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Lang Ádám

Kánonok között
(Szabó Dezs� Elsodort faluja)

Mert mindenekel�tt le kell szögezni:

m�vészetben, irodalomban csak egy

hazafi ság van, a tehetség, az igazi szép.

Szabó Dezs�, Levél Tormay Szészilnek, 1923

Szabó Dezs� Elsodort falu cím�, 1919-es regénye kora egyik, ha nem a leg-

olvasottabb könyvévé lett, a szerz�je pedig a szellemi élet egyik központi alak-

jává vált a könyv megjelenése után, a közönségsikert azonban nem kísérte 

kritikai elismerés. A regény megjelenése idején íródott és azóta kanonizálódott 

kritikák – például Fülep Lajosé, Kosztolányi Dezs�é vagy Juhász Gyuláé – kö-

zös momentuma, hogy egyik sem tartotta igazán regénynek az Elsodort falut.1 

A  fi atalabb nemzedék azonban már elfogadta regénynyelvnek a Nyugat els� 

nemzedéke által még vezércikkhangnak vagy lírainak tartott megszólalást, va-

lamint a könyv „iránymutató” jellegét. A húszas évek közepén és végén írt érte-

kezéseikben Kassák Lajos, Németh László és Szerb Antal már felfedezték Szabó 

Dezs� regényének újszer�ségét és rokonságát az avantgárddal, azon belül az 

expresszionizmussal. A felismerés ideje azonban már az expresszionizmus ha-

nyatlásával esett egybe. Németh és Szerb a regény nyelvi erejére hivatkozva 

elismeri az Elsodort falut mint fontos irodalmi alkotást,2 igaz, Németh hiányol-

ja a realista regényekre jellemz� pszichológiai mélységet.3 Kassák azonban a 

regény sikerességének okát kizárólag annak politikai tény mivoltában látja.4 

A hirtelen jött sikerek után viszonylag hamar, a harmincas évek elejére már pe-

rifériára kerül Szabó Dezs�, és a regény korábbi méltatói is biztonságos távol-

ságtartást tanúsítanak a regénnyel és írójával szemben. Pedig ha a következ� 

évtizedekben nem vált volna szinte kizárólagossá az ideológiai megközelítés a 

regénnyel kapcsolatban, könnyen lehet, sok minden másként alakult volna iro-

dalmunkban. Ha Szabó Dezs� Adyt nemcsak „önmagában” kanonizálta volna, 

hanem expresszionizmusán keresztül sikerült volna a kés�bbi korokkal folyto-

nosságot teremtenie saját maga és Ady számára is, akkor könnyen lehet, hogy 

az Ady-recepció sem merevedett volna meg a kilencvenes évek végére.

1 Fülep Lajos, Szabó Dezs� regénye; Kosztolányi Dezs�, Levél egy regényhamisítványról és 

Juhász Gyula, Szabó Dezs�höz = Az elsodort író, szerk. Gróh Gáspár, Nap Kiadó, 2002.
2 Szerb Antal, Magyar irodalom történet, Magvet�, 1991, 494.
3 Németh László, Szabó Dezs� = Két nemzedék, Magvet� és Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 

1970, 156.
4 Kassák Lajos, Magyar irodalom 1920 – Szabó Dezs� = Csavargók, alkotók. Válogatott irodal-

mi tanulmányok, 182.
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Lehet, éppen a szerz� halála utáni id�szakban adódott volna a legjobb alka-

