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Szent Jeromos szerzeteséletrajzai mind keletkezésük idején, a Krisztus utáni IV. 
század második felében, mind az azt követő századok során, recepciótörténetük-
ben rendkívül nagy hatással bírtak. A Vita Pauli, a Vita Malchi captivi és a Vita 
Hilarionis1 a korabeli római keresztény arisztokrácia köreiben – nem utolsó sor-
ban szerzőjük elismertségének köszönhetően – népszerű, a Nyugaton éppen kiala-
kuló szerzetességképet jelentősen meghatározó három irat volt; a rákövetkező év-
századokban pedig a latin nyelvű hagiográfia s egyúttal a szerzetesfelfogás meg-
kerülhetetlen alapszövegévé is vált. A szerzeteséletrajzok jelentőségét a kutatás 
összetettsége is megmutatja: az irodalom-, művelődés- és egyháztörténet, továbbá 
az irodalomtudomány és a teológia metszéspontján helyezkednek el, s ugyanezen 
tudományok s tudományterületek eltérő módszertanú vizsgálatainak tárgyát képezik. 

Másfelől elsődleges meghatározottságuk az, hogy elbeszélő szövegek: tárgyuk-
ról elbeszélés formájában számolnak be, a bennük bemutatott világ az elbeszélés 
során megteremtett világ, belső szabályszerűségekkel és szereplőkkel, az ott tör-
tént eseményekről pedig egy elbeszélő közvetítéséből értesül a befogadó. Ahhoz, 
hogy megfelelő módon közelíthessünk tehát a három szerzeteséletrajzhoz, előbb 
elbeszélésként kell megvizsgálnunk őket – az elbeszéléselmélet (narratológia) kor-
társ vizsgálati eszközeivel, hogy az így feltárt eredmények esetleg a teológiai, iro-
dalomtörténeti, műfajelméleti és történeti vizsgálódások kiindulópontja lehessenek. 
A szerzeteséletrajzok kutatástörténete viszont ellentétes mozgást mutat: a fenti disz-
ciplínák már régóta vizsgálják szövegeinket, általában anélkül, hogy reflektálnának 
elbeszélés-mivoltukra mint elsődleges irodalmi meghatározottságukra. Sőt maga 
az irodalomtudomány is csak az elmúlt évszázad, s elsősorban az elmúlt ötven év 
során tudatosította a hasonló szövegek narratív mivoltát, és fordult kiemelt érdek-
lődéssel az elbeszélések felé, illetőleg alakította ki azok elemzésének eszközrend-
szerét. Mindebből a jelen vizsgálat számára az a következtetés adódik, hogy a 
szerzeteséletrajzokkal foglalkozó egyéb diszciplínák sajátos kérdésfeltevésének és 
eddig elért eredményeinek szem előtt tartásával, ugyanakkor az elbeszéléselmélet 
sajátos nézőpontjából és módszertanával kell közelítenem Szent Jeromos szerze-
teséletrajzaihoz. A vizsgálat eredménye, elsősorban a szövegek narratológiai leírá-
sa és értelmezése újabb kiindulópontul szolgálhat a szövegeket eddig is vizsgáló 
tudományágaknak, esetleg gazdagíthatja eszköztárukat is.  

Az értekezés a három jeromosi életrajz narratológiai elemzését tűzi ki tehát cél-
jául. Ehhez azonban tisztázni kell, miként vált érzékennyé a XX. század második 
felének irodalomtudománya az elbeszélések iránt, miként alakította ki sajátos el-
beszéléselméleteit, s mi az a sajátos (és gyakran bonyolultsága miatt esetenként 

                                                 
1 Magyarul lásd: « Nehéz az emberi léleknek nem szeretni », 42–86. A magyar nyelvű idézeteket 
mindig innen veszem. Latin nyelvű szövegkiadásuk: PL 23, 17–60. Modern szövegkiadások: HIE-
RONYMUS, „Vita Pauli”, kiadta: Charles Christopher MIEROW = Classical Essays presented to J. A. 
Kleist, St. Louis, 1946; HIERONYMUS, Vita Pauli. Het leven van Paulus van Thebe, kiadta: Vincent 
HUNINK, Uitgeverij, Leuwen 2002; HIERONYMUS, „Vita Hilarionis” = Vita di Martino, Vita di 
Ilarione, In memoria di Paola, Vite dei santi del III al VI secolo 4, kiadta: Antoon A. R. BASTI-
AENSEN, Roma, 1975, 70–143. Értekezésemben a Vita Pauli latin szövegét Vincent Hunink kiadá-
sából, a Vita Malchi és a Vita Hilarionis szövegét pedig a Patrologia Latina-ból idézem. 
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erőteljes kritikával illetett) terminológia, amelyet az elbeszéléselméletekben, ille-
tőleg az elbeszélő szövegek elemzésében használ. A munka elején előre kell bo-
csátanom: a klasszikus narratológia eredetileg az elbeszélő szövegek elméletének 
megalkotását, valamint az elbeszélő szövegek módszertanilag szabályozott leírá-
sát tűzi ki célul,2 az értelmezést nem tekinti elsődleges feladatának. Másfelől az is 
nyilvánvaló, hogy a lehetőség szerint tárgyilagos leírás teremti meg a felelős értel-
mezés előfeltételeit.3 Szent Jeromos szerzeteséletrajzainak narratológiai elemzésé-
ben ekként a szerzeteséletrajzok narratológiai leírását tartom elsődlegesen szem 
előtt, amihez egyfelől az elbeszéléselmélet egy-egy kérdésével kapcsolatos elmé-
leti állásfoglalás kapcsolódik, másfelől a szerzeteséletrajzok értelmezése. 

Mint az alábbiakban látni fogjuk, a narratológia a modern elbeszélő szövegek 
fejlődésével és XX. századi kísérleteivel párhuzamosan dolgozta ki, illetőleg mé-
lyítette el az elbeszélésről szóló elméleteit és elemzési kategóriáit. Az ókori elbe-
széléselméletek általában hivatkozási alapot szolgáltatnak,4 antik szövegek pedig 
egyelőre csak viszonylag ritkán képezik narratológiai elemzés tárgyát. Az ókortu-
dományban is csak lassanként, az elmúlt két évtizedben kezd meghonosodni a nar-
ratológia módszertana, elsősorban angol nyelvterületen. Az elemző, illetve leíró 
munkák nagyobb része az ókori görög irodalom műfajaira és egyes műveire, első-
sorban az eposzra és az antik regényre koncentrál.5 Érdekes módon a német nyelv-

                                                 
2 LAHN–MEISTER 2008, 35. 
3 A strukturalista indíttatású narratológia kizárta az értelmezést. A posztstrukturalista narratológiák 
egyik irányzata, az „interkulturális narratológia” felveti, hogy bővíteni kellene a narratológia cél-
meghatározását az interpretáció irányába. Ezt a kontextualizálás felé való nyitást elutasítja, de a 
narratológiai leírás heurisztikus lehetőségei mellett érvel: KINDT–MÜLLER 2004. 
4 Csak néhány példa: LAHN–MEISTER 2008, 19–21; MARTINEZ–SCHEFFEL 2009, 11–12; Gérard 
Genette általában említi az antik elméleti előzményeket, s az A la recherche du temps perdu narrá-
ciója elemzésének szánt művében pedig az elbeszélés fogalmát az Odysseia példáján vezeti be: 
GENETTE 2010 [1972], 11. Az ókori elbeszéléselméletek és a modern paradigmák összekapcsolása 
meglehetősen ritka. Általában Platónt és Aristotelést, Theónt, Hermogenést, Pseudo-Longinost és 
Quintilianust vizsgálják a munkák. A De Gruyter kiadónál 2009-ben megjelent, narratológiai meg-
közelítést és klasszika-filológiai értelmezést összekapcsoló konferencia- és tanulmánykötetben há-
rom cikk is foglalkozik a narratív elméletek antik előzményeivel, s ezek Platónt, Dión Chrysosto-
most és a görög scholionokat vizsgálják: Narratology and Interpretation (2009). 
5 A megjelent munkák áttekintése szinte lehetetlen vállalkozás volna. A legfontosabb tanulmányok 
illetve monográfiák: WINKLER 1985; DE JONG 1987; Modern Critical Theory and Classical Litera-
ture (1994); FUSILLO 1996; Classical Closure (1997); Ancient Fiction and Early Christian Narra-
tive (1998); FOWLER 2000; LAIRD 1999; DE JONG 2001; Text, Ideas and the Classics (2001); Nar-
rators, Narratees, and Narratives in Ancient Greek Literature (2004); STODDARD 2004; Time in 
Ancient Greek Literature (2007); Narratology and Interpretation (2009). 

Az áttekintő munkák mellett az egyes antik művek elemzésében is megjelenik a narratológiai 
kérdésfeltevés. Az ókori regény műfaján túl az érdeklődés az életrajz felé is fordul. Két példa, 
amelyekben már narratológiai megközelítést alkalmaznak: GYSELINCK–DEMOEN 2009; SCHMITZ 
2009. Időközben a líra és a dráma egyes műfajait is bevonják a kutatásba: Narratology and Inter-
pretation (2009), 177–450. A német nyelvterületen a narratológia recepciója valamelyest visszafo-
gottabb. Bevezetés, amely az egyes irodalomelméleti iskolákat próbálja megismertetni a klasszika-
filológiával: SCHMITZ 2002. Az elmúlt évtizedek narratológiai kutatásait a klasszika-filológia terén 
áttekinti: Narratology and Interpretation (2009), 1–4. 
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terület tudományosságát tekintve a szentírástudomány, illetőleg a bibliai szövegek 
exegézise mintha előbbre járna a (poszt)modern irodalomelméletek, és azon belül 
a narratológia recepciójában. Az előbbire a Literary Criticism (a bibliai exegézisben 
használt irodalomelméleti irányzatok gyűjtőfogalma), utóbbira a Narrative Criti-
cism (ugyanígy a bibliai szövegek narratológiai elemzésével foglalkozó irányzatok 
elnevezése) szolgáltat bőséges példát.6  

Mivel a hazai klasszika-filológiában a narratológia, fogalmi rendszere és mód-
szertana egy-két kísérlettől eltekintve alig ismert, ezért szükségesnek látom, hogy 
a szerzeteséletrajzok elemzését megelőzően az ide vonatkozó szakirodalomra tá-
maszkodva röviden áttekintsem a narratológia történetét a posztstrukturalista kez-
detektől a legújabb irányzatokig, valamint – esetenként a kutatástörténetet felvil-
lantva – részletesebben magyarázzam az elemzésekben felhasználandó fogalmakat. 
Disszertációm e részének bevezetés-jellege miatt ezekben a szakaszokban olykor 
egy-egy elméleti kérdés részletesebb tárgyalására is vállalkozom. A narratológiai 
áttekintő szakaszokban a műfajból adódóan a legfontosabb elsődleges szakiroda-
lomra, valamint elsősorban a német nyelvű bevezető munkákra támaszkodom. 

 
Ahhoz, hogy a disszertáció céljául kitűzött narratológiai elemzés szempontjai vilá-
gosak legyenek, rövid kitérőt kell tennem az elbeszélés modelljei felé. A narratoló-
giában rendszerint két olyan modellt tárgyalnak, amelyek arra vállalkoznak, hogy 
az elbeszélő szöveget a maga összetettségében ragadják meg: egyikük az elsősor-
ban az angolszász és német nyelvterületen elfogadott kommunikációs modell, a má-
sik az elsősorban francia narratológiai kutatásokat tükröző kétszintű modell. Az el-
beszélő szövegek elemzési kategóriát kidolgozó bevezetések általában ezek alapján, 
vagy ezeket valamelyest módosítva ismertetik saját megközelítésmódjukat.7  

Az elbeszélő szövegek kommunikációs modellje, amelynek elemeit a maguk 
részletességében először Seymour Chatman vázolta fel, a kommunikációt leíró ja-
kobsoni modellt8 további síkokkal egészíti ki.9 Mind Jakobson, mind Chatman mo-

                                                 
6 Vö. POWELL 1992; TOLMIE 1999. Az ószövetségi exegézis kevésbé az elbeszéléselméleti oldalról 
közelít, inkább a narratológia eredményeit kívánja a konkrét szövegelemzésekben felhasználni, 
mint például: LOHFINK 2000. A kétezres évek első évtizedében jelennek meg azok a német egzege-
tikai munkák, amelyek kritikusan felhasználják a narratológia aktuális eredményeit. Rendkívül ala-
pos, neoklasszikus-eklektikus elemzési módszereket alkalmazó habilitációs munka: EISEN 2006. 
Ugyanezt a hagyományt folytatja, immár a kognitív narratológia jegyében: FINNERN 2010. A pusz-
ta exegézisen, azaz narratív szövegelemzésen és értelmezésen túlmutató kérdésekkel foglalkozik 
hazánkban a Narratívák sorozat 9. kötete, amely bemutatja mind a narratív teológia, mind a bibliai 
parabola- és metaforahasználat kutatási irányvonalait: Narratív teológia (2010). 
7 Vö. Einführung in die Erzähltextanalyse (2004), 5–22; LAHN–MEISTER 2008, 59–60. Az Einfüh-
rung in die Erzähltextanalyse (2004) kötet részletesen ismerteti a két modell továbbfejlesztett válto-
zatát, valamint az azokkal kapcsolatos kérdéseket is. A modell elmélyítését nyújtja: NÜNNING 1997a. 
8 Roman JAKOBSON, „Closing Statements. Linguistics and Poetics” = Style In Language,  szerk. 
Thomas A. SEBEOK, MIT Press, Cambridge Massachusetts, 1960, 350–377. Magyarul: UŐ, Hang–
jel–vers. Gondolat, Budapest, 1972, 229–276.  
9 Seymour CHATMAN , Story and discourse, Narrative Structure in Fiction and Film, Cornell Uni-
versity Press, Ithaca – London, 1978. 151. Lásd még: Einführung in die Erzähltextanalyse (2004), 
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dellje kommunikációs helyzetet tételez, azaz megkülönböztet egy feladó és egy be-
fogadó oldalt, amelyek között egy üzenet küldésére kerül sor. Ugyanakkor Chatman 
azt javasolja, hogy az irodalmi elbeszélő szövegekben a reális világ (valós szerző 
– valós olvasó) és a szövegen belüli fiktív világ (egymással kommunikáló szerep-
lők) határán újabb szinteket is fel kell venni, jelesül az implikált szerző – implikált 
olvasó, valamint az elbeszélő – befogadó szintjeit.10  

Az egyes kommunikációs szintek tovább is bonthatóak: a keretes elbeszélések-
ben előfordul, hogy az elmondott történeten belül egy szereplő egy újabb történe-
tet mond el (akinek a történetében esetleg további szereplők jelennek meg és kom-
munikálnak), gondoljunk csak Achilles Tatius Leukippé és Kleitophón, és Longos 
Daphnis és Chloé című szerelmi regényeire vagy Jeromos Vita Malchi-jára. Ebben 
az esetben az elbeszélő és a szövegbeli hallgató kommunikációja többszöröződik 
meg. A kommunikációs modell egy másik változatában nem a szoros értelemben 
vett feladó és befogadó szerepeket többszörözik meg, hanem elvont instanciákat 
vezetnek be: a fokalizáló instanciát („fokalisierende Instanz”11) és a modell szim-
metriaigénye miatt ennek párját, az implikált megfigyelőt. Az elbeszélő szövegek 
kommunikációs modellje ezek alapján meglehetősen bonyolulttá válik, s a kibőví-
tett változata a következőképp ábrázolható Peter Wenzel nyomán:12 

Sz1 – Sz2 – Sz3 – E – Fo– ( – Eb – Sze – Sze – Hb – ) – IM – FH – O3 – O2 – O1 
 

Sz1= szerző mint történelmi személy O1= olvasó mint történelmi személy 
Sz2= szerző mint szöveglétrehozó O2= olvasó mint szövegbefogadó 
Sz3= implikált szerző O3= implikált olvasó 
E= elbeszélő FH= fiktív hallgató 

(történetbefogadó, szövegbeli 
hallgató) 

Fo= fokalizáló instancia (Fokalisierer) IM= implikált megfigyelő (impliziter 
Beobachter) 

Eb= belső elbeszélő Hb= belső hallgató 
Sze= szereplő Sze= szereplő 

1. ábra: Az elbeszélés bővített kommunikációs modellje 
 
 

                                                                                                                                      
6; LAHN–MEISTER 2008, 14. Továbbá: OROSZ 2003, 70; SCHMID 2005, 44. Szakirodalmi összefog-
laló: JANNIDIS 2004. 14. 2. jegyzet. 
10 Chatman 1978-as könyvében a következő modellt vázolta fel:  
Real Author � Implied Author � (Narrator) � (Narratee) � Implied Reader � Real Reader.  
A keretben lévő rész a „Narrative Text”. (CHATMAN  1978, 147–149.) Chatman az elbeszélőt és a 
befogadót teszi zárójelbe, ám a kutatástörténet során inkább az implikált szerző és implikált olvasó 
konstruktumaival kapcsolatban merültek fel kétségek. 
11 Einführung in die Erzähltextanalyse (2004), 13. 
12 Einführung in die Erzähltextanalyse (2004), 13–14. 
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Peter Wenzel mindamellett felhívja arra a figyelmet, hogy a fenti modell gyengéje 
éppen a kommunikációs helyzet hangsúlyozásában rejlik.13 Ugyanis olyan instan-
ciákat is feltételez, amelyek nem olyan személyek, akik a kommunikációban tény-
legesen részt vesznek, hanem konstruktumok – gondoljunk csak az implikált szer-
zőre és olvasóra, valamint a fokalizálóra és az implikált megfigyelőre –, másként 
szólva az antropomorfizálás ellenére is a szövegszerkezet egyes funkciói. Hason-
lóképp vitatható kommunikációs résztvevő véleménye szerint a szerző és olvasó 
mint történelmi személy, hiszen ők nem a szövegen belüli irodalmi kommunikáci-
óban vesznek részt. A modell a szükséges javítások és a bizonytalanságok ellenére 
mégis használható, hiszen az említett kommunikációs résztvevők közelebbi kuta-
tására éppen e modell keretében kerülhetett sor.14 

Az elbeszélő szövegek második megközelítési útját kínálja a kétszintű modell. 
Ahogy a narratológia-történeti bevezetőben látni fogjuk, ez Viktor Sklovszkij és 
Borisz Tomasevszkij fabula és szüzsé fogalmából, valójában azok továbbfejlesz-
téséből, a todorovi és Genette-i „történetből” és „történetmondásból” – röviden a 
„mit?” és a „hogyan?” kérdésből – indul ki. Két alapkategóriája ennélfogva a tör-
ténet és a történetmondás. A modell a „történetet” rendszerint dinamikus és stati-
kus összetevőkre bontja. Az előbbi kategóriát képviseli a cselekmény, az utóbbit a 
szereplők és a tér. A „történetmondást” az idő (elbeszélés sorrendje, időtartama és 
gyakorisága), valamint a szereplők jellemzése, az elbeszélésmód (modus) és az el-
beszélés nyelve felől közelíti meg a modell.15  

A történeti áttekintésben ugyancsak látni fogjuk, hogy Gérard Genette, a narra-
tológiai elméletírást egy konkrét mű, Proust A la recherche du temps perdu-jének 
elemzésével ötvöző irodalmár a történet és a történetmondás, a „mit?” és a „ho-
gyan?” kategóriáját egy harmadik szemponttal, a narrációval egészítette ki, amely 
alatt az a fiktív és reális kommunikációs helyzetet értette, amelyben az elbeszélés 
létre jön.16 Peter Wenzel kimutatja, hogy ezzel a módosítással megteremthető va-
lamiféle kapcsolat a kibővített kétszintű – azaz a háromszintes – modell és az el-
beszélés kommunikációs modellje között: a szerző, olvasó, elbeszélő és fiktív 
hallgató a narráció területére, a fokalizáló instancia és az implikált megfigyelő a 
történetmondás területére, a szereplők pedig a történet (és amennyiben belső elbe-
szélésről van szó, egyúttal a történetmondás) területére tartoznak.17  

                                                 
13 Einführung in die Erzähltextanalyse (2004), 17. 
14 Az elbeszélő szövegek kommunikációs modelljéből indul ki például Klaus Weimar az elbeszé-
lővel és az implikált szerzővel kapcsolatos kritikájában: WEIMAR 1994. 
15 Áttekintő táblázat: Einführung in die Erzähltextanalyse (2004),15. 
16 Vö GENETTE 2010 [1972], 63. 
17 Einführung in die Erzähltextanalyse (2004), 19. Ami a konkrét szövegelemző és leíró gyakorla-
tot illeti, Fotis Jannidis szereplő-elméletét az elbeszélő szövegek kommunikációs modelljére, illet-
ve annak elmélyített változatára alapozza, (Lásd: JANNIDIS 2004.) Peter Wenzel, valamint Silke 
Lahn és Jan Christoph Meiser bevezetése a módosított háromszintű modell alapján tárgyalja az el-
beszélő szövegek elemzési szempontjait, míg Wolf Schmid előbb a narratív kommunikáció szerep-
lőit veszi sorba, majd a Genette-i kategóriák felé fordul, azaz a két modellt egymásmellettiségük-
ben használja. Magukban az átfogó szövegleírásokban a korábban már említett Ute E. Eisen a há-
romszintű modellt követi (EISEN 2006, 62.), Sönke Finnern pedig saját – véleménye szerint „ter-
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Mindezeket mérlegelve Szent Jeromos szerzeteséletrajzainak, a Vita Pauli-nak, 
a Vita Malchi captivi-nak, valamint a Vita Hilarionis-nak az elemzésében magam 
is a háromszintes modellt veszem alapul, s disszertációmban elsősorban a „ki?” és 
a „hogyan?” narratológiai szempontjaira, azaz a narráció (elbeszélő, szerző, befo-
gadó) és a történetmondás (távolság és perspektíva) leírására összpontosítok. Ter-
jedelmi okokból az elbeszélt történet vizsgálati kategóriáira (térszerkezet és sze-
replők) és elemzésére disszertációmban nincsen lehetőségem. 

 
Disszertációm szerkezete ennek megfelelően a következőképpen alakul:  

A bevezető I. fejezet első részében a narratológia fogalmát és rövid tudomány-
történetét tekintem át, majd a narratológia heurisztikus lehetőségeiről szóló exkur-
zust követően a második részben Szent Jeromos szerzeteséletrajzainak kutatástör-
ténetét ismertetem. Ehhez az alfejezethez kapcsolódva a második exkurzusban az 
ókori műfajok és a hagiográfiai diszkurzust hordozó keresztény irodalom viszo-
nyáról ejtek szót.  

A rákövetkező két fejezetben, disszertációm tartalmi középpontjában végzem el 
a szerzeteséletrajzok narratológiai leírását: a II. fejezetben az elbeszélők rendsze-
rére, a III. fejezetben pedig az elbeszélés hogyanjára összpontosítok. A két fejezet 
azonos szerkezet szerint épül fel: a fejezeteket nyitó módszertani szakaszban előbb 
áttekintem az elemzési kategóriákat, megmagyarázom a leírásban használt fogal-
makat, majd sorra véve a három életrajzot, a kidolgozott és bemutatott szempon-
tok alapján elemzem őket. A II. fejezet végére illesztettem egy recepcióesztétikai 
exkurzust, amely a Jeromos korabeli irodalmi körforgás viszonyait vázolja az élet-
rajzok néhány paratextusa segítségével.  

Disszertációmat az eredmények összefoglalása és kitekintés zárja a IV. fejezetben. 
 

                                                                                                                                      
mészetesebb” – metodológiát dolgoz ki, amelyben a környezetet, cselekményt, perspektívát és a 
recepciót vizsgálja (FINNERN 2010, 74). 
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I. Bevezetés 

Narratológiai paradigmák 

A NARRATIVITÁS MINT EGYETEMES TULAJDONSÁG  
ÉS A NARRATOLÓGIA TUDOMÁNYA 

Vizsgálódásom kiindulópontját az a megállapítás alkotja, hogy Jeromos három 
szerzeteséletrajza elbeszélő szöveg – a cselekmény szempontjából fontos és kevésbé 
fontos mozzanatokat sorolnak fel lineáris rendben; a bennük felsorolt események 
közvetítettek, azaz térben és időben nem jelenvalóak, s egy elbeszélő instanciához 
kötődnek; a cselekmény felsorolt mozzanatai időben és térben strukturáltak; végül 
pedig a valóságra vonatkozó és a költői igénnyel lépnek fel. 

Cselekmény alatt a Vita Pauli egymást követő és ok-okozati összefüggésben 
álló eseményeit értem, Szent Antal útra kelésétől egészen Szent Pál eltemetéséig; 
ezen belül fontos mozzanatnak Szent Antal találkozását a hippokentaurral (VP 7), 
kevésbé fontosnak például azt, hogy az oroszlánok farkukat csóválva érkeztek 
Szent Pál temetésére. (VP 16) A közvetítettség konkrétan azt jelenti, hogy az elbe-
szélt történések a múlthoz tartoznak, s úgy értesülünk róluk, hogy valaki a múltból 
előhozza, felidézi, majd elmondja őket – az elmondás aktusát természetesen meta-
forikus értelemben véve, hiszen olvassuk a szöveget. Az időbeli strukturáltság pél-
dául abban jelentkezik, hogy Szent Pál élete száz esztendejéről egyetlen mondatot 
hallunk (VP 6), míg Szent Antal kétnapos utazása az írásmű negyedét teszi ki. (VP 
7–10) Ráadásul a szöveg folyamatosan megerősíti, hogy a valóságban minden az 
elmondottakkal pontosan megegyezően történt, s közben lépten-nyomon a retori-
kai csiszoltság elemeit is felfedezzük (ez a valóságra vonatkozó és a költői igény). 

Ez a Silke Lahn és Jan Christoph Meiser, valamint Matias Martinez és Michael 
Scheffel narratológiai bevezetőin alapuló iménti jellemzés18 egyfelől fölösleges-
nek, másfelől egyszerűnek, sőt felületesnek tetszhet. Fölöslegesnek, mert a szent-
életrajzokat nem elbeszéléses mivoltuk felől szokták vizsgálni, – ha egyáltalán, 
akkor inkább műfaji osztályozást szoktak alkalmazni –, egyszerűnek, mert nem 
meríti ki a szokásos értelemben vett elbeszélő műfajok (elbeszélés, novella, re-
gény) valódi jellemzőit. A leírás mégis pontos – még ha a példákat kissé el is tú-
loztam –, ráadásul olyan jellemzőkre mutat rá, amelyeket a XX. század utolsó har-
madát megelőzően nem volt szokás kellően reflektáltan vizsgálni. 

