ár‑
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ja burschaftokat, amikből éppen mert árja a nevük, 
a zsidó diákok ki vannak csukva. És az árja kultúra, 
az árja műveltség emlegetésével lehet hallgatagon, de 
nyomatékosan kimondani, hogy a magyar barbár és 
kulturálatlan nép.” (Cholnoky, 1910b : 14.) Nem két‑
séges, Cholnokyt mindebben elsősorban a  magyar‑
ság leértékelése, veszélyeztetése sértette, de fölismer‑
te, hogy a német dominanciával szemben a két, más 
jellegű kultúra, a magyar és a sémi potenciális össze‑
tartozása szembeszegezhető. S ez fölértékelte számára 
a zsidó hagyományt.

A Kelet iránti, egyszerre romantikus és racionális 
vonzalom azonban a század eleji magyar modernizáci‑
óban gyakorlatias megerősítést is kapott. Cholnokynak 
kortársi tapasztalata volt (amelyet egyébként A Hétnél 
ő maga is gyakorolt), hogy a modernizáció kibonta‑
koztatásában zsidók és nem‑zsidók természetes mo‑
dernizációs koalícióra kényszerülnek. Azok, akik érde‑
keltek voltak (bármilyen okból) a modernizáció elő‑
rehaladásában, egymás mellé kényszerültek azokkal 
szemben, akik e folyamatban ellenérdekeltek voltak.

A személyes probléma „zsidóvá” való átszerkeszté‑
se tehát az irodalom közegében nagyon is „természe‑
tes” s megokolt írói döntés volt.

4

De mi a novella „üzenete”, mi az, amit a melámed tör‑
ténetében Cholnoky elrejtett ?

Az ilyesféle kérdések ma nem divatosak, nem „tren‑
diek”, de legitimitásuk nem vonható kétségbe. Az ér‑
telmezés persze nehéz és bonyolult művelet, mindig 
vannak veszélyei. De van, amiben mindenki, aki ér‑
telmez, hallgatólagosan egyetért. Az értelmező olyas‑
valamit akar megérteni, amit még nem ért, ami (még) 
nem evidencia. Ahogy a hermeneutika egyik klasszi‑
kusa írta : „a megértés célja nem abban rejlik, amit egy 
szöveg mond, vagy amit egy kép mutat, hanem abban, 
amit az mond, aki bennük kifejezi magát” (Dilthey, 
1974 : 474.). Vagy ahogy – az előbbinél kétségkívül 
nagyobb filozófiai erudícióval – Heidegger is fogal‑
maz : „Az interpretáció feladata nem annak visszaadá‑
sa és megismétlése, amit már világosan elmondottak, 
hanem olyasvalaminek az előhívása, ami a kimondot‑
tak révén, ki nem mondottként tárul elénk” (Heideg‑
ger, 1929 : 192., idézi : Babits, 2010 : 146.). Az ilyes‑
féle kifejezés‑értelmezésre azonban csak a novella egé‑
szének szemrevételezése tesz képessé bennünket. Arra 
kell tehát figyelnünk, mit mond maga a novella, s ho‑
gyan mondja azt, amit mond.

Mi van kimondva A hasbeszélőben ? A szüzsé, a tör‑
ténetvázlat világos. Azonnal kiderül, az első, még 

„magyar” változathoz képest ez a történet gazdagabb. 
Nemcsak Roth Benjamin története kerül elmondás‑

