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K osztolányi tízes évekbeli prózáját a  fantaszti‑
kum iránti fogékonyság jellemzi. A halál, a rej‑
tély, a „furcsa jelenségek” érdeklődésének kö‑

zéppontjában állnak. Ez az orientáció az irracionali‑
tás iránti vonzalmának megnövekedését eredménye‑
zi a novelláiban. Ezen időszak elbeszélései sejtelmesek, 
nem egyszer a „fantasztikum fellegvárát ostromolják”.2 
Kiss Ferenc szerint „[e]zekben a novellákban, minden, 
ami fontos, a józanság szintjei felett, az abnormalitás 
közelében vagy annak övezetein belül zajlik.”3 Bo‑
ri Imre nem véletlenül nevezi korai novelláinak hő‑
seit a „lét patologikus virágainak”4, mivel a szereplő‑
ket kényszerképzetek gyötrik, viselkedésük illogikus, 
a történet sokszor irreális. Írásainak egyes elemei ro‑
koníthatóak fantasztikus szerzőkkel, ideges borzongá‑
sai, sötét félelmei E. A. Poe és E. T. A. Hoffmann felé 
mutatnak, a beteges rögeszmék, a patologikus beteg‑
ségek az idegorvos‑novellista Csáth Géza írásait jut‑
tatják eszünkbe. Doppelgängerek, rémálmok, szel‑
lemek tűnnek fel novelláiban. Szegedy‑Maszák Mi‑
hály megjegyzi monográfiájában : „Kosztolányi alig‑
ha ismerhette azokat a kísértethistóriákat, amelyeket 
Henry James 1868 és 1909 között írt, ám ez nem zár‑
ja ki annak a lehetőségét, hogy némi párhuzamot von‑
junk az amerikai születésű szerzőnek és Csáthnak, il‑
letve Kosztolányinak a művészete között. A halottak 

és az álom szerepeltetése mindhármuknál összefüggés‑
be hozható a  lélektan korabeli megújulásával, mely‑
nek Freud előtti egyik kezdeményezője Henry James 
bátyja, William volt.”5

Kosztolányi szerint a  modern természettudomá‑
nyok a külvilág rejtélyeire minden választ megadtak. 
Aki különösre, megmagyarázhatatlanra vágyik, annak 
magában kell keresni azt, ezért a fantasztikus jelensé‑
geket a lélektan tudománya felől közelíti meg. Ez nem 
csoda, hisz az 1910‑es és 20‑as években a pszicholo‑
gizmus reneszánsza tapasztalható, és sorra születnek 
a lélektani meggondolások alapján motivált fantaszti‑
kus elbeszélések. A lélekelemzés fejlődésének köszön‑
hetően eltűnnek a tizenkilencedik századi hátborzon‑
gató novellák, ahol a magnetizmus és a tudományos 
tapasztalatok pontos levezetésével próbálták hihetővé 
tenni a hihetetlent, és helyébe az emberben megbúvó 
félelmek kerülnek. „A külső világ, az tiszta. De a bel‑
ső világunk még ma is tele van rejtélyekkel.”6 – állítja 
Kosztolányi. Az ember boldogtalan, nem tudja, mi‑
ben higgyen, mit valljon, ezért saját magába fordul, 
csakhogy saját maga is rejtély.

A fantasztikum szempontjából Kosztolányi életmű‑
vének egyik legjellegzetesebb darabja a Lidérc című 
novella, amelynek létezik egy korábbi változata is Az 
ismeretlen címmel.7 A történetet egy visszaemlékező, 

R I G Ó  G Y U L A t a n u l m á n y

„Elvesztettem magam”1

Kosztolányi Dezső Lidérce
mint fantasztikus elbeszélés



134

egyes szám első személyű narrátor meséli el. A  vis‑
szaemlékezés irracionális tapasztalatokról szól. A tör‑
ténetben nem derül fény a „furcsa események” pon‑
tos idejére és helyére. A főhős az éjszaka közepén az 
utcán barangol, miközben leküzdhetetlen félelmet 
érez. Összetalálkozik egy dáridózó munkásokból álló 
csoporttal, akiktől szökni próbál, de nem sikerül ne‑
ki, megmagyarázhatatlan módon újra felbukkannak 
előtte. Beszélgetésbe elegyednek, de az elbeszélő nem 
emlékszik rájuk, soha nem látta őket. Ők fölelevenítik 
közös „hihetetlen élményeiket”. A fordulópont itt kö‑
vetkezik be a történetben, mivel ő is elkezd emlékezni 
arra az életre, amivel az idegenek szembesítik. Elme‑
nekül a vendéglőből, s újra kételkedni kezd a mun‑
kások „meséjében”. A megzavarodott főhős a történet 
végén hazasiet, de a szülei sem ismerik fel. Újra az ut‑
cán találja magát, s végül egy kirakat üvegében rémül‑
ten veszi észre, hogy egy ismeretlen alak néz rá vissza.