 A három szerzeteséletrajz elbeszélés, s ezzel az irodalom határain messze túl-
mutató jelenséghalmazba illeszkedik bele. A XX. századi szellemtudományok 
egyik új felismerése ugyanis az volt, hogy a „narratíva” korántsem csak az irodal-

                                                 
18 LAHN–MEISTER 2008, 6–8; a fikcióhoz és valóságigényhez, valamint a hétköznapi és költői be-
széd szembeállításához lásd: MARTINEZ–SCHEFFEL 2009, 9–19. 
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mi alkotások körére jellemző fogalom. Jerome Bruner szerint19 az emberi beszéd 
két változatban jelenik meg: lehet argumentáló (logikus–tudományos), vagy törté-
netmondó (narratív) jellegű, s amint Orosz Magdolna felhívja rá a figyelmet, az 
emberi élet és benne a kultúra jelenségei, valamint a rájuk vonatkozó reflektálá-
sunk nagyon gyakran éppen narratív természetűek.20 A narrativitás ilyen nagyará-
nyú jelenlétét magyarázandó egyes kognitív pszichológiai elméletek ezért „[…] a 
narrativitást, a « történetszerűséget » mentális tevékenységnek, alapvető kognitív 
folyamatnak tekintik, s azt ily módon mintegy a nyelvi szintnél « mélyebb » szin-
tűnek tételezik”.21 De nem okvetlenül szükséges, hogy a narratív struktúrákat az 
embernek a világ és önmaga észlelését strukturáló kognitív adottságaként ve-
gyük.22 A narrativitás értelmezhető „az emberi tudat időbeliségének, ezen idő-
beliség, a megélt idő érzékelésének és kifejezésének tükrében”23 is. Ily módon a 
narratíva ugyancsak általános kategória, de nem a tudat általános kognitív szintje, 
hanem a tudat időbelisége s az időbeliség élményének kifejezése felől értelmezendő. 
Paul Ricoeur a narratív struktúrákat az emberi időtapasztalathoz köti, s azt állítja, 
hogy a temporalitás nem mondható el közvetlen beszéddel, „hanem a narráció 
közvetett diszkurzusának közvetítését igényli”24, sőt épp az elbeszélés nyújthatja 
azt a fórumot, amelyen az ember szembesülhet saját időbeliségével, véges mivol-
tával. A narráció mint a történeti azonosságtudat megteremtője és kifejezője, egy-
ben az emberi önazonosság keresésének, valamint megkonstruálásának keretét is 
hordozza: 

Az ember életének értelemkeresése narratív keretben zajlik, amennyiben az 
ember saját múltja, jelene, jövője „elbeszéléséből”, történetéből építi fel ön-
magát. E folyamat narratív jellege egyúttal nemcsak az ember privát „törté-
netét” érintheti, hanem [...] csoportképző identitásának, társadalmi „funkcio-
nálásának” kereteit is, hiszen az ember különböző társadalmi, politikai, gaz-
dasági, kulturális hovatartozása is a társadalomban, kultúrában narratív for-
mában továbbhagyományozott és „tárolt” tudás és konvenciók alapján vagy 
ellenére alakul ki.25 

A narratív beszédmód tehát mélyebb emberi állandó, amely szinkron és diakron 
szinten különböző kifejezési módokat talál magának, gondoljunk a hétköznapi el-
beszélésekre, a családban hagyományozódó történetekre, az orvossal, a pszicholó-
gussal való beszélgetésre és a gyónásra, vagy éppen az irodalom története során 

                                                 
19 Jerome BRUNER, „A gondolkodás két formája” = Narratívák 5. Narratív pszichológia, szerk. 
LÁSZLÓ János – THOMKA Beáta, Kijárat, Budapest, 2001, 15–27. Idézi: OROSZ 2003, 14–15. 
20 OROSZ Magdolna, „Az elbeszélés fonala”. Narráció, intertextualitás, intermedialitás, Gondolat, 
Budapest, 2003, 9. 
21 OROSZ 2003, 14. 
22 Orosz Magdolna bevezetőjében elutasítja Jerome Bruner Martin Kreiswirth által „narratív natu-
ralizmusnak” nevezett felfogását: OROSZ 2003, 15. 
23 OROSZ 2003, 15. 
24 P. RICOEUR, Temps et récit. I–III, Seuil, Paris, 1985. III. 435. Idézi: OROSZ 2003, 15. 
25 OROSZ 2003, 17. Ha máshogy nem jelzem, az idézetekben a kiemelés mindig tőlem. 
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kialakult számtalan elbeszélő műfajra. Az elbeszélésesség az irodalom szintjén 
természetesen különös hangsúllyal jelenik meg, s – az emberi tudat és a kultúra 
egyéb részrendszereiben jelen lévő narratív vonások fölfedezésével ellentétben – 
régóta tudott és reflektált jelenség.  

Jóllehet az (irodalmi) elbeszélések vizsgálata eredetileg a filológusok feladata 
volt, az irodalomtudományon belüli elbeszéléskutatás fellendülésének köszönhe-
tően a XX. század közepétől a társadalomtudományok számos részdiszciplínája 
(történettudomány, szociológia és politológia) is felfigyelt arra, hogy az „elbeszé-
lés”, az irodalminál jóval általánosabb kategória, s emellett reflektált saját tudo-
mányos diskurzusainak elbeszéléses jellegére is. A „narratíva” mára metafogalom, 
a tudományos gondolkodásban pedig Kreiswirth fogalmával akár „narratív” for-
dulatról („narrativist turn”) is beszélhetünk.26  

Visszatérve az irodalomhoz: nézzük, miként közelít specifikusan az irodalom-
tudomány az elbeszélő szövegekhez. Ezek elméletével, történetével és elemzésé-
vel az irodalomtudományon belül a narratológia27 foglalkozik. (Magát a kifejezést 
Tzvetan Todorov alkotta meg Grammaire du Décaméron című művében.) Ansgar 
Nünning anglista, a gießeni egyetem irodalom- és kultúraelmélet professzora, az 
angolszász narratológia kutatója a következőképp határozza meg a narratológia 
fogalmát és célját: 

[Narratologie ist die] Bezeichnung für heterogene Ansätze der Erzählfor-
schung, die auf eine systematische Beschreibung und Erforschung der Arten, 
Strukturen und Funktionsweisen narrativer Phänomene abzielen.28 

A meghatározás egyfelől rámutat a narratológia korábban már említett sajátossá-
gára, miszerint az elbeszélő szövegek leírása, valamint az elbeszélő szövegek el-
méleteinek megalkotása képezi e tudományterület elsődleges és eredeti célját, míg 
az elbeszélő szövegek elemzése csak másodlagos és a narratológia tudománytörté-
netében később megfogalmazott célkitűzésként szerepel. Másfelől azt is látjuk, 
hogy a fogalom nem egyetlen paradigmát, hanem egymás mellett párhuzamosan 
létező, egymást kiegészítő, s esetenként egymással ellentétes irányzatokat takar. A 
fenti definíciót elmélyítve a narratológia mint elbeszéléskutatás illetékességi terü-

                                                 
26 A kifejezést Martin Kreiswirth alkotta: KREISWIRTH 1992, 630. Idézi: OROSZ 2003, 10. A narra-
tológia interdiszciplináris lehetőségeit Jörg Schönert így foglalja össze: „Narratologie kann für die 
interdisziplinäre Praxis gelten: (1.) als Teilaspekt einer umfassenden Texttheorie, (2.) als Heuristik 
und « Werkzeug » zur Textanalyse und Textinterpretation; sie ließe sich dabei bis hin zu einer vor-
strukturierenden Kasuistik erweitern, (3.) als systematisch entwickelter Deskriptionsmodus (der 
allerdings nicht frei von « Interpretation » zu halten ist), (4.) als interdisziplinäres Wissenssystem.“ 
SCHÖNERT 2004a, 136. Ugyanígy: SCHÖNERT 2004b, 185. 
27 A német terminológiában a „Narratologie” kifejezés mellett párhuzamosan szerepel az „Erzähl-
forschung”, „ Erzähltheorie” és „Erzähl(text)analyse” kifejezés. A nemzetközi szóhasználatban is a 
„narratology” kifejezés honosodott meg a „narrative theory” és „narrative analysis” mellett. A 
narratológiai bevezetések rendkívül hosszú sorából az általam használt legfontosabb munkák: 
MARTINEZ–SCHEFFEL 2009; SCHMID 2005; FLUDERNIK 2006; BAL, 1997; Einführung in die 
Erzähltextanalyse (2004); LAHN–MEISTER 2008. Magyarul alapvető bevezetés: OROSZ 2003. 
28 NÜNNING 1998, 146–147. 
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leteit Jörg Schönert, a hamburgi narratológiai kutatócsoport (ICN) professzora a 
következőképpen definiálja:29 

Der wichtigste Anwendungsbereich für Narratologie ergab sich bislang für 
die Philologien. Dabei lassen sich für Narratologie im engeren Sinne (als Er-
zählforschung / Narrative Studies), also primär für den Teil-Gegenstandsbe-
reich ,literarische Texte’, folgende Arbeitsgebiete abgrenzen: (1) Erzähl-
theorie / Narrative Theory (hier eingeschlossen ist u. a. die Poetik des Ro-
mans): als theoretisch orientierte Narratologie – mit (möglichen) Basistheori-
en aus Philosophie, Anthropologie / Kulturtheorie, Kognitionstheorie, Kom-
munikationstheorie, Semiotik, Texttheorie, Linguistik; (2) Geschichte des 
Erzählens / History of Narratives (insbesondere Gattungsgeschichte der Er-
zählprosa): als historisch orientierte Narratologie; (3) Erzähltextanalyse / 
Analysis and Interpretation of Narratives: als angewandte Narratologie. 

Schönert a narratológiai kutatások kettőezres évek eleji irányai fényében ki-
egészíti a szűken vett narratológia alkalmazási területeit az elbeszélő műfajok tör-
ténetének kutatásával, valamint beemeli a korábban egyébként távolságtartással 
kezelt interpretációs munkát a kutatás fősodrába.30 Egy további, eddig nem emlí-
tett terület, amelynek valószínűleg ugyancsak a narratológia kutatási tárgyát kell 
majd képeznie, magának a narratológiának a története. A legtöbb bevezetés vala-
miként érinti ezt a témát, általában a narratológián belüli irányzatok és eszköztá-
ruk bemutatásánál, ugyanakkor az átfogó munka még hiányzik.31 Természetesen 
kérdés az, hogy mennyien választható el a narratológiatörténet a narratológia tu-
dományos paradigmáiban használt eszköztárainak diakron tárgyalásától. A kutatás 
ma inkább az egyes elemzési kategóriák monografikus tárgyalása felé halad, ame-
lyek rendre tartalmazzák a tudománytörténeti áttekintést.32 Vállalva az ebből fakadó 
ismétléseket, azt a célt szem előtt tartva, hogy a szerzeteséletrajzok elemzésében 
használt szempontrendszer és terminológia világosan követhető legyen, legalábbis 
paradigmák szintjén röviden áttekintem a narratológiatörténet modernkori súly-
pontjait. 

                                                 
29 SCHÖNERT 2004a, 136. 
30 Az említett területeket Schönert a narratológiának mint szövegelméletnek az interkulturális nar-
ratológia mint a kilencvenes években jelentkező új narratológiai kutatási irány elemezési gyakorla-
tának összefüggésében is megfogalmazza: Schönert 2004b,185. A szövegelemzés mint alkalma-
zott narratológia kérdésére az alábbiakban még részletesebben kitérek. 
31 Tudománytörténeti bevezetések és áttekintések: JAHN 1998; OROSZ 2003, 20–45; HERMAN, 
2005; EISEN 2006, 45–59. Nagyon röviden tárgyalja: SCHÖNERT 2004a, 138–140. A Poetics Today 
folyóirat hasábjain érdekes vita bontakozott ki a német és az angol nyelvterület narratológiai fejlő-
désének összehasonlításában, s ebből adódóan az „interkulturális narratológia” szükségességét ille-
tően. A vitaindító: DARBY 2001. Reakciók: FLUDERNIK 2003; KINDT–MÜLLER 2003a. Darby vála-
sza: DARBY 2003. A kérdést továbbviszi: KINDT–MÜLLER 2004. 
32 Elég a De Gruyter kiadó Narratologia (Contributions to Narrative Theory) sorozatára utalni, 
amelynek 22. darabja a tér kérdéskörét (DENNERLEIN 2009) tárgyalja. A szisztematikus tárgyalást 
időrendi elrendezésű Forschungsbericht vezeti be. 
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A NARRATOLÓGIATÖRTÉNET ARTIKULÁCIÓS PONTJAI 

Általában elfogadott, hogy a narratológia modern tudományának születési helye a 
Communications című francia folyóirat 8. száma 1966-ban, melynek témája: L’a-
nalyse structurale du récit volt.33 Maga a szám olyan ma klasszikusszámba menő 
narratológusok akkoriban innovatív munkáit hozta, mint Roland Barthes, Algirdas 
Julien Greimas, Claude Brémond, Umberto Eco, Christian Metz, Tzvetan Todorov 
és Gérard Genette. Az a folyam, amely 1966-ban felszínre tört, számos korábbi 
föld feletti és alatti érből táplálkozott. Éppen ezért a narratológia történetének első 
szakaszát a ’60-as évek közepét megelőző prestrukturalista kezdeteknél szokás 
megadni. Orosz Magdolna és Ute E. Eisen (Nünningen alapuló) felosztását követve 
a modernkori narratológia fejlődésének három szakaszát különböztethetjük meg:34  

1. Prestrukturalista kezdetek – (1910–1960-as évek közepe) 
2. Strukturalista (klasszikus) fázis – (1966–1980-as évek vége) 
3. A revízió és az interdiszciplináris továbbfejlesztés (posztklasszikus) fázisa – 

(1980-as évek végétől napjainkig) 

Prestrukturalista kezdetek 

A narratológia klasszikus korszakát megelőző prestrukturalista szakaszra egyfelől 
a szorosan vett irodalomtudományon túlról érkező impulzusok jellemzőek. Meg-
határozza Ferdinand de Saussure és Roman Jakobson munkássága, akik az iroda-
lomtudományban meginduló strukturalizmust alapozták meg a nyelvészet oldalá-
ról. Másfelől a döntő indíttatást az elbeszélés iránti elmélyültebb érzékenység felé 
a végső soron ugyancsak nyelvészeti alapokon álló orosz formalizmus, valamint 
az amerikai Új Kritika adta meg. Az orosz formalizmus első képviselőinek, az 
1915 és 1930 között, Pétervárott és Moszkvában működő, nyelvészettel és az iro-
dalmi nyelv működésével foglalkozó OPOJAZ-nak35 egyik legjelentősebb hozzá-
járulása a későbbi strukturalista alapon kialakuló narratológiához az elbeszélés két 
szintjének, a fabulának és a szüzsének megkülönböztetése volt. A formalista 
kutatások, elsősorban Alekszandr Veszelovszkij nyomán Viktor Sklovszkij és Bo-
risz Tomasevszkij arra mutatott rá, hogy különbséget kell tenni az elbeszélő szö-
                                                 
33 JAHN 1998, 29. Genette német kiadásához írott utószavában Jochen Vogt a francia narratológiai 
iskola alapító okiratának nevezi ezt a folyóiratszámot. Genette-et ugyanitt a strukturalista elbeszé-
léskutatás csúcspontjának nevezi. Vö. GENETTE 1998 [2010], 274. 
34 OROSZ 2003, 21; EISEN 2006, 45; NÜNNING 1998, 131. Valamelyest eltér a hármas felosztástól 
Jörg Schönert, aki a hagyományosan harmadiknak vett szakaszt két részre bontja, s az 1980–1995 
közötti időszakot a hagyományos narratológia és a „new narratologies” („új narratológiák”) közöt-
ti váltásnak tekinti. Ebben egyfelől a hagyományos módszerek dekonstrukciója, másfelől az „iro-
dalmon kívüli” diszciplínák (film, historiográfia, jog) bevonódása történt meg, míg a negyedik, az 
1995 óta tartó szakaszra a narratológia reneszánsza („reconsideration”) volna jellemző. Ez utóbbi-
hoz tartoznak olyan jelenségek, mint a narratológia hagyományos módszereinek újraalkalmazása, 
másfelől a kultúratudományok felé való nyitás. SCHÖNERT 2004a, 138–140. 
35 JEFFERSON–ROBEY 1995, 27–35. Ld. még az orosz formalizmushoz: EISEN 2006, 47, 16. jegyzet. 
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veg két dimenziója – az elbeszélt események (rekonstruált) kronologikus egymás-
utánja, vagyis a „történet” (fabula), valamint a történet elmondásának mikéntje, a 
„történetmondás” (szüzsé) – között.36  

A másik jelentős eredmény, amellyel az orosz formalizmus az elbeszéléselmé-
let későbbi fejlődését döntően meghatározta, az Vlagyimir J. Propp A mese morfo-
lógiája című, 1926-ban megjelent munkája volt. Propp számára egy történet két 
alapelem szerepű típusa a „funkció” (lényegében egy cselekvés) és a hős, aki azt 
végrehajtja. Az elemzés során Propp kimutatta, hogy nagyszámú hős viszonylag 
korlátozott számú funkcióban szerepel. A cselekvéssel megjelenített funkciók jel-
legükben és sorrendjükben is általánosak. A konkrétan megjelenő szöveg, a va-
rázsmese mögött tehát egy általános séma vagy struktúra húzódik meg. Azzal, 
hogy Propp egyetlen konkrét műfajt, az orosz varázsmesét vizsgált, továbbá kizá-
rólagosan lineáris sorrendű (a paradigmatikus kapcsolatokat kizáró) funkciót en-
gedett meg,37 szorosra vonta a vizsgálatba bevonható művek csoportjának, vala-
mint az elmélet kiterjeszthetőségének határait. A kutatás ugyanakkor folytatódott 
Lévi-Strauss, Greimas, Bremond, Lotman és Prince munkásságával, s a „történet” 
(cselekmény) bőséges elemzési és leírási kategóriáihoz vezetett. 

Az amerikai Új Kritika döntő hozzájárulása az elbeszéléselméletek kialakításá-
hoz az önmagában vett szöveg autonómiájának radikális állítása volt, amelyet 
mind a műalkotásról és annak funkciójáról, mind a műalkotás leírásáról vallott 
felfogásukban képviseltek. A mű szemantikai autonómiájának védelmében óvtak 
a hibás interpretációs eljárásoktól: az „intencionalitás téveszméjétől” és az „hatás 
téveszméjétől”. 38 Jóllehet az újkritikusok interpretációs törekvései elsősorban a lí-
rára irányultak, hatásuk a narratológia egyes későbbi pontjain rendkívül erőtelje-
sen érezhető. Gondolhatunk itt a szerző kérdéskörére, amely az „intencionalitás 
téveszméjének”39 kritikájából kiindulva Wayne C. Booth „implied author”40 fo-
galmán és annak vitatásán keresztül a szerző „visszatéréséig” vezetett.41 

Ugyanerre az időszakra esik a narratológia előfutáraként Käte Friedmann az el-
beszélő fogalmának bevezetésével (1910); Percy Lubbock a point of view, vala-
mint a showing és telling fogalompár szembeállításával (1921); E. M. Forster a story 
és a plot, valamint a round and flat characters fogalmának megkülönböztetésével 
(1927); Käte Hamburger az elbeszélő funkciók tisztázásával (1957); Günther 
Müller az elbeszélés idejének és az elbeszélt idő szembeállításával (1947), vala-
mint tanítványa, Eberhard Lammert a Bauformen des Erzählens című művével; 
Wayne C. Booth a már említett Implied Author fogalmával (1961), végül a korai 
Franz Stanzel saját elbeszéléselméletének kidolgozásával (1955, majd 1979).42 

                                                 
36 Vö. OROSZ 2003, 29. 
37 Vö. OROSZ 2003, 24. 
38 JEFFERSON–ROBEY 1995, 92–93. 
39 WIMSATT–BEARDSLEY 1954. Magyarul: „Az intencionalitás téveszméje” = A modern irodalom-
tudomány kialakulása (1998), 369–380. 
40 BOOTH 1961. A vonatkozó fejezet fordítása: Texte zur Theorie der Autorschaft (2000), 142–152. 
41 Vö. a Rückkehr des Autors (1999) kötetet. 
42 A szerzők és munkáik felsorolásához lásd: EISEN 2006, 48. 
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A narratológia strukturalista fázisa 

Jóllehet az irodalomtudományi strukturalizmus a Prágai Nyelvész Kör munkássá-
gának köszönhetően már a XX. század húszas éveiben megszületett (gondoljuk a 
cseh Jan Mukařovský és az orosz Roman Jakobson munkásságára), s a formaliz-
mus és a strukturalizmus közötti váltás a negyvenes évekre lényegében végbe-
ment, a narratológián belüli strukturalista korszakot csak a francia strukturalizmus 
fellépésétől, a hatvanas évek közepétől számítják. A strukturalista szemléletmód 
ekkora a francia társadalomtudomány szinte minden ágában meghatározóvá vált – 
a francia strukturalizmus egyik csúcsa Claude Lévi-Strauss munkássága az etnog-
ráfiában –, s a Roland Barthes körül kialakuló iskola (az ő tanítványai Tzvetan To-
dorov és Julia Kristeva) mind a szemiotika (Algirdas J. Gremias), mind a narratológia 
(Gerard Genette) területén nagyot alkotott. Hasonló strukturalista kutatások foly-
tak a volt Szovjetunióban (Jurij M. Lotman), Hollandiában (Mieke Bal), Izraelben 
(Slomith Rimmon-Kenan) s az USA-ban (Jonathan Culler, Seymour Chatman). 
Az utóbbi szerzők már a strukturalista tudásrendszer gyakorlati felhasználhatósá-
gát is keresik, és a nyolcvanas évek során az elmélyítés mellett sok szempontból 
pontosítják, illetve kritikával is illetik a hatvanas-hetvenes évek fő strukturalistáit. 
Slomith Rimmon-Kenan (1983) például saját kutatási előzményei között az Új 
Kritikát, az orosz formalizmust és a francia strukturalizmust, továbbá a tel-avivi 
irodalmi iskolát említi, kiegészíti viszont kutatásait olvasás-fenomenológiai és a 
recepcióesztétikai kérdések vizsgálatával is; Seymour Chatman (1978) pedig kife-
jezetten az anglo-amerikai, orosz és francia irányzatok szintézisének megteremté-
sét tűzi ki céljául, s a point of wiev és az implikált szerző témáival bővíti a szoká-
sos vizsgálódást. Rimmon-Kenan, Chatman és Bal munkásságát folytatja Gerald 
Prince és Michael Toolan is a nyolcvanas és a kilencvenes évek fordulóján. 

A strukturalizmus általános vonásainak tárgyalásakor két lényeges elemet szo-
kás kiemelni, amelyek az itt vázolt narratológia-történetünk szempontjából is 
meghatározóak.43 Az első a strukturalizmus nyelvészeti indíttatása. Bókay Antal 
azt hangsúlyozza, hogy míg az orosz formalizmus nem találta meg azt az elméleti 
hátteret, amely keretet tudott volna adni megfontolásaiknak, addig a strukturaliz-
mus számára a nyelv teljességét (langue és parole szintjén egyaránt) megragadni 
kívánó nyelvészeti elmélet biztosítani tudta azt. A cél az volt, hogy az „irodalmi 
kompetenciát egy meghatározott nyelvészeti felfogás eszköztárával” is definiál-
ják. A strukturalizmus másik – a közben kialakított narratológiák számára még je-
lentősebb – vonása annak szisztematikus interpretációs felfogása:  

[A] struktúra nemcsak egy létező formája, hanem ugyanannak a létezőnek 
homológ megismerési formája is. Az interpretáció voltaképpen a tárgy for-
mája, és a tárgy formájának megvilágosodása, kidolgozása igazából interpre-
táció. […] A strukturalizmus […] tagadja az interpretációt, mert kizárólag 
azt a jelentést ismeri el, ami a tárgy formájában benne rejlő jelentés. Más-
részt minden hermeneutika és hagyományos értelmezési rendszer az egyes 

                                                 
43 BÓKAY 2001, 192–193. 
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műre irányult. A strukturalizmus ezzel szemben az egyes irodalmi mű kap-
csán is mindig általános műmegismerési vagy műszerkezeti modellt keresett, 
az interpretáció szerepe az volt, hogy ilyen sémák kitermelésével a többi 
egyedi mű is a típus, a séma alá legyen sorolható.44 

Ebből a hozzáállásból érthető, hogy a strukturalista narratológiáknak nem volt cél-
ja egyes művek narratológián alapuló értelmezése, sokkal inkább az egyes művek 
az általános felé való elvonatkoztatás kiindulópontját képezték. Todorov a már 
említett Communications folyóirat 8. számában megjelent Les catégories du récit 
littéraire című cikkében az elbeszélő művek általános kategóriáihoz Laclos Vesze-
delmes viszonyok című művén keresztül jut el, 1969-es La grammaire du Décamé-
ron című művében pedig a Dekameron novellafűzére alkotja az általános érvényű 
narratív nyelvtan kiindulópontját.45 Genette a Figures III. kötetében 1972-ben 
megjelent Discours du récit: essai de méthode című részben46 Proust Az eltűnt idő 
nyomában című regényének vizsgálatából indul ki, s jut el összetett kategória-
rendszeréhez. Éppen a narratológia eszköztárának bővülése, az interpretáció igé-
nye felé való fordulás, valamint a narratív megközelítések tárgyának változása 
mutatja a ’80-as évek végén végbemenő paradigma- és korszakváltást.  
 
A strukturalista narratológia jellemzéséhez nézzük röviden két kiemelkedő képvi-
selőjének, Jurij M. Lotmannak és Gérard Genette-nek megközelítését. 