ra, de az apja is megjelenik itt, aki „valahol Szatmár‑
ban, vagy a Hajdúság valamelyik nyomorúságos falvá‑
ban kántor volt […] és nyolc gyereke volt neki” (189.). 
Mindet fölnevelte, de a legkisebbet, Benjamint már 
nem tudta kenyérkeresővé nevelni. Nem azért, mert 
nagyon megöregedett, hanem azért, mert „a különös‑
ségei, amikkel az egész életében tele volt, akkorra már 
egészen elfogták, kereső munkára hasznavehetetlenné 
tették” (189.). Nem nagyon evett, csak ivott (pálin‑
kát), afféle „félcsavargó” (190.) lett, aki kegyelemke‑
nyéren élt. A „templomban nem is használták, de ha 
lakodalom volt, vagy paszita, az öreg Roth mindig 
hivatalos volt, mert senki olyan búgó szomorúsággal 
nem tudta énekelni a Jeruzsálemre való vágyakozás‑
nak azt a nótáját, amit értetlenül is magyar szöveg‑
gel énekel csupán egyetlen zsidó sorral nemcsak a mi 
felsővidékünkön, hanem Halicsban is, az orosz fal‑
vakban is a zsidóság”. (Ez a „nóta” a Szól a kakas már 
kezdetű dal.) Az öreg Roth története azonban csak 
elindítja fia, Benjámin saját, öntörvényű történetét. 
A fiút, apja helyett, a hitközség taníttatta ki, s ők sze‑
reztek neki állást is, „valahol túl a Dunán, egy kisvá‑
rosban”. Melámed, azaz segédtanító lett, s „elkezdett 
koplalni”. „Kereshetett volna talán mellékesen a ta‑
nítással a jobb módú zsidó családoknál, de különös 
embernek különös a fia is, leginkább pedig az utóbb 
születettek, akik az apjuktól öröklik a  vénségnek 
a tétlenségvágyát meg az elgondolkozó kedvét” (191.). 
A melámed tehát „sokat koplal, mert büszke” – mond‑
ja róla a szomszédasszony (192.). S ezt megerősíti az 
elbeszélő is : „Benjámin büszke volt. Korgó gyomorral, 
száraz nyelvvel, amikor úgy elmeredezett a  levegő‑
be, gőgös álmokat álmodott. […] Mert neki józanon 
is oda volt beleraktározva az agya velejébe mind az 
a mámor, az a boldoglátás, amit a pálinka adott meg 
az apjának akkor, amikor elhatározta a Véghetetlen, 
hogy Benjamin megfogantassék.” (192.) A fordulat, 
az átalakulás akkor következik be, amikor egy ilyen 
korgó gyomrú, álomlátó napon a szomszéd asszony 
megkínálja friss tepertővel és kenyérrel a melámedet, 
s az éhesen úgy harap bele az ennivalóba, hogy előt‑
te nem fejezte be az evés előtti imát. „A befejező szó‑
tag, a »rec« a torkában maradt és Benjámin belehara‑
pott a frissen sült, puhabelű, még szinte forró kenyér‑
be és nagyot nyelt belőle. Nyelt egyet, nyelt kettőt, 
a harmadik nyelésnél egyszerre a torkán akadt a falat.” 
(193.) S bár végül azt is sikerül lenyelnie, „azzal a vég‑
zetes falattal együtt lenyelte a hangját is” (194.). Az‑
az hasbeszélő lett. Új képességével pedig karriert csi‑
nál, cirkuszi attrakció lesz, „a hasbeszélők Rockefel‑
lerje” (195.). „[B]eteljesedett a volt melámednek min‑
den foszforeszkáló álma. Úszott a rubelekben, a leg‑
vidámabb társaság, a  legrészegesebb nagyhercegek, 
a legszebb artistalányok – mind az övé voltak, mert 
ő volt a világ leghíresebb hasbeszélője.” (196.) De so‑
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kat ivott, pálinkát. „Mert tudjátok, az öreg Roth Ja‑
kab örökségül semmi egyebet nem hagyott rá, csak 
a pálinka szeretetét.” (196.) A történetben azonban 
újabb fordulat következik, a  visszaalakulás, amely 
egy átmulatott éjszaka után történik meg. „Valahol 
nagyon messze, valami kietlen távolságban megszó‑
lalt a kakas, a reggel harsonája. A társaságban éppen 
valami kis csönd volt […]. És ekkor Rothwell a ka‑
kashang hallatára azt kezdte érezni, hogy valami fel‑
szakad a tüdejéről, hullámzik fel a torka felé, hang‑
ra, életre kívánkozik. A kezével a halántékához ka‑
pott, a fejét lehajtotta, behunyta a szemét és a követ‑
kező pillanatban az asztal közepén álló kristálypo‑
hár elkezdett énekelni :

 Szól a kakas már,
 Majd megvirrad már,
 Jibbone ha‑mikdos ir Cijon temállé….
 Téged oda vár
 A kakasmadár…” (198.)

Az éneklés azonban még csak a  kezdete az átalaku‑
lásnak. A metamorfózis akkor teljesedik be, amikor 
az éneklés után a sok alkoholt fogyasztók csodaszere, 
a szóda‑bikarbóna kerül elő. A hasbeszélő „bevett egy 
jó nagy kanállal a szódából, ivott rá, azután az aszta‑
lon maradt kenyérdarabok egyikéhez nyúlva, harapott 
nagyot belőle. A torka kitágult, a nyakán az erek ki‑
dagadtak, a halántéka vörös lett, a levegő hangos böf‑
fenéssel tódult ki belőle :

– …á…ho…o…ó…rec !” (199.) „Rothwell beszélt, 
ő maga, a Rothwell, a hasbeszélők Rockefellerje, a ma‑
ga hangján, amelyik most megint feljött a gyomrából 
a garatján keresztül a hangszálaiba…” (199.) A vis‑
szaalakulás megtörtént.

A hasbeszélői tudományát elveszítő, régi önmagá‑
hoz visszatérő volt hasbeszélő pedig újra melámed lesz, 
s melámedként öregszik meg.