Az elbeszélés kritikai recepciója viszonylag gazdag, 
és különböző értelmezési lehetőségeket foglal magá‑
ba. A legtöbben a doppelgängerre, a bennünk élő go‑
nosz másik énünkre hívják fel a figyelmet a novella 
kapcsán. Szegedy‑Maszák Mihály a hasonmás témá‑
jának példáját látja benne. Szerinte a főhős története 
az éntudat elvesztését jelképezi. Erős Ferenc a Kosz‑
tolányi‑novellával foglalkozó tanulmányában8 szin‑
tén a  hasonmás problematikáját boncolgatja, erő‑
sen támaszkodva Sigmund Freud A  kísérteties (Das 
Unheimliche)9 című munkájára. Az egymásra rétegző‑
dő, egymásnak ellentmondó vagy egymást kihívó ön‑
arcképek sorát emeli ki, ami a főhős hasonmással való 
teljes azonosuláshoz vezet. Arany Zsuzsanna tanulmá‑
nyában10 a főhőst afféle Fatia Negraként aposztrofál‑
ja, akiről „érdekes” dolgok derülnek ki. Arany szerint 
egy átváltozás vagy annak illúziója játszódik le az ol‑
vasó szemei előtt, mert a novella egészén végighúzó‑
dik az irracionális történet álom voltának lehetősége. 
Bodnár György11 a tudathasadás példájaként értelme‑
zi a szöveget. Az elveszettség tragikumának, „lélekta‑
ni lejegyzésének” nevezi Kosztolányi novelláját, ahol 
a magányos, a világból kirekesztett ember érzéseivel 
szembesülhet a befogadó. Bodnár György és Arany 
Zsuzsanna Babits Gólyakalifa című kisregényének 
előképét látják a Lidércben, amit a főhős elveszettsé‑
gének érzésével magyaráznak. Bengi László12 osztja 
Arany és Erős Ferenc azon észrevételét, hogy a novel‑
la végig fenntartja az álom és ébrenlét (valóság ?) ha‑
tárhelyzetének eldönthetetlenségét. Az ő megközelí‑
tésében a szöveg központi témája az identitás alakulá‑
sa, majd teljes felbomlása. Thomka Beáta tanulmány‑
kötetében13 álomnovellaként értelmezi az elbeszélést, 
ahol a főszereplő magányos lélekállapotával szorosan 
összefüggő álomként definiálja a cselekményt. Szerin‑
te az önelvesztés rajzolódik ki a történetben, mégpe‑
dig álomképek formájában. A rövid áttekintésből ki‑

tűnik, több fogalommal és értelmezéssel is találkoz‑
hatunk : álomnovella, alakmástörténet.

Elemzésemben Todorov és Traill fantasztikum‑el‑
méletére támaszkodva azt kívánom bizonyítani, hogy 
a Lidérc című novella a todorovi tiszta fantasztikum, 
illetve a Traill‑féle nem egyértelmű módusz kategóriá‑
jába sorolható.