Az orosz strukturalizmus szellemkörnyezetében álló, észt származású kultúra- 
és irodalomtudós Jurij M. Lotman az 1970-ben keletkezett, az irodalmi szövegek 
szerkezetéről írott munkájában – ahogy Bókay Antal értelmezi – a nyelvet és az 
irodalmat hasonló, de nem alá-fölérendeltségi viszonyban álló modelláló rendsze-
reknek tekinti, amelyben a nyelv a saját szabályszerűségek szerint működő iroda-
lom előfeltételét teremti meg, miközben az irodalmi rendszer autonóm működése 
megmarad:47 

Die Sprache eines künstlerischen Textes ist ihrem ganzen Wesen nach ein 
bestimmtes künstlerisches Modell der Welt und gehört in diesem Sinne mit 
ihrer ganzen Struktur zum „Inhalt“, d. h. sie trägt Information. […] [D]ie 
künstlerische Sprache […] modelliert das Universum in seinen allgemeinsten 
Kategorien, die als allgemeinster Gehalt der Welt ihrerseits die Seinsweise 
der konkreten Dinge und Erscheinungen bilden.48 

                                                 
44 Uo. Kiemelés az eredeti szövegben. 
45 A műhöz lásd: OROSZ 2003, 32–34. 
46 Magam a német fordítást használom, amely együtt hozza a Discours du récit, valamint az 1984-
ben megjelent Nouveau discours du récit szövegét: GENETTE 2010. Genette munkájának egy része 
olvasható magyarul: Gérard GENETTE, „ Az elbeszélő diszkurzus (Bevezetés)”, ford. LOVAS Edit = 
Az irodalom elméletei I. Szerk. THOMKA Beáta. Jelenkor–JPTE, Pécs, 1996. 61–98. A továbbiak-
ban a német kiadásra hivatkozom (GENETTE 2010 [1972] rövidítéssel), szükség esetén utalok a 
magyar fordításra is (ekkor a GENETTE 1996 [1972] rövidítést használom. 
47 Vö. BÓKAY  2001, 217. 
48 A következőkben mindig a német fordítást idézem: LOTMAN 1993, 35. 
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Az irodalmi művek a nyelvi jelrendszer működéséhez hasonlóan hozzák létre a 
„jelentést”, ezért az irodalmi jelentés vizsgálatának a nyelvi jelrendszer vizsgála-
tához hasonlóan kell alakulnia. A nyelv szintagmatikus és paradigmatikus kapcso-
lataihoz hasonlóan Lotman a művészi szövegben is megkülönböztet szintagmati-
kus és paradigmatikus elemeket. Az elbeszélő szöveg legkisebb egysége, ame-
lyekből egy szüzsé felépül, az „esemény”. Egy mű szerkezete az egymással para-
digmatikus kapcsolatban álló szüzsé-elemek, az események szintagmatikus elren-
dezésének feleltethető meg.49 Magát az eseményt Lotman határátlépésnek, azaz 
„térbeli” történésnek látja. Éppen ezért a továbbiakban az elbeszélő szövegek ese-
ményszerkezetét (s az ezek hátterét képező térszerkezetét) kutatja, mert – a struk-
turalista paradigma értelmében – ennek megismerése és egzakt leírása vezet el 
egy elbeszélő mű jelentésének megragadásához.  

Fontos kiemelni, hogy amikor Lotman a „szüzsé” és a „szüzsés szöveg” fogal-
makat használja, s a „fabula” és a „szüzsé” szembeállításában Tomasevszkijre hi-
vatkozik,50 akkor szüzsé alatt még az eredeti tomasevszkiji fogalmat érti („die Ge-
samtheit derjenigen Motive in derjenigen Reihenfolge und Verknüpfung, in der 
sie im Werk vorliegen”51). Ezt az eredeti felfogást Tzvetan Todorov fejlesztette 
tovább a már említett 1966-os Les catégories du récit littéraire című cikkében, 
amelyben a diszkurzus („történetmondás”) fogalmat is bevezette. Ez utóbbi alatt 
az elbeszélésnek a „fabulával” szembeni szintjét érti: „[hier] zählen nicht die er-
zählten Ereignisse, sondern die Weise, wie der Erzähler dafür gesorgt hat, dass 
wir sie kennen lernen”.52 Lotman szüzsé alatt valójában tehát a cselekményszerke-
zetet (Handlungsschema)53 érti, nem pedig a „történetmondást”. Azzal, hogy pe-
dig, hogy az „eseményszerkezetre” koncentrál, végső soron a „történetet” szintjét 
vizsgálja. Lotmannak elsősorban az elbeszélő művek térszerkezetét feltáró, az el-
beszélt történetre összpontosító elemzési kategóriái a későbbi strukturalista és 
posztmodern narratológiák eszköztárának szerves részévé váltak. Az elemzési ka-
tegóriákat pedig egy másik strukturalista tudós, Gérard Genette bővítette ki. 

Genette említett Discours du récit című, 1972-ben megjelent tanulmányában az 
elbeszélő szövegek két szempontjának, a történetnek, valamint a történetmondás-
nak kettőséhez egy harmadik szempontot, a „narrációt” (narration) fűz hozzá. A 
„narráció” az elbeszélést létrehozó aktus, illetve az azt tartalmazó szituáció: 54 

                                                 
49 LOTMAN 1993, 300. 
50 Lásd a „Das Problem des Sujets” fejezetet: LOTMAN 1993, 329–340. 
51 Idézi: MARTINEZ–SCHEFFEL 2009, 22. Magyarul: Borisz TOMASEVSZKIJ, „Irodalomelmélet”, = 
BÓKAY–VILCSEK 1998, 268–287. 
52 Idézi: MARTINEZ–SCHEFFEL 2009, 25. 
53 MARTINEZ–SCHEFFEL 2009, 25 a cselekményszerkezetet a „történet” szintjéhez utalja: „Das Hand-
lungsschema ist ein aus der Gesamtheit der Erzählten Ereignisse abstrahiertes globales Schema der 
Geschichte, das nicht nur für den einzelnen Text, sondern für ganze Textgruppen (wie z. B. Gat-
tungen) charakteristisch sein kann. Durch die Integration in ein Handlungsschema erhält die Ge-
schichte eine abgeschlossene (Anfang, Mitte, Ende) und sinnhafte (z. B. archetypische) Struktur.“ 
54 A narratológiatörténet során az elbeszélő szövegek egyes szintjeire használt megnevezéseket 
áttekinti: MARTINEZ–SCHEFFEL 2009, 25.  
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Történetnek (histoire) nevezzük a jelentetett vagy a narratív tartalmat (mégha 
ez a tartalom kevésbé drámai vagy eseményes is), elbeszélésnek (récit) a szó 
legszorosabb értelmében a jelentőt, a kijelentést (signifiant, énonce), a disz-
kurzust vagy magát az elbeszélő szöveget, narrációnak (narration) pedig az 
alkotó elbeszélő eljárást és tágabb értelemben a valós és fiktív helyzet egé-
szét, amelyben az eljárás is benne foglaltatik.55 

Bár mindhárom kategóriát bevezeti, vizsgálataiban elsősorban a második és a har-
madik kategóriára, az elbeszélésre és a narrációra koncentrál, amelyek – így 
Orosz Magdolna – valójában nagyon összetartozó, ugyanannak a dolognak, „az 
elbeszélt világ ábrázolásának” két aspektusát megjelenítő fogalmak.56 Előbbit az 
elbeszélés idejének és módjának (a narratív információ szabályozásának) szem-
pontjaiból vizsgálja, utóbbi esetében a hang kérdését veti fel, azaz az elbeszélőnek 
a történethez képest elfoglalt helyzetét.  

Genette elemzési kategóriái – bár teljesen más alapon állnak, mint Lotmanéi a 
„történet” esetében – ugyancsak utalnak a strukturalista vizsgálat nyelvészeti 
meghatározottságára: 

Mivel minden elbeszélés […] egy vagy több esemény kapcsolatának nyelvi 
terméke, bármilyen meglepően hangzik, talán egy – a szó nyelvtani értel-
mében vett – igei forma kifejlesztésének nevezhető.57 

Genette-nek az idő, az elbeszélésmód és a hang vizsgálatára kifejlesztett kategó-
riáit a későbbiek során ismertetem. Az előbbi két szempont kidolgozásával, az 
időkezelés rendjének, az időtartamnak és a gyakoriságnak, továbbá a fokalizáció 
fogalmának bevezetésével Genette iskolateremtővé vált, sok későbbi narratológus 
az ő kategóriáit mélyíti el, módosítja, vagy illeti kritikával. Részben ezekre vá-
laszként született meg a Nouveau discours du récit 1983-ban.58 

A későbbi hagyományos narratológiai munkák (Chatman, Bal, Rimmon-Kenan) 
Genette nyomán vizsgálják az elbeszélő szövegeket a történetmondás szempontjá-
ból, ugyanakkor az elbeszélés tartalmi oldalát, magát a „történetet” sem hagyják 
ki a vizsgálatból. A történet szintjének megragadására – annak eseményszerkeze-
tével és szereplőivel együtt – új elemzési kategóriákat és modelleket dolgoznak ki. 
Mindazonáltal ez a bővülés még a strukturalista kereteken belül történik, s általá-
ban a szorosan vett irodalmi (fikcionális) elbeszélő szövegek elemzésére vonatko-
zik. A kilencvenes évek elején ugyanakkor egy további tárgybővülésre kerül sor a 
narratológiában, amely eredményeként nem csak fikcionális, hanem mindenfajta 
elbeszélést tartalmazó szöveget (különösen is a történetírás szövegeit) bevonnak a 
narratológiai elemzésbe. Ez a váltás (egy sor további módosítással együtt) új sza-
kaszhatárt is jelöl egyben.  

                                                 
55 Ford. Lovas Edit, GENETTE 1996 (1972), 63. Kiemelések az eredeti szövegben. 
56 OROSZ 2003, 37. 
57 GENETTE 1996 (1972), 65. 
58

 GENETTE 2010 [1983]). 
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Mielőtt a harmadik szakasz tárgyalására rátérnék, két megjegyzést kell tennünk 
a strukturalizmus hazai recepciójával kapcsolatban. Bókay Antal felhívja a figyel-
met arra, hogy magának a strukturalizmus irodalmi elméleteinek magyarországi 
recepciója ígéretes kezdetek után (1968/1-es Helikon, Hankiss Elemér kötetei) az 
1974-es „strukturalizmus-vita” ideologikus és politikai ellenállás miatt némileg 
megakadt, ám egy idő elteltével a strukturalista gondolkodásmód meghatározóvá 
vált, s a pozitivizmus mellett mind a mai napig ez jellemzi leginkább az irodalom-
felfogást.59 Míg ez a kijelentés általánosságban igaznak bizonyul, addig a klasszi-
kus strukturalizmus narratológiai eredményeinek recepciójával kapcsolatban már 
kevésbé állítható. Genette, Bal és Rimmon-Kenan hetvenes évekbeli elbeszélésel-
méletei teoretikus szinten alig, elemzések szintjén is ritkán jelennek csak meg. 
Nem így áll a helyzet viszont a nyolcvanas évek második felében keletkezett 
strukturalista indíttatású elméletekkel, illetve a korábbi elméletek módosításaival: 
Todorov és Kristeva, az intertextualitás és a diszkurzusban megjelenő képiség, a 
metalepszis és a metafikció kérdései képezik a kilencvenes évek második felétől 
erősödő recepció hátterét. A váltást ezen a téren is a narratológia harmadik szaka-
sza hozza a szerteágazó „posztklasszikus” elméletek szélesebb recepciójával. 

A másik rövid megjegyzés – a téma igazán megérdemelne egy külön vizsgála-
tot – a strukturalista elméletek magyar klasszika-filológián belüli recepciójára vo-
natkozik. Miközben a magyar klasszika-filológia a nyelvészet terén megismer-
kedett a strukturalista elméletekkel – jóllehet a nyelvoktatásba nem mentek át a 
latin transzformációs grammatikák – s az irodalmi elemzések terén is akad egy-
két próbálkozás, addig az irodalomértésben semmiképpen nem válik meghatáro-
zóvá a strukturalista paradigma. 

Posztklasszikus narratológiák 

A nyolcvanas évek közepén a narratológián belül valamiféle válság körvonalazó-
dott a historizmusnak elkötelezett, valamint a kialakuló posztstrukturalista iroda-
lomfelfogás által megfogalmazott kritika hatásaként. A kritika a revízió és az in-
terdiszciplináris továbbfejlesztés igényét váltotta ki az angolszász, a francia és a 
német narratológiai iskolák körében. Az ezt követően keletkezett narratológiai 
munkákat tekintve két fő irány bontakozik ki a narratológiai kutatásban: egy „neo-
klasszikus”60 orientációjú, valamint egy interdiszciplináris, a kultúratudomány 
alapjain álló útkeresés.61 A „neoklasszikus” irány jellemző műfajai a „bevezeté-
sek” és az egy-egy szempontot elmélyítő tanulmányok. Az 1990-es évek közepé-
től – s ez egyben jelzi a narratológia intézményesülését is – exponenciálisan nő az 
efféle bevezető (s egyben összefoglaló) munkák száma.62 
                                                 
59 BÓKAY 191. 
60 Jörg Schönert fogalma: SCHÖNERT 2004a, 136. 
61 A klasszikus és az új narratológiák közötti különbséghez, valamint az új irányzatok áttekintésé-
hez és jellemző bemutatásához lásd: NÜNNING–NÜNNING 2002a. 
62 Az eddig említetteken túl például: BAL 1997; Handbook of Narrative Analysis (2005), FLUDER-
NIK 2006; Narratologies (1999); What is Narratology? (2003); SCHMID 2005. 
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Az új narratológiai paradigmák megjelenésének következménye, hogy eltoló-
dás következik be a narratológiai vizsgálatok tárgyában. A strukturalistákra in-
kább jellemző fikcionális szövegekre való összpontosítás bővül a tágabb értelem-
ben vett elbeszélő szövegek körével. A narratológia célja így olyan eszközrend-
szer kifejlesztése, amely a mindenütt jelen lévő elbeszélő szövegek strukturális el-
veit, valamint működését képes megragadni és leírni.63 A fikciót tartalmazó szö-
vegek elemzése mellé (ez például Genette eredeti programja) a „faktuális”64 elbe-
szélő szövegek elemzése lép. 

A posztstrukturalista narratológiák tárgyának bővülése azt is jelzi, hogy ezek az 
elméleti irányok kezdenek eltávolodni az egyetemes fogalmi és módszertani appa-
rátustól, határozottan lemondanak az átfogó modellalkotás igényéről. A szöveg 
strukturalista elsőbbségét módosítják azzal, hogy szövegen kívüli aspektusokat is 
bevonnak a szövegleírási és elemzési folyamatba, elsősorban a szöveg pragmati-
kai aspektusait, valamint a kulturális kontextusba való ágyazottságát.65 Az elbe-
szélés kommunikatív-pragmatikai aspektusainak bevonása azt jelenti, hogy azt a 
különleges kommunikációs helyzetet kezdik vizsgálni, amelyben az irodalmi 
kommunikáció megvalósul. Így kerül be az (implikált) szerző és olvasó, valamint 
az elbeszélő és befogadó a narratológiai vizsgálódások körébe. Ezzel pedig a ko-
rábbi, elsősorban a történet és a történetmondás kettősére összpontosító szöveg-
modellt felváltja (de legalábbis mellérendelő kapcsolatba hozza) az elbeszélő szö-
vegnek a disszertáció bevezetőjében már említett kommunikációs modellje.66 

A narratológia elmozdulásában még nagyobb hatásúnak mutatkozik az iroda-
lomtudományok „cultural turn”-je, mert ez az a folyamat, amely az interdiszcipli-
náris narratológiák irányába vezet. A posztmodern irodalomtudomány a szövegek 
kulturális beágyazottságát, s a befogadók kulturális tudását is bevonja az elbeszélő 
szövegek kontextusába. A bekerülő új nézőpontok és hangsúlyok (gender studies, 
kognitív tudományok, pszichológia) 

oly módon „kontextualizálják” az elbeszélést, hogy a kultúra különböző disz-
kurzusaiban helyezik el, és figyelembe veszik történeti változásait is – mind-
ezek a törekvések ugyanakkor nem hagyhatják figyelmen kívül az elbeszélés 
elemzésére kidolgozott és bevált narratológiai fogalom- és eszköztárat, mely 
végső soron a „klasszikus” narratológia öröksége.67 

A közlésfolyamat pragmatikai aspektusainak bevonása, valamint a kultúratudomá-
nyos meghatározottság olyan vonások, amelyek egyértelműen igazolják az új nar-
ratológiák posztmodern meghatározottságát. A posztmodern számára ugyanis Bó-
kay Antal elemzése értelmében egy mű jelentése a szerző – mű – befogadó hár-
masságán belül már nem a szerző–mű viszonylatában (premodern), nem is a mű 
                                                 
63 A kultúra alrendszereiben jelenlévő narratívák áttekintéséhez lásd: NÜNNING–NÜNNING 2002b. 
64 A fikcionális és faktuális elbeszélés szembeállításához lásd még: MARTINEZ–SCHEFFEL 2009, 9–
19.  
65 Vö. OROSZ 2003, 39–40. 
66 A két modell szembeállításához lásd: Einführung in die Erzähltextanalyse (2004), 5–18. 
67 OROSZ 2003, 45. 
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immanenciájában (strukturalizmus), hanem a mű és befogadó kapcsolatában, ket-
tejük között helyezkedik el.68 A befogadó előzetes tudása, történeti-kulturális 
meghatározottsága újra meg újra befolyásolja a jelentés kialakítását: 

Alapvetően temporális természetű jelentés ez, mert a mű – befogadó reláció 
által létrehozott értelem hozzákapcsolódik, körülveszi a szöveget, és a követ-
kező befogadó már ezzel az értelmezési folyamatban kiegészített értelemmel 
együtt érti meg a szöveget, és az ő értelme már a szövegértelem, plusz az ér-
telmező értelme, plusz a saját értelmezése.69 

Ez a fajta hermeneutikai hozzáállás lehetővé teszi azt is, hogy a korábban is vizs-
gált elbeszéléselemzési kategóriák új, befogadó-központú szempontokkal bővülje-
nek. Ezt a recepcióesztétikát nagyon gyakran a szereplők elemzésében juttatják 
érvényre az új narratológiák.70 

A posztmodern új narratológiák három módon viszonyulnak tehát a klasszikus 
leírási modellekhez: továbbfejlesztik, elutasítják, vagy más tudományterülettel öt-
vözik azokat.71 Áttekintésként Mike Petry alapján a következő csoportosítás tehe-
tő (lásd 2. ábra).72 

Továbbfejlesztés feminista narratológia 
pragmatikus narratológia 
kognitív narratológia 
„természetes” narratológia 
lehetséges világok elmélete 

Reakció, elutasítás posztmodern és posztstrukturalista (de-
konstrukciós) narratológia 

Ötvözés interdiszciplináris narratológiák 
 – antropológia,  
 – mesterséges intelligencia 

 – kognitív pszichológia 
 – historiográfia 

2. ábra: „Új” narratológiák Mike Petry alapján 
 

                                                 
68 BÓKAY  2001, 276–277.  
69 BÓKAY 2001, 277. 
70 Vö. Einführung in die Erzähltextanalyse (2004), 61–65. A befogadói inferencián alapú szereplő-
leírást és elemzés elméletét dolgozza ki: JANNIDIS 2004. 
71 „Die Entwicklungs- und Anwendungspotenzial der Erzähltheorie ist offensichtlich noch immer 
sehr groß. Von einer ‚Krise der Narratologie’ kann angesichts der zahlreichen neuen Ausrichtun-
gen sicher nicht mehr gesprochen werden. [Die neuen Narratologien] lassen sich indes in ein grö-
beres, dreiteiliges Raster einordnen, und zwar nach dem jeweiligen Verhältnis der neuen Erzähl-
theorien zu den Methoden und Modellen der klassischen Narratologie. So kann grob zwischen drei 
Typen, nämlich (a) Weiterentwicklungen, (b) Reaktionen und (c) Verschmelzungen unterschieden 
werden.“ PETRY 2004, 224.  
72 PETRY 2004, 224. 
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Itt most nem célom, hogy akár csak nagy vonásaiban, vagy legjellemzőbb képvi-
selői alapján bemutassam az egyes új narratológiai iskolákat. Viszont érdemes ki-
emelnünk Mike Petry megállapítását velük kapcsolatban: egyik legfontosabb kö-
zös jellemzőjük az, hogy végleg lemondtak a klasszikus narratológia szövegköz-
pontú, formalista és deskriptív paradigmájáról, s ehelyett kontextus-központúak, 
az értelmezésre törekszenek, történetileg motiváltak, és többé-kevésbé holisztikus 
kulturális értelmezést céloznak meg.73 

A posztklasszikus narratológiákkal foglalkozó szakirodalom, valamint az egyes 
irányzatokat elmélyítő és továbbfejlesztő munkáknak a száma rendkívül nagy. Ér-
demes kiemelni a de Gruyter kiadó „Narratologia” sorozatát, amelyet teljességgel 
az új paradigma jegyében szerkesztenek, s amely első kötetének megjelenése 
(2003) az új paradigmák elfogadását is jelezte.74 Ugyanitt kell említeni a Thomka 
Beáta által szerkesztett „Narratívák” sorozatot, amely a posztstrukturalizmusban 
megindult narratíva-kutatás szövegeit ismerteti meg kritikus és gondos válogatás-
ban. A sorozat a képi elbeszélés,75 fikció,76 kultúratudomány,77 történelempoéti-
ka,78 narratív pszichológia,79 narratív reflexivitás,80 médiaelmélet,81 új történet-
írás82 és narratív teológia83 témáit veszi sorra, azaz a narratíva fogalmát tág érte-
lemben tételezi, a kultúra alrendszereiben jelen lévő elbeszélések „figurálisan és 
kulturálisan kódolt kifejezésmódjai”84 általános elemzési kategóriájának tekintve. 

 
Végezetül álljon itt egy záró megjegyzés a posztstrukturalista narratológiák ma-
gyarországi recepciójával kapcsolatban, amelyet a budapesti germanisztika narra-
tológus kutatói 2004-es tanulmányukban az elmúlt négy évtized irodalomelméleti 
fejlődésének összefüggésében gondosan tárgyalnak.85  

A különböző narratológiai irányzatok befogadását egyfelől a strukturalizmus 
nyolcvanas évektől kezdő sajátos magyarországi recepciója határozta meg. A 
„szegedi iskola” és a pécsi és budapesti orosz tanszék munkássága nemcsak befo-
gadta, hanem kreatív módon újragondolta és továbbfejlesztette a strukturalista 

                                                 
73 PETRY 2004, 230. 
74 A „Narratologia” sorozaton túl néhány alapvető munka az új narratológiákkal kapcsolatban: 
Neue Ansätze in der Erzähltheorie (2002); NÜNNING–NÜNNING 2002b; Narratologie interkulturell 
(2004); FLUDERNIK (2005); Új elméletek a narratológiában (2010). 
75 Narratívák 1. (1998). 
76 Narratívák 2. (1998). 
77 Narratívák 3. (1999). 
78 Narratívák 4. (2000). 
79 Narratívák 5. (2001). 
80 Narratívák 6. (2007). 
81 Narratívák 7. (2008). 
82 Narratívák 8. (2009). 
83 Narratívák 9. (2010). 
84 KEREKES–OROSZ–TELLER 2004, 113. 
85 KEREKES–OROSZ–TELLER 2004.  
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orosz narratológia eredményeit.86 Ezekre az eredményekre támaszkodhatott ké-
sőbb az új narratológiák befogadása. Másfelől viszont az elbeszéléselmélet külföl-
di és magyarországi eredményei nem váltak olyan széles körben ismertté, hogy 
azok hosszabb távon meghatározták volna a filológiai vagy interdiszciplináris 
gondolkodást. 

A posztmodern irodalomelméleti alapokon álló narratológiai elméletek Ma-
gyarországon szélesebb körben ismertek, és modern elbeszélő művek elemzései-
nek alapját alkotják a kilencvenes évek második fele óta. Megindult a modern el-
méletírók munkáinak fordítása is, amely ugyanakkor korántsem átfogó és nélkülö-
zi a valamelyik elmélet talaján álló egységesítő nézőpontot. Az elemző munkák 
száma növekszik, s az elbeszélések elméleti kérdései felé is egyre gyakrabban for-
dulnak a kutatók. Jellemző, hogy a vizsgálatok elméleti hátterét leginkább a her-
meneutika és a dekonstrukció adja, s a szerzők általában az angolszász szakiroda-
lomban mozognak otthonosan. Gérard Genette és a német narratológusok recep-
ciója jóval szegényesebb. Több szempontból kivételt képez Orosz Magdolna és 
kutatói köre, akik hosszú időre visszanyúló saját kutatásaik eredményeként az új 
narratológiákon kívül a késő strukturalista irányzatokat is alkalmazzák; mind az 
angolszász, mind a német és francia narratológia eredményeit ismerik és használ-
ják; továbbá a recepción túlmenően egységes és saját elbeszéléselmélet kialakítá-
sára törekszenek. 

A kilencvenes évek óta megindult mozgást összegzendő érdemes idéznünk a 
magyarországi narratológia fejlődési és recepciós irányvonalait kutatók megálla-
pítását:  

[…] narratologische Arbeiten [gelangen auf den Theoriemarkt] infolge eines 
unverkennbaren Nachholbedarfs weniger monografisch oder prosatheore-
tisch, als vielmehr sporadisch – beziehungsweise gesammelt zu umfassenden 
und fächerübergreifenden Schwerpunktthemen […]. Daraus ist eine eigen-
artige Symbiose entstanden, die sich aus Ansätzen der poststrukturalistischen 
und dekonstruktivistischen Literaturtheorie, der Kulturanthropologie und zu-
nehmend auch der Gedächtnisforschung zusammensetzt.87 

Mindazonáltal az egységes nézőpont, az egyes narratológiai iskolák átfogó 
ismertetése, valamint – ahogy Kerekes Amália, Orosz Magdolna és Teller Katalin 
tanulmánya megállapítja – a korábbi magyar filológiai eredményeknek a 
kultúratudományosan meghatározott irodalomtudományba valamint narratológiai 
kutatásokba történő integrálása88 továbbra is deziderátum marad. 

                                                 
86 Az említett tanulmány részletesen bemutatja az irodalmi műalkotások fikcionalitását a lehetsé-
ges világok elméletén belül elgondoló Kanyó Zoltán, s a saját cselekményelméletet kidolgozó Ber-
náth Árpád és Csúri Károly munkásságát, valamint a szlavisztikából származó elbeszéléselméletek 
magyarországi recepcióját. KEREKES–OROSZ–TELLER 2004, 100–105 illetve 106–109. 
87 KEREKES–OROSZ–TELLER 2004, 113. 
88 Uo. 
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Exkurzus I. 
 A narratológia heurisztikus hasznáról 

Mielőtt Jeromos szerzeteséletrajzai kutatástörténetének ismertetésébe kezdenék, 
érdemesnek tűnik kitérőt tennünk az értelmezéselmélet és a modern narratológiák, 
jelesül a „kontextuális narratológia” érintkezési területe felé. A klasszikus, struk-
turalista narratológia eredetileg a narratív szövegek leírását tűzte ki célul. Az új 
posztstrukturalista irányzatok nem elégszenek meg ezzel, a szövegek kontextuali-
zálását kívánják. Mindezzel kapcsolatosan érdekes vita bontakozott ki a kétezres 
évek első felében, éppen egy narratológiatörténeti tanulmány kapcsán. A vita és a 
kérdéskör ismertetése hasznosnak tűnik munkám (a II. fejezetben ismertetendő) 
módszertanának közelebbi kijelölése, mind a disszertáció céljának pontosabb 
meghatározása számára. 