Ez a történetvázlat a történet fantasztikus, nem‑re‑
alisztikus mozzanatait, a kettős metamorfózist eme‑
li ki. Maga a műegész, a novella azonban az egysze‑
rűnek látszó történetmondás ellenére is részletgazdag, 
s az elbeszélt történet valószerű részletekkel van tele. 
Hatása a valószerű és a fantasztikus kettősségére épül. 
A valószerűség élményét elsősorban a zsidó momen‑
tumok jelenléte adja meg, olyannyira, hogy a novel‑
lával kapcsolatban már‑már a néprajzi hitel is fölvet‑
hető. E néprajzi hitel részben a vallását tartó falusi és 
kisvárosi zsidó közösség életének szociokulturális be‑
mutatásából fakad, részben pedig a bemutatást meg‑
erősítő nyelvi, nyelv általi jellemzésből. A novellából 
terjedelmes szószedet gyűjthető ki, amely önmagá‑
ban is árulkodik erről a zsidó atmoszféráról : ráse, gó‑
lem, szefárd, melámed, héber l betű (azaz : lámed), pa‑
szita, az evés előtti ima szavai, hitközség, libatepertő 

stb., stb. Joggal írja Zsoldos Jenő is, hogy ebben „a no‑
vellában is van néhány zsidó jellegűvé hangsúlyozott 
motívum (a melámed‑szójáték, a héber áldásmondat, 
a  Jákob‑Benjámin bibliai névkapcsolat, a  lúdtömés 
mint zsidó házi szokás)” – ő azonban igazán fontos‑
nak azt tartja, hogy elbeszélésébe Cholnoky „beleépí‑
tette a Rebe Reb Eizik Taub nagykállói rabbi nevéhez 
fűződő legendát” (Zsoldos, 1936 : 12.). Ez a legenda 
a novellában két összefüggésben is idézett Szól a kakas 
már kezdetű haszid ének keletkezéstörténetére vonat‑
kozik, s csakugyan fontos. A legenda ugyanis, rövidre 
fogva, arról szól, hogy a rabbi egy pásztorfiútól hallot‑
ta az éneket, s megvette tőle : a dalt azután a pásztor‑
fiú elfeledte, a megvett dal pedig – némi alakítás után 
– a zsidó közösség kedves, önkifejező megnyilatkozása 
lett. Azaz a keletkezéstörténeti legenda a magyar–zsi‑
dó szimbiózist hangsúlyozza, s mint ilyen, csakugyan 
fontos lehetett Cholnoky számára.

Poétikailag, a  novella értelmezése szempontjából 
azonban mindezeknél fontosabb maga a dal, a Szól 
a kakas már.

5

Itt érdemes egy kis kitérőt tenni. A Cholnoky idéz‑
te Szól a kakas már ugyanis a zsidó hagyomány egyik 
újabb kori fontos konstitutív eleme. „A dal az eredeti 
magyar szöveggel hagyományozódva mai napig világ‑
szerte az egyik legkedveltebb éneke a haszid közössé‑
geknek. Dallamára számos klezmerfeldolgozás szüle‑
tett, és így talán az egyik nemzetközileg legelismertebb 
magyar eredetű dalnak kell tekintenünk. A legenda 
mélyértelműen szemlélteti a  szóbeli hagyományozó‑
dás bonyolult folyamatát. Az átvétel egymástól eltérő 
kulturális közösségek között megy végbe, a tranzakció 
végrehajtói azonban önálló individuumok. A szöveg‑
csere mintegy adásvételi szerződésként jelenítődik meg, 
ahol a pásztorfiú mintegy átruházza a rabbira a dal 
autoratív funkcióit, beleértve az értelemkonstituálás 
jogkörét is. Textológiai értelemben nem a szöveg le‑
másolása történik itt, a folyamat sokkal inkább az át‑
dolgozás, az áthasonítás, az imitáció logikája szerint 
alakul.” (Orlovszky, é. n.) Az átvétel tényének és kö‑
rülményeinek textológiai vizsgálata, a magyar közköl‑
tészeti és folklórelőzmények keresése érdekes tudomá‑
nyos feladat lehet, szempontunkból azonban ezeknél 
fontosabb az az összefüggés, amelyre a zenetörténész 
Szabolcsi Bence (1921) utal : „Azóta [ti. az átvétel óta] 
a felvidéki zsidóság magáénak érzi a nótát, és zsoltáros 
virrasztásai s egyéb vallásos ünnepei alkalmával min‑
denütt énekli, mivel annak szövegéből Messiást váró, 
allegorikus értelmet érez ki.” Ez a „Jeruzsálemre való 
vágyakozás” az, amelyet Cholnoky is észrevesz, s no‑
vellája megkoncipiálásakor messzemenően fölhasznál.