Látomás, lidércnyomás, álomnovella : A törté‑
net kezdete egy szürrealisztikus álomra hasonlít. A fő‑
szereplő cipője semmiféle zajt nem ver az utca kövein. 
Egyedül van, eléri a négyemeletes házak tetejét, képes 
benézni a felsőemeleti ablakokon is. Egyrészt kijelenti, 
hogy sokszor gondolt úgy az elmesélendő történetre, 
mint egy rossz álomra, másrészt valóságosságát is el‑
lensúlyozza : „Sokszor gondoltam, hogy mindez csak 
álom. Most, hogy megtörtént, csak a félelmet érzem, 
mely minden porcikám megfagyasztja...”14 A határo‑
zószó (most) és a múlt idő használata (megtörtént) 
nyomasztólag hat az olvasóra, mert a narráció így azt 
sugallja, hogy az átélt és elmesélt történet valójában 
megtörtént. A főhős a félelmét egy alvó ember félelme‑
ihez hasonlítja, aki nagyon szeretne felébredni ebből 
a rémálomból. Ez az összehasonlítás viszont úgy is ér‑
telmezhető, hogy a főhős alvóként látja magát az álmá‑
ban, ahol éppen felébredt. Valószínűleg ebből a mon‑
datból indult ki Thomka Beáta megállapítása, amikor 
így fogalmazott : „[a] történetnek egyetlen szintje van, 
a térben és időben is koherensnek mutatkozó álom. 
A »gyötrő, éjféli álomra« utaló bevezető sorok látszó‑
lag külső nézőpontú kijelentések, amelyek valójában 
maguk is a hallucináló álom részét alkotják. Álom az 
álomban, hisz az elbeszélő‑szereplő »mint egy álom‑
alakot« éli át saját magát és jelenlétét egy olyan hely‑
zetsorban, mely »az alvó félelmét« és rettenetét vált‑
ja ki.”15 Az elbeszélő többször álombeli figuraként jel‑
lemzi (álomalak, alvó) magát. Amikor a munkások‑
tól szeretne menekülni a fogadóból, akkor ez a gon‑
dolat fut át az agyán : „Olyan jó lett volna most aludni 
a föld alatt, névtelenül, mélyen‑mélyen a föld alatt.”16 
Kiss Ferenc felhívja a figyelmet arra az eldönthetet‑
len kérdésre, hogy a főhős álmából ébredve vagy ál‑
mában éli‑e át a hihetetlen eseményeket. Arany Zsu‑
zsanna is megjegyzi : azzal, hogy a főhős magát álom‑
alaknak nevezi egy gyötrő álomban, a befogadónál azt 
éri el, hogy annak mindvégig muszáj hezitálnia a va‑
lóság és az álom tartománya között. A  fantasztikus 
történet álom voltának lehetősége mindvégig nyitott 
marad. Az elbeszélés utolsó mondata is sokatmondó 
az álomszerű olvasat szempontjából. „Az arc tovább 
is mozdulatlanul feküdt benne, mint üvegkoporsóban 
a halott, és az álom nem akart véget érni.”17 Bodnár 
György szerint egy tudatosan talányos mondattal zár‑
ja Kosztolányi a novellát, amelyben az elbeszélő az el‑
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mondottakat álomként (is) minősítheti, ugyanakkor 
megállapítja, hogy e végszó mégsem ad egyértelmű ra‑
cionális magyarázatot, s nem tudjuk meg, mi az igaz‑
ság. Az utolsó mondat jelentheti azt is, hogy a moz‑
dulatlan arc az alvó, akinek az álma, amiben maga is 
szerepel, „nem akar véget érni”.

Az álommal összekapcsolható a sorsformálás motí‑
vuma. Erre Erős Ferenc hívja fel a figyelmet : „[a] Kosz‑
tolányi‑novella néhány lapján egy elmaradt sorslehető‑
ség, egy »ismeretlen élet« bontakozik ki a hős emléke‑
iben (álmaiban ?), annak minden izgalmával, a részeg 
éjszakákkal, a csengős szánokkal, a nagy lovaglásokkal, 
s az »almazöld szemű Maricával«, s minden, a munká‑
sok által neki felrótt bűnnel együtt.”18 Az elbeszélő ál‑
ma így sorsformáló lázadásként is értelmezhető. A fő‑
hős harcol kijelölt, szürke élete ellen. Freud19 állapí‑
totta meg az alvásról, hogy álmában az ember tudat‑
alattija legyőzi a valóságot, vagy a valóság lesz olyan 
elviselhetetlen, hogy az illető a  tudattalanba mene‑
kül. Ez a tudattalan lehet akár a „másik élet lehetősé‑
ge” is, ha valós élete elviselhetetlen az illető számára.

Thomka ezt az elviselhetetlenséget a  főhős magá‑
nyosságában látja. Nincs senki, aki az elbeszélőt ismer‑
né, barátjává fogadná. Ezért mondhatja megrendülve 
a munkások rémmeséjének meghallgatása után : „Em‑
berek közé vágyódtam, kiket ismerek, s akik ismernek, 
hogy belekapaszkodjak életükbe, az életembe, közös 
emlékeinkbe.”20 Thomka szerint Kosztolányi az álom 
segítségével a tudattartalmakat (magányosság, idegen‑
ség, dezillúzió) fejezi ki. Az értelmező felfigyelt arra 
is, hogy a tükörmotívum a novellában a „személyiség 
felbomlása, az önelvesztés […] képileg és cselekmé‑
nyesen megérzékített folyamat[a].”21 Thomka a záró 
tükörmotívumot jelképként értelmezi, Oscar Wilde 
Dorian Gray arcképével hozva összefüggésbe. A képbe 
szúrt késtől maga a főhős pusztul el. Csakhogy míg 
Wilde művében a megsemmisülés a valóságban, ad‑
dig Kosztolányi művében az álomban történik meg.

Traill tipológiáján belül akkor sorolható egy mű 
a nem egyértelmű móduszba, amennyiben a természet‑
fölöttire nincs egyértelmű válasz. Amikor az egész irra‑
cionalitás a „mintha” vagy a „lehet” szavakra épül. Ha 
a történet álom volta bebizonyosodna, akkor a novella 
a megmagyarázott móduszba kerülne, mivel a termé‑
szetfölötti események (a lengyel munkások által felele‑
venített idegen élet, szülei nem ismerik fel, az idegen 
arc az üzlet kirakatában) lelepleződnének. De nincs 
utalás arra nézve, hogy a  főhős felébredne az álom‑
ból. Amennyiben visszaemlékszik a múltra, az elme‑
sélt történet álom volta akkor sem biztos.