lom az életm� felmérésére. Azonban az 1948 környékén berendezked� hatalmi 

rendszer ideológiai képvisel�i az életm� integrálhatatlan elemei miatt Szabó 

Dezs� munkáit alig engedték megjelenni, regényeit pedig semennyire. Nem 

zárható ki, hogy a regénynek mint médiumnak tulajdonított hatóer� lehetett 

ennek az oka. A hatvanas években megjelen�, Gombos Gyula és Nagy Péter 

nevéhez köthet� monográfi ák legjobban az elszigeteltség fogalmával írhatóak 

le: különböz� módon elszigetelt szerz�k írnak egy elzárt szerz�r�l. A korszak 

legizgalmasabb Szabó Dezs�-tanulmánya Bori Imrét�l származik. A Szerb An-

tallal egy értelmez�i csoportba helyezhet� irodalomtudós talán legfontosabb 

észrevétele szerint Szabó Dezs� expresszionizmusát a magyar szecessziós 

prózából fejlesztette ki spontán módon.5 Ezzel elveti az expresszionizmushoz 

els�sorban köthet� német vagy francia irodalom hatását, valamint látni engedi 

is, hogy a XIX. és XX. századi regényparadigmák közt csak látszólag olyan er�s 

a cezúra. 1987-ben Király István az „antiimperializmus” fogalmát emeli a Sza-

bó Dezs�-életm� központi elemévé, és elítéli Szerb Antalt és Bori Imrét azért, 

amiért Szabó Dezs�t az expresszionizmus fel�l próbálták megközelíteni, mivel 

szerinte „a pusztán bels� irodalmi látás sz�k voltát tükrözte csak vissza az ér-

telmezésük”.6

Szabó Dezs� kritikusainak nagy része a regény Jánosát mint romantikus 

fi gurát utasította el, és az életszer�tlenség vádjával illette.7 Néhányuk viszont, 

köztük Király István is, az expresszionista h�sideálokkal állította rokonságba 

János alakját.8 A korabeli kritika ezt az expresszionista vonást – valószín�leg 

jobb híján – egyfajta romantikus vonásként azonosította, nem pedig a realiz-

mus meghaladásaként. Horváth Csaba, amikor Alfred Döblin Berlin, Alexan-

derplatzára (1929!) és Dos Passos Manhattan Transzferére (1925) hivatkozva 

távolítja el az expresszionizmustól az Elsodort falut (1919!), nem számol azzal, 

hogy az említett Döblin-regény a szerz� kés� expresszionista m�ve (amelyre 

a Manhattan Transfer is hatott), és azzal, hogy a szerz� korábbi regényeiben 

(Wung-Lun három ugrása (1915), Wallenstein (1920), Hegyek, tengerek és 

 óriások) még megtalálhatóak voltak az expresszionista emberideálok.

A  demokratikus fordulattal újra megnyílt a regények el�tt a közönség 

felé vezet� út. Az újrakiadás tetemes részét magára vállaló Püski és egyéb 

hasonló szellemiség� kis kiadók mintha a mcLuhani „a médium maga az 

üzenet” elvet szemléltették volna, meghatározták a Szabó Dezs�-életm� ér-

telmezését a következ� két évtizedben. A kortárs Szabó Dezs�-olvasótábor 

tulajdonképpen két szignifi káns csoportra osztható. Míg az egyik értelmez�-

közönség egy (talán tudat alatt) nosztalgikus olvasatot próbál a regénnyel 

szemben fenntartani, addig a másik oldal pont ezen az olvasaton keresztül 

utasítja el a regényt. Ez a sikertelen dialógus, ez a tulajdonképpeni csend 

5 Bori Imre, Az avantgarde Szabó Dezs� = Az elsodort író, 299.
6 Király István, Szembesülés Szabó Dezs�vel = Útkeresések, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 

1989, 220. skk.
7 Nagy Péter, Szabó Dezs�, Akadémiai, Bp., 1964, 219. Németh, i. m., Féja Géza, Szabó De-

zs� = Az elsodort író, 249. 
8 Király, i. m.
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az, ami a lehet� legrosszabb egy szövegnek. Ez a fajta monologikus olvasás 

egy transzcendens értelmet feltételez, ami találkozik a regény „irányzatossá-

gával”. A politikus aspektus végigkísérte a recepciót, és mivel nem nagyon 

próbált senki dialogikus olvasattal e mögé nézni, ezért lett lehetséges, hogy 

az Elsodort falu mint irodalmi szöveg befagyjon, és csupán mint kordoku-

mentum funkcionáljon.