130

A szöveg, mint minden folklórszöveg, csak válto‑
zatokban létezik, s  minden írásbeli (vagy újabban : 
akusztikus) rögzítés csak az egyik lehetséges változa‑
tot rögzíti. Orlovszky Géza az átvételt s átalakítást két 
szöveg összekapcsolásaként írja le. Szerinte az „erede‑
ti” átvett szöveg ez :

 Szól a kakas már, majd megvirrad már,
 Zöld erdőben, sík mezőben sétál egy madár.
 Micsoda madár, hej de micsoda madár ?
 Zöld a lába, kék a szárnya, engem odavár.
 Várj madár, várj, te csak mindig várj,
 Ha az Isten néked rendelt, tied leszek már.

A nagykállói csodarabbi ezt a szöveget egészítette ki 
„négy további, részben héber nyelvű sorral” :

 De mikor lesz az már, hej de mikor lesz 
  azmár ?

 Jibóne hamikdos, ír Cijajn tömálé
 És miért nincs az már, de miért nincs az már ?
 Umipné chatoénu golinu méarcénu.

A Muzsikás együttes magyar zsidó népzenét tartalma‑
zó, Szól a kakas már című lemeze (1992) némileg el‑
térő változatot közöl. Más a  sortagolása is (egy‑egy 
sor e verzióban két rövidebb sorra válik szét), de iga‑
zán nagy különbség nincs. A rabbi által hozzáadott 
négy sor azonban tömörebb : „Mikor lesz az már, Mi‑
kor lesz az már ? / Jibbone hamikdos ir Cijon tömale 
/ Akkor lesz az már.” (Sebestyén Márta a lemezen is, 
koncertjein is ezt a változatot énekli.) Cholnoky ma‑
ga megint egy más változatot citál, s nem is teljes egé‑
szében. Ő (a Nyugatban) csak ennyit idéz :

 Szól a kakas már,
 Majd megvirrad már,
 Lessz még jobban, lessz még szebben
 Visszajössz te már,
 Te kakas madár…

Majd másodszor, amikor már nem az öreg Roth, ha‑
nem fia, a hasbeszélő énekli, ezt :

 Szól a kakas már,
 Majd megvirrad már,
 Lessz még jobban, lessz még szebben
 Téged oda vár
 A kakasmadár…

A  Cholnoky idézte szöveg több szempontból is fi‑
gyelemre méltó. Az első, s  legfontosabb észreveen‑
dő mozzanat a  sűrítés : Cholnoky mintegy tömörít‑
ve mondja föl a verset, annak csak a „lényege” fontos 
a számára. A másik, amit észre kell vennünk : sem az 

első, sem a második idézetben nincs héber sor. Ám 
csak a  Nyugat‑beli közlésre áll ez. Amikor novellá‑
ját Szabolcsi Lajos folyóiratában, az Egyenlőségben 
1911‑ben újraközölte, a harmadik sor már héber nyel‑
vű, s így adja a szöveget a novella kötetben való közlé‑
sekor is. Mindkét későbbi közlésben már ez szerepel : 
Jibbone ha‑mikdos ir Cijon temállé…Valaki, valószí‑
nűleg az Egyenlőség szerkesztője, Szabolcsi Lajos (aki 
egyébként A Hétnél kollégája volt Cholnokynak) fi‑
gyelmeztethette erre : a szöveg csak a héber intarziával 
autentikus, a kétnyelvűség a szöveg lényeges tulajdon‑
sága. Honnan ismerte Cholnoky ezt a verset ? A dal 
keletkezéstörténetét Pásztor Mihály (1903) írta meg, 
írása, amelyet az IMIT Évkönyv közölt, 1903‑ban je‑
lent meg. Igaza lehet Zsoldos Jenőnek, Cholnoky ezt 
a tanulmányt forgathatta : „Cholnoky minden bizon‑
nyal Pásztor tanulmányából ismerte meg közelebbről 
a nagykállói rabbi legendáját. Innen került át a novel‑
lába a daltörténet külső mozzanatain kívül a részletek 
néhány jellemző adata (a dalban a zsidók Jeruzsálem 
után való vágyakozása jut kifejezésre ; a nagykállói rab‑
bi önítélete szerint élhetetlen ember volt fiatal korá‑
ban ; utóbb szerelmese lett a nagy természetnek s el‑
vonult a világi lármától), innen az a tény, hogy Reb 
Eizik Taub nótáját a lakodalmakon még ma is ének‑
lik a felvidéki zsidók.” (Zsoldos, 1936 : 13.) Cholnoky 
tájékozottsága tehát elegendő volt írói szándéka meg‑
valósításához.