Tudathasadás, kettős én, alakmástörténet : En‑
nél az értelmezési lehetőségnél érdemes megállnunk 
Az ismeretlen című változatnál. Ebben a változatban 

a furcsa események már rég megtörténtek a főhőssel. 
Ráadásul súlyos betegségből épül fel, amikor a hihe‑
tetlen történet lejátszódik. „Abban az időben történt 
ez, amikor súlyos betegségből föllábadva csavarog‑
tam ide‑oda…”22 Nem tudjuk meg, miféle betegsé‑
gen esett át a főhős, hogy az okozott‑e valamiféle ká‑
rosodást a tudatában. A befogadó gyanakodhat arra 
is, hogy esetleg valamilyen neurotikus betegségben 
szenved a főhős, és amit mond, az hallucináció csu‑
pán. Erről a betegségről nem történik említés a Li dérc 
című változatban.

Kosztolányit nagyon érdekelte a doppelgänger és 
a tudathasadás témája. A Pesti Hírlap Vasárnapjában 
elmélkedik is róla, és több olyan fantasztikus művet 
megemlít, ahol a kettős én problematikája megjelenik. 

„A pszichoanalízis sokat foglalkozott a témával [a ket‑
tős én] és annak erotikus magyarázatot adott. Hogy 
a magyarázat helyes‑e, vagy sem, ma még nem tudjuk 
és a második én kérdése ma is a lélek számos megma‑
gyarázhatatlan rejtelme közé tartozik.”23 Ráadásul sok 
kortársa és későbbi irodalomtörténészek is felhívták 
a figyelmet arra a tényre, hogy Kosztolányinak magá‑
nak is „kettős arculata” volt. Németh Andor Koszto‑
lányi halálakor írott nekrológjában24 utal arra a tény‑
re, hogy Kosztolányi egyes műveiben (ő elsősorban az 
Esti‑novellákra gondolt) a saját lelkében lakozó rossz, 
gonosz erőket azzal csitította, hogy terápiás jelleggel 
kiírta magából őket.

A kettős én megjelenéséhez kapcsolódik az elfoj‑
tás problémája. Amennyiben valamit próbálunk ma‑
gunkba fojtani (esetünkben a főhős az idegenségét, el‑
hibázott életét), akkor az fokozza a negatív energiákat, 
és egy fantáziavilágot hozhat létre, amiben az én ki‑
vetkőzik önmagából, és egy ismeretlen, félelmetes ol‑
dala nyilatkozhat meg. Arany Zsuzsanna szerint nem 
véletlen, hogy az elfojtások társadalmában, a viktori‑
ánus Angliában virágoznak a horror klasszikusok, ahol 
a szereplők kettős énje rémiszti a lakosságot.25

A  Lidérc fiatalembere az elhagyott utcán furcsa 
látványt nyújt. Bengi László hívja fel a figyelmet ar‑
ra a tényre, hogy a cipő zajának eltűnése, és a főhős 
álomalakként való leírása mintegy előrevetíti az elkö‑
vetkező történet furcsaságait. Az értelmező megjegy‑
zi, hogy „[a] fizikai világ (észlelésének) megszokott 
törvényei fölfüggesztődni látszanak, amikor a  járás 
tevékenysége elválik a várakozások szerint általa kel‑
tett hanghatásoktól. Az utóbbi elmaradása – a néma‑
filmekre emlékeztetve – sajátos billegést jelez reális és 
irreális között. Ezt éppúgy megerősítik a mindenki‑
től elhagyatottság helyzetének és a bandukoltam igé‑
nek mesei allúziói, mint az én‑elbeszélő […] álom‑
alakként való (ön)identifikációja.”26