Iser szakrális kánonok elemzéséb�l kiinduló kánonfelfogása szerint a mai 

irodalmi kánon a kereslet-kínálat ökonómiájára épül, ezáltal „kulturális t�ke-

ként értelmez�dik: A kánonhoz való tartozás alakítja azt, amit a kánon meg-

követel vagy kínál.”9 Az, hogy Szabó Dezs� nem tett eleget a kortársi kanonikus 

magyar prózakonvenciók által támasztott követelményeknek, eredményezhette 

azt, hogy pusztán politikumként és nem irodalmi alkotásként értelmezték els� 

kritikusai az Elsodort falut. Iser gondolata szerint a kánon újraszervez�dése át-

alakíthatja a bekerülés feltételrendszerét, de az általa említett követelésnek a 

puszta teljesítése nem a kánonba kerülés el�lege, hanem adomány a tekintélyt 

parancsoló m�veknek és/vagy szerz�knek, akár a szó derridai értelmében.10 Ezt 

támaszthatja alá Mészáros Márton tanulmánya is,11 aki Barabási Albert-László 

hálózatelméletét vizsgálva arra jut, hogy az irodalmi kánon is hasonló módon 

szervez�dik, mint a skálafüggetlen hálózatok. Barabási szerint ezekben a há-

lózatokban „a pontok folytonos hierarchiáját fi gyelhetjük meg, amely a kevés 

középponttól a sok pici pontig terjed. A legnagyobb középpontot két vagy há-

rom valamivel kisebb középpont követi szorosan, majd egy tucat még kisebb 

következik és így tovább, végül elérkezünk a sok kis pontig.”12 A kisebb m�vek 

intertextusaikkal a nagyobb m�veket támogatják, maguk pedig elvesznek az 

irodalmi szövegek sokaságában. Err�l az oldalról nézve Szabó Dezs� az inter-

textuális támogatottság hiánya miatt szorult ki a magyar irodalmi kánonból, 

hiszen nincsenek olyan m�vek, amelyek az Elsodort faluhoz mint centrumhoz 

viszonyulnának. Emellett olyan centrális m� is kevés van, aminek a Szabó De-

zs�-regény intertextusa lenne. Egyedül Ady költészete említhet� pretextusként, 

de mivel az olvasók nem nagyon ismerik az Elsodort falut, ezért ez a kapcsolat 

nem igazán tudatosul bennük. Iser ökonomikus kánonfelfogásával szemben 

Harold Bloom szerint „a hagyományon belül való munkálkodás nem lehet ideo-

logikus és nem állhat semmilyen társadalmi cél szolgálatában, bármilyen tisz-

teletet parancsoló legyen is az morálisan”. Szerinte a nyugat legnagyobb írói 

minden értéket felforgatnak az egymás elleni, az esztétikai értékért folyó küz-

delemben, és inkább „az ügyet azonosítják a költeménnyel, mint a költeményt 

az üggyel”.13 Úgy véli, az esztétikai értéket nem megegyezés szüli, hanem a 

9 Wolfgang Iser, Tekintély és a kánon = Az értelmezés világa, Gondolat–ELTE, Bp., 2004, 51.
10 Vö.: Jacques Derrida, Az id� adománya, Gond–Palatinus, Bp., 2003, 57–107. „Az ajándéko-

zó »alany« sem várhat az adományért füzetséget, viszonzást, s�t még azt sem várhatja, hogy 

a megajándékozott meg�rizze emlékezetében.” (41–42.)
11 Mészáros Márton, Irodalmi szöveghálók = Mozgó Világ, szerk. Hansági Ágnes, Hermann Zol-

tán, Horváth Csaba, Szitár Katalin, Ráció, Bp., 2003.
12 Barabási Albert-László, Behálózva, Magyar Könyvklub, Bp., 2003, 100.
13 Harold Bloom, Elégikus töprengés a kánonról = Irodalmi kánon és kanonizáció, szerk. Roho-

nyi Zoltán, Osiris és Láthatatlan Kollégium, Bp., 2001, 193–4.
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szövegek közti emlékezet és fájdalom táplálta harc folyamatosan változó ered-

ményeként jön létre. Ha ezt az „emlékezést” az intertextualitással azonosítjuk, 

akkor Bloom elképzelése a hálózatelméletivel megegyez� konzekvenciát mutat 

Szabó Dezs�vel kapcsolatban.