A harmadik észreveendő mozzanat mindenesetre 
már félreérthetetlenül az írói szövegalakítással (s nem 
a szöveghagyományozódással) függ össze. A negyedik 
sor ugyanis az öreg Roth előadásában még ez : „Vissza‑
jössz te már”, fia azonban – a visszaalakulás kezdetén 
– már ezt énekli : „Téged oda vár” (tudniillik a kakas 
madár). Itt nyilvánvalóan olyan motivikus ismétlés‑
sel állunk szemben, amely úgy ismétli meg a felhasz‑
nált szövegdarabot, hogy azt a szövegszerveződés igé‑
nyei szerint részlegesen meg is változtatja. A megvál‑
tozó elem fejezi ki azt, amit az adott ponton a szerzői 
intenció megkíván, amit a szöveg „üzen”. (Erre, a ne‑
gyedik sor funkciójára még vissza kell majd térnünk.)

6

A  Szól a  kakas már megérdemel szempontunkból 
még egy kis figyelmet. Az a zenetörténeti összefüggés, 
amely lehetővé tette a magyar alapszöveg és a héber 
betoldás harmonikus illeszkedését, s egyben megfelelt 
az átvevő közösség ízlésének, érzület‑ és harmónia‑
igényének, zenetörténetileg is, szociológiailag is fon‑
tos, szempontunkból mégis másodlagos jelentőségű. 
A novella megértése szempontjából azonban annál 
megkerülhetetlenebb a harmadik sor. A Nyugat‑be‑
li magyar változat önmagért beszél : ez a remény, az 
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önerősítés és a  perspektíva kifejeződése. Cholnoky 
elsődleges céljainak már ez a  változat is megfelelt, 
s nyilvánvalóan azzal az attitűddel függ össze, amit 
maga az író (Pásztor nyomán) a „Jeruzsálem iránti 
vágyakozás”‑ként definiál. De mit is jelent a héber 
sor ? Mi ennek a  funkciója ? „A  versszak ominózus 
héber nyelvű sora szó szerinti idézet egy késő közép‑
kori pijutból, zsidó liturgikus költeményből. A Cur 
mi‑selo című pijut legkésőbb a 14. században szüle‑
tett Észak‑Franciaországban ismeretlen költő tollá‑
ból. A költemény elég hamar elterjedt Európa zsidó 
közösségeiben, s mind a mai napig felcsendül szom‑
batonként az ünnepi terített asztal mellett az étke‑
zés utáni áldás, a Birkat ha‑mazon bevezetőjeként. – 
Érdemes megjegyezni, hogy a Cur mi‑selo ma elter‑
jedt dallama ugyanarra az Ahavoh rabboh modusra 
épül, mint a Szól a kakas már.” (A Wang folyó ver‑
sei, 2009 : 4.) Cholnoky intuíciója, amely az egész 
verset az étkezéssel hozta összefüggésbe, igazolódik. 
De nemcsak ez mondható el róla. A könyörgésből át‑
emelt sor, amely az említett pijut utolsó strófájának 
első sora, „askenázi kiejtéssel : Jibbone ha‑Mikdos, Ir 
Cijajn tömale. Magyarul : »Felépül a Szentély, és Sion 
Városa benépesül.« Akkor lesz az már.” (Uo.) Nem 
akármilyen sor ez tehát. A perspektíva, amely kifeje‑
ződik benne, a zsidó közösségek nagy, integratív táv‑
latát, elérendő célját foglalja össze.

Megjelenítése a  novellában a  zsidó hagyomány 
centrumába kapcsolja bele az elbeszélt történetet.

Ugyanakkor a vágy és a remény emblémája is.

7

A dalnak, pontosabban a Cholnoky idézte kétszer négy 
sornak az események alakulása (és a szöveg szervező‑
dése) szempontjából fontos, sőt poétikailag megha‑
tározó szerepe van. Az apa, az öreg Roth Jakab legna‑
gyobb teljesítménye e dal autentikus előadása, az ér‑
zület és a vágy megszólaltatása. Hivatalos is a közösség 
nagy alkalmaira : lakodalomra, paszitára, „mert senki 
olyan búgó szomorúsággal nem tudta énekelni a Je‑
ruzsálemre való vágyakozásnak” ezt a nótáját, mint 
ő (189–190.). S a  történet szempontjából szimboli‑
kus, hogy ezt az önazonosságot kifejező és fönntartó 