A főszereplő az éjszaka közepén megpillant az úton 
egy dáridóból távozó csoportot. A részeg munkások 
leírása kísértettörténetek szellemképeit idézi meg. 
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Kosztolányi olyan igéket és szókapcsolatokat használ 
(„megrettentem”, „a hurok szorul”, „üldözött a kétség‑
beesés”, „nem is mertem kiszállni”), amivel az olvasó‑
ban felébreszti a félelmet. Az elbeszélő kocsin menekül 
el a furcsa társaságtól, és egy külvárosi vendéglőben 
talál menedéket. A fantasztikus elbeszélésekben a sze‑
replők az irracionális eseményeket sokszor régi kocs‑
mákban, vendéglőkben élik át. A külvárosi vendég‑
lők az angol gótikus regények hagyományos kellékei, 
ahol a  titokzatos jelenségek megtörténnek (Charles 
Dickens regényeiben találunk erre példákat,27 de hi‑
vatkozhatunk magyar szerző, Szilágyi Géza Éjjel a fo-
gadóban28 című elbeszélésére is). A történet első irra‑
cionális eseménye itt következik be. A főhős a vendég‑
lőben megpillantja a részeg társaságot, amelytől már, 
azt gondolta, sikerült elmenekülnie. A lengyelek hirte‑
len megjelenése ellentmond a fizika és a józan ész tör‑
vényeinek. A narrátorunk kocsin vágtat a külvárosba, 
a furcsa társaság nem száll kocsiba (erre nincs semmi 
utalás), mégis képesek hirtelen felbukkanni. Milyen 
módon tudtak olyan gyorsan odaérni a vendéglőbe ? 
Az oksági‑időbeli láncon hiány keletkezik, az eddig 
egybefüggőnek, koherensnek hitt valóság kezd meg‑
repedezni ezen a ponton. Sem a befogadó, sem a fő‑
hős nem tudja megérteni az időbeli torzulást. A kü‑
lönös társaság őt kémleli. A  főhős egyre kényelmet‑
lenebbül érzi magát. Meg van győződve arról, hogy 
az utcai találkozás előtt sohasem látta a munkásokat. 
A pincértől is megkérdezi, nem ismeri‑e ezeket a figu‑
rákat. A pincér nemleges választ ad. Így nem csak a fő‑
szereplő, hanem egy másik személy is látja a munkáso‑
kat. Ez fontos mozzanat, mert a főhős azt hiszi, hogy 
nincs egyedül, aki ezt a  részeg társaságot látja (per‑
sze, amennyiben a történet csak álom, akkor a pincér 
a képzelet szüleménye, ugyanúgy, ahogy akkor is, ha 
főhősünk lelki beteg és csak hallucinál). Az elbeszélő 
menekülni próbál a vendéglőből, de a társaság elállja 
az ajtót. Nem tud elszökni. Bodnár György azt állít‑
ja, a novella a lengyelek provokációjával billen át a re‑
álisból az irreálisba, és mond búcsút a realista síknak. 
Itt kezdődik el a természetfölötti események sorozata. 
Bodnárral csak részben értek egyet, mivel a lengyelek 
hirtelen megjelenése sem magyarázható a  józan ész, 
a fizika törvényeivel, tehát az irreálisba való átcsúszás 
már a kocsmai jelenet elején elkezdődik.

A novella középső részében a munkások kellemet‑
len győzködése fokozatosan felőrli az elbeszélő ellen‑
állását. Saját önazonossága megkérdőjeleződik. „Egy 
idegen élet árnya húzódott végig lelkemen. Tapintot‑
tam a homlokomat. Éreztem a rácsapzó hajat, az én 
hajamat. Beszéltem, és hallottam hangomat. Mégis 
mintha megsemmisültem volna.”29 A narrációban fel‑
figyelhetünk a személyes névmások és a birtokos jel‑
zős szerkezetek többszöri ismétlődésére („az én haja‑
mat”, „fejemhez kaptam”, „hallottam a hangomat”), 

amivel a  főhős saját identitását próbálja bizonyíta‑
ni. A  lengyelek kérdések özönét zúdítják a  főhősre, 
de ő semmire sem emlékszik, így nem tud nekik vá‑
laszolni. Az elbeszélő epizodikus emlékezete teljesen 
üres, a  munkások által említett egyetlen emléknyo‑
mot (engrammát) sem tartalmaz.30 A főhős minden 
kérdésre nemmel válaszol. „A többször ismételt nem 
üressé lesz, és nem az ellenállás (ön)megerősítő foko‑
zása. Legföljebb drámai értelemben fokozás, amen‑
nyiben kontrasztot teremtve előkészíti a fordulópon‑
tot, az identitásvesztés eseményét, amely paradox mó‑
don épp az emlékezés révén következik be – a főhős 
hirtelen emlékezni kezd arra, ami nem is ő volt, em‑
lékezni kezd arra a történetre, amelyről elhitették vele, 
hogy az ő korábbi élete.”31 Amikor föladja a szembe‑
szegülést, és az idegen életet sajátjaként kezdi elfogad‑
ni, a társaság „röhej sortüzével” fogadja. Bengi László 
megfigyelése szerint „[t]úl azon, hogy ez a sortűz a ki‑
végzés jelenetét idézheti föl, egy élet elvételét s ebben 
az értelemben az identitás kioltását, az éljenzés nem 
föltétlen a visszatalált vagy újra megtalált ismerős kö‑
szöntése, hanem egy céltalan és megalázó vicc sikeré‑
nek mámora is lehet.”32 Az elbeszélő előtt megeleve‑
nedik addig ismeretlen élete : „Láttam a tájat, hol jár‑
tam, talán álmomban, de igazán, határozottan emlé‑
keztem rá, különösen a kövér, sárga tökvirágokra. Ez 
egyszer csakugyan megtörtént. Mintha derengeni kez‑
dett volna, már nem voltak idegenek a részeg álom‑
alakok sem.”33 Erős Ferenc ehhez az emlékezéshez az 
ismétlődés motívumát kapcsolja, amely Freud sze‑
rint szintén az én‑kettőzéshez, az én‑hasadáshoz ve‑
zethet.34 A Kosztolányi‑novellában a visszaemlékezés 
jelzi ezt az ismétlődést, aminek köszönhetően a főhős 
magában kezd kételkedni, és kezdi elhinni, hogy lé‑
tezik egy másik énje. A narrátor megismerkedik saját 
múltjával, démonaival. Mintha saját énjének gonosz 
változatát kellene elfogadnia. Arany Zsuzsanna ezért 
is nevezi ezt az „új énjét” afféle Fatia Negrának. Aki 
nappal hétköznapi polgár, de éjszaka fekete paripákon 
lovagol, tüzes szeretője van, lop, verekszik és részeges‑
kedik. Mintha a főszereplő árnyék‑énje bontakozna 
ki a lengyel munkások elbeszéléséből.