Horváth Csaba Elsodort falu-tanulmányának érdekessége, hogy az eddigi 

befogadástörténettel szembefordulva, az irányregény kategóriája helyére a me-

taregény kategóriáját helyezi.14 Tehát az eddigi átpolitizált néz�pontok helyett 

pusztán irodalmi szemszögb�l vizsgálja a regényt. Horváth célja az Elsodort 

falu irodalmi hagyományhoz való viszonyainak feltárása. Meglátása szerint ez 

a viszony három részre osztható, mint ahogy a tanulmány címe is mutatja: 

A  vállalt, az elutasított és a teremtett hagyomány. Horváth szerint a vállalt 

hagyomány felhasználása, az elutasított hagyomány hiteltelenítése sikerült, a 

„megteremteni vágyott hagyomány annyira a fogalmi szintet preferálja, hogy a 

nyelv nem kap igazi mozgásteret. Az új nyelv nem magában foglal lehetséges 

új világokat, hanem illusztrálja azokat.”15 Úgy véli, az Elsodort falu a modern-

ség küszöbét nem tudta átlépni, „ugyanis abban is az elutasított irodalmi ha-

gyományhoz kapcsolódik, hogy a f�sodor mentén nem ad teret az iróniának, és 

kizárólagossá teszi a patetikus beszédmódot.” (…) „A tradíció megteremtésé-

nek a vágya azt eredményezi, hogy az ironikus szál a fogalmi szintet ugyanúgy 

a nyelv szabadsága elé helyezi, mint a kigúnyolt nyelvhasználatok.”16 Horváth 

itt arra utal, hogy az irónia átterjedhet a patetikusnak szánt alakokra is. Azon-

ban, mint Bahtyin rámutatott, „a népi nevetésben kell keresni a regény valódi 

népköltészeti gyökereit. A jelen, a jelenkor mint olyan, az én saját kortársi id�m 

eredetileg ambivalens – egyszerre vidám és megsemmisít� – nevetés tárgyai 

voltak. Pontosan itt alakul ki a nyelvhez, a szóhoz való lényegileg új viszony.”17 

Szerinte a regény esetében „a szerz� ábrázolás tárgyához való viszonya a tisz-

teletteli átvételt�l a parodisztikus kifi gurázásig terjed (Horváth fogalmaival: az 

elutasítástól a vállalásig!), és eközben igen sokszor csak nehezen lehet megál-

lapítani, hol kezd�dik a tisztelet és hol a csúfolódás.” Ezenkívül a posztmodern 

írás tiszteletlensége is elkerülhetetlenül átszivárog a posztmodern vagy kortárs 

olvasásba (ha úgy tetszik, újraírásba). Véleményem szerint, éppen a regénynek, 

azaz a regényként való olvasásnak ez a kritikus szemlélete az, ami visszaterel-

hetné az Elsodort falut az irodalmi diskurzusba.

Jauss és Tinyanov az irodalmiság mibenlétét kutató munkáira támaszkod-

va elmondhatjuk, hogy a mindenkori szövegekben az informális és poétikai 

réteg potenciálisan egyszerre van jelen. Amennyiben irodalmi szövegként, 

most egész pontosan regényként olvasunk egy szöveget, annak – jelen eset-

ben – „irányzatossága” eloldódik a szerz� intenciójától és a beszédszituáció 

korlátozásaitól, ezáltal szemantikai autonómiához jut – ami kés�bb is szol-

14 Horváth Csaba, A vállalt, az elutasított és a teremtett hagyomány = „egy csonk maradhat” – 

Tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról, szerk. Hansági Ágnes, Hermann Zoltán, 

Horváth Csaba, Szitár Katalin, Török Lajos, Ráció, 2004, 159–169.
15 Uo., 169.
16 Uo.
17 Mihail Bahtyin, Az eposz és a regény (A regény kutatásának metodológiájáról) = Az irodalom 

elméletei III., szerk. Thomka Beáta, Jelenkor, Pécs, 1997, 47.