„nótát” egy, a közösség rutinszerű, napi gyakorlatából 
már kiesett, „élhetetlen” ember adja elő a legtisztáb‑
ban, legtökéletesebben. Ő is, miként a nótaszerző is, 
aki „megvette” és átalakította a Szól a kakas márt, te‑
hát a közösség vágyainak kreatív kifejezője és összefog‑
lalója volt, a szemlélődésben találja meg a maga hiva‑
tását. A költő, aki megalkotta ezt a nótát, persze a no‑
vella szerint nem is igazi rabbi, csak „a rabbinak a fia, 
aki nagy reb lehetett volna, ha olyan nagyon szomorú 
nem lett volna az elméje. De úgy, amilyen búskedvű, 

emberkerülő volt, inkább kiment a mezőre, ott magá‑
ban énekelgetett és nézte az ég virágait, a csillagokat, 
vagy pedig a föld csillagait, az aprószárú mezei virágo‑
kat” (190.). Az elbeszélő természetesen tudja, „haszna‑
vehetetlen, munkakerülő emberek” ezek, „csak terhére 
vannak a hitközségnek”, de a narráció mégis azt eme‑
li ki, ők azok, „akik dolog helyett énekeket gondol‑
nak ki” (190.). Az elbeszélőnek ez a legendaértelme‑
zése nyilvánvalóan eltér a történeti valóságtól, ponto‑
sabban annak csak bizonyos elemeit veszi át s nagyít‑
ja ki, de éppen ez az eltérés világít bele a szerző művé‑
szet‑felfogásába. Cholnoky szerint az igazi művészek 
ilyen „élhetetlen” emberek. (E ponton nyilván saját 
önképét vetíti ki, vetíti rá a „zsidó” történetre.) Alig‑
ha jelentés nélküli mozzanat, hogy a „nagy reb lehe‑
tett volna” kitétel a Shakespeare‑tisztelő Cholnokynak 
egyik jellegzetes Shakespeare‑alluziója – a drámában, 
ismeretes, a dán királyfi, Hamlet lehetett volna nagy 
király, ha megéli. Így azután mindketten, tudniillik 
Roth Jakab is, a nótaszerző is kap egy pozitív árnya‑
latot a narrációban.

De nemcsak az apa, hanem fia, a hasbeszélő is a Szól 
a  kakas már éneklésével ad hangot önmagával való 
azonossága igényének. Amikor egy átmulatott éjsza‑
ka végén, hajnal felé meghallja a távoli kakasszót, va‑
lami változás indul el benne. A „kakashang hallatára 
azt kezdte érezni, hogy valami felszakad a tüdejéről, 
hullámzik fel a torka felé, hangra, életre kívánkozik” 
(198.). S „a következő pillanatban az asztal közepén 
álló kristálypohár elkezdett énekelni :

 Szól a kakas már,
 Majd megvirrad már,
 Jibbone ha‑mikdos ir Cijon temállé…
 Téged oda vár
 A kakasmadár…” (198.)

Ez ugyan még a  hasbeszélő megnyilvánulása, még 
a  kristálypohár énekel, ahogy hasbeszélőként min‑
dig is valami máson keresztül szólalt meg, de most az 
éneklés átalakítja, pontosabban visszaalakítja, igazi ön‑
magához vezeti vissza. A parancs félreérthetetlen : „Té‑
ged oda vár / A kakasmadár…” S amikor a szóda‑bi‑
karbóna nyelése és a kenyér szájába vétele után „kiböf‑
fen” belőle az, ami hasbeszélővé válásakor beleszorult : 

„…á…ho…o…ó…rec !”, ez a hang már az övé volt. 
„Rothwell beszélt, ő maga, a Rothwell, a hasbeszélők 
Rockefellerje, a maga hangján, amelyik most megint 
feljött a gyomrából a garatján keresztül a hangszálai‑
ba…” (199.) Azaz, az önazonosság vágyának engedel‑
meskedve tér vissza hangja és talál vissza önmagához.

A  Szól a  kakas már szövegbeli jelenléte tehát, is‑
métlése révén, szerkezetileg, is funkcionálisan is dön‑
tő motívum. Jelentése és ismétlődése teszi a történe‑
tet identitástörténetté.
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Kapunk‑e információt a melámed identitásának tar‑
talmáról ? Nem egyszerű kérdés. A novella két változa‑
tának ismeretében megkockáztatható, hogy az önazo‑
nosság vágya etnikai, nemzeti elemeket is hordoz ma‑
gában. Az első, „magyar” változat erősebben, a „zsidó” 
változat enyhébben, de még érzékelhetően. Az írói öt‑
let alapja még alighanem az önazonosságnak e dimen‑
ziójára épült. Az író, a „magyar” Cholnoky számára 
ez – más megnyilatkozásaiból tudhatóan – lényeges 
szempont, erős motívum volt. A kidolgozott, „rejtőz‑
ködő” novellaváltozat, A hasbeszélő azonban a kódolás 
és a kidolgozás során nagyrészt elveszítette ezt a vo‑
nását, s tágabb összefüggést, a hagyományba való be‑
letartozás vágyát aktualizálta. Ezzel mindenképpen 
nyert a szöveg, hiszen a saját hagyományba való be‑
letagozódás (s e beletartozás vállalása) lényegesebb és 
átfogóbb összefüggése az identitásnak, mint a (jelen‑
tős részben politikai természetű) nacionalitás. A ha‑
gyomány, a  tradíció szélesebb körű és erősebb enti‑
tás, mint a mindig sok esetlegességet magában hor‑
dozó politikum.