A főhős végül elmenekül a kocsmából. A narrátor 
önazonossága azért ingatható meg, mert nincs senki, 
aki ott állna mellette és biztosítaná, hogy ez csak va‑
lami tréfa, és segítene az egészet megcáfolni. Az elbe‑
szélés e fokán a fizikai törvényszerűségek erősen káro‑
sultak. A hézagos kauzalitás olyan feszültséget teremt, 
ami a todorovi értelemben vett fantasztikus hatást erő‑
síti : elbizonytalanítja és habozásra készteti a befoga‑
dót a történtekkel kapcsolatban.

Az önazonosság felbomlását lelki betegség is okoz‑
hatja. Freud állapította meg a neurotikus betegekről, 
hogy azok egy képzeletvilágot hoznak létre, amely‑
be belemenekülnek vagy belesodródnak. A sikerdús 
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ember megvalósítja vágyfantáziáit, akik viszont erre 
nem képesek (saját gyengeségük vagy a külvilág miatt), 
azok elfordulnak a realitástól, képzeletvilágba mene‑
külnek, amely tünetekké formálódhat, akár halluci‑
náció, képzelgések vagy lidérces álmok formájában.35 
Ha a narrátor valójában lelki beteg, akkor narráció‑
ja hallucináció vagy képzelgés, beleértve a különféle 
irracionális eseményeket is. A befogadónál azért jele‑
nik meg a bizonytalanság az irreális dolgokat illető‑
en, mert a főszereplő nem feltétlen mondhat igazat. 
Narrációja félrevezető is lehet, mert hallucinációiból 
egy saját maga kreálta világot hoz létre, aminek maga 
is foglya. Főhősünkről nem lehet egyértelműen bizo‑
nyítani, hogy valamilyen lelki betegségben szenved‑
ne, de a lehetősége sem zárható ki biztosan (gondol‑
junk az események előtti betegségére !).

A novella utolsó részében a főhős a kocsmából ha‑
zasiet. Szüksége van szüleire, akik segítenek önazo‑
nossága visszanyerésében. Az egész történetben a fő‑
hős számára az a legfrusztrálóbb, hogy „[n]incsenek 
ott azok, akik barátként és ismerősként megerősíte‑
nék a  főhős önmagába vetett hitét, megőrizhetnék 
akár maga előtt is hitelét, végső soron […] az önazo‑
nosság zálogát jelenthetnék számára.”36 Hajnalban ér 
haza. A hajnal kronotoposza rejtélyes időpont, Kosz‑
tolányi „határozatlan félórának” nevezi, „amikor az 
ég habozik, hogy megvirrad‑e vagy sötét marad”. Az 
időbeli mozzanat leírása különböző jelölő feltételeket 
teremt meg. A hajnal meghozhatja a nyugalmat (szü‑
lei felismerik, újra helyreáll a világ rendje). Ha a fő‑
hős valamilyen lelki betegségben szenved, akkor ki‑
tisztulhatnak a gondolatai, mire megvirrad, vagy to‑
vább folytatódik a  rémálom (minden sötét marad). 
Megfigyelhető, a hajnal epikai funkciója nem merül ki 
az idő szerepkörében, hanem egzisztenciális jelentés‑
többlet‑potenciált is magában hordoz. „A hajnal […] 
egy határhelyzet, egy átmeneti időszak. Az éjszaka és 
a reggel között, sötétség és világosság között. Valami 
véget ér, és valami kezdődik.”37 Kosztolányi novellájá‑
ban a hajnali „hazatérés” töréspontot jelent, a rémü‑
let betetőzését, az önelvesztés idejét.