IV. „A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETEI”

108108

gálhat válasszal a befogadónak.18 Ezek szerint, a mai olvasóközönség elvileg 

rendelkezik egy olyan olvasási stratégiával, amely alkalmas az Elsodort faluval 

történ� párbeszéd elindítására.

Szabó Dezs� az Irodalom mint társadalmi funkció cím� tanulmányában 

önjellemzésként a l’art pour l’art m�vészetfelfogással szemben határozta meg 

magát. Luhmann szerint az irodalom mint autopoietikus rendszer képes a 

környezetében lév� – jelen esetben társadalmi, szociális, esetleg pszichológiai 

– rendszerek megfi gyelésére és leírására.19 Ez a schleiermacheri hermeneuti-

ka fel�l induló elmélet tulajdonképpen összebékíthetné az oppozícióként el-

gondolt irányzatos és nem irányzatos irodalmat, hiszen mint önálló rendszerek 

(pontosabban egy önálló rendszer talán önkényesen elkülönített két oldala), 

mindkett� képes megfi gyelésre és leírásra, valamint önmaga megértésére. 

Szabó Dezs� úgy vélte, a világirodalom legnagyobb alkotásai a maguk mód-

ján egyt�l egyig tartalmaznak irányzatosságot. Ha Luhmann fel�l értelmezzük 

Szabó Dezs�nek ezt a gondolatát, akkor az azt jelenti, hogy azok a m�vek, 

amelyek esztétikai erejük révén kiemelkednek a többi m� közül, legyenek azok 

bármilyen „ártatlanok”, képesek irodalmon kívül, egy másik önálló rendszer 

környezeteként is hatást kifejteni (lásd: Goethe Wertherje).

Luhmann elméleténél maradva, a m� „irányzatossága” csak úgy érhet cél-

ba, ha a másik – szociális, társadalmi, pszichológiai rendszer – megfi gyeli azt, 

tehát olvassa. Ezért érdemes lenne megnézni, hogy maga az Elsodort falu 

mit mond az olvasásról. El�ször az el�szó végére térjünk ki: „Ezt a bevezetést 

azoknak írtam, akik szeretik az esztétikai vitákat s az emberi logika kisded 

játékait. De akik elég diadalmasan gyermekek tudtak maradni, hogy ujjongó 

testtel hallgassák a világ meséit, a nagy nevetések és zokogások er�sei lapoz-

zák át ezeket a sorokat s adják át magukat rögtön a regénynek. Mert érdekes 

olvasni az életr�l írt szabályokat, de érdekesebb élni az életet.”20 Az idézetben 

a szerz� a regény olvasását az élet élésével azonosítja metaforikusan. Paul de 

Man híres Proust-elemzésében hasonló dologra hívja fel a fi gyelmet: Marcel az 

olvasást Szabó Dezs� el�szavához hasonlóan alkalmasnak tartja az élet köz-

vetítésére, s�t tökéletesebbnek tartja, mint a közvetlen empirikus érzékelést.21 

A századel� irányzatosság-fogalmával nehezen összefüggésbe hozható Proust 

elbeszél�jének b�ntudata feloldása miatt kellett az olvasást, a képzeletet az ér-

zékelésnél teljesebb potenciállal felruháznia. Szabó Dezs�nek ez a felcserélés 

adhatott alkalmat arra, hogy az élethez hozzáköltse a maga mítoszát.

Másutt egy felolvasás eseményét írja le, és mindenképpen érdekes, hogy 

a szerz�i alakzattal kapcsolatba hozható Miklós elbeszélése milyen közvetlen 

hatást kelt hallgatóiban: „Miklós nagyon jó volt, egy kissé szomorú, élvezte az 

örök banalitás mély refrénjét. (…) A fi atalok összebújtak, s Miklós kissé halk 

18 Hans Robert Jauss, Horizontszerkezet és dialogicitás = Recepcióelmélet – esztétikai tapasz-

talat – irodalmi hermeneutika, Osiris, Bp., 1999, 300.; Jurij Tinyanov, Az irodalmi tény, Gon-