Mindez azonban A hasbeszélőnek csak egyik szint‑
jére jellemző. A hasbeszélő figurája és szerepe : szim‑
bolikus és önértelmező. A hasbeszélés egy másodlagos 
szinten a művész metaforája.

Ezt több minden jelzi. Maga a szöveg számos he‑
lye is, meg az egyik – eddig nem említett – pretextus 
is. Van ugyanis egy harmadik „hasbeszélős” novella is. 
Ez nem a mi novellánk valamely fogalmazványa, csak 
úgy kapcsolódik a szóban forgó szövegekhez, ahogy 
a  Trivulzió‑novellák is egymáshoz : egy közös motí‑
vum összekapcsolja a különben más és más történe‑
teket. A  Tammúz egyik novellája, Az automatában 
(Cholnoky 1910a) szintén egy hasbeszélő története, 
aki szintén melámedből lett hasbeszélő, s ráadásul mű‑
vészneve is Rothwell. Eltérések persze vannak, ennek 
a hasbeszélőnek az eredeti neve más (Hiszpáel Jakab), 
s művészneve is részben más : ez James – Rothwell 
James. De hasbeszélővé válása megegyezik a másik két 
novellában előadottakkal, s az egész szöveg úgy olvas‑
ható, mint ha ugyanannak a hasbeszélőnek egy má‑
sik kalandját olvasnánk. Azaz Cholnoky írói műhelyé‑
ben megindult, bár, a Trivulzió‑novellákkal ellentét‑
ben, nem lombosodott ki egy ciklusképző gyakorlat. 
A „hasbeszélős” novellák ciklusa. Nos, ez Az automa‑
tában című elbeszélés az artisták, azaz cirkuszművé‑
szek kocsmai időmulatásának (s egy közben kialaku‑
ló verekedésnek) a története. S itt a narrátor expres‑
sis verbis művésznek mondja a  hasbeszélőt, akinek 
Rothwell James a „művészneve” (Cholnoky, 1910a : 
205.). Attrakciója pedig a  hasbeszélés egy speciális 
változata : viaszbábot mozgat, s a bábunak adja oda 
hangját. (Ez a bábu : Krüger, ő „volt az a viaszbaba, 

amelyikkel Rothwell produkálta magát, beledugva há‑
tul a fejébe a kezét és mozgatva az állakapcsáját, hogy 
még nagyobb legyen az illúzió” [Cholnoky, 1910a : 
205‑206.].) A motívum tehát árulkodó : a hasbeszélő 
az a művész, aki – illúziót teremtve – hamisan, vagy 
talán helyesebb így fogalmazni : inautentikusan beszél.

A novella, amely e tanulmány tárgya, maga is is‑
métlődően és félreérthetetlenül mutatja be ezt az 
inautentikus beszélést. Az egy irányba mutató szöveg‑
helyekből szép sorozat szedhető össze – ezeket érde‑
mes idéznünk is. (1) „[B]eszélni kezdett […]. A házi‑
asszony bámulva nézett rá, aztán odament a tűzhely‑
hez, hogy megnézze, melyik fazék rotyog olyan külö‑
nösen.” (194.) (2) „Benjámin újra megszólalt, most 
már hangosabban és erre a háziasszony kiszaladt az ud‑
varra, megnézni, hogy miért gágognak olyan hangosan 
a ludak.” (194–195.) (3) „– Tyühaj, de jó kedvem van ! 

– rikkantotta el ekkor egyszerre magát az asztalon fe‑
lejtett tálban a nagy, vörös tengeri rák és erre minden‑
ki összekoccantotta a poharát Rothwellel, mert tud‑
ták, hogy neki van jó kedve.” (197.) (4) „…behuny‑
ta a szemét és a következő pillanatban az asztal köze‑
pén álló kristály pohár elkezdett énekelni...” (138.) (5) 

„Talán nem is ő énekelt, hanem csakugyan az a kris‑
tálypohár és talán nem is az ő gyomra égett, amikor 
megszólalt fönn a fogason a Krisztoforovics kalapja és 
azt mondta : // – Adjatok egy kis szóda‑bikarbónát.” 
(198.) Az idézett példák a novella meghatározott he‑
lyein szerepelnek, más‑más funkcióban, így szerepük 
a szöveg szerveződésében némileg más. De mindegyik‑
ben közös, hogy a beszéd elválik, sőt teljesen elkülönül 
forrásától, s valami más beszélő illúzióját kelti. Ahogy 
a novella narrátora egy helyen expressis verbis meg is 
mondja : „Nem is tud másképpen beszélni, csak úgy, 
hogy más valamin keresztül beszél.” (197.) Ez a „más 
valamin keresztül” beszélés valójában a művész, köze‑
lebbről az író legfőbb attributuma. Az író mindig más 
valamin keresztül beszél, ahogy a Krügert, a viaszba‑
bát mozgató és megszólaltató Rothwell is.