Otthonában a  főhős reggelizés közben találkozik 
a „szüleivel”. Bengi szerint „[a] szülőkkel való találko‑
zás – a család intim terének megjelenése – az esemé‑
nyek realitásjellegét erősíti…”38 Meglátásom szerint 
a családi tér homályossága („A szoba sötét volt a köd‑
től”39) az irrealitást erősíti, mintha a szülők is a kép‑
zelet játékai lennének, akiket a főhős elképzel, de va‑
lójában nincsenek a  szobában. A  szülők nem isme‑
rik meg fiukat. „Anyám csodálkozó szemekkel nézett 
rám. Aztán ezt mondta : – Kit keres ? Apám fölkelt az 
asztaltól, letette szájából a szivart. Zavartan tekintett 
rám : – Bocsánat, kérem, de egy idegen lakásba… Ta‑
lán téved… Nem értem, hogy a cselédek… S anyám, 
mikor kifelé indultam, alig hallhatóan suttogta : – Kü‑

lönös.”40 A találkozáskor jelentős szerepe van a csend‑
nek. „A fantasztikus elbeszélésben […] a csend hát‑
borzongató tereket tölt ki, s ezáltal éppen a ki nem 
mondott válik benne nélkülözhetetlenné…”41 A be‑
szélgetés töredezett, hiányosak a mondatok, amelyek 
magukba foglalják a  logika rendjének a felborítását. 
A  főhősnek és a  befogadónak már sokadszorra kell 
szembesülnie az irracionálissal, érzékelnie kell a való‑
ság és a fantasztikum ellentmondásosságát.

A  főhős megsemmisülve hagyja el a házat. Nem 
akarja feladni önazonosságát : „Átkotortam zsebeim. 
Megtaláltam arcképes igazolványomat. Ez én vagyok. 
Ott voltak leveleim is, melyek címemre érkeztek, ok‑
mányaim, vasúti jegyeim. Nekem azonban döntő bi‑
zonyíték kellett.”42 Belepillant egy üzlet kirakatának 
tükörüvegébe, és a borzalom lesz rajta úrrá. Akit meg‑
lát a tükörben, az egy ismeretlen ember. „Kusza, dúlt 
arc meredt rám, az idegen, kivel még sohasem talál‑
koztam, egy közömbös, fáradt alak, lebegve a semmi‑
ségben. Egy ember, ki elszakadt mindentől.”43 A tü‑
körben éppen azt látja meg, ami paradox módon a va‑
lóságban láthatatlan. Az önelvesztés láthatóvá, tapasz‑
talhatóvá válik.

A tükör és a látás problematikája több esetben vis‑
szaköszön az elbeszélés ideje alatt. A történet elején 
az utcán sötét van, a kocsmában is homály uralkodik, 
ráadásul a szülei lakásában is csak egy gyertya világít‑
ja meg a sötét, ködös szobát. A kocsmai találkozás al‑
kalmával is felbukkan a tükör‑motívum, mikor a fő‑
hős a lengyelek szemeiben saját arcának tükröződését 
látja meg. Amikor a főszereplő önmagával néz szem‑
be, és a tükörben valaki mást lát meg, a személyisé‑
ge eltűnik. A szó hangos kimondásával („az idegen”) 
az azonosság elvesztése betetőződik. A szókimondás‑
sal a saját szubjektumát veszíti el (a szó megpecséte‑
li a lehetetlent).

A  novella zárlata nyitott marad. „Az arc tovább 
is mozdulatlanul feküdt benne, mint üvegkoporsó‑
ban a halott, és az álom nem akart véget érni.”44 Az 
én elvesztése, tudathasadás csak akkor következhet 
be, ha főhősünk elmeállapotával nincs minden rend‑
ben. Viszont Kosztolányi novellájában még a todorovi 
paranoikus diszkurzusról sem beszélhetünk, mivel fő‑
hősünk mindvégig képes az irracionális eseményeket 
megkülönböztetni a valóságtól. Nem állítható, hogy 
narrátorunk lelki beteg, mivel a  skizofrén „által lét‑
rehozott/elképzelt világelemek közt létezik kauzalitás, 
léteznek […] egymásra következtetések, idő‑ és tér‑
beli megfelelések…”45 A  történetünkből pedig épp 
ez hiányzik.

Kosztolányi művében Henry James kisregényé‑
hez (A csavar fordul egyet) hasonló esettel találkozunk, 
ahol a főszereplő elbeszéléséből nem dönthető el, hogy 
igazság‑e, amit elmond (valóban szellemek vannak‑e 
a kastélyban), vagy csak egy lelkileg beteg nevelőnő 
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képzelgéseiről van‑e szó.46 A Lidérc rokonságot mutat 
Maupassant fantasztikus elbeszéléseivel is, ahol a sze‑
replők több ízben elvesztik tájékozódásukat a  reali‑
tásban a lelki betegségük miatt, vagy az irracionális 
események a megőrülésükhöz vezetnek. Kosztolányi 
hőséről nem lehet biztosan megállapítani, hogy lelki 
beteg‑e, de óvatosan kell hozzá viszonyulnunk, mert 
okkal feltételezhető az ellenkezője is. Mivel a novel‑
la narrátora maga a főhős, az olvasó a mű végéig ké‑
telkedik a  narrátor szavahihetőségében, és hezitál 
a természetes és a természetfölötti magyarázat között. 
Todorov szerint, ha nem mondják meg a befogadó‑
nak, hogy a narrátor hazudik, de ennek a lehetősége 
fennáll, mert a narrátor maga a főhős, akkor ez az ol‑
vasóra sokkolóan hathat, és felébredhet benne a ha‑
bozás.47 (Tegyük hozzá, fel is ébred.)