dolat, Bp., 1981, 18–20.
19 Niklas Luhmann, Rendszereket megért� rendszerek = Intézményesség és kulturális közve-

títés, szerk. Bónus Tibor, Kelemen Pál, Molnár Gábor Tamás, Ráció, Bp., 2005, 294-340.
20 Szabó Dezs�, El�szó a második kiadáshoz = Az elsodort falu, Genius Kiadás, 18.
21 Paul de Man, Olvasás = Az olvasás allegóriái, Magvet�, Bp., 2006, 75. skk.
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hangon mesélni kezdett, de a hangja nagyon bemen� volt. Elmesélte az egy-

szer� lelkeknek Trisztán és Izolda történetét, melyr�l itt még nem is hallottak. 

(…) Mindenki hallgatott és mindenik lány Izolda volt és mindenik fi atalember 

Trisztán. Kapálatlan, �si lelkükb�l a halhatatlan virág belenyílt a zuhanó id�be. 

Felszálló ének volt a fi atalságuk és kibontott szárny. Judit nagy szemével nézte 

Miklóst, s bal kezével kibontotta hajának holdját.” (97).22 Az els� mondat, ha ra-

gaszkodunk a cselekmény logikájához, kivonatos elbeszélés. A felolvasás leírá-

sa csak ezután következik. Ez azért fontos, mert a fi atalok befogadói pozíciója 

a mese kezdetének pillanatában a hallgatás metaforikájának szánt összebújás, 

tehát egy szellemi aktus helyett egy cselekv� tett, amelynek az ok-okozati rend 

szerint Miklós meséje után kellene következnie. Tehát az „olvasni”, az el�szó-

ban tapasztaltakhoz hasonlóan felcserél�dik az „élnivel”. Az átvitel metaforikája 

érdekes Miklós hangjában: halksága ellenére nagyon bemen� volt. Itt éppen 

az átmenet ragadható meg, hogy hogyan játssza át az elbeszél� az olvasást 

(itt mesehallgatást) gyakorlati felhívássá. A mese végére a kezdeti összebújás 

visszafordul hallgatássá, viszont a közönség mint megannyi Trisztán és Izolda 

ül Miklós körül. Judit pedig már a Miklóssal töltend� éjszakára bontja a haját – 

tehát a mese üzenete sikeresen célba ért.

Ez a fajta megértés más érzékterületekre is kiterjed. „(János) Kiparancsolta 

a látást szemeib�l, hogy majd a templomdombon egy ölelésben lássa meg a 

falut. Nem kívülr�l fog az bemenni a szemeibe. Élete mélyér�l fog felmerülni s 

kivet�dni a téres világba vére szerinti, álma szerinti egyetlen valósággá.” (26). 

Az elbeszél� itt szintén ok és okozat felcserélésével él. Nem a látáson keresz-

tül jut el János az „élményhez”, hanem az élményen keresztül a látáshoz. Az 

élmény pedig valami „mélyb�l” jön, mint Miklós felolvasásánál az „örök bana-

litások mély refrénje”. Valószín�leg ebben a mélységben ragadható meg az a 

többlet, amelyet a szerz� a metaforizáláson keresztül ad hozzá a szöveghez. 

A befogadást ebben az esetben a metaforikus ölelés írja le, Miklós meséjénél 

pedig, mint láttuk, az összebújást használja metaforának az elbeszél�. Ezek 

szerint se a madárcsicsergéshez hasonlított önmagának való irodalom, sem 

az empirikus érzékelés nem képes a világot a maga valóságában bemutatni, 

csak a magas m�vészet és a magas m�vészettel költ�iségében találkozó mí-

tosz képes.