David Darby, a kanadai Western-Ontario Egyetem filológusa a Poetics Today 
2001-es évfolyamában megjelentett cikkében a narratológia kontextualizálásának 
lehetőségét vizsgálja tudománytörténeti perspektívába helyezve a kérdést.89 Kiin-
dulópontja az, hogy a narratológia két iskolája, a francia strukturalista alapokon 
szerveződő, majd az orosz strukturalista antropológia és nyelvészet eredményeivel 
kibővülő francia-angol iskola, valamint a gyökereivel a sajátos német irodalomel-
méleti hagyományra visszanyúló német elbeszéléselmélet különböző módon válik 
el korábbi strukturalista meghatározottságától. Ebben a strukturalista leírástól a 
kontextuális meghatározottság felfejtése irányába tartó mozgásban Darby annak 
tulajdonít központi jelentőséget, hogy az egyes irányzatok miként kezelik az iro-
dalmi elbeszélés sajátos kommunikációs helyzetéből adódó két instanciát, a fel-
adót és a befogadót, azaz miként kezelik a szerző (az implikált szerző és a szerzői 
szándék), valamint a befogadó és a befogadás kérdését.  

A francia-angol iskola már strukturalista alapjaiban is reflektál a szerzőség és a 
befogadás kérdéskörére, jelesül az implikált szerző fogalmának bevezetésével és 
vizsgálatával, amit viszont a német iskola nem tesz meg. A sajátos irodalmi kom-
munikációt az utóbbi hagyomány Darby véleménye szerint a hermeneutikai kérdés-
feltevés, a Hans Robert Jauss és Wolfgang Iser nevével jelzett irányzat formájában 
kutatja. A francia-angol, valamint a német narratológiák közötti lehetséges köz-
vetítőnek, pontosabban továbbvezető kérdésfeltevésnek Darby a freiburgi elbeszé-
léskutató, Monika Fludernik narratológiai tanulmányát tekinti,90 aki – így Darby –  

provided a place for the generation of a synthesis between the sometimes 
microscopic study of form, characterized by a blindness to thematic context, 
and the broad interpretative sweep of a historicist criticism with little interest 
in the particulars of the rhetoric of narrative.91 

                                                 
89 DARBY 2001. 
90 FLUDERNIK 1996. 
91 DARBY 2001, 840. 
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Darby – Fludernik munkája éppen erre volna példa – a két narratológiai hagyo-
mány közötti közvetítő pontnak az implikált szerző teoretizálását tartja, mert ez az 
instancia tenné lehetővé a narratológia kontextualizálását: 

My proposition is that this implied intelligence occupies precisely the point 
in the process of narrative communication that admits an interaction between 
contextual considerations and formalist analysis.92 

A kutató tanulmányában ezt követően a kontextualizálás fontosságát egy minta-
helyzetben, a feminista narratológia megközelítésmódjában vizsgálja. 

Darby megállapításait a Poetics Today oldalain folytatott vitában Monika Flu-
dernik,93 valamint Tom Kindt és Hans-Harald Müller94 több szempontból is mó-
dosította, illetve javította. Ide sorolhatjuk a német narratológiában a Stanzel óta 
történő elmozdulás ábrázolását, a németországi anglisztikának, jelesül Ansgar 
Nünningnek az implikált szerző kérdéskörére vonatkozó kutatásainak hangsúlyo-
zását, magának az implikált szerző fogalmának tisztázását, valamint a narratológia 
tárgyának precíz újradefiniálását.95 

A módosításra szoruló pontoktól függetlenül Darby értékét egyfelől a német 
narratológia XVIII–XIX. századi előzményeinek feltárásában láthatjuk, másfelől 
abban, hogy felhívta a figyelmet egy többé-kevésbé reflektálatlan kérdéskörre, 
amely pedig a narratológia strukturalista alapjai és az új narratológiák közötti 
egyik lényeges különbséget is kijelöli – arra, hogy szükségessé vált a narratív 
kontextualizálás státusának tudománytörténeti alapokon is álló meghatározása. 
Darby problémafelvetését követően termékeny reflexiósorozat indult meg, amely-
ből a magyar germanisztika és narratológia is tevékenyen kivette a résztét. 

A Budapester Studien zur Literaturwissenschaft 5. kötetében került sor a kon-
textuális narratológia céljának és metodológiai–tudománytörténeti státusának ki-
elégítő tisztázására.96 A kötetben két lényegi hozzájárulást találunk, Tom Kindt és 
Hans-Harald Müller,97 valamint Orosz Magdolna98 tanulmányát, akik megfelelő 
elméleti alapon reagálnak arra az igényre, hogy az elbeszéléselméletek elemző 
eszköztára értelmezéselméletté alakuljon át.  

A hamburgi narratológiai kutatócsoport előbb említett két tagja elutasítja a nar-
ratológiai elméletek kontextualizálásának elméleti alapon megfogalmazott igé-
nyét, mert véleményük szerint ez egyfelől a narratológia tárgyának újradefiniá-
lását, másfelől a diszciplína új célmeghatározását vonná szükségszerűen magával: 
                                                 
92 DARBY 2001, 838. 
93 FLUDERNIK 2003. 
94 KINDT–MÜLLER 2003a. 
95 Darby válasza: DARBY 2003. 
96 Nagyjából ugyanebben az időben a magyarországi narratológiai kutatásban a francia irányzatot 
képviselő kutató, Thomka Beáta eltérő elméleti és tudománytörténeti alapon közelít: THOMKA Be-
áta, „Kulturális és kontextuális narratológia”, http://tina.iti.mta.hu/Szorenyi60/Thomka.pdf. A ta-
nulmány eredetije a „Cultural Turn”: A kultúratudomány esélyei Magyarországon elnevezésű 
konferencián hangzott el Pécsett 2004. szeptember 24-én. 
97 KINDT–MÜLLER 2004, 142–143. 
98 OROSZ 2004. 
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[Die Verträter des Kontextualismus] müssen aufzeigen, was eine kontextua-
listische Narratologie von einer bloß interpretativen Ausbeutung der traditio-
nellen Begriffe der Narratologie unterscheidet, und sie müssen verdeutlichen, 
weshalb der Aufwand einer grundlegenden Umgestaltung der Erzähltheorie 
[…] vorzuziehen ist.99 

Tom Kindt és Hans-Harald Müller arra mutat rá, hogy a kontextualizálás elvi 
álláspontja helyett a szövegértés narratológiai heurisztikáját volna szükséges fej-
leszteni.100 A két kutató munkásságának a kettőezres évek elejére eső szakasza 
egyébként éppen arra épül, hogy a legkülönbözőbb megközelítési utakon ábrázol-
ják azt, hogy a narratológiai leírásokat a gyakorlatban már régóta használják heu-
risztikus céllal.101 Tekintve a strukturalizmushoz közelebb álló korai narratológiai 
elméletek szigorúságát, ennek megállapítását eleve nyereségnek tekinthetjük.  

Mindazonáltal nem pusztán gyakorlati érvek szólnak amellett, hogy egy elbe-
szélő szöveg az elemzés során elhelyezendő a kulturális, mediális és kronologikus 
kontextusban. Az első fejezet narratológiatörténeti áttekintését ebből a szempont-
ból újraolvasva kitűnik, hogy megváltozóban van az elbeszélésről való elméleti 
felfogás is. A narratológiai kutatások korábbi, strukturalista szakaszában – a nar-
ratológia mint tudomány kialakulása és etablírozódása idején – az elbeszélést uni-
verzálénak tekintették és általános grammatikáját kívánták létrehozni. Orosz Mag-
dolna a fent említett kötetben megjelent tanulmányában arra mutat rá, hogy ez az 
egységesítő igény, bár a tudományos paradigmán belül legitim volt, kezdettől fog-
va szükségszerűen sérült. Egyfelől azért, mert az elméletírók, mint Todorov és 
Genette eleve konkrét írásműveket használtak fel az elbeszélés általános kategóri-
áinak kidolgozására, másfelől pedig, mivel elkerülhetetlen volt az intertextuális 
kapcsolatok bevonása a narratológiai elemzésbe. Ez pedig szükségszerűen kontex-
tualizálta a műveket.102 Az elbeszélés általános modelljének vagy modelljeinek ki-
dolgozása önmagában persze nem volt eleve kudarcra ítélt vállalkozás, mint 
ahogy a közben kialakított és az idők során továbbfinomított elemző eszközrend-
szer is elhelyezhető mind az általános modell(ek)en, mind pedig a kontextust fi-
gyelembe vevő modelleken belül is. 

Tovább is lehet menni: Orosz Magdolna mutat rá, hogy nem szükséges a még-
annyira kontextustól függőnek látszó elemekről sem lemondani – azaz nem szük-
séges teljes mértékben feladni az elméletalkotás és azt általános modell iránti 
igényt. Jurij M. Lotman elméletét hozza közvetítőnek, aki – amint a későbbiekben 
még bemutatom – a teret olyan jellemzőnek tekinti, amely egyrészt a műalkotás 
messzemenően kontextus- és kultúrafüggő eleme, másfelől viszont univerzális – 
szemantikai – szerephez jut a narráció eseményszerkezetében, azaz közvetíteni 
képes a két leírási sík között.103  

                                                 
99 KINDT–MÜLLER 2004,147. 
100 Uo. 
101 KINDT–MÜLLER 2003b; KINDT–MÜLLER2003c. 
102 OROSZ 2004, 152–153. 
103 OROSZ 2004, 160. 
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Mindezek alapján munkám módszertanát tekintve igazoltnak tekintem azt az el-
járásmódot, hogy Jeromos szerzeteséletrajzai narratívájának leírása mellett értel-
mezésre és elemzésre is törekszem, valamint megfordítva: azt, hogy a narratológia 
korábbi szakaszában kialakított leírási és elemzési kategóriákat a szerzeteséletraj-
zok elemzésének szolgálatába állítom. Ez a vállalkozás természetesen nem egye-
dülálló, hiszen mind a klasszika-filológia, mind a biblikus teológia felhasználta 
már a műelemzésre és műértelmezésre a narratológiai formalizált eszközrend-
szerét. Sőt éppen az jellemző e két diszciplínának a narratológiához való viszo-
nyára, hogy azt nem az elméletalkotás, hanem elemző eszköztára felől közelítették 
meg, azaz egyfajta „alkalmazott narratológia” értelemben használták fel. Minde-
közben azonban nem, vagy kevésbé reflektáltak saját, a narratológiai elméletalko-
táshoz és narratológiai elemző eszközrendszerhez kialakított ambivalens viszo-
nyukra. 

E két tudomány – de maradjunk elsősorban a klasszika-filológiánál – felvette 
tehát saját eszközei közé a narratológia elemzést, anélkül, hogy különösebben ref-
lektált volna annak éppen eredetileg kontextus- és kultúrafüggetlen, szövegimma-
nens, azaz a tudományos paradigmát tekintve strukturalista eredetére. Természete-
sen a klasszika-filológiának éppen az tette lehetővé a narratológia felé való fordu-
lást, hogy saját műértelmezési elméleteiben a korábbi műimmanens megközelíté-
seket már magáévá tette.104 Az átvett elméletek ugyanakkor általában nem képe-
sek egységes paradigmát képviselni a klasszika-filológia eszköztárában, inkább a 
megközelítési utak egymásmellettiségéről lehet beszélnünk. 

Ez az egymásmellettiség a magyarországi klasszika-filológiai kutatásban talán 
még jobban látszik. A hazai tudományra egyfelől az jellemző, hogy kitart a szö-
veg strukturalista immanens megközelítése mellett, másfelől megőrzi az irodalmi 
kommunikáció szerző felőli vizsgálatának korábbi paradigmáit is. Mindazonáltal 
egy bizonyos elmozdulás megfigyelhető a posztmodern irodalomelméletek recep-
ciójának irányába. A budapesti klasszika-filológia munkássága, az „Irodalmi nyíl-
vánosság az antikvitásban” című projekt, s az ennek keretében született munkák 
mind ebbe az irányba mutatnak. Ezen a területen a konkrét kutatáson túl legalább 
három kérdés még további feltárásra vár: a (poszt)strukturalista irodalomelméle-
tek magyarországi klasszika-filológiai befogadásának jellemzőinek feltárása; 
ezeknek az elméleteknek egy egységes klasszika-filológiai értelmezéselméletbe 
való integrálása, valamint speciálisan a nemzetközi klasszika-filológiában hasz-
nált narratológiai elméletek és elemzési kategóriák státuszára való reflexió. 
 

                                                 
104 A klasszikus szövegek „hagyományos” megközelítésének és az új irodalomelméletek kapcsola-
tához, valamint a strukturalizmus, Új Kritika és dekonstrukcionizmus klasszika-filológiai recepci-
ójához jó áttekintést ad John Patrick Sullivan bevezetése („Critical continuity and contemporary 
innovation”) a Modern Critical Theory and Classical Literature (1994) kötethez (1–26., különösen 
1–14.) Lásd még: ADAMIK  1998. 
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A jeromosi szerzeteséletrajzok kutatástörténete – áttekintés 

TÖRTÉNELEM ÉS IRODALOM VISZONYA 

XIX. századi történetkrit ikai kutatás 

Jeromos szerzeteséletrajzainak, valamint bővebb szövegkörnyezetüknek, a III–IV. 
században kialakult szentéletrajzoknak a vizsgálata a XIX. század második feléig 
általában csak a szövegkiadás kérdéseire korlátozódott. Modern értelemben vett 
tudományos kutatásuk a XIX. század utolsó harmadában, a pozitivizmus szellem-
történeti környezetében kezdődött meg, egy, a szoros értelemben vett forráskutatástól 
eredetileg független tényező hatására.105 A német nyelvterület egyháztörténet-
írása ugyanis ekkor kezdte a szerzetesség jelenségét s kialakulásának egyháztörté-
neti hátterét kutatni, s a vizsgálódás során a szerzetesség alapszövegeit is bevonta 
az érdeklődés terébe. Hermann Weingarten,106 a XIX. század második felének egyik 
kiemelkedő evangélikus egyháztörténésze és Adolf von Harnack, a századforduló 
legjelentősebb protestáns teológusa és egyháztörténésze a liberális protestantiz-
mus egyháztörténelem-értelmezése felől közelített a szerzetesség keleti és nyugati 
történetének kezdetéhez, másfelől az első Vatikánum (1869–1870) korabeli egyház-
történeti aktualitása is ösztönözte kritikus kérdésfeltevésüket. A háttérben húzódó 
tudományos paradigmát pontosan bemutatják Adolf von Harnack szavai 1881-ből: 

Es ist eine der frappantesten geschichtlichen Beobachtungen, daß die Kirche 
gerade in der Zeit, wo sie immer mehr als Rechtsinstitut und Sacramentsan-
stalt ausbildete, ein christliches Lebensideal entwarf, welches nicht in ihr, 
sondern nur neben ihr realisirt werden konnte. Je mehr sie sich mit der Welt 
einließ, um so höher, um so übermenschlicher schraubte sie ihr Ideal.107 

Harnack úgy tekinti, hogy a keleti szerzetesség a jogi intézményesüléssel létre 
jött, a szentségeket és a kultuszt közvetítő egyházzal ugyan nem szakított, ám az-
zal az igénnyel lépett fel, hogy a hiteles keresztény életet képviselje az intézmé-
nyes egyházzal szemben, amely az államba, a társadalomba és a hétköznapi életbe 
való beépülése, valamint az újplatonizmus hatására történt teológiai módosulása 
folytán már nem volt képes az eredeti jézusi elképzelés szerint megvalósítani azt. 
A hivatalos egyház ugyanakkor nem fordult szembe a kialakuló szerzetességgel, 
ahogy a szerzetesség sem gyakorolt kirívó egyházkritikát.  

Az illető egyháztörténészek a III. és IV. század során kialakuló szerzetességről 
alkotott elméletüket tehát a szerzetesség forrásszövegeinek (elsősorban Athanasius 
Vita Antonii-jának, Palladios Historia Lausiaca-jának, a Historia Monachorum-
nak, valamint Jeromos szerzeteséletrajzainak) elemezésével is alá kívánták tá-

                                                 
105 Szent Jeromos szerzeteséletrajzainak kutatástörténetét áttekinti 1977-ig: KECH 1977, 1–16. 
106 WEINGARTEN, 1877. 
107 HARNACK 1881, 18–19. 
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masztani. Az elemzés módszeréül pedig a protestáns bibliakutatásban Julius Well-
hausen,108 Johann Gottfried Eichhorn,109 majd később Hermann Gunkel110 forma-
történeti megközelítését választották. Kritikus érzékenységgel keresték a szövegek 
műfaji kereteit, azok ókori irodalmi hátterét, valamint az elbeszélt történetek törté-
nelmi valóságalapját. Természetesen többről volt szó, mint a források megbízha-
tóságának vizsgálatáról. Maga Harnack, aki kétségbe vonta a nyugati szerzetes-
életrajzok csodaelbeszéléseinek valóságát, teljesen tisztában volt az illető források 
„Sitz im Leben”-ével, népszerűsítő és szórakoztató céljukkal, valamint műfaji 
meghatározottságukkal: 

Der Eine hungerte sich aus bis zum Tode, der Andere schweifte umher dem 
Thiere der Wüste gleich, ein Dritter warf sich in die Sümpfe des Nils und 
ließ sich von den Insecten peinigen, ein Vierter brachte halbnackt, Wind und 
Wetter preisgegeben, Jahre hindurch schweigsam auf einer Säule zu. [...] Die 
alternde Welt entzückte sich an diesem Raffinement der Entsagung. Was 
man selbst zu leisten weder den Muth noch den Willen hatte, wollte man 
doch in der Vorstellung genießen. Feuilletonisten im Mönchsgewande form-
ten Romane und Novellen aus den wirklichen und erträumten Erlebnissen 
schweigender Büßer. Eine neue Litteraturgattung seltsamster Art begann, die 
Mönchsbelletristik, und Jahrhunderte haben sich an ihr erbaut. Auch eine 
Weise, wie die Weltkirche die Thaten jenes grausigen Heroismus, den ihre 
Unterlassungen immer wieder hervorriefen, quittirte!111 

A műfajnak s pragmatikai céljának, a szórakoztatásnak a XIX. század végén föl-
vetett kérdése két olyan téma, amely – mint látni fogjuk – a kutatásban mind a mai 
napig maradandónak bizonyul.  

Hermann Weingarten a szerzetesség kezdeteiről írott munkájában rendkívül 
éles kritikát fogalmaz meg. A szerzetesség intézményét kizárólag az egyiptomi 
Serapis-kultuszból vezeti le, megvon minden történeti hitelességet a Jeromos által 
bemutatott szerzetesektől, sőt a legelső, görög nyelvű szerzeteséletrajz, a Vita 
Antonii athanázi szerzőségét is tagadja. Radikális álláspontját a későbbi kutatás 

                                                 
108 Julius Wellhausen (1844–1918) göttingeni professzor, az Ószövetség (elsősorban a Pentateu-
chus) szövegkritikai kutatásának legnagyobb alakja. A Die Komposition des Hexateuchus und der 
historischen Bücher des AT című értekezésében állítja fel a mózesi könyvek hagyománytörténetének 
s forrásrétegeinek elfogadott modelljét, amelyben elkülöníti egymástól a Tóra egyes hagyomány-
elemeit, irodalmi anyagának négy rétegét. (Wellhausen, Eichhorn, Gunkel, Rosweyde és Reitzen-
stein alábbiakban következő rövid bemutatásaiban a Keresztény teológusok és bölcselők lexikona 
(2005) internetes változatának szócikkeire támaszkodom.) 
109 Johann Gottfried Eichhorn (1752–1827) göttingeni professzor, a Szentírás kutatásában alkalma-
zott történet-kritikai módszer, valamint a bibliai bevezetéstudomány műfajának megteremtője. 
110 Hermann Gunkel (1862–1932) a göttingeni, a giesseni és a hallei egyetem tanára, a vallás-
történeti iskola nevű tudományos irányzat megteremtője, a bibliakutatás formatörténeti módszeré-
nek megalkotója. Az Ószövetség kutatásában korábban alkalmazott négyforrás-elméletet kiegészíti 
a szövegek irodalmi és stilisztikai kereteinek feltárásával, valamint az azokat létrehozó közösségek 
igényeit is bevonja a kutatásba, így alakítja ki az ún. formatörténeti iskolát.  
111 HARNACK 1881, 21. 
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módosította vagy cáfolta. Már Harnack rámutatott, hogy Weingarten evolucionista 
feltételezése nem állja meg a helyét.112 Weingarten túlzásai mellett ugyanakkor 
felhívta két olyan további szempontra a figyelmet, amelyek azóta sem vesztettek 
aktualitásukból, s amelyekkel kapcsolatban tett megállapításai mind a mai napig 
érvényesek. Egyfelől – jellemző kihívó módján ugyan – rámutatott a vértanúság 
és szerzetesség környezetében – azok egymásmellettiségében – kialakuló szent-
kultuszra s annak „propagandisztikus” tematikájára. A szerzetesség népszerűsíté-
sével Nyugaton Szent Jeromos körét hozza kapcsolatba:  

[… der Zirkel des Hieronymus,] der in seiner Fabrik moderner Heiligen in 
der syrischen Thebais dieselbe ungetreue Arbeit unternahm, wie gleichzeitig 
die römische Kirche unter seinem Gönner Damasus in der Fixierung der 
Märtyrer-Legenden ihrer Katakomben.113 

Weingarten fölfedezésének újdonsága az, hogy a szerzetesség nyugati elterjeszté-
sét nem pusztán a szerzetesség egyes képviselőihez s azok elméleti munkásságá-
hoz, hanem e képviselők által „propagált”, a szentéletrajzokban bemutatott, azo-
nosulási lehetőséget kínáló személyekhez s azok kultuszához is köti. Weingarten 
ebben annyira előremutató, hogy munkásságát a XX. század végén az angliai Ox-
fordban, majd az USA-beli Berkeley és Princeton egyetemen működő, a francia 
annalista hagyományból induló Peter Brown folytatja újra a XX. század második 
felében, s kérdésfeltevésével ő új iskolát is teremt.114 

Mint látjuk, az eddig felmerült kérdések elsősorban történeti indíttatásúak. Mi-
közben a szerzeteséletrajzok kiemelkedő szerepét elismerik, „főszereplőiknek” 
nem sok realitást tulajdonítanak. Weingarten nyomán elterjed az a tudományos 
vélekedés, amely Jeromos szerzeteseinek életét fikciónak tartja: 

Allerdings Paulus von Theben, der von der Decischen Verfolgung ab mehr als 
ein halbes Jahrhundert von Niemand als von Gott gesehen in einer Felsen-
höhle wohnt, der dann dem Antonius als der Heiligere geoffenbart und von 
diesem besucht wird, wobei ein Centaur, ein Satyr und eine Wölfin begegnen 
und den Weg weisen, Paulus, dem ein Rabe täglich ein halbes Brot bringt und 
bei Antonius Besuch ein ganzes, und dem endlich Löwen das Grab bereiten 
– diesen Paulus des Hieronymus dürfen wir ein für allemal als tot betrachten. 
Niemand wird es gelingen, diesen erbaulichen Robinson wieder zu einem 
historischen Leben zu erwecken. Er kann damit zufrieden sein, dass er als 
Held eines Romans von Ebers für die kommenden Geschlechter fortlebt.115 

                                                 
112 HARNACK 1881, 17., ugyanígy felhívja a figyelmet Weingarten érvelésének egyoldalúságára 
Daniel Völter: VÖLTER 1900, 5–12. 
113 WEINGARTEN 1877, 22. 
114 A Peter Brown megteremtette történésziskolát később részletesebben is tárgyalom. Két emble-
matikus írás a késő antik szentkultusszal kapcsolatban: BROWN 1971, valamint monográfiája: 
BROWN 1993. 
115 VÖLTER 1900, 5–6. Az idézett szakasz utolsó mondata Georg Ebers (1837–1898), német egyip-
tológusra és íróra utal, aki történelmi regényeivel nagyban hozzájárult a korabeli egyiptológia nép-



 35 

Völter elemzése egyenlőségjelet tesz az elbeszélt történet egyes elemei és a törté-
nelem között. Az idézett szakaszban felsorolt események valójában még csak a 
Vita Pauli cselekményvázát sem adják ki, semmint hogy a történelmi háttérre bár-
miféle következtetést lehetne levonni belőlük. Völter továbbá a történetiség ismér-
vének az elbeszélt történet hihetőségét, azaz a csodás elemek meglétét vagy nem-
létét teszi meg. Végül az is látszik, hogy a történet értelmezésében megjelenik már 
az irodalmi műfaj kritériuma („diesen erbaulichen Robinson”), ugyanakkor éppen 
az elbeszélés épületes mivoltát tartja Völter a történetiség kizáró mozzanatának. 

A Paulus, Hilarion és Malchus létezésével kapcsolatosan érvek s ellenérvek fel-
sorakoztatása, a történetiséggel kapcsolatos kérdésfeltevés nem szűnik meg a XX. 
század első éveiben, jóllehet a vita a történetiség kizárásával egyelőre véget ér. A 
kutatástörténet két további pontján ugyanakkor – valamelyest módosult kérdésfel-
tevéssel – újra fellángol: a hatvanas években, valamint a hetvenes évek közepén. 
Most azonban térjünk rá az időrendben következő, a XX. század első évtizedét 
komolyan foglalkoztató kérdéskörre. 