Irracionalitás, fantasztikum : A novella harmadik 
értelmezési lehetősége az álmot és a tudathasadást ki‑
zárva a  fantasztikus események bekövetkezése lehet. 
Olyan irracionális dolgok történnek a novella valós vi‑
lágában, amelyekre nincs ésszerű magyarázat, és nem 
lehet a fizikai világ szokott törvényeivel magyarázni. 
A realitásjelleg elvárása nem tartható fenn, ha valaki 
úgy képes járni az utcán, hogy az semmi hanghatással 
nem jár, vagy képes arra, hogy többemeletes ház abla‑
kán bekukucskáljon és elérje a ház kőcirádáját.48 Tel‑
jesen irreális, hogy olyan emberek ismernek meg, aki‑
ket soha nem láttam. És sokkolóan hat, ha a szüleim 
azt hiszik rólam, egy idegen lépett a lakásukba. Nincs 
természetes magyarázat arra sem, ha egy idegen arcot 
és testet látok a magamé helyett a tükörben. Todorov 
szerint „[e]gy olyan világban, mely nagyon is a mi‑
énk, amelyet ismerünk, melyben sem ördögök, sem 
szilfidek, sem vámpírok nem léteznek, bekövetkezik 
egy olyan esemény, melyet nem tudunk megmagya‑
rázni e jól ismert világ törvényeivel. Az esemény ész‑
lelőjének két lehetséges megoldás közül kell választa‑
nia. Vagy az érzékek csalódásáról van szó. A képzelet 
munkájáról, s ekkor a világ törvényei fennmaradhat‑
nak a  jelenlegi formájukban – vagy az esemény va‑
lóban végbement, a valóság része, ám ez esetben ezt 
a valóságot számunkra [és a főhős számára] ismeretlen 
törvények szabályozzák.”49 A Kosztolányi‑novella ese‑
tében az egész történet vagy álom, vagy a puszta kép‑
zelet terméke. Vagy tényleg a valóság szemtanúi va‑
gyunk főhősünkkel együtt, ahol a lengyelek felisme‑
rik, a szülei idegenként kezelik, és a tükörben más va‑
laki néz rá vissza.

A novella sajátos billegést engedélyez a három ér‑
telmezés között. Az elbeszélés zárásával sem kap a be‑
fogadó megnyugtató választ az irracionális esemé‑

nyekre. Az olvasó a mű végéig hezitál a természetfö‑
lötti és a természetes magyarázatok között. Ez a hezi‑
tálás jellemzi a tiszta fantasztikus szövegeket, „igényt 
tartanak rá, hogy készpénznek vegyük őket, de egy‑
szersmind megkövetelik, hogy kételkedjünk hitelessé‑
gükben, amit pedig a szövegek állítanak be úgy, mint 
igazságot (a maguk igazságát).”50 Az elbeszélő‑főhős 
nem megbízható a  történetben, ami a nem egyértel-
mű módusz jellemző vonása. Kosztolányi novellája 
a todorovi tiszta fantasztikum terméke, a trailli nem 
egyértelmű módusz tökéletes példája. A novella lapja‑
in végighúzódik a kétértelműség, végig ott motoszkál 
az olvasóban a kérdés : álom ez, vagy egy beteg ember 
lidércnyomásos képzelgései, vagy valóban megtörtén‑
tek az irracionális események ? A természetes és a ter‑
mészetfölötti magyarázat lehetőségei is nyitva marad‑
nak, a novellában megtörténtekre nem lehet biztosan 
logikus magyarázatot adni, illetve az ésszerű magyará‑
zatok nehézségekbe ütköznek. „Vannak szövegek me‑
lyek a kétértelműséget, az »odaát« érzetét mindvégig 
fenntartják. Amikor becsukjuk a  könyvet, akkor is 
megmarad a kétértelműség.”51 Kosztolányi elemzett 
novellája is közéjük tartozik.   

Rigó Gyula (1984, Királyhelmec) : a Nyitrai Konstantin 
Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi 
Intézetének doktorandusza. Kutatási területe Kosztolányi 
novellisztikájának és a fantasztikumnak a kapcsolata.
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