Miklós és János alakjában több esetben mintha a szerz� szócsövét és az 

implicit olvasót látnánk. Miklós ír, János olvas. Ez a szituáció fi gyelhet� meg 

a következ� részletben is, amelyben Miklós olvassa fel regényét Jánosnak: 

„János, mindjárt a második oldalnál, egész élete odahajlásával fi gyelt. Miklós 

hangja eleinte hideg és rekedt volt, azután átizzott, nagyszer� ércek csengtek ki 

bel�le és távoli zokogás. (…) János hozzá ugrott, átölelte, s viharos csókokban 

csókolta rá a felébresztett testvér szívét. A faj két nagyszer� virága halhatatlan 

ölelésben hajlott egymáshoz.” Ezt követ�en János hagyja, hogy Swartzot, a 

zsidó pénzembert agyonnyomja egy k�darab (264–265). Az el�z� idézetekhez 

hasonlóan a felolvasás kezdetekor már odahajlással fi gyel János, majd utána 

egy halhatatlan ölelésben egymáshoz hajlanak Miklóssal. Ezek szerint az elbe-

szél� egy olyan olvasást vár el, amely már magában foglalja az olvasás hatását 

22 Szabó, Az elsodort falu, 1989, Db. Az oldalszámokat ezen kiadás alapján adom meg.
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is egyben. Így mintegy egyenl�ségjelet téve a olvasás és az olvasás metaforá-

jaként használt cselekv� igék közé. János közvetett gyilkosságakor mintha az 

elbeszél� is megrettenne, hiszen János a gyilkosságot nem tettel, hanem „nem 

tettel” követi el. A szerz� a gyilkosságot puszta érzékeléssel kapcsolja János-

hoz, mintha János nem megtenné, csak látná vagy olvasná azt. Vagy máshogy: 

ahogy a puszta, át nem élt olvasás egyfajta nem olvasásként értelmez�dik, úgy 

ennek a közvetett gyilkosságnak a megtétele is értelmez�dhet nem tettként. 

A fenti elemzés úgy érzem, rávilágít arra, hogy az Elsodort falu korabeli sikere 

nemcsak a negatív alakok hiteltelenítésének köszönhet�, hanem a sikerület-

lennek bélyegzett János-fi gura megtéveszt� egyszer�sége mögött is ravasz re-

torizáltság bontakozik ki az olvasás során, amely szintén alkalmas a fi gurához 

köthet� szemlélet elfogadtatására. Az ideologikusság teljes kizárásával, vagy 

inkább fi gyelmen kívül hagyásával – ami nekem célom volt – nem lehet vizsgál-

ni a regényt. Úgy érzem, az iménti elemzés pontosan ezt mutatja: az esztétikus 

és az ideologikus összejátékát, ahogy egymást használják médiumként.

Végül érdemes felidéznünk Gombos Gyulának egy mondatát: „Amikor 

[Szabó Dezs�] elkezdte írni regényeit, Proust els� kötetei már kinn voltak (…). 

� azonban a regény terén tudott legkevésbé szabadulni a tizenkilencedik szá-

zadtól.”23 Victor Žmegač szerint azonban Proust sem tudott egészen elszakadni 

a XIX. századtól, úgy véli, Proust elbeszél�jének „a múltba tett asszociatív kirán-

dulásai mentális ellen�rzés alatt állnak irodalmi tett formáját öltve. Inkább az 

emlékirattal rokon, mint a modern narrációval.”24 Ez a megállapítás, valamint 

Proust és Szabó könyvének hasonlósága akár legitimálhatná nyelvi alapon az 

Elsodort falut mint a modern magyar regény kezdetének egy lehet�ségét, az 

állítólagos zolai naturalizmusa és Jókai-féle romantikája ellenére is.