Filológia, szövegkrit ika 

A történeti valóságon túl a jeromosi szerzeteséletrajzokkal kapcsolatos második 
nagy problémakört a szoros értelemben vett filológiai kérdések alkotják. A három 
jeromosi szerzeteséletrajz első kiadását Heribert Rosweyde (1569–1629), német-
alföldi flamand katolikus hagiográfus, az Acta Sanctorum sorozat tudományos 
programjának megfogalmazója, a hagiográfiai anyagok kritikai vizsgálatának és 
kiadásának megindítója készítette el a Vitae Patrum összes szövegét tartalmazó 
monumentális kiadása első kötetében 1615-ben.116 Őt követte Jean Martianay 
(Paris 1685),117 majd Domenico Vallarsi (Verona 1737–1742; javított kiadása: 
Velence 1766–1772).118 A Patrologia Latina XXIII. kötetében Jacques Paul Migne 
Vallarsi javított kiadását közölte újra 1845-ben,119 a Patrologia Latina LXXIII. kö-
tetében pedig Rosweyde 1628-as kiadású Vitae Patrum-kiadásának szövegkritikai 
megjegyzéseit közölte újra – meglehetősen töredékesen.120 A bollandisták Acta 
Sanctorum című sorozatának keretében a szövegeket Victor De Buck adta ki 
1869-ben.121  

                                                                                                                                      
szerűsítéséhez. 1882-ben megjelent „Homo sum” című regényének főszereplője Pál, a sivatagi re-
mete (Georg EBERS, Homo sum. Roman, Deutsche-Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1882). 
116 Heribert ROSWEYDE, Vitae Patrum, Antwerpen 1615; 2. kiadása: Lyon 1617; 3. kiadás: Ant-
werpen, 1628. 
117 Jean MARTIANAY , S. Eusebii Hieronymi Stridonensis Presbyteri opera I–V, Paris, 1683–1706 
118 Domenico VALLARSI, S. Eusebii Hieronymi Stridonensis Presbyteri opera I–XI, Verona 1737–
1742, 2. kiadás: 1766–1772, kiadva J. P. MIGNE, PL XXII–XXX, Paris, 1845–1846. A kiadások-
hoz általában lásd: HARVEY 2005, 293–295. 
119 PL XIII., kiad. J.-P. MIGNE, Paris, 1845. 
120 PL LXXIII., kiad. J.-P. MIGNE, Paris, 1849. A Vita Hilarionis hiányzó dedikációjának példáját 
hozza: HARVEY 2005. 
121 Acta Sanctorum Octobris IX, kiad. Victor DE BUCK, Brüssel, 1869, 43–55. 
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A szerzeteséletrajzok legmegbízhatóbb kiadását mindazonáltal Rosweyde ké-
szítette el, még akkor is, ha neki nem állt rendelkezésére annyi kézirat, mint a ké-
sőbbi szövegkiadóknak. Rosweyde kiadását követően a XIX. és XX. század for-
dulóján a szövegkritika sajátos területe került előtérbe, amikor a szerzetesélet-
rajzok időközben felbukkant görög, szír és kopt kéziratainak viszonyát kellett meg-
határozni a latin változathoz képest. A Vita Malchi esetében J. Kunze, a Vita Pauli 
esetében F. Nau vitatta a latin szöveg elsőbbségét.122 Paul van den Ven,123 J. Bi-
dez,124 M. A. Kugener125 és J. Decker126 szövegkritikai alapon igazolta a latin vál-
tozat eredetiségét. Ez a kérdésfeltevés 1910-re lezárult.127 

A jeromosi szerzeteséletrajzok következő nagy filológiai korszakát William 
Abbott Oldfathernek s tanítványi körének szövegkritikai munkássága jelentette a 
negyvenes években. Kutatásait Oldfather az amerikai Illinois állam egyetemén a 
kritikai kiadás előkészítésének szánta. Mindazonáltal ez a gondos szövegmunkák-
kal s tanulmányokkal előkészített kiadás Oldfather korai halála miatt nem készült 
el.128 Egyetlen tanulmánykötet jelent meg 1943-ban, amely a Victor De Buck-féle 
(Heinrich Hurter által Innsbruckban 1885-ben újra kiadott) szöveg újraközlését és 
Oldfather tanítványainak fontos munkáit tartalmazta.129 

A három szentéletrajz együttes kritikai kiadása az egész XX. század folyamán 
tudományos deziderátum maradt. Több próbálkozás történt: a Vita Pauli-t kiadta 
1987-ben disszertáció formájában Bazyli Degórski,130 majd az ő változatát kis 
módosításokkal 2002-ben Vincent Hunink.131 A Vita Malchi-t Chr. Mierow adta 
ki 1946-ban,132 a Vita Hilarionis kiadása pedig 1975-ben készült el.133 Ezek a ki-
adások ugyanakkor egyfelől nem váltak elég ismertté és elérhetővé, másfelől nem 

                                                 
122 Vö. KECH 1977, 3. 
123 VAN DEN VEN (1900–1901). 
124 BIDEZ 1900. 
125 KUGENER 1902. 
126 DECKER 1905. 
127 A vitát áttekinti: PLESCH 1910, 5–21. 
128 William Abbot Oldfather (1880–1945), korának egyik vezető amerikai klasszika-filológusa 
Perzsiában született a presbiteriánus misszióban dolgozó szülőktől. Amerikai tanulmányai után 
Münchenben doktorált 1908-ban, majd hazájába visszatérve Illinois állam egyetemén tanított. Fon-
tosnak tartotta a nemzetközi ókortudományi munkában való részvételt, ezért több mint kétszáz 
szócikket írt a Pauly-Wissowa enciklopédiába (Realenzyklopädie der klassischen Altertumwissen-
schaft), s támogatta a német tudósokkal való együttműködést a Thesaurus Linguae Latinae megje-
lenése érdekében. A nevével jelzett, a német klasszikus ókortudományt művelő doktori iskolában 
negyvenhatan szereztek doktori fokozatot. Oldfather filológiai munkásságát bemutatja: SOLBERG 

2004. 
129 OLDFATHER 1943. További részletek az Oldfather-kéziratok történetéhez: HARVEY 2005, 290–293. 
130 R. [= Bazyli] DEGORSKI, Edizione critica della Vita Sancti Pauli primi eremitae di Girolamo, 
Rome, 1987. 
131 HIERONYMUS, Vita Pauli. Het leven van Paulus van Thebe, kiad. Vincent HUNINK, Leuwen, 2002. 
132 HIERONYMUS, „Vita Pauli” = Classical Essays presented to J. A. Kleist, kiad. Charles 
Christopher MIEROW, St. Louis, 1946, 31–60. 
133 HIERONYMUS, „Vita Hilarionis” = Vita di Martino, Vita di Ilarione, In memoria di Paola, kiad. 
Antoon A. R. BASTIAENSEN – Jan W. SMIT, bev. Christine MOHRMANN, Roma, 1975, Vite dei san-
ti del III al VI secolo IV., 70–143. 
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is felelnek meg maradéktalanul a kritikai kiadás elvárásainak. Ez utóbbi elkészítő-
jére rendkívül nagy munka vár, ha figyelembe vesszük Michaela Zelzer adatát, 
miszerint Bernard Lambert 1969-es kéziratkatalógusa a Vita Pauli 471, a Vita 
Malchi 346, s a Vita Hilarionis 282 kódexét említi.134 2007-ben jelent meg 
hosszas várakozás után a francia Sources Chrétiennes sorozatban a három szerze-
teséletrajz együttes kritikai kiadása.135 Félő azonban, hogy ez a kötet sem azt hoz-
za, amit a kutatók a szövegkiadás fogalma alatt értenek.136  

A szövegkritika történetének rövid áttekintése után térjünk vissza az 1910-es 
évek kérdésfeltevéséhez, azzal párhuzamosan, hogy a tudományos közvélemény a 
latin kéziratok elsőbbsége mellett foglalt állást. 

A századforduló kérdésfeltevése 

Említettem már, hogy Hermann Weingarten a csodatörténetek hiperkritikai vizs-
gálata során Athanasios Vita Antoniijának történeti hátterét, sőt Athanasios szer-
zőségét is tagadta, ugyanakkor felhívta a figyelmet Jeromos írásainak a római csá-
szárkor regényeivel közös vonásaira. Herbert Kech véleménye szerint ez a meg-
jegyzés is csak aktuális propagandisztikus célokat szolgált, „um die umstrittenen 
Mönchsgestalten ins Reich der Fabel zu verbannen”.137 Az indíttatást Erwin Roh-
denak az antik görög regényről 1876-ban megjelentetett alapvető műve adta, 
amelyben a regény műfaji előzményeit a hellénisztikus utazási beszámolóban és a 
szerelmi költészetben találta meg.138 Weingarten ennek kapcsán joggal vont pár-
huzamot a római császárkor regényei, valamint Jeromos és Rufinus IV–V. századi 
szerzetestörténetei között. Ezek után Jeromos szerzeteséletrajzainak irodalomtör-
téneti vizsgálata felé a következő lépést Paul Winter tette.139 Winter 1904-ben 
megjelent előadásában, amelyet a Vita Hilarionis irodalmi jellemzőiről tartott, 
Friedrich Leo-nak az antik biográfia körében végzett kutatásaira támaszkodva140 a 
történetírást s életrajzírást, valamint a Vita Hilarionis-t veti össze. Művében az 

                                                 
134 LAMBERT (1969–1972). ZELZER 2008, 311–312. 
135 JÉRÔME, Trois vies de moines (Paulus, Malchus, Hilarion), kiad. Pierre LECLERC, Edgardo 
Martín MORALES, Paris 2007 (Sources Chrétiennes 508). 
136 Michaela Zelzer így így foglalja össze recenzióját: „[Es] bestätigt sich der […] Verdacht, dass 
der Editor der Vitae Malchi und Hilarionis – die Vita Pauli ist der Arbeit von Degórski entnom-
men und wurde daher nicht genauer betrachtet – kaum selbst Handschriftenstudien betrieben, son-
dern die angeführten Varianten im Wesentlichen allein aus vorliegenden Editionen und einschlägi-
gen Publikationen übernommen hat.“ ZELZER 2008, 312. 
137 KECH 1977, 3. 
138 ROHDE 1876. Rohde véleménye szerint ezek a római császárkori rétoriskolákban olvadtak volna 
egybe, s a regény az ott végzett írásgyakorlatok eredménye volna. Ezzel az elmélettel Rohde az 
ókori regény kialakulását túl későre datálta, ami a papiruszleletek fényében igazolódott is. Ugyan-
akkor az utazási beszámolók és a szerelmi szál jelenléte tényleges párhuzamot jelentett az antik 
görög regény és a keresztény regényszerű irodalom között. 
139 WINTER 1904. 
140 LEO 1901. 
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antik biográfia példáin keresztül kimutatja, hogy a keresztény életrajzírás egyenes 
folytatása az antik előzményeknek.141 

Szent Jeromos szerzeteséletrajzainak irodalmi vizsgálatát Richard Reitzenstein 
(1861–1931)142 mélyítette el rendkívül nagy klasszikus nyelvtudással és szövegis-
merettel megírt, messze előremutató megfigyeléseket tartalmazó munkájában, 
amelyben a hellenisztikus csodaelbeszéléseket vizsgálta.143 Reitzenstein 1906-os 
munkájában először is „rehabilitálta” a Vita Antonii-t, s egy mellékmondattal Je-
romos Vita Pauli-jának hozzá való viszonyát is meghatározta. Olyan alapvető 
megállapítást tett ezzel, amely a XXI. századi munkák kiindulópontja is: 

Für die Echtheit [der Vita Antonii] sprechen zwingend die Zeugnisse, deren 
Reihe mit der ersten Gegenschrift des Hieronymus, der Vita Pauli beginnt, 
der kirchenpolitische Zweck, dem die Schrift offensichtlich dient, endlich die 
bescheidene Zurückhaltung in der Wundererzählung. Die Absicht, das Werk 
des Athanasios zu überbieten, ist überall klar, die Einführung freilich vor-
sichtiger.144 

Munkájában Reitzenstein azt mutatja ki, hogy a hellenista és késő hellenista „szink-
retista munkáknak”, valamint a kialakuló korai keresztény irodalom műfajainak 
(az evangéliumoknak, az apostolaktáknak, valamint a szerzeteséletrajzoknak) iro-
dalmi előképeit („Vorbild”) a próféta- és filozófusaretalógiák szolgáltatták.145 
Elemzéseivel messzemenően meghatározta az athanázi s a jeromosi életrajzokról 
való tudományos gondolkodást. Nemcsak a szövegek hátterében álló antik műfa-
jokra mutatott rá, hanem rákérdezett a műfaji átvétel okára, lélektani mozgatóru-
góira és irodalmi céljaira is. Pontossága miatt érdemes hosszabban idézni: 

[Die hellenistische Literatur] gibt den literarischen Grundcharakter, sie gibt 
die Art der Polemik, die durch scheinbare Ergänzungen oder leichte Ände-
rungen das Bild verschiebt, sie gibt endlich einzelne Vorbilder, welche direkt 
übernommen werden. [...] Überall, wo wir [planmäßiges schriftstellerisches 
Schaffen] erkennen, stehen wir vor demselben Rätsel, das im Grunde schon 
Lukian beschäftigt hat. Ernste, tiefreligiöse Männer verüben bewußt Fäl-

                                                 
141 Vö. „Der Verfasser der Vita Hilarionis hat so in der Methode und allgemeinen Anlage seiner 
Darstellung eine in einem großen Kreis von Schriftwerken des Altertums verwendete Schablone 
gebraucht. […] Nur auf seinen Helden und dessen Charakter kommt es ihm an, er will zugleich 
werben für dessen Lebensführung. Mit alledem aber verfolgt er die Ziele, die die antike Biogra-
phie auch hatte.“ WINTER 1904, 20. 
142 Klasszika-filológus, orientalista és evangélikus teológus. Gießenben, Straßburgban, Freiburg-
ban, végül Göttingenben volt professzor. Szöveg- és forráskritikai kutatással, majd vallástörténeti 
kutatással foglalkozott. A forráskritika és a teológia terén szerzett tudását a kereszténység korai 
szövegeinek kutatásában alkalmazta. A kereszténységet szinkretista ókori vallásként vizsgálta, s 
abban a keleti misztériumvallások és gnosztikus, manicheista elemek hatását kutatta. Megállapítá-
sai néha a kereszténység eredetiségét is kétségbe vonták, ezért Adolf von Harnackkal is vitába ke-
veredett. 
143 REITZENSTEIN 1906.  
144 REITZENSTEIN 1906, 82. 
145 REITZENSTEIN 1906, 55. 
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schungen, ohne sie als Fälschungen zu empfinden. Die Auffassung des Wun-
ders oder Zaubers als „ἀρετὴ θεοῦ“ macht es zum Drang und zur Pflicht „ἀ-
ρετὰς θεοῦ λέγειν“. Aber der es tut, ist doch zugleich der Schriftsteller, der 
nicht nur die Tradition weiter gibt, sondern auch für freie Gestaltungen über-
all Muster und Vorbilder sucht, und neben der „ὠφέλεια“, der religiösen Er-
bauung, steht auch für ihn in stärkerem oder schwächerem Maße immer die 
„ψυχαγωγία“.146 

Reitzenstein az aretalógiák átvételét minden keresztény műfajban megtalálja, to-
vábbá az átvételt szükségszerű és ösztönös folyamatnak tekinti, s ezzel nyílvánva-
lóan túloz. A keresztény szövegek sajátos beszédmódot dolgoznak ki, a hagiográ-
fiai diskurzust, amelynek hordozói ténylegesen lehetnek különféle ókori műfajok. 
Ennek megállapításával tartalmukról mindenesetre még semmit sem mondtunk. 
Másfelől léteznek olyan keresztény irodalmi műfajok (például éppen az evangéli-
umok), amelyek sajátosan keresztény újítások. Fontos viszont kiemelni, hogy 
Reitzenstein a keresztény irodalomban jelen lévő hellenisztikus csodaelbeszélések 
(aretalógia) feltárása mellett tudatos programot is megad a későbbi kutatásnak, 
amely ténylegesen meg is határozza a XX. századi Jeromos-filológiát egészen a 
hetvenes évekig.147 

A jeromosi szerzeteséletrajzok kutatásának első összefoglalását Julius Plesch 
készítette el 1910-ben.148 Ennek tükrében is láthatjuk, hogy a Jeromos-filológia 
1910-re a következő eredményeket hozta: lezárult a szerzeteséletrajzok jeromosi 
latin változatával kapcsolatos vita; Reitzenstein összehasonlító vallástörténeti 
vizsgálatai igazolták a hellenisztikus irodalom aretalógiai formáival való kapcso-
latot; Winter pedig Leo alapján összekötötte az antik biográfiát a kora keresztény 
hagiográfiával. 

A kutatást a későbbiekben végig meghatározó témák 1910-re tehát gyakorlati-
lag mind adottak. Ettől fogva a hetvenes évek közepéig egymással párhuzamosan 
három területen folyik a kutatás. Az érdeklődés a szentéletrajzok 1) történeti hát-
terére, 2) irodalmi meghatározottságára – műfajelmélet és intertextualitás–, vala-
mint 3) hagiográfiai vonásainak feltárására irányul. 

Megközelítések a XX. század közepén 

A XX. század második harmadában a szerzeteséletrajzok kutatásának fő iránya át-
tevődik az USA-ba. Egyfelől itt kezd bele W. A. Oldfather iskolája a modern szö-
                                                 
146 REITZENSTEIN 1906, 83. 
147 „Wird einmal zugegeben, daß es keine frühchristliche Schrift gibt, die nicht in der hellenisti-
schen Kleinliteratur ihre Vorgänger gehabt hat, so versteht es sich im Grunde von selbst, daß The-
ologen und Philologen zusammenarbeiten müssen, um zunächst die einzelnen Gattungen mög-
lichst scharf zu scheiden und die Gesetze zu bestimmen, die in jeder von ihnen walten. Erst wenn 
dies geschehen ist, dürfen wir prüfen, wie weit die einzelne christliche Schrift von ihnen beein-
flußt, wie weit sie unabhängig ist, und müssen diese Prüfung bei jeder neu vornehmen.“ REITZEN-
STEIN 1906, 99. 
148 PLESCH 1910. 
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vegkritikai kiadás előkészítésébe, másfelől amerikai kutatók viszik tovább a szá-
zad eleji német filológiában megfogalmazott kérdéseket. A szerzeteséletrajzok fő-
szereplőinek történeti valódiságát firtató kérdést teszi fel például Edward Coleiro 
az életrajzok elemzése során.149 A szöveggel kapcsolatos megfigyelései rendkívül 
pontosak, válasza ugyanakkor nem jut túl az életrajzok főszereplőinek történetisé-
gével kapcsolatos szokásos általánosító megállapításon: „The facts are rhetorically 
elaborated and embellished by fictitious adjuncts, but, fundamentally, they re-
present historical truth.”150 

Ezen a ponton szükséges egy kitérőt tennünk, hogy közelebbről megvizsgálhas-
suk a történetiségre vonatkozó kérdésfeltevést. A már a XIX. században megfo-
galmazott kérdés kis sarkítással így foglalható össze: valós történelmi személyek 
állnak-e a (jeromosi) szerzeteséletrajzok hátterében, vagy fikcióval van dolgunk? 
Ha valós személyek, akkor mi az a történeti mag, amelyet az életükről megállapít-
hatunk, ha nem valósak, akkor mi vezette a szerzőket, hogy fiktív alakokat állítsa-
nak be valódinak? Különösen élessé válik a kérdés, ha hozzátesszük a szentélet-
rajzok által bemutatott, a szerzetesekhez kapcsolódó csodákat is: mi a valóság-
alapjuk a szerzeteséletrajzokban bemutatott csodáknak?  

A XX. század elején és közepén folytatott vizsgálatok eredményeképpen Jero-
mos szerzeteseinek történeti létét – abban a formában, ahogy azt a szerző bemu-
tatja – senki sem fogadja el. Létezésük történeti alapját gyakran megerősítik, vagy 
nyitva hagyják. A legtöbb érv Hilarion történetisége mellett hozható fel, Malchus 
egy novella autodiegetikus főhőse, Paulus pedig gyakran a szerző, Jeromos Atha-
nasiosszal folytatott irodalmi vetélkedése objektivációjának tűnik. J. N. D. Kelly, 
az oxfordi egyetem teológiai fakultásának professzora 1975-ben Londonban meg-
jelent Jeromos-monográfiája151 e kérdés tárgyalásakor a történeti kérdésről az iro-
dalmi szempontokra helyezi át a hangsúlyt, míg a földrajzi és történeti részletek 
pontossága alapján elfogad bizonyos történeti valóságtartalmat.152 A Reallexikon 
für Antike und Christentum 2001-es supplementum-kötetében megjelent, a kérdés-
kört gondos alapossággal tárgyaló tanulmány, amelyet a hagiográfia egyik legjele-
sebb szakértője, Marc van Uytfanghe jegyez, ennél jóval árnyaltabban fogalmaz:  

Heidnische wie christliche Formen und Elemente nutzend, streng historische 
Ansprüche nicht rundweg verleugnend wollte Hieronymus vor allem der Er-
bauung dienen.153  

A legújabb megközelítésekben tapasztalható óvatosság arra utal, hogy a korábban 
oly nagy szerepet játszó kérdés mára háttérbe szorult, egyrészt az irodalmi szem-
lélet előretörése, másrészt pedig a kérdés módszertani tisztázatlansága miatt. Her-

                                                 
149 COLEIRO 1957. 
150 COLEIRO 1957, 178. 
151 KELLY 1975. Magyarul: KELLY 2003. A következőkben a magyar kiadás oldalszámaira hivatkozom. 
152 A Vita Malchi-ról például ezt írja: „[a Vita Malchi-t] az emberek néha romantikus legendaként 
emlegetik, de ez a mű teljes félreismerését jelenti. Van benne néhány csodás elem, még sincs 
okunk azonban kételkedni a mű valóságtartalmában.” KELLY  2003, 262.  
153 VAN UYTFANGHE Biographie II, 1251. 
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bert Kech rámutat arra, hogy egyrészt Jeromoson kívüli források hiányában a be-
mutatott szerzetesek történetiségéről nyilatkozni szinte lehetetlen, másrészt a XX. 
század történet-kritikai felfogása olyan történetírói attitűdöt kért számon Jeromo-
son, amely a XX. századi kortársaké lehetnee, de Jeromosé bizonnyal nem volt: 

Man forderte von Hieronymus ein historisches Dokument über die Anfänge 
des Mönchtums und war ungehalten darüber, dass er diesem Geschichtsver-
ständnis nicht entsprach; man übersah die anderen Zwecke, die Hieronymus 
mit seinen Viten verfolgte, fast völlig.154 

A XIX. század végének, XX. század elejének történelemfelfogása nem egyezett 
tehát Jeromoséval, de a mai olvasóéval sem.  

Az 1970-es évek közepén a Jeromos-filológia két fontos, ismét európai munká-
val gazdagodott. A 2005-ben elhunyt jelentős német klasszika-filológus, Manfred 
Fuhrman, valamint tanítványa, Herbert Kech155 a szerzeteséletrajzok gondos elem-
zésében az irodalmi kérdésfeltevést viszi tovább, előfeltételezve az irodalmisággal 
kapcsolatos kutatások korábbi eredményeit: a hellenisztikus irodalom kisműfajaiból 
származó motívumok feltárását, a klasszikus szerzőktől származó idézetek azono-
sítását s az antik retorikából származó stíluseszközök elemzését.  

Herbert Kech doktori disszertációjában (Hagiographie als christliche Unterhal-
tungsliteratur) a műfaji recepció alaposabb vizsgálata felé fordul, s az átvétel 
szerkesztői elvére kérdez rá. Felhívja a figyelmet arra, hogy a recepciós folyamat 
hagyományos vizsgálata azzal a veszéllyel jár, hogy Jeromos, illetve a keresztény 
hagiográfusok munkájában puszta motivikus adaptációt, minden eszmei változta-
tást kiküszöbölő átvételt feltételeztek.156 Pedig a szerzeteséletrajzok szerzői az an-
tik motívumok keresztény szövegkörnyezetbe való ültetését végezték el, ezért a 
kutatásnak a kereszténység sajátos asszimilációs és recepciókészségének kérdését 
kell felvetnie. Kech a keresztény irodalom meglepő nyitottságának okát az akkori 
pogány és keresztény olvasók azonos „élménykészletében” s vallásos igényében 
találja meg,157 amely lehetővé tette a pogány regényirodalom s novellisztika re-
cepcióját, valamint adaptációját, másfelől azt mutatja be, hogy az átvétel tudatos 
döntés és igény eredménye. Kech produkció- és műesztétikai irányultság helyett 
befogadás- és hatásesztétikai összetevőre összpontosít, és Jeromos szerzetesélet-
rajzait vallásos szemszögből vizsgálja, középpontban az „épületes és szórakoztató 

                                                 
154 KECH 1977, 7. 
155 KECH 1977. 
156 KECH 1977, 8. 
157 „Das Christentum stieß hier auf eine Erlebnisschicht, die ihm sofort Eingang verschaffen muss-
te. Die Menschen dieser Zeit konnten glauben, das war die Grundvoraussetzung für jede Religion, 
und dieser Glaube hat in seiner Kindlichkeit immer wieder etwas Ergreifendes. […] Hier liegt für 
die Geistesgeschichte des Christentums ein nie zu übersehender Faktor. Nicht, dass das Christen-
tum Religionsformen vorfand, an die es anknüpfen, oder von denen es entlehnen konnte, war so 
entscheidend, obwohl man das natürlich am klarsten sieht, sondern dass seelische Haltungen vor-
handen waren, die seiner seelischen Haltung ganz nahe verwandt waren und in jeder Weise entge-
genkamen. Das Wichtigste war dabei, dass der Glaube oft stärker war, als der Gott.“ (SCHNEIDER 

1954. I, 195). Idézi: KECH 1977, 9. 
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olvasmány” („Erbauungs- und Unterhaltungsliteratur”) fogalmával. Azt mutatja 
ki, hogy a Jeromos által kialakított s képviselt irodalmi program, az olvasók szóra-
koztatása és vallásos nevelése („aedificatio”) a három szerzeteséletrajz során fo-
kozatosan változik s mélyül el. A Vita Pauli történelmi értekezés kívánt lenni szó-
rakoztató formában, a Vita Malchi-ban a szerzetesi ideál megvalósítására felszólí-
tó program helyett a szerzetesideál közvetítésének pragmatikai célja válik hangsú-
lyozottabbá, s ez a program a Vita Hilarionis-ban valósul meg teljesen:  

Die Vermittlung des Imitatio-Gedankens, gesehen als Ersatz-Imitatio, die 
durch literarische Identifikation mit literarischen Helden geleistet wird, er-
schien dem Verfasser der „Vita Malchi“ zum mindesten ebenso wichtig wie 
die als Mönch gelebte Nachfolge. Welche zentrale Bedeutung die Vermitt-
lung jenes Gedankens erhält, stellte die programmatische Aussage der „Vita 
Hilarionis“ in wünschenswerter Deutlichkeit heraus. Die Rolle des Biogra-
phen als die entscheidende Instanz für die Stellung des Helden selbst wurde 
darin eigens hervorgehoben. Das Stichwort für das schriftstellerische Pro-
gramm des christlichen Erzählers lautetet da: „virtutes narrare“.158 

Mindeközben az egyik életrajz sem mond le kiemelt céljáról: a szórakoztatásról. 
1977-ben írott értekezésében159 Manfred Fuhrmann Jeromos életrajzait olyan 

kísérleteknek tekinti, amelyekben szerzőjük a korban kialakuló szerzetesi hagiog-
ráfiának teremtett megfelelő hordozóanyagot. Alapos szövegvizsgálata során 
Fuhrmann állást foglal az egyes művek műfaji kérdésében. A Vita Hilarionis-t a 
hagiográfia s azon belül az aretalógia körébe tartozó biográfiának tekinti,160 a Vita 
Malchi-t a hellenisztikus regény ihlette épületes elbeszélésnek,161 a harmadikként 
tárgyalt Vita Pauli-t pedig a hagiográfiai irodalomba tartozó ötvözetnek, a fiktív 
vitairat (a bírósági beszéd narratio, azon belül is refutatio –ἀντιδιήγησις – része) 
és az épületes olvasmány keresztezésének, amely részben a biográfia jegyeit is 
viseli.162 Fuhrmann műfaji meghatározásainál jobbat máig nem adott senki.  