Ez a  hamis, inautentikus beszéd, mint illúzióte‑
remtés, pénzt és sikert hoz. A hasbeszélők Rockefel‑
lerje „[ú]szott a rubelekben, a legvidámabb társaság, 
a  legrészegesebb nagyhercegek, a  legszebb artistaleá‑
nyok – mind az övé voltak, mert ő volt a világ leghí‑
resebb hasbeszélője” (196.).

Az igazi, az autentikus művész azonban a „fél csa‑
var gó”, gyakorlati munkában „hasznavehetetlen”, ál‑
landóan pálinkázó öreg Roth Jakab, aki amikor ének‑
li a Szól a kakas márt, kifejezi közössége mélyben rej‑
lő vágyát. „Életre kelti” azt. Fia, amikor a hírnév és az 
anyagi siker csúcsán maga is engedelmeskedik kész‑
tetéseinek, s  elénekli ő is a Szól a kakas márt – vis‑
szatér ahhoz, amit apja is csinált : az igazi művészet‑
hez. Mert a Szól a kakas már eléneklése az önmagával 
való azonosság vállalása, identitása megnyilvánítása. 
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S ez együtt jár a saját, énazonos hang visszanyerésé‑
vel. (Talán mondani sem kell, e mozzanatban nyil‑
vánvaló az író ítélete.)

Az irodalomnak (tágabban : a művészetnek) ez a föl‑
fogása, amely ars poetica‑szerű vallomásként is fölfog‑
ható, Cholnoky önértelmező gesztusainak egyik leg‑
fontosabbika.



Az értelmezés végén, mintegy appendixként még két 
dolgot érdemes megjegyezni. Az egyik Cholnoky at‑
titűdjének részleges, de fontos egyezése az Adyéval. 
A magyar–zsidó szimbiózisnak, „összeolvadásnak” az 
a fölvillantása, amely alkotásmódját és intertextuális 
utalásainak rendszerét tekintve A hasbeszélőt is jellem‑
zi, leghatásosabb (s legismertebb) formáját Ady (1924) 
nevezetes Korrobori‑cikkében nyerte el. Ez messze 
több, mint amit filoszemitizmusként szokás értelmez‑
ni, s több, mint amit az úgynevezett „modernizációs 
koalícióban”, a zsidók és nem‑zsidók modernizációs 
együttműködésében való részvétel jelent. (Ezt a köl‑
csönös átalakulások során kibontakozó szociokultu‑
rális összeolvadást, amely benne rejlett a  századfor‑
duló reálfolyamataiban s  meglehetősen előre is ha‑
ladt, utóbb csak a föl‑föllángoló antiszemitizmus tette, 

s teszi kérdésessé.) A folyamat létével, számos részfej‑
leményével történetileg mindenképpen számolni kell. 
A másik, amit érdemes itt megjegyezni még, az egy kí‑
nálkozó irodalmi párhuzam. Cholnoky bizonyos szö‑
vegei kapcsán már fölmerült, hogy azok analógiát mu‑
tatnak a kortárs világirodalom jeles szerzőjének, Franz 
Kafkának bizonyos megoldásaival. (A  szakirodalom 
[Bori, 1993/1969 : XLIII.] elsősorban A kövér ember 
című Cholnoky‑novellát emlegeti ilyen vonatkozás‑
ban.) Úgy vélem, ebben az összefüggésben említhető 
meg A hasbeszélő is, amelynek távoli, de érzékelhető 
analógiája Kafkánál a Koplalóművész. Nem úgyneve‑
zett „hatásra” kell itt gondolni, de ha valamelyik író 
hatott a másikra, akkor ez esetben – bármily hihetet‑
lennek tűnik is föl – Kafka az „átvevő”. A Koplalómű‑
vész kései írása, már jóval Cholnoky halála (1912) után 
született, olyan biográfiai pillanatban, amikor híve és 
orvosa, Klopstock Róbert révén a magyar irodalom 
bizonyos szövegeivel is megismerkedett (vö. Győrffy, 
2008.). Hogy közöttük volt‑e Cholnoky „zsidó” no‑
vellája, források híján nem tudható. De A hasbeszé‑
lő és a Koplalóművész között valamilyen, érzékelhető, 
analógia kétségkívül van.

Az analógia pedig segít megérteni Cholnoky írói 
kísérleteinek egynémely vonását, poétikai jellemzőjét.
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