Az elsodort falu 1919. május 23-án jelent meg, de többek közt az 1917-

es Nincs menekvés el�szava is arra enged következtetni, hogy már el�bb is 

készen volt a jelent�s része. Ebb�l az következik, hogy a Proust, Kafka, Joyce 

alkotta reprezentáns hármasból mindössze az els�nek a regényét ismerhette 

Szabó Dezs� az ominózus periódusban. A  Recherche, igaz, 1913-ban jelent 

meg, de a szélesebb körben való ismertséget csak a második kötet hozta meg 

Proust számára a világháború után, nagyjából egy id�ben Joyce-szal. Csak 

Szabó Dezs� legendásan naprakész m�veltségére hivatkozva lehet feltételezni, 

hogy olvasta volna a Recherche-t az Elsodort falu befejezése el�tt. Žmegač el-

mélete és ez az egyidej�ség er�sen felértékel minden olyan kapcsolódási pon-

tot, amelyet az Elsodort falu mutat a kor jelent�s regényeivel. Ha már a múltba 

tett kirándulások jöttek szóba, a következ� részlet például er�sen emlékeztet 

Proust híres madeleine-epizódjára: „Villany nem volt a házban, meggyújtotta a 

petróleumlámpát (…) A lámpa fénye, mint egy régi hívás szólt szívébe. A félénk 

sugarakból, a meghúnyó bútorokból kibomlott a család. Lassanként ott ültek 

mind az asztal körül. Az apja arca szomorú volt…” Végezetül egy még jobb pél-

da, amelyen jól követhet�, hogy Szabó Dezs� miként használja azt az alakzatot, 

amelyet Gerald Genette egyik Proust-tanulmányában diegetikus, azaz meto-

23 Gombos Gyula, Szabó Dezs�, Püski, NY., 1975, 163.
24 Viktor Žmegač, Történeti regénypoétika, A huszadik századi regény alapvet� kett�ssége = 

Az irodalom elméletei I., szerk. Thomka Beáta, Jelenkor, Pécs, 1996, 115.
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nímiára épül� metaforának nevezett: „A távoli nagy hegyek, ahol lobogó hajú 

erd�k daloltak, a növekv� kalászok fejei, az elterült zöld vetemények (…) sírták 

vágyukat az er�s, a munkás szép férfi  után. Olyanok voltak a nagy üres mez�k, 

mint egy egyetemes tetemre hívás, mint egy kiürült ház, ahol meggyilkoltak 

valakit. (…) Felbukkant a falu, mint nyomasztó ólom a nagy csend leped�n. 

Tornya úgy állott, mint egy üres kalász, a háború kicsépelte bel�le a harangot. 

A harangot, mely a falu minden szívéb�l volt s minden lelkiismeretnek megvolt 

benne az emlékeztet�je. És ha a munkásemberben felriadt az �s bestia, ha a 

szántó kéz ököllé vadult, odatáncoltak a kis hangok, mint rövidszoknyás édes 

sz�ke lánykák és visszacirógatták emberré a meglódult állatot…” Kísértetiesen 

emlékeztet ez a torony Proust combray-i búzakalász-tornyára. A különbség po-

étikailag mindössze annyi, hogy Proust hanyagul használta az elbeszélésb�l 

metonimikusan nyert metaforákat a tökéletes megfelelés igénye nélkül, Szabó 

Dezs� pedig sokkal következetesebben ragaszkodott a megfelelésekhez. Mind-

ezek nem jogosítanak fel arra, hogy Szabó Dezs�t a magyar Marcel Proustnak 

tekintsük, ám mindenesetre a századforduló francia irodalmára terelik a fi gyel-

met. Szabó Dezs� franciás m�veltségére gondolva, valószín�leg Ady költésze-

te és az avantgárd mellett a francia irodalomban találhatóak az Elsodort falu 

pretextusai. Szabó Dezs� a magyar és a francia irodalmi kánonhoz valamint 

a nemzetközi avantgárd kánonjához is olyan er�sen köt�dik, hogy csak ezek 

szintéziséb�l érthet� meg irodalmi értéke.

bóbita bóbita táncol
filcboa csüng a nyakában
tanga dagasztja szemérmét
krómkarikák ajakában

bóbita bóbita szexi
ujjaival fuvolázik
körben az ördögök ülnek
zsebhokizó paparazzik

bóbita bóbita narkós
dús aceton-szagot áraszt
bárkivel elmegy a cuccért
megteszi bármit ajánlasz

bóbita bóbita b�nbán
húslila térde a rácson
fázva rodáz a blahánál
gazdag idén a karácsony

bóbita bóbita kámfor
zajtalanul jön a ment�
mária szív a volánnál
bóbita pulzusa megn�

bóbita bóbita bólint
nincs amivé ne fajulna
felnyög a túli szerájból
bóbita bóbita hulla

Tolvaj Zoltán
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