Rendkívül gondos elemzése során a kutatást régóta foglalkoztató témákhoz nyúl: 
feltárja az egyes művek szerkezetét, nagy szövegismerettel összegyűjti és rendezi 
antik előzményeiket és intertextuális kapcsolataikat, s egy külön fejezetet szentel 
a fentebb említett antik műfajok átvétele kérdésének. Ezt a szakaszt a későbbiek-
ben részletesebben tárgyalom majd, Fuhrmann és Kech elemzésének eredményeit 
pedig felhasználom a szövegelemzés során. A XX. század második felében egyéb-
ként számos olyan tanulmány született, amelyek Fuhrmannhoz s a korábbi gya-
korlathoz hasonlóan klasszika-filológiai módszerekkel adnak számot a szerzetes-
életrajzok intertextuális kapcsolatainak forrásairól s az átvétel miértjéről.163 

                                                 
158 KECH 1977, 175. 
159 FUHRMANN 1977. 
160 FUHRMANN 1977, 57. 
161 FUHRMANN 1977, 68. 
162 FUHRMANN 1977, 81. 
163 Ilyen például: BAUER 1961, amely a Vita Pauli-ban olvasható két mártírtörténet forrásait és való-
ságtartalmát kívánja felderíteni, élet- és állattani ismereteit is latba vetve. Továbbá: PATAKI  2001. 
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Szerzeteséletrajz-kutatás a strukturalista fordulat után 

A szent- és szerzeteséletrajzok vizsgálatában az 1960-as évek újabb fordulatot 
hoztak. A kutatásában ekkor vált szét a korábban inkább egységesen kezelt irodal-
mi és történeti megközelítés. Az irodalmi vizsgálódások folytatták a maguk útját, 
s mint láttuk, a korábban feltett kérdésekre adott válaszokat kívánják pontosítani.164 

A történelemtudomány és irodalomtörténet határán kialakult egy új tudományág, 
a hagiológia, amely – miközben mindkét diszciplína kérdésfeltevését s megközelí-
tési útjait felhasználja – a keresztény szenttisztelet által ihletett vagy azt támogató 
szövegek s jelenségek átfogó vizsgálatára törekszik.165 A francia és angolszász 
történetírás viszont a nyelvészeti és szociológiai strukturalizmus hatására időköz-
ben új irányt vett, s megújult érdeklődéssel fordul a szentéletrajzok – ezúttal mint 
mentalitástörténeti források – felé. A hagiográfiai kutatások főbb vonalainak átte-
kintése előtt ennek az új történettudományi irányzatnak jellemzőiről ejtek néhány 
szót.166 

Ahogy a narratológiai paradigmák áttekintésénél láttuk, a történelemtudomány 
a nyolcvanas évek végén átvette és továbbfejlesztette a nyelvészet és irodalomtu-
domány által kidolgozott narratológiai elemzésrendszert, s a kultúra átfogóbb 
vizsgálatában alkalmazta. Az így továbbfejlesztett elmélet aztán a kilencvenes 
évek elején az irodalmi újhistorizmus formájában újra visszatért az irodalomtudo-
mányba, és – annak narratológiai programja keretében – az irodalmi elbeszélő 
struktúrák elemzésébe is. A történelemtudományon belüli posztstrukturalista 
irányzat úgy tekint a szövegekre, mint amelyek kölcsönhatásban állnak a társadal-
mi jelenségekkel – végső soron a történelemmel: „a szöveget a történelem konst-
ruálja, s ugyanakkor az konstruálja a történelmet” – hangzik az újhistorizmus 
alapelve.167 A szentéletrajzok konkrét történeti vizsgálatában ez a paradigmaváltás 
azt jelenti, hogy – Sághy Marianne szavaival – a „forrásról a szövegre, a szentről 
a társadalomra, a szövegről a szövegkörnyezetre”,168 a szerzőről a befogadó kö-
zösségre került a hangsúly. A kérdés az, hogy milyen szerepet tölt be a hívő kö-

                                                 
164 Példák a különböző elemzésekre: SIRAGO 1995; REBENICH 2000; NEHRING 2003. 
165 A meghatározáshoz és a témakörhöz lásd: VAN  UYTFANGHE Heiligenverehrung II, 150–151. 
166 A francia újhistorizmusnak a szerzeteséletrajzok elemzésében elért eredményeinek áttekintésé-
hez lásd: SÁGHY 2005, 27–63. 
167 PATTERSON 1987, 58. Idézi: SÁGHY 2005, 29. Az Új Történelem mint a történettudomány, és az 
újhistorizmus mint az irodalomtudomány tudományos paradigmájának áttekintése messze megha-
ladja e munka kereteit. A két fogalom szétválasztásához lásd: SZÉLPÁL 2007. 
168 SÁGHY 2005, 47–48. Martin Heinzelmann egyébként már 1975-ben felveti azt, hogy a szent-
életrajzok vizsgálatában (ő elsősorban a IV. század után keletkezett püspökéletrajzokra gondol) az 
antik biográfiai előzmények mellett recepcióesztétikai kérdésekkel is foglalkozni kellene. Heinzel-
mann így fogalmaz: „Die Fragestellung, die hier nun besprochen werden soll, ist die nach einer 
Funktion der römischen Biographie in der Gesellschaft des römischen Reiches (besonders von 
Amtsträgern), und zwar über den literarischen Rahmen hinaus. Das heißt vor allem, dass be-
sonders der Anlass zum Schreiben einer Biographie untersucht werden soll, daneben wird man die 
Gesichtspunkte « Autor-Publikum-Auftraggeber » nicht außer acht lassen können.“ HEINZELMANN 

1973, 29. (Kiemelés az eredeti szövegben.) 
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zösség életében az adott szentéletrajz, miért tartja igaznak egy adott kor s társada-
lom. Sághy Marianne megfogalmazásában: 

A szentéletrajzok történelmileg „valós”, néha „valótlan” adatokat közölnek: 
ez azonban a szerzői szándékot s a befogadó közeg attitűdjét tekintve mit 
sem változtat e történetek egészének igazságtartalmán.169 

Az újfajta történelemfelfogást Peter Brown s tanítványi köre alkalmazza a késő 
antik egyháztörténelemről, s azon belül a „szent ember” szerepéről készített elem-
zéseiben. A francia és angolszász (poszt-)strukturalista történelemfelfogású kutatás 
a hagiográfia tudományterületén is meghonosította saját kérdésfeltevését, melyből 
az önmagában vett hagiográfiai kutatás is hasznot húzott. Ide tartozik Patricia Cox 
Miller tevékenysége, aki a nyolcvanas évek elejétől kezdve vizsgálja a késő antik 
életrajzokat s társadalmi-kulturális szerepüket.170 Cox Miller egyébként két továb-
bi szemponttal is bővíti a kutatást: munkásságán keresztül megjelenik az eredeti-
leg Foucault által inspirált szexualitás- és mentalitástörténeti, valamint a gender 
típusú kérdésfeltevés.171 

A szentéletrajzok posztstrukturalista történeti alapon álló vizsgálatára Magyar-
országon Sághy Marianne vállalkozott.172 2005-ben megjelent monográfiájában a 
szerzeteséletrajzok mint szentéletrajzok vizsgálatát ígéri, s az új történettudomá-
nyi paradigma jegyében elutasítja a XX. század kutatását erőteljesen meghatározó 
két nagy kérdéskör, a szerzeteséletrajzok referenciális viszonyaira, valamint iro-
dalmi előképeire irányuló kérdés jogosságát. Azzal érvel, hogy a szentéletrajzok 
elsősorban üdvtörténeti és nem világtörténeti relevanciával rendelkeznek, Istennek 
a világban való működéséről adnak számot a hívő közösség igényeinek (és nem 
ritkán egyházpolitikai vagy dogmatikai harcainak) lecsapódásaként.173 Az irodal-
mi előzmények vizsgálata során pedig arra mutat rá, hogy nem a műfaji átvétel 
tárgya, hanem a miértje és a hogyanja az igazi kérdés. A hagiográfiai szövegek 
szerzőiről megállapítja: 

Termékeny és innovatív alkotók lévén nem „tudatosan” utánoznak hellenisz-
tikus műfajokat (mimesis), hanem mindent felhasználtak, ami a kezük ügyé-
be esett, hogy meggyőzzék hallgatóságukat, és felemelő, érdekes, megható, 
szórakoztató műveket alkossanak.174 

Sághy azonban esetenként mintha az új paradigma nevében régi dolgokat hozna 
elő, a fent idézett szakaszban a romantikus „original genius”-elméletet, a szöve-

                                                 
169 SÁGHY 2005, 48. 
170 COX 1983. 
171 Vö. COX M ILLER 1996; COX M ILLER 2003. A gender-megközelítés különösen szélsőséges meg-
nyílvánulása Virginia Burrus mindazonáltal sokat hivatkozott cikke: BURRUS 2001. 
172 SÁGHY 2005. 
173 SÁGHY 2005, 27. 
174 SÁGHY 2005, 39. Jeromos esetében ennél jóval többről van szó, hiszen ő deklaráltan az antik 
műveltség hagyományában állt. 
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gek megközelítésében pedig a biografikus irodalomtörténet-írás hagyományát.175 
Jeromos szerzeteséletrajzainak vizsgálatában gyakran nem megy tovább a történe-
tek újramesélésénél.176 Fontos ugyanakkor szem előtt tartanunk, hogy munkája 
nem irodalmi, hanem történeti indíttatású, s az a mód, ahogy a IV. század során 
Nyugaton meghonosodó szerzetesség alapszövegeit a kor kulturális és társadalmi 
összefüggésében elhelyezi, produktív, s lényegi történelmi meglátásokhoz vezet. 

Irodalmi és irodalomtörténeti érdeklődéssel fordul a szerzeteséletrajzok felé a 
magyar kutatók között Adamik Tamás. Az apokrif apostolakták elemzésétől elin-
dulva jut el a szerzeteséletrajzokhoz, továbbá elvégzi a Vita Antonii és a Vita 
Pauli irodalmi kapcsolatainak feltérképezését.177 

A szentéletrajzok hagiográfiai megközelí tése 

A huszadik század ötvenes éveiben a történelem s az irodalom határterületén új 
tudományág kezdett körvonalazódni, a hagiográfia vagy hagiológia.178 Maga a ha-
giográfia szó, ahogy már említettem, modern használatában a keresztény szent-
tisztelet által ihletett, s azt alátámasztó szövegeket jelenti elsősorban,179 tágabb ér-
telemben pedig minden olyan szövegre vonatkozik, amely a szentekről vagy a 
szentek kultuszáról szól. Magának a tudománynak a célja a jelenségnek s a vele 
kapcsolatban álló szövegeknek a vizsgálata.180 A tudományág francia eredete ért-
hető, hiszen az egykori Gallia területén számos szentéletrajz jött létre a IV–VI. 
század során, amelyeknek mint kulturális örökségnek földerítése a francia tudo-
mányosság feladata volt. 

A mai hagiográfia mint diszciplína az irodalomtörténet s a történettudomány 
határterületén helyezkedik el, s ezért módszertana is megoszlik a szövegek irodal-
mi és (mentalitás-)történeti vizsgálata között, jóllehet ma világosan érzékelhető 
egy bizonyos eltolódás a történelemtudomány irányába. Martin Heinzelmann, a 
francia középkor hagiológus kutatója a német nyelvterületen a hetvenes évek kö-
zepén fogalmazta meg a hagiográfia érdeklődésében bekövetkező váltást: 

Es bietet sich […] an, zwei Komponenten der Hagiographie zu unterschei-
den: die eine, die mehr den literarischen Anteil betont, eine zweite, die von 
einem liturgischen und kultischen Zweckdenken bestimmt is. Diese Unter-
scheidung wird als Arbeitshypothese auch für spätere Jahrhunderte nützlich 
sein können und nicht zuletzt die Hagiographie einer manchmal vielleicht 
allzu „laizistischen“ historischen Wissenschaft näherbringen.181 

                                                 
175 Vö. SÁGHY 2005, 64. 
176 Különösen a Malchus-életrajz esetében: SÁGHY 2005, 261–265. 
177 ADAMIK  1995 és ADAMIK  2007. 
178 A szakirodalom a két terminust szinonimaként kezeli. 
179 Így kezeli DELEHAYE 1905, 2. Idézi: VAN  UYTFANGHE Heiligenverehrung II, 151. 
180 Vö. AIGRAIN 1953, 329–388. 
181 HEINZELMANN  1973, 44.  
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A hagiográfiai szövegek vizsgálatában a fent említett „irodalmi részre” való össz-
pontosítás sokáig uralkodott, s főleg a német nyelvterületen még ma is irányadó. 
A hagiográfia irodalmi elemzései általában a műfaj kérdéséből indul ki. Már Reitzen-
stein s követői is felfigyeltek a keresztény szentéletrajzok és számos antik műfaj 
(biográfia, regény, novella, aretalógia, enkómion) között fennálló hasonlóságokra, 
és ekkor kezdték feltárni a műfaji kapcsolatok összefüggéseit. Ez a kutatás ugyan-
akkor egy idő után nyilvánvalóan megtorpant. A keresztény hagiográfiai szövegek 
ugyanis annyira összetettek, hogy a kutatók sem egyenes vonalú fejlődést nem 
tudtak kimutatni, sem az ókori mintákkal való egyértelmű megfeleltetés nem ve-
zetett egyértelmű eredményre. A műfaji kapcsolatokra való kérdésfeltevés termé-
szetesen nem volt hiábavaló, hiszen finom filológiai munkával meg tudta határoz-
ni azoknak az ókori műfajoknak a körét, amelyekkel a keresztény hagiográfiai 
szövegek összefüggést mutatnak. 

A kérdés tárgyalásában a francia vallás- és társadalomtörténész, történetfilozó-
fus, Michael de Certeau  hozott változást, aki a „hagiográfiai diszkurzus” fogalmát 
vezeti be,182 amelyen általánosságban a szövegek szenttel kapcsolatos meghatáro-
zottságát érthetjük. Marc van Uytfanghe, a hagiográfia irodalmi teoretikusa 1988-
as cikkében kezelhetősége és heurisztikus lehetőségei miatt ugyancsak ezt a fogal-
mat választja a szenttiszteletet bemutató értekezése kiindulópontjának. Van Uyt-
fanghe megfogalmazásában:  

Der „hagiographische Diskurs” [wurde] als Ausgangspunkt gewählt, der die 
zu starke Bindung an literarische Genera vermeidet, und der ausgeht von den 
behandelten Personen […], den Beziehungen zwischen Aussage und ge-
schichtlicher Wirklichkeit (Stilisierung), der Funktion des Diskurses, und 
den motivischen wie archetypischen Themen.183 

A fogalom előnye az, hogy számos tematikai szempontot lefed. A kijelentés és a 
történeti valóság közötti kapcsolat például a szövegek referenciális viszonyairól, 
illetve a szövegek irodalmi megszerkesztettségéről és stilizáltságáról ad számot. A 
diszkurzus funkciójának bevezetésével a szöveg pragmatikai vonatkozásai kerül-
nek előtérbe (apológia, a főhős idealizált bemutatása, eszményi típus bemutatása, 
tanítás, szórakoztatás stb.). 

Van Uytfanghe a Realenzyklopädie für Antike und Christentum-ban megjelent 
két szócikkének,184 s a témával kapcsolatos tanulmányainak185 rendkívüli érdeme 
az, hogy bevezeti, és némileg módosítva alkalmazza a Certeau-féle hagiográfiai 
diszkurzus-fogalmát, majd szisztematikusan áttekinti és rendkívül sok példával 
tárgyalja azokat az ókori pogány s keresztény műfajokat, amelyekben ez megjele-
nik. A legalkalmasabb műfajoknak van Uytfanghe a biográfiát,186 a dicsérő iratot 

                                                 
182 DE CERTEAU 1975, 274–288. 
183 VAN  UYTFANGHE Biographie II, 1091. 
184 VAN  UYTFANGHE Biographie II és VAN UYTFANGHE Heiligenverehrung II. 
185 VAN  UYTFANGHE 1993; VAN  UYTFANGHE 1994; VAN UYTFANGHE 2005. 
186 VAN UYTFANGHE Heiligenverehrung II, 159–164. 
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(panegyricus, enkómion, laudatio funebris),187 az antik regényt s novellát,188 az 
aretalógiát és csodaelbeszélést,189 valamint az egyébként nehezen klasszifikálható 
kisműfajokat (chreia, anekdota, apophthegma)190 tartja. 

Van Uytfanhe számára a biográfia az a műfaj, amely legtöbbnyire kapcsolatba 
hozható a hagiográfiával. A kora keresztény szentéletrajzon belül két faját, egy are-
talógiai-hagiográfiai, valamint egy retorikus-eszményítő típust kölönböztet meg.191 
Az előbbi csoport tematikai kiindulópontja véleménye szerint az, hogy a főhős 
életében Isten jelenléte a csodák formájában válik kézzelfoghatóvá, s ezt narratív 
formában, kerek csodaelbeszélések sorozatával ábrázolják az életrajzok. Ide sorol-
hatóak a korai szerzeteséletrajzok általában: Athanasius és Jeromos munkái, a Ru-
finus által latinra fordított Vitae Patrum, továbbá Sulpicius Severus Márton-élet-
rajza és Eugippius Severinus-életrajza. Az antik biográfiai hagyományokat van 
Uytfanghe szerint tisztán a második csoportba tartozó életrajzok folytatják. Jel-
lemzőjük az egyenes vonalú elbeszélés s a főhős eszményítő bemutatása. Ez első-
sorban történelmi cselekedetei és eredményei bemutatásával történik. A csodák-
nak az előző csoporthoz képest sokkal kisebb, vagy semmilyen szerep nem jut: 
„virtus als Tugend überwiegt virtus als Wunder.”192 Van Uytfanghe ebbe a cso-
portba sorolja a későbbi püspökéletrajzokat (a milánói Paulinus Ambrosius-élet-
rajzát, Possidius Augustinus-életrajzát, az arles-i püspököknek, Honoratusnak és 
Hilariusnak életrajzát, valamint Ennodius Epiphanius-életrajzát). 

Van Uytfanghe hangsúlyozza, hogy az antik biográfia az egyik lehetséges, ám 
korántsem az egyetlen műfaj, amelyben a hagiográfiai diszkurzus megjelenik. A 
biográfia mint műfaji meghatározás mindazonáltal azért jön szóba a jeromosi 
szerzeteséletrajzok esetében, mert – mint elnevezésük is mutatja – a hagyomány 
életrajzként kezeli őket, és szerzőjük is vitaként hivatkozik rájuk. 

Van Uythfanghe érvelését ezen a ponton – anélkül, hogy mélyebb műfajelméle-
ti kérdésekbe kívánnék bocsátkozni – a szerzeteséletrajzok paratextusainak segít-
ségével193 egyértelműbben is igazolhatjuk. Példának okáért a Vita Pauli műfaját 
illetően mind eligazító peritextussal, mind epitextussal rendelkezünk, s e két típus 
közül jelen esetben az utóbbi a jelentősebb. Jeromos ugyanis De viris illustribus 

                                                 
187 Ezeket úgy említi mint „Lobschriften”: VAN UYTFANGHE Heiligenverehrung II, 165–168. 
188 VAN UYTFANGHE Heiligenverehrung II, 168–172. 
189 VAN UYTFANGHE Heiligenverehrung II, 172–176. 
190 VAN UYTFANGHE Heiligenverehrung II, 176–177. 
191 Vö. VAN UYTFANGHE 1994, 203. 
192 VAN UYTFANGHE 1994, 203. 
193 Gérard Genette Seuils című, 1987-ben megjelentetett munkájában paratextusnak nevezi a mű 
főszövegét kísérő, annak alárendelt szövegeket. Ezek két alapvető csoportra oszthatók: az egyik 
csoport képviselői a szoros értelemben vett irodalmi szöveg környezetében helyezkednek el (pél-
dául a cím, ajánlás, előszó), ezeket nevezi Genette peritextusoknak, a másik csoportot pedig azok a 
szövegek alkotják, amelyek legalábbis eredetileg a szövegen kívül helyezhetők el (a szerző meg-
nyilatkozásai a művel kapcsolatban magán- és nyilvános fórumokon), ezeket ő epitextusnak hívja. 
GENETTE 1987. Német kiadása: GENETTE 2001. Az alábbiakban a német kiadás szövegére hivat-
kozom. 
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című, az első keresztény irodalomtörténetnek tekintett munkája végén saját írás-
műveit is felsorolja, s ezek között így szerepelteti a Paulus életéről szóló írást:  

Hieronymus patre Eusebio natus […] haec scripsi: Vitam Pauli monachi […] 
Malchi, captivi monachi, vitam, et beati Hilarionis.194 

A „ vita” szóválasztás pedig ezúttal műfaji megjelölést takar, ahogy a De viris illu-
stribus egyéb részein is kimutatható.195 A vita megnevezés mint peritextusban a 
mű címében szerepel: Vita Pauli, ugyanakkor ennek szöveghagyományozása meg-
lehetősen kérdéses.196 A mű feliratába bekerülhetett akár azért, mert ténylegesen 
szerzőjétől fogva így hivatkoztak rá, akár azért, mert az említett De viris illustri-
bus-hely így említette. Akárhogy is, az kétségtelen, hogy szerzőjük az ókori biog-
ráfia szövegkörnyezetében helyezte el írásműveit. 

A műfajmegnevezés ugyan egyértelmű, ugyanakkor a szövegekben alkalmazott 
irodalmi szerkesztésmódok egyéb műfajok elemeit is megjelenítik. Van Uytfan-
ghe Rosa Södernek az antik regényes irodalomról írott munkájában felállított 
szempontjait figyelembe véve197 a Vita Hilarionis-t olyan életrajznak nevezi, mely 
a biográfia mellett az antik regényhagyomány folytatásában áll. A regénnyel roko-
nítja ezt a művet a benne leírt hosszú és bonyolult vándorlás, az aretalógiai ele-
mek (csodák és természetfeletti képességek) s a tendenciózus elem (vallási-etikai 
gondolatok terjesztése) megléte s az ellentétében jelen lévő erotika.198 A Vita Mal-
chi-t és a Vita Pauli-t – Söder elméletének megfelelően, aki szerint az antik novella a 
próféta- és rövidebb szerzeteséletrajzokban él tovább – hagiografikus novellának 
tartja. Novellisztikus jellemző e két életrajzban az elbeszélés zártsága, a hármas 
tagolás, a profán részletek ábrázolásának gondossága és számos hagyományos 
elem alkalmazása.199 

A hagiográfia tudományának eltolódása a történeti kérdésfeltevés felé, mint 
említettem, a francia történészeknek köszönhető. Olyan XX. századi tudósok, 
mint Hippolite Delahaye,200 René Aigrain201 s Baudouin de Gaiffier202 gondos-
kodtak a hagiográfia tudományos intézményesítéséről. Időközben a tudományos 
paradigma is megváltozott, amint láttuk, s a hagiográfiai források a mentalitástör-

                                                 
194 Hier. De vir. ill. 135. 
195 A De viris illustribusban műfaji megjelölésként szerepel még a fenti említésen kívül: „de vita 
Prophetarum librum unum” (24); „egregium volumen vitae et passionis Cypriani” (68); „de vita 
Pamphili libri tres” (81); „vitam quoque Beati Antonii” (125). 
196 Vö. PL 23, 17. 2. jegyzet. 
197 Ezek: 1. az utazás motívuma; 2. aretalógiai elem (csodák és természetfeletti jelenségek); 3. tera-
tológiai elem (különleges és csodás események iránti érdeklődés); 4. tendenciózus mozzanatok 
(politikai, filozófiai, etikai és vallási gondolatok terjesztése); 5. erotikus elem (amely mindig felté-
telezi a partner iránti hűséget). SÖDER 1968, 8. 
198 VAN UYTFANGHE, Heiligenverehrung II, 169. 
199 VAN UYTFANGHE, Heiligenverehrung II, 170. 
200 DELEHAYE 1905. 
201 AIGRAIN 1953. 
202 DE GAIFFIER 1970. 
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ténet forrásaivá váltak.203 A történeti megközelítés eredményeit némi retorizáltság-
gal s az irodalomtudós leheletnyi elfogultságával így foglalja össze van Uytfanghe:  

Der allgemeine Durchbruch der Nouvelle histoire (Sozial-, Ideen-, Mentali-
tätsgeschichte) hat bewirkt, dass man sich heutzutage von allen Seiten gierig 
auf Hagiographie „stürzt“, und sie über alles und jedes „befragt“: über das 
„Alltagsleben“, über soziale Entwicklungen (einschließlich der historischen 
Frauenforschung), selbstverständlich über religiöse Praktiken, aber auch über 
Kultur, Unterricht und Ausbildung, über Sprachkommunikation, sogar über 
Krankheiten (basierend auf Mirakelgeschichten) und selbstverständlich auch 
über Denkformen, Glaubensauffassungen und -vorstellungen, über Men-
schen- und Weltbild, kurzum über dasjenige, was die Franzosen so schön 
l’outillage mental nennen.204 

Az itt leírt tudományos váltás elsősorban a francia történelemtudományra, illetve 
a német középkortudományra jellemző. Az érdeklődés homlokteréből a váltással 
párhuzamosan kikerültek a nyugati hagiográfia legkorábbi (IV. századi) szövegei, 
s mind a francia, mind a német kutatás a meroving s a kora karoling kor dokumen-
tumai felé fordult. Az európai hangsúlyeltolódással párhuzamosan a tengerentúlon 
is változott a hagiográfia módszertana. A késő ókor s a kora keresztény kor tanul-
mányozásában („late ancient studies” és „early Christian studies”) a korábbi teo-
lógiai kérdésfeltevésről a vallástudományira, a szociológiai és antropológiai mo-
dellekkel dolgozó társadalomtörténeti megközelítésről pedig a posztstrukturalista, 
kultúratudományos és narratíva-alapú megközelítésre került át a hangsúly.205 

Exkurzus II.  
A hagiográfia műfaji átvételének magyarázó modelljei 

„K IZSÁKMÁNYOLÁS ”  VAGY A VALLÁSOS KONTEXTUS AZONOSSÁGA? 

Mind a jeromosi szerzeteséletrajzok, mind a hagiográfia kutatástörténetének je-
lentős szakaszában az irodalmi kérdésfeltevés uralkodott. Azon belül is nagy 
hangsúlyt kapott az antik – kora keresztény folytonosságra és a műfaji kapcsola-
tokra vonatkozó kérdésfeltevés. A tudomány a hetvenes évek közepére nagyjából 
fel is térképezte ezeket a kapcsolatokat. A kapcsolatok létrejöttének miértje 
mindeközben kevésbé foglalkoztatta a kutatókat, illetőleg gyakran az előfeltevé-
sek egyértelműségével közelítettek a kérdéshez.  

                                                 
203 A szentéletrajzok mentalitástörténeti vizsgálatának lehetőségeit mutatja: BLOCH 2005. 
204 

VAN  UYTFANHGE 1994, 196. Szakirodalmi áttekintés: 196–198. 
205 A váltás tudománytörténeti hátterét tárgyalja: ROUSSEAU 2004 és a The Cultural Turn in Late 
Ancient Studies (2005) tanulmánykötet. 
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Azokkal az implicit magyarázó modellekkel, amelyeket a századforduló kutatá-
sa felállított, az előzőekben már találkoztunk. Pozitivista és történetkritikai előfel-
tevések alapján megállapították, hogy a keresztény irodalom folytatója az antik 
pogánynak, amennyiben antik formákat egyszerűen átvett és saját céljaira felhasz-
nált vagy módosított. Néhányan a kutatók közül egyenesen irodalmi kizsákmá-
nyolásnak („literarische Ausbeutung”) tekintették206 az ilyen motivikus vagy reto-
rikai átvételt, s feladatuknak az átvett helyek lehető legpontosabb lokalizálását s 
feltárását tartották. Jeromos esetében ez azt jelentette, hogy sokkal inkább tekin-
tették őt „a klasszikus hagyományon iskolázott s azt továbbvivő szerzőnek, mint 
keresztény egyházatyának.”207 

Herbert Kech a leegyszerűsítő szemlélettel szemben a pogány s keresztény ókor 
közös vallásos igényében látta az átvétel okát, amely lehetővé tette a keresztény 
irodalomnak, hogy – ugyancsak vallásos céllal – alátámassza mondanivalóját az 
ókori irodalomból vett elemekkel. Kech véleménye szerint mindeközben egy új, 
sajátosan keresztény irányzat alakult ki, amely a vallásos olvasó jámborságát, kép-
zettségét, tudás- és ismeretvágyát, valamint szórakozásra való igényét tartotta szem 
előtt: az „épületes és szórakoztató olvasmány”.208 A szerzők, akik az olvasók val-
lásosságát és elvárásait jól ismerték, véleménye szerint szélesre tárták a kaput az 
antik irodalmi formák beáramlása előtt, amikor mindent, ami szándékukat segít-
hette, átvettek.209 A vallásosság így irányította a recepciót. 

 Az elmúlt időkben azonban napvilágot látott legalább két olyan modell, amely 
ennél is árnyaltabban s részletesebben ábrázolta a pogány s a keresztény irodalom 
kapcsolatát. Az alábbiakban ezekkel foglalkozom. 

A RECEPCIÓ MINT A MISSZIÓ ESZKÖZE 

Szepessy Tibor, az ókori regény magyarországi kutatója 1994-ben megjelent cik-
kében az apokrif apostolakták s az antik regény összefüggését vizsgálja.210 Köz-
ben kialakít egy olyan modellt, amely magyarázatot ad a műfaji átvétel miértjére. 
Manfred Fuhrmannhoz hasonlóan ő is a vallásos tartalom irányító szerepéből in-
dul ki. Előbb kimutatja az általa vizsgált apostolakták, valamint az antik regény 
között meglévő azonosságokat: ide tartozik az utazásmotívum, az utazás földrajzi 
kerete, a közben töretlen lélekkel elviselt szenvedések ábrázolása és a mártírhalál, 

                                                 
206 KECH 1977, 7. 56. jegyzet. 
207 KECH 1977, 9. 
208 KECH 1977, 15. 
209 „[…] der fromme Autor, der ja einerseits das Frömmigkeitsverhalten und die Erwartung des 
Lesers kennt und andererseits die Reaktionen durch seine Darstellung vertiefen möchte, bildet in 
seinem Erklärungsbedürfnis gleichsam das Einlaßtor für alles, was ihm zu diesem Zweck interes-
sant und reizvoll erscheint; in der heidnischen Literatur vorgeprägte Darstellungsmuster werden 
aufgenommen und funktional der religiösen Intention untergeordnet, wenn sie nur eine entspre-
chende Demonstrationsgrundlage dafür abgeben.“ KECH 1977, 14. 
210 SZEPESSY 1994. 
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s ennek alapján – a már Jeromos esetében is említett – „regényes” jelzővel látja el 
az aktákat. Aztán arra választ keresve, hogy valóban regények-e a vizsgált akták, 
felteszi azok közvetlen irodalmi rokonságára vonatkozó kérdést – vagyis azt, 
hogy a „pogány regény” mennyiben ihletője a keresztény iratoknak. A regény né-
hány definícióját felsorolva211 arra a következtetésre jut, hogy a filológia mai állá-
sa ezt kielégítően eldönteni nem képes. Ezek után más megoldást keres, ami cik-
két számunkra különösen is érdekessé teszi. Elképzelhető ugyanis, hogy  

a korai keresztény irodalom az I–II. század fordulója óta a pogányok között 
végzendő misszió sikere érdekében igyekezett mihamarább elsajátítani és 
alkalmazni a hagyományos, „pogány” irodalom műfajait, formai és technikai 
eszközeit. S mert a jézusi tanításnak megnyerendő olvasókhoz az azoktól 
megszokott és igényelt irodalmi közegben volt célszerű szólniuk, nem mond-
hattak le arról sem – ezt az apokrif irodalom termékei példázzák a legszemlé-
letesebben –, hogy a maguk igazát és értékrendjét olvasmányos módon, ha 
úgy tetszik, lektűrbe lopva fogalmazzák meg.212  

Kérdés ezek után, hogy a sajátos keresztény tartalom miképpen volt integrálható a 
sajátos irodalmi formákba, az antik regény komikus-realista (komikus-szatirikus) 
vagy szerelmi (idealizáló-szentimentális) típusába. Annál is inkább, mert a törté-
neti helyzet, egyrészt az I–III. század kihívásai, értetlensége, rosszindulata, esetle-
ges üldözései különleges elvárásokat támasztottak az integrálás munkáját végzők 
elé. Másrészről a krisztusi igazságok terjesztése, a keresztény teológia alapjainak 
megvetése, a szabatos és pontos fogalmazás kívánalma – az esetleges eretneksé-
gekkel szemben – az elmondandó tartalom iránt tanúsított nagyfokú hűséget kí-
vánt meg. Ily módon Szepessy szerint természetes, hogy az esztétikumra kevesebb 
hangsúly esett a teológiai-vallási igazságok közlése mellett. A regény „tradicioná-
lis” elemei háttérbe szorultak: a magánszféra helyébe a kereszténység központi 
alakjai (apostolok, mártírok) léptek, e főszereplők kiemelt helyzetüknél fogva 
nem mehettek végig belső fejlődésen, kezdettől fogva kész jellemek voltak – 
„ugyanolyan változatlanok, mint azok az igazságok, amelyek hirdetésére 
vállalkoztak.”213 Maga a cselekmény széttöredezett, uralkodni kezdett az epizód-
szerűség, s az interpretatív funkció túlsúlyba került a narratív funkció rovására.214 
Különösen szembetűnő nehézséget okozott az antik regények lényegi eleme, a 

                                                 
211 Perry definíciója – „An extended narrative published apart by itself which relates – primarily or 
wholly for the sake of entertainment or spiritual edification, and for its own sake as a story, rather 
than for the purpose of instruction in history, science or philosophical theory – the adventures or 
experiences of one or more individuals in their private capacities and from the viewpoint of their 
private interest and emotions.” (PERRY 1967, 44–45.) – tartalmuknál fogva kizárja a keresztény 
apokrifeket, amelyek az olvasó szórakoztatása mellett keresztény vallásos propagandát is kínálnak. 
Ezzel szemben Carl Werner Müller definíciója engedékenyebb – „eine fiktionale Prosaerzählung 
größeren Umfangs, deren Handlung sich als Erlebnisfeld fiktiver Personen darstellt“ – és az apos-
tolakták fiktív cselekményének is megfelel. A definíciókat idézi: SZEPESSY 1994, 118–119. 
212 SZEPESSY 1994, 119. 
213 SZEPESSY 1994, 123. 
214 SZEPESSY 1994, 122–123. 
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szerelem – egyáltalán még a keresztény szerelemábrázolás modellje sem született 
meg Szepessy véleménye szerint.215 S ha a testiség valahol szerephez jutott, akkor 
vagy az epizódszereplők esetében, vagy pedig negatív formában, a szüzesség fel-
értékelésében, ahol a happy end-et a vallási meggyőződés érvényre jutása jelentette. 

Szepessy ezt követően a keresztény „regényirodalom” korai termékein mutatja 
be azokat a próbálkozásokat, amelyek az antik regény két alaptípusának, a komi-
kus-realista (komikus-szatirikus), illetve a szerelmi (idealizáló-szentimentális) re-
gény meghonosítására történtek.216 Végül az utóbbi egy változatában, a családre-
gényben találja meg azt a formát, amely alkalmasnak bizonyult a fenti nehézségek 
áthidalására, ahogy azt a Pseudoclementina, a Historia Apollonii és „A Thulén túli 
hihetetlen dolgok” példáján bizonyítja.217 Kimutatja, hogy ezekben sikerül a ke-
resztény jellegzetességeket (igehirdetés és kérügma, a megfellebbezhetetlen igaz-
ságok bemutatása, apostolok jelenléte) a regény tartalmi kívánalmaival (magán-
személy mint főszereplő, szerelemábrázolás, jellemfejlődés, happy end) egyesíteni. 
Végezetül Szepessy megállapítja, hogy eredetileg választott példái, az apokrif 
apostolakták, bár elindultak a sajátosan keresztény elbeszéléstípus megteremtésé-
nek útján, valódi regénnyé nem válhattak, legfeljebb lépéseket tettek a keresztény 
tézisregény felé.218 

Látjuk tehát, hogy Szepessy Tibor szerint azt, hogy a keresztény szerzők antik 
műfajokat választanak, missziós, igehirdető és népszerűsítő célok magyarázzák, 
ugyanakkor éppen a sajátos keresztény tartalom, valamint a történeti helyzet az, 
amely megakadályozza, hogy a hellenisztikus regény igazi keresztény műfajjá 
váljon. Ez utóbbi megállapítását az apokrif apostolaktákra véleményem szerint 
meggyőzően bizonyította. Ugyanezeket a kritériumokat a IV–VI. századi szerze-
teséletrajzokra, közöttük Jeromos írásaira alkalmazva azonban más eredményre 
juthatunk. Ezekben ugyanis minden olyan elvárás, amelyet az antik regény tá-
maszt, sikerrel teljesül. Megjelenik a magánszféra (lényegében hétköznapi embe-
rekről van szó, akikben széles rétegek magukra ismerhetnek s követendő utat ta-
lálhatnak); sajátos értelemben vett főszereplőik jellemfejlődésen mennek keresz-
tül; a szórakoztatás – jellegzetesen keresztény szövegkörnyezetben ugyan – jelen 
van (gondoljunk a Vita Pauli-ban megjelenő faunra, kentaurra, sírásó oroszlánok-
ra); sőt a szerelmi szál is megjelenik. A Pseudoclementina, Historia Apollonii és 
„A Thulén túli hihetetlen dolgok” mellé tehát odaállíthatjuk a szerzeteséletrajzo-
kat is. Annál is inkább, mert a keresztény életstílus és igazságok hirdetése mellett 
egy újabb életforma népszerűsítésére vállalkoznak, a szerzetességére. Ez volna te-
hát a Szepessy által hangsúlyozott missziós, igehirdető cél. 

                                                 
215 A szerelemábrázolás problematikájáról részletesen: SZEPESSY 1994, 125. 
216 SZEPESSY 1994, 125–128. 
217 SZEPESSY 1994, 132. 
218 SZEPESSY 1994, 139. 
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VILÁGÉRTELMEZÉS VAGY VILÁGHELYETTESÍTÉS 

A pogány s a keresztény irodalom szerves összefüggésének negyedik modelljét 
Manfred Fuhrmann mutatja be már említett cikkében.219 Szepessyvel ellentétben ő 
az irodalmi formák céltudatos keresztény felhasználása mellett az irodalmi alkotá-
sok hordozta világértelmező-világmodellező funkcióból indul ki. 

Fuhrmann szerint a Kr. u. IV. század volt az az időszak, amelyben az antik iro-
dalmi hagyomány műfajai átkerültek a keresztény irodalomba, s amelyben a ke-
resztény írók kifejezett kísérletező kedvvel álltak neki a „honosítás” és a keresz-
tény átformálás munkájának. Ekkor történt a műfajok „keveredése” is, a keresz-
tény írók arra is késznek mutatkoznak, hogy a kis műfajok paradigmáit (novella, 
exemplum, parabola, apophthegma, aretalógia) a nagy műfajok (regény, biográfia) 
átfogó szerkezetébe illesszék bele.220 Ebben a folyamatban áll Jeromos, aki három 
szerzeteséletrajzával megalapozza a latin nyelvű hagiográfia hagyományát. A po-
gány elemek átvételének a keresztény átértelmezés mellett különleges, didaktikai 
célja volt, mégpedig az éppen polgárjogot nyerő életforma, a szerzetesség propa-
gálása. Ily módon az irodalmi hatáshoz sajátos elem is járul, az aedificatio, épüle-
tesség. Céljuk tehát, hogy az olvasót valódi vagy gondolati követésre buzdítsák: 
imitatio-ra vagy admiratio-ra. Míg a Vita Malchi ebből a szempontból gyakorla-
tibb, parainetikus célokat követ (szüzességfelfogása miatt ez az életrajz alkalmas 
az utánzásra, azonkívül nem tartalmaz csodaleírást), addig a Vita Pauli és a Vita 
Hilarionis inkább gondolati, lelki követést, sőt puszta esztétikai élvezetet vár ol-
vasójától.  

A hagyomány eme átértelmezése során nemcsak az egyes célok változtak meg, 
hanem az új műfajok az új keresztény világszemlélet hordozói is lettek. Ez utóbbit 
a legjobban ugyancsak az antik előzményekkel lehet összehasonlítani. E szemlélet 
alapja a valóság s a művészi alkotás sajátos viszonya. Fuhrmann szerint például a 
görög „nagy műfajok”, a homéroszi eposz, majd az attikai tragédia egyaránt mi-
metikusak, azaz az ember, a természet s a természetfölötti világ leképezésére és 
értelmezésére hivatottak. A valóságot leképező műnek két rétege van: a konkrét 
események (a szereplők s a cselekmény), valamint az általános jelentés (szimboli-
kus és modellszerű) rétege. Az így létrehozott világmagyarázat – minthogy a való-
ságot ábrázolja – kötelező érvényű. Ezzel szemben a hellenisztikus kisműfajok 
célja a fikció, a fantázia lehetséges vagy éppen csak valószínű világának megte-
remtése és ábrázolása, a világértelmezés feladatáról lemondva: 

Die Anerkennung der teilweise oder ganz fingierten Fabel sowie des zugehö-
rigen Wirklichkeitsbezugs, des Wahrscheinlichen, gab der Phantasie die 
Möglichkeit, sich außerhalb der Bindung an die Aufgabe der Weltdeutung zu 
betätigen und je besondere Welten hervorzubringen, die, vom Zufall regiert, 
nicht mehr wahrscheinlich, sondern gerade noch möglich waren – Gattungen 

                                                 
219 FUHRMANN 1977. 
220 FUHRMANN 1977, 84. 
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wie die hellenistische Komödie und der hellenistisch–kaiserzeitliche Roman 
haben nicht mehr die umfassende Funktion der Weltorientierung, sondern nur 
noch die partikulare des Weltersatzes, der „Traumfabrik“, des Trivialen.221 

Fuhrmann szerint a keresztény világképben a valós és szimbolikus réteg mellett 
megjelenik egy újabb: a transzcendens, a világba beletestesült Isten szférája. Ezt a 
világot az érzékelés és az intuíció nem képes maradéktalanul leképezni, így újabb 
instanciára: a hitre van szükség. A kialakuló új keresztény irodalomnak a transz-
cendenssel is számot kell vetnie, feladata a régi világábrázolás mellett a hit világá-
nak igazolása. Ugyanakkor természetesen az intuíció és a fantázia is helyet keres 
magának, jóllehet a hittel (azaz a transzcendens valósággal) való viszonya kezdet-
től fogva jóval kérdésesebb. Ahogyan az eposz és a tragédia a görögség számára a 
világ értelmezésének, a komédia és a regény a világ helyettesítésének műfajai, úgy 
a kanonikus iratok (evangéliumok, Apostolok cselekedetei) a világértelmezés és a 
hit, az apokrifek pedig a fantázia, a művészet önállósodásának céljait szolgálják a 
korai kereszténység kezében.222 Azonban míg a komédiának s a regénynek nem 
volt szüksége külön igazolásra, addig a keresztény „kisműfajok” egyaránt igényel-
ték mind a formai, mind a tartalmi legitimációt. E legitimáció eszköze volt az, 
hogy szerzőik igyekeztek a kánoni iratok elemeire támaszkodni, és kihasználták 
azt a tényt, hogy a hittel elfogadott csodák s a fantázia kiszínezte csodás esemé-
nyek között nehéz meghúzni a határt. Ezen túl vallásos oktatást és épülést ígértek 
olvasóiknak, miközben feltűnően vagy észrevétlenül a szórakoztatás igényének is 
megfeleltek. Így Jézus és az apostolok helyére a vértanúk, aszkéták és egymástól 
elszakított keresztény családok léptek, az evangéliumok és apostolok cselekedete-
inek műfaját pedig felváltotta a hagiografikus irodalom. 

Végezetül Fuhrmann felveti a „történeti hitelesség” kérdését, ámde már a sajá-
tosan keresztény világképen belül – amelyben, mint láttuk, az igazi valóság a hit 
valósága. Az evangéliumokhoz és apostolok cselekedeteihez (vagyis a „nagy mű-
fajokhoz”) hasonlóan a hagiografikus irodalom is törekedhetett arra, hogy egy 
igazi csodatévő szent életét dokumentálja, aki életében a keresztény örömhír igaz-
ságát valósította meg. Ám ugyanez az irodalom színlelhette is ezt a törekvést, 
csak azért, hogy olvasója szórakozási és szenzációéhségét kielégítse. Míg az evan-
géliumok s az apostolakták esetében a teológia bevezette a kanonikus és apokrif 
(vagyis hiteles és fiktív) iratok közötti különbségtételt, addig az irodalomtudo-
mány – Fuhrmann véleménye szerint – nem vállalhatja a konkrét szétválasztás 
munkáját.223 A Vita Pauli és a Vita Hilarionis esetében mindenesetre utal arra, 
hogy az esztétikai eszközök nagy száma, valamint a nyilvánvaló fikcionalitás me-
lyik csoportba sorolja e műveket. 
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222 FUHRMANN 1977, 87. 
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II. Ki mesél? – A narráció 

Módszertani alapok  

Vizsgálatom első kérdése tehát: ki beszél? A történet csakis az elmondás aktusa 
során jöhet létre. Az instancia, amely mesél, amely a narratíva hátterében áll, lehet 
szembetűnőbb vagy éppen rejtett, azaz rendelkezhet meghatáozott személyiségje-
gyekkel, vagy háttérbe is húzódhat, biztos viszont, hogy működik. Ezt az instanci-
át hívjuk hagyományosan elbeszélőnek. Jóllehet legtöbbnyire körvonalazható sze-
mélyes vonásokkal rendelkezik, esetében olyan diszkurzív funkcióval van dol-
gunk, amelyet a szerző azért hozott létre, hogy a történetet egy bizonyos módon 
közvetítse a befogadónak. Azaz az elbeszélő minden személyessége mellett is 
szövegjelenség, amelynek kidolgozottsága narratívától függően különböző lehet, s 
a történet közvetítésében is különböző feladatokat tölthet be.224  

Az elbeszélő modern fogalmát 1910-ben a német Käte Friedemann vezette 
be,225 azonban ismertté tételét és elmélyítését a műimmanens interpretáció egyik 
legjelentősebb képviselőjéhez, az ugyancsak német Wolfgang Kayserhez, s az ő 
1950-es évekbeli munkásságához szokás kötni.226 Abból a megfigyelésből, hogy 
az elbeszélő „hisz” abban, amit elmond, azaz mondatait valóságigénnyel fogal-
mazza meg, Kayser a szerző és az elbeszélő szétválasztásának igényét vezeti le:  

Das heißt also, dass der Erzähler in aller Erzählkunst niemals der bekannte 
oder noch unbekannte Autor ist, sondern eine Rolle, die der Autor erfindet 
und einnimmt.227 

A strukturalizmus és Roland Barthes228 a óta nemcsak az elbeszélő és a szerző 
szétválasztása, hanem a szerzőnek a mű értelmezésébe való bevonására vonatkozó 
tilalom is irodalomtudományi közkincs és elvárás. Gérard Genette maga is a funk-
cióra redukálja az elbeszélő instanciát, és a megszemélyesítést elkerülendő nem 
„elbeszélőnek” hanem „hangnak” nevezi. A hangról szóló fejezet bevezetőjében 
pedig felhívja a figyelmet a lehetséges ellenérzésekre és keveredésekre („Vermen-
gungen”), amelyek között az első a szerző és az elbeszélő azonosítása: 

[Man] identifiziert […] die narrative Instanz mit der „Schreib”-Instanz, den 
Erzähler mit dem Autor und den Adressaten der Erzählung mit dem Leser 
des Werks. Eine Vermengung, die nicht [berechtigt ist], wenn […] es sich 

                                                 
224 Az elbeszélőnek e szövegjelenség-voltára hívja fel a figyelmet az elbeszélő instancia jellemzé-
sénél Ute E. Eisen. EISEN 2006,72. 
225 FRIEDEMANN 1910. A berni egyetemen 1908-ban benyújtott doktori értekezésének már ez volt a 
témája: vö. FRIEDEMANN 1908. 
226 KAYSER 1958. 
227 Texte zur Theorie der Autorschaft (2000), 127. 
228 BARTHES 1994. Magyarul: BARTHES 1996. 
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um eine Fiktionserzählung handelt, in der auch der Erzähler eine fiktive Rol-
le ist, selbst wenn diese unmittelbar vom Autor übernommen werden sollte, 
und in der die zugrunde liegende Erzählsituation eine ganz andere sein kann 
als die des realen Akts des Schreibens (oder Diktierens). […] Diese narrative 
Instanz haben wir nun also noch zu betrachten, und zwar im Hinblick auf die 
Spuren, die sie in dem narrativen Diskurs, den sie angeblich hervorgebracht 
hat, (angeblich) hinterlassen hat.229 

A strukturalizmus kialakulásának időszaka óta egyfelől a szerzővel kapcsolatos 
megfontolások finomodtak, másfelől az elbeszélő instanciával kapcsolatban is 
merültek fel kételyek.230 Mindazonáltal az elbeszélő a narratív szövegek modelljé-
nek elengedhetetlen eleme, s mint ilyen, elemzésemnek is központi elemét, illetve 
szempontját képezi. 

AZ ELBESZÉLŐ INSTANCIA JELLEMZŐI 

Genette az elbeszélő instancia fent említett nyomainak megragadására és leírására 
három kiemelt szemponot javasol: a narráció idejének, a narratív szinteknek, vala-
mint a „személy” (az elbeszélő és az általa elmondott történet viszonya) kategóri-
áit.231 Genette szempontjai és terminológiái nyomán számos kidolgozott skála és 
eszköztár jött létre, amelyek időközben számos elméleti bevezetésben és konkrét 
elemzésben közkinccsé váltak.232 Az egyik legkidolgozottabb rendszert Genette 
alapján Ansgar Nünning állította fel.233 Az alábbiakban az ő eszköztárát követem. 

a) Az elbeszélő instancia vizsgálata során az első szempont annak szemrevéte-
le, hogy melyik narratív szinten helyezkedik el az elbeszélő, pontosabban: milyen 
viszonyban van a narrációval. A viszonyítási pont a diegézis (fr. diégèse), az elbe-
szélt világ,234 amelyben a történet végbemegy. Genette a diegézisen kívüli elbe-
szélőt extradiegetikusnak,235 a diegézisen belüli elbeszélőt (azaz amikor egy sze-
replő tudósít egy történetről) intradiegetikusnak nevezi.236 Az elbeszélő megjelen-
het ugyan szereplőként a történetben, szükségszerűen mindig extradiegetikusnak 

                                                 
229 GENETTE 2010 [1972], 138. 
230 Példaszerű munka ezzel kapcsolatban: WEIMAR 1994. 
231 GENETTE 2010 [1972], 139. 
232 A következőkben szereplő gondolatmenetet követi: LAHN–MEISTER 2008, 61–100; EISEN 2006, 
72–99. Ugyanezeket a szempontokat használja fel Irene de Jong az antik görög narratívák elbeszé-
lőjének elemzésében: Narrators, Narratees, and Narratives (2004), 1–4. 
233 NÜNNING 1997a. 
234 Általában a diegézis szóval aják vissza a francia diégèse szót, amely azt az univerzumot jelenti, 
amelyben az elbeszélt történet játszódik – ugyanazzal, mint a francia diégésis szót, amely a görög 
διήγησις szó fordítása, s tiszta elbeszélést jelent. A „diegetikus” jelző az előbbi és nem utóbbi szó-
ból jön. A keveredés lehetőségére Genette felhívta a figyelmet: GENETTE 2010 [1983], 183. 
235 Genette 2010 [1972], 148. Genette narratológiáját mutatja be, és a fogalmak magyar megfelelő-
ihez jól használható: DOBOS 2002. 
236 GENETTE 2010 [1972], 147–150. 
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tekintendő. Csak ha egy szereplő mond el egy belső történetet, akkor tekintjük int-
radiegetikusnak: 

Jedes Ereignis, von dem in einer Erzählung erzählt wird, liegt auf der nächst 
höheren diegetischen Ebene zu der, auf der der hervorbringende narrative Akt 
dieser Erzahlung angesiedelt ist. […] Die narrative Instanz einer ersten Er-
zählung ist also per definitionem extradiegetisch, die narrative Instanz einer 
zweiten (metadiegetischen) Erzählung per definitionem diegetisch usw.237 

b.) Második szempontként azt a viszonyt vizsgáljuk, hogy az elbeszélő szereplő-
ként jelen van-e abban a történetben, amelyet elbeszél, vagy sem.238 Ez az, amit 
Nünning az elbeszélő ontológiai státuszának nevez. Amennyiben az elbeszélő ins-
tancia nem jelenik meg az elmondott történetben (nem részese a diegézisnek), ak-
kor heterodiegetikus elbeszélőnek, ha megjelenik, akkor homodiegetikus elbeszé-
lőnek nevezzük.239 

Azzal, hogy heterodiegetikus elbeszélő hozza létre a narrációt, általában, de 
nem szükségszerűen együtt jár az, hogy bizonyos „privilégiumokkal” rendelkezik. 
Ilyenek privilégiumai a mindentudás, az időfelettiség és a mindenütt jelenvalóság. 
Azzal, hogy mindentudó, „belelát” a szereplők gondolataiba és érzéseibe, és köz-
vetíteni képes azokat. Időfelettisége azt jelenti, hogy közvetíteni tudja az esemé-
nyek időrendjét, a jelent, a múltat és a jövőt. Végül az, hogy mindenütt jelenvaló, 
lehetővé teszi számára, hogy párhuzamosan történő eseményekről beszámoljon.240 
Mindezzel szemben a homodiegetikus elbeszélő csak saját élményhorizontjának 
megragadására képes. Ha többre vállalkozik, sérti az elbeszélés valóságillúzióját.241 

Az elbeszélő narratív szintekhez való viszonyát, valamint ontológiai helyzetét 
tekintve összesen négy helyzetet foglalhat el. Ezeket példákkal is megvilágítva a 
következőképp foglalhatjuk össze: 

1) extradiegetikus-heterodiegetikus: Homéros; a Vita Hilarionis elbeszélője 
2) extradiegetikus-homodiegetikus: az Apostolok cselekedetei elbeszélője a „mi”--

szakaszokban, a Vita Malchi elbeszélője, a Historia Monachorum elbeszélője;242 
3) intradiegetikus-heterodiegetikus: Jézus a Lukács evangéliuma 15-ben, ahol 

az elveszett juhról, drachmáról és fiúról beszél; 
4) intradiegetikus-homodiegetikus: Malchus elbeszélése a Vita Malchi-ban.243  

                                                 
237 GENETTE 2010 [1972], 148. 
238 „Man wird also hier zwei Typen von Erzählungen unterscheiden: solche, in denen der Erzähler 
in der Geschichte, die er erzählt, nicht vorkommt, abwesend ist (Beispiele: Homer in der Ilias, 
Flaubert in der Éducation sentimantale), und solche, in denen der Erzähler als Figur in der Ge-
schichte, die er erzählt, anwesend ist (Beispiele: Gil Blas, Wuthering Heights).” GENETTE 2010 
[1972], 159. 
239 GENETTE 2010 [1972], 157. 
240 Példák az elbeszélő privilégiumaira: EISEN 2006, 78. 
241 A homodiegetikus elbeszélés megfelel saját hétköznapi tapasztalatainknak, hiszen a velünk 
megesett dolgokat legtöbbnyire ezen a módon közvetítjük. Käte Hamburger, az elbeszélés nagy 
német teoretikusa az irodalmi művek én-elbeszélését (Ich-Form) ezért így jellemzi: „fingierte 
Wirklichkeitsaussage, die sich selbst als Nicht-Fiktion setzt” (idézi: LAHN–MEISTER 2008, 68). 
242 Ehhez lásd részletesen: DEJCSICS 2009. 
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c.) Az elbeszélő strukturális jellemzőit követően harmadik szempontként Nünning 
nyomán az elbeszélő jellemzését vizsgáljuk. Mindenekelőtt az elbeszélői jelenlét 
fokát érdemes szemügyre vennünk, azaz azt, hogy mennyiben explikálódik az el-
beszélő: felfedezhető-e a szövegszervezési eljárások során vagy sem. A személyes 
és személytelen (explicit és implicit) elbeszélő fogalmát (eredetileg: „overt / co-
vert narrator”) Seymour Chatman vezette be.244 Amennyiben a történetet egy név-
telenségben maradó, háttérben meghúzódó instancia közvetíti, akiről az elbeszélés 
során semmilyen további információval nem rendelkezünk, személytelen elbeszé-
lővel van dolgunk. A szöveg hátterében meghúzódó elbeszélő elsődleges feladata 
az elbeszélt világ megteremtése. Ide tartozik különösen a helyszín leírása, a törté-
net időbeli viszonyainak tisztázása, a szereplők megkülönböztetése és jellemzése, 
valamint az elbeszélt világban történő eseményekről való tudósítás. Ez a fajta el-
beszélő jelenléte – nem utolsó sorban azért, mert nem körvonalazódik személy-
ként – az olvasóban kevésbé, vagy egyáltalán nem tudatosul. 

Az elbeszélő szövegek kommunikációs modelljének megfelelően az implicit 
jellegű elbeszélőhöz általában implicit hallgató is társul. Ha viszont az elbeszélő 
az elbeszélés előterébe lép, hozzá hasonlóan a szövegbeli hallgató is kézzelfogha-
tóbb, személyesebb vonásokat ölt.  

A személyes elbeszélő gyakran dramatizálódik, megtudjuk nevét, tulajdonsága-
it, a narráció körülményeit, és gyakran megszólítja befogadóját. Így történik ez 
például a jeromosi szerzeteséletrajzok prológusaiban, a Vita Pauli epilógusában, 
vagy Lukács evangéliumának és az Apostolok cselekedeteinek prológusában (Lk 
1,3; ApCsel 1,1). Chatman szerint az explicit elbeszélő legjellemzőbb vonását 
ugyanakkor mégiscsak elbeszélői kommentárjai adják. E megjegyzések vonatkoz-
hatnak mind a narrációra, azaz az alkotó elbeszélő eljárásra, mind pedig a törté-
netre. Az előbbiek a szövegbeli hallgatóval való kommunikációt ölelik fel, s az el-
beszélés folyamatára reflektálnak általában. Jakobson kommunikációs modelljét 
alapul véve ezen a csoporton belül Ansgar Nünning a kommentároknak négy kü-
lönböző funkcióját különíti el: az expresszív funkció az elbeszélő önbemutatására 
irányul, az appellatív funkció a recepció közvetlen irányítását szolgálja, a fatikus 
funkció célja az elbeszélő és a szövegbeli hallgató közötti kapcsolat stabilizálása, 
végül a metanarratív funkció keretében az elbeszélő reflektál saját elbeszélői sze-
repére, vagy magára az elbeszélés aktusára.245 

A történetre vonatkozó elbeszélői kommentárok körében Nünning három funk-
ciót sorol fel.246 E kommentároknak az a feladata, hogy megmagyarázzanak, értel-
mezzenek vagy helyesbítsenek valamely jelenséget (explanatív funkció), illetve 
értékeljenek (evaluatív funkció), vagy általánosítsanak (generalizáló funkció). 

                                                                                                                                      
243 További példák: MARTINEZ–SCHEFFEL 2009, 80–81. 
244 CHATMAN  1978, 196–252. Az implicit és explicit elbeszélő jellemzésében az alábbiakban Ute 
E. Eisen összefoglalását követem: EISEN 2006, 80–87. 
245 NÜNNING 1997a, 340–341. 
246 NÜNNING 1997a, 336–340. 
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Az elbeszélő instancia jellemzésekor szokás még kitérni a történet idejének és 
az elbeszélőnek a viszonyára, az elbeszélő megbízhatóságának kérdésére, vala-
mint az elbeszélő nemének kérdésére. Ezeknek ismertetésétől, minthogy az aláb-
biakban kevesebb heurisztikus haszonnal járnak, eltekintek. 

A SZERZŐ, AZ IMPLIKÁLT SZERZŐ ÉS A SZERZŐI SZÁNDÉK KÉRDÉSKÖRE 

A szerző  halála? 

Ahogy munkám célkitűzéséből már világossá vált, Jeromos szerzetesrajzainak 
elemzésében a valós szerző vizsgálatának mind a szerzeteséletrajzok keletkezés-
történetét, mind azok értelmezését tekintve kevés teret szánok. Ennek oka elsősor-
ban az alkalmazott megközelítési modellben keresendő. A francia narratológia ál-
tal képviselt kétszintes narratív modell ugyanis teljes egészében kiiktatja a szerzőt 
(gondoljunk csak Genette álláspontjára, aki az elbeszélő instancia bevezetésével 
párhuzamosan lemondott a valós szerzőről), ám az angol és német narratológiában 
bevett kommunikációs modellen alapuló megközelítések sem veszik be a vizsgá-
lódás körébe a szöveg valós létrehozóját, noha magában a modellben mind a valós 
szerzőnek, mind a valós olvasónak helyet adnak. Az általam választott módosított, 
háromszintes modell ismételten csak az elbeszélőre kérdez rá, a valós szerző 
bevonását a vizsgálatba nem tartja feladatának. Mindazonáltal szükségesnek lát-
szik, hogy a valós szerző kérdéskörének néhány gondolatot szánjunk. A valós 
szerző kizárásának problematikája a szövegimmanens megközelítésmód, valamint 
a szövegen kívüli szempontokat is érvényre juttató felfogás közötti különbségre 
vezethető vissza. Ugyanezt a feszültséget láttuk már a strukturalista, valamint a 
kontextuális narratológia, más megfogalmazásban a narratológia mint leíró esz-
köz, illetve a narratológia mint interpretációs heurisztika szembeállításában a II. 
exkurzusban. Minthogy a kérdésfeltevés hasonló, a valós szerző kérdéskörének 
vizsgálatában az ott leírtakhoz hasonlóan járok el. 

Annak a folyamatnak az ismertetése, amely során a szövegimmanens elméleti 
álláspont kialakult, s amely a „szerző halálának” deklarálásához vezetett, nem 
célom. Egy efféle tudománytörténeti áttekintés disszertációm kereteit is, arányait 
is felborítaná. Szükségesnek tartom azonban, hogy reflektáljunk rá. Ehhez két 
megközelítési szempontot választottam: egyrészt a klasszika-filológiai interpretá-
ciós gyakorlat, másrészt a kommunikációs modell, jelesül implikált szerző (im-
plied author) témakörét. Annál is inkább szükségesnek tűnik a valós szerző kér-
déskörével való – ha részletekbe nem is menő – elszámolás, mert egyfelől a mai 
irodalomtudományos gyakorlat (s ez nemcsak a szoros értelemben vett irodalom-
tudományra, hanem a klasszika-filológiára is áll) a szerző kizárását erőteljes elő-
feltevésének tekinti. Ismételten érvényes a szerzőfogalom kilencvenes évekbeli 
német kutatóinak megállapítása, akik a szerző kérdésének alapos bevezető tanul-
mányt és külön tanulmánykötetet szenteltek: 
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Unter den Stichworten „Tod des Autors“ und „intentionaler Fehlschluss“ hat 
die Theoriedebatte den Autor als Begriff und als Konzept der Bedeutungser-
mittlung für obsolet erklärt. Wer sich auf den Autor beruft, setzt sich dem 
Verdacht der theoretischen Naivität aus. 247 

A szerzőnek a szöveg leírásából és az interpretációból való kizárása, ahogy az ma 
az irodalomtudományos közvéleményben communis opinio-ként jelen van, a Rede 
über den Autor (1999) tanulmány szerzői szerint legalább négy különböző forrás-
ból ered.248 Elsőként a „szerzői szándékot” vitató értelmezési gyakorlatot említik, 
amelyet az amerikai Új Kritika keretében fogalmazott meg William K. Wimsatt és 
Monroe C. Beardsley 1946-ban.249 Míg ők elsősorban a líra műfajaira összponto-
sítottak, a próza területén meghonosodott műimmanens megközelítés a szerző és 
az elbeszélő már említett megkülönböztetéséből fakad – ez a szerző kiiktatásának 
második forrása. A szerző és az elbeszélő közötti különbséget leghatásosabban 
megfogalmazó Wolfgang Kayser maga nem zárta ki annak lehetőségét, hogy egy 
mű értelmezésébe a szerzőjével kapcsolatos ismereteket is bevonják, ugyanakkor 
az elbeszélő fogalmának bevezetésével szorosan együtt járt a szerzői szándék és 
az elbeszélői kijelentések közötti különbségtétel szükségessége. 

A szerző kizárása felé vezető harmadik impulzusként Wayne C. Booth említhe-
tő, aki 1961-ben The Rhetoric of Fiction című könyvében bevezette az implikált 
szerző (implied author) nem egészen egyértelmű, azóta is vitatott, mindazonáltal 
nagy karriert befutott fogalmát.250 Booth fogalma alkalmasnak tűnt arra, hogy szö-
vegimplikátumként (mint valójában a szöveg átfogó tartalmát megszemélyesítő 
fogalom) közvetítsen a szövegen kívüli szerző és a szövegimmanens megközelítés 
között, ugyanakkor a szélesebb körben vett irodalomtudomány számára ismét 
megerősítette a valós szerző eliminálásának szükségességét. 

A szerzővel szemben felhozott interpretációs kétely negyedik, és talán legerő-
sebb, s egyben legnagyobb hatású forrása a hatvanas évek Franciaországában fa-
kadt. Roland Barthes programmatikus írásában, amely „A szerző halála” címet vi-
seli,251 Julia Kristeva tanulmányának gondolatmenetét folytatta, aki a szerzőt a 
diszkurzusok merő metszéspontjának tekintette. Barthes szerint végső soron nem 
a szerző, hanem a szöveg önmaga hozza létre a szöveget. Ugyanezen elméleti hát-
tér előtt helyezhető el Michael Foucault, aki 1969-ben a szerző mint funkció fo-
galmának bevezetésével oldja fel a mű és a szerző szükségszerű kapcsolatát. 252 

A szerzőfogalom bírálatának történetét és hatását vizsgáló, említett német tanul-
mány az ezen elméleti pozíciókból fakadó dogmatikus szerzőtagadás átható erejét s 

                                                 
247 Rede über den Autor (1999), 3. A Rückkehr des Autors (1999) kötet szerzői (ennek bevezető ta-
nulmányából való a fenti idézet) egy szöveggyűjteményt is megjelentettek a témában: Texte zur 
Theorie der Autorschaft (2000). A szerző funkcióihoz: WINKO 2002; WILLAND 2011. 
248 Rede über den Autor (1999), 11–15. 
249 WIMSATT–BEARDSLEY 1954. Magyarul: WIMSATT–BEARDSLEY 1998. 
250 BOOTH 1961. 
251 BARTHES 1994. Magyarul: BARTHES 1996a. Lásd még: BARTHES 1997b. 
252 FOUCAULT 1994. Magyarul: FOUCAULT 2000. 
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tartósságát két irodalmon kívüli, történelmi és tudománytörténeti okra vezeti vissza. 
Az első Barthes és Foucault munkásságának történeti kontextusa, a 68-as mozgalom, 
a második pedig az irodalomtudomány és az irodalom szétválása. Tudomány-
szociológiai magyarázatukat sajátos nézőpontja miatt érdemes hosszabban idézni: 

Die Autorkritik ist Teil einer Verknappung von Sinnangeboten, mit der die 
Literaturwissenschaft auf den Verlust ihres symbolischen Kapitals Literatur 
reagiert. […] Die Literaturwissenschaft muss darauf reagieren, und sie tut 
dies vor allem dadurch, dass sie ihre Interpretationspraxis schroff von einer 
als „naiv“ bezeichneten absetzt. Das gilt auch und gerade für den Umgang 
mit dem Autor. Nur so kann sie verhindern, dass der Geltungsschwund auf 
ihre Legitimation ausgreift. Deshalb kanonisiert sie bestimmte Theoriepositi-
onen zu sogenannten „Meisterdiskursen“. Und Kanonisierung heißt dann 
auch, dass wenige Namen, formelhafte Zitate und Soziolekte an die Stelle 
von Begründungen treten. Zu Recht hat deshalb Renate von Heydebrand an-
gemerkt, „dass die autoritäre Vorordnung von Theorie vor Literatur nur die 
faktische Schwäche von Literatur als kulturellem Kapital signalisiert“.253 

Ez utóbbi jelenség – így a szerzők – maga után vonja az irodalomelméletek előre-
törését, valamint az irodalomelméletek és az elemző gyakorlat szétválását. Ez az a 
pont, amelyen a jelenlegi klasszika-filológiai gyakorlat fentebb említett problémá-
jához érkezünk, amely egész elméleti exkurzusomat indokolta. 

A klasszika-filológia értelmező és elemző gyakorlatában – ahogy azt már a 
kontextuális narratológia és a klasszika-filológia kapcsolatáról írott szakaszban je-
leztem – hosszú ideig elkötelezettje volt az intencionalizmusnak. S miközben – 
ahogy ugyancsak láttuk – az ókortudomány egy meghatározó része az elmúlt har-
minc évben elkötelezte magát az irodalomtudományi irányzatok megismerése, va-
lamint többé-kevésbé azok saját tudományterületére való elméleti átültetése mel-
lett is, ezeknek konkrét alkalmazásában egyelőre jelentős elmaradásai vannak, s 
az interpretáció terén az űrt továbbra is a korábban elfogadott és begyakorolt mód-
szerek töltik ki. Az a kettősség, amelyet előbb a kulturális és szociológiai kontex-
tusnak a szövegimmanens megközelítésekbe (jelesül a narratológiai elemzésekbe) 
való bevonásánál, majd pedig most a szerző kérdésénél figyeltünk meg, nem 
egyedülálló és meglepő jelenség. A modern filológiában is megtalálható, ahogy 
azt a már többször idézett szerző-tanulmány bevezető sorai is alátámasztják: 

Diese Diskrepanz mag hie und da in einer Ignoranz gegenüber vergangenen 
und aktuellen Theoriedebatten begründet sein oder in einer mangelnden 
Konsequenz, als richtig akzeptierte Theoriepostulate auch de facto für die ei-
genen Textlektüren zu berücksichtigen. Aber solche Erklärungen reichen 
nicht aus. Der Verdacht drängt sich auf, dass die theoretische Reflexion über 
den Autor zentralen Formen des wissenschaftlichen Umgangs mit literari-
schen Texten nicht gerecht wird. Die Praxis der Interpretation(en) literari-

                                                 
253 Rede über den Autor (1999), 3. 
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scher Texte demonstriert vielmehr legitime, ja notwendige Verwendungs-
weisen des Autorbegriffs, die von der Theoriediskussion nicht angemessen 
wahrgenommen werden.254 

A szerzők tehát amellett érvelnek, hogy nem okvetlenül az elméleti megközelíté-
seknek kellene meghatározniuk az interpretációs gyakorlatot, hanem fordítva: az 
irodalomelméleti megfontolásoknak kellene figyelemmel lenniük – különösen a 
szerző kérdéskörében – a létező és jól működő elemzési gyakorlatra. Mindamel-
lett, hogy ez az igény egyértelműen megfogalmazódott, a szerző fogalmának 
„visszavezetése” az irodalomtudományba egyelőre kevés sikerrel járt, a reflexió 
inkább az elméleti álláspontok tisztázását és az interpretációs gyakorlat eddig el-
maradt vizsgálatát hozta magával. E talán kevéssé kielégítő eredményekből két 
szempont saját munkámat illetően mégis kiemelt figyelmet érdemel. Az elsőt a 
szerzőnek a narratív kommunikációs modellben elfoglalt helyére, a másodikat pe-
dig az implikált szerző fogalmára vonatkozó megfontolások képezik. Előbb néz-
zük a narratív szövegeket leíró kommunikációs modell módosítására tett kísérle-
tet, valamint az implikált szerző kérdéskörét. 

A szerző  a kommunikációs model lben – Fotis Jannidis model l je 

Fotis Jannidis a fikciós irodalmi alkotások szereplőiről írott monográfiájának má-
sodik fejezetében a narratív szövegek kommunikációs modelljéből indul ki, és a 
modellben szereplő szerzőfogalom módosítására tesz kísérletet.255 Azt az igényt, 
hogy fikciós irodalmi műveket leíró narratív modellben helyet szán a valós szerző 
fogalmának, azzal indokolja meg, hogy a szerző mint a szöveg létrehozója az 
egyetlen biztosítéka egy szöveg történeti és kulturális meghatározottságának. Ez 
azért fontos, mert Jannidis szerint ebből fakadóan egy szöveg jelentésének megra-
gadásában is elengedhetetlen a szerző. 

Jannidis amellett érvel, hogy a narratív kommunikáció Foucault felfogásával el-
lentétben nem kód-, hanem inferencia-vezérelten zajlik. Inferencia alatt ért min-
den olyan következtetést, amely adott szöveginformációk (egy nyelvi jel, valamint 
egy hozzá társítható szabály) alapján új információkhoz vezet. Egy befogadó a 
hétköznapi kommunikáció során elmondott és elbeszélt dolgok jelentését kulturá-
lis tudásán, a szövegvilág mentális modelljén, a nyelvi kód ismeretén, a kommuni-
kációs helyzeten és szabályain, valamint a kooperációs elv elfogadásán alapuló in-
ferenciái alapján hozza létre. Az irodalmi elbeszélő szövegek sajátos meghatáro-
zottságából adódóan esetükben azonban egy további jelentéskonstruáló tevékeny-
ségre is rákényszerül, amelyet csakis a kommunikációs szándék megragadása ese-
tén képes elvégezni. A kommunikációs szándékot pedig pragmatikai szempontok 
bevonása nélkül – így Jannidis véleménye – lehetetlen megragadni. Az egyik ilyen 
pragmatikai szempont a szerző:  

                                                 
254 Rede über den Autor (1999), 4. 
255 JANNIDIS 2004, 15–84. 
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Die Regeln zur Konstruktion des Autors sind ja den Autoren ebenfalls be-
kannt und werden von ihnen in der Kommunikation vorausgesetzt und ver-
wendet, um ihre kommunikativen Ziele zu erreichen, zu denen in vielen For-
men literarischer Kommunikation übrigens nicht zuletzt die Vermittlung ei-
nes bestimmten Autorbildes gehört.256 

E ponton felmerül az a kérdés, hogy a szerzőkép, a szerző megkonstruálásának 
szabályai mennyiben vizsgálhatóak, s ha igen, mennyiben közelíthetők meg diakrón 
szempontból. Továbbá mennyiben mutathatók ki egy szövegből szövegimmanens 
vagy éppen nem szövegimmanens olvasási móddal. Jannidis ezzel a kérdéssel 
nem foglalkozik, hanem a kommunikációs szándék fogalmát a „szerzői szándék” 
irányába bővíti ki. Azon megközelítésekkel szemben, amelyek a szerzői szándé-
kot szövegen kívüli, a szerzőhöz mint reális történelmi alakhoz kötődő, s ily mó-
don megismerhetetlen entitásnak tekintik, Jannidis amellett érvel, hogy az irodal-
mi kommunikációs modell keretein belül megmaradva a szerzői szándék feltárása 
során valójában nem a valós szerzővel kerülünk kapcsolatba, hanem egy olyan 
konstruktummal, amelyet a mondottak és a releváns kontextusbeli információk ré-
vén szabályszerű eljárással hozunk létre, amely a kommunikációs folyamat egyik 
eleme, s amely feltehetőleg bizonyos azonosságokat mutat a történelmi szerző 
mentális folyamataival. S ez minden kommunikációs folyamatban – a leghétköz-
napibb kommunikációban is – így van, hiszen amikor „szándékot tulajdonítunk” 
kommunikációs partnerünknek, valójában a saját konstrukciónkkal találkozunk. 

A szerzői szándéknak Jannidis modellje értelmében a befogadás irányításában 
(a szerzőkép megteremtése, a szöveggel való adekvát eljárás) van szerepe, véle-
ménye szerint enélkül egy irodalmi szöveg jelentése egyszerűen nem ragadható meg. 

[Der Autor] ist Zuschreibungsinstanz für die aufgrund von Codes und Kon-
ventionen ermittelte Bedeutung sowie auch für die […] vom Leser erst ge-
nauer zu ermittelnde Umgangsweise mit den sprachlichen Zeichen im Text.257 

Jannidis elméleti megközelítésének értéke abban rejlik, hogy a narratológia leg-
újabb fejlődését meghatározó kontextualizálási igényt kibővíti a szerző irányába, 
és az adekvát befogadói magatartással hozza kapcsolatba. A befogadói magatartást 
kontextuálisan irányító tényezők közt ugyanis rendszerint csak a kulturális kör-
nyezetet, a korszakot s a műfajt szokták említeni, a szerzőt nem. Ugyanakkor itt 
található az elmélet gyengéje is: a kommunikációs modell elnevezése ellenére ki-
zárólag egyirányú mozgást feltételez, a befogadói oldal felőli mozgásnak, a befo-
gadás konstruktivista megközelítéseinek kevés teret ad. Kérdés viszont – s erre maga 
egyelőre nem szolgáltatott példát – hogy a konkrét elemzői gyakorlatban, amelyre 
munkássága korábbi szakaszában ugyancsak nagy hangsúlyt fektetett, mennyiben 
valósítható meg az ebben az értelemben vett szerzői szándékot feltáró elemzés.258  

                                                 
256 JANNIDIS 2004, 22. 
257 JANNIDIS 2004, 27. 
258 Jannidis az irodalomtudósnak a narratív szövegek kommunikációs modelljében elfoglalt helyé-
vel kapcsolatban is javaslatot tesz, mégpedig a szokásos befogadói oldal helyett a kommunikációs 



 64 

Az implikált szerző  és a mű értelmezésének kérdésköre 

Míg Fotis Jannidis a valós szerző fogalmából indult ki a kommunikációs modell 
módosítására tett javaslatában, a kutatástörténet során rendszerint egy másik ins-
tanciát, az implikált szerzőt (implied author) szokás felhasználni a szerzői szán-
dék, valamint a műimmanens megközelítés összebékítésére. A Wayne C. Booth 
által bevezetett fogalom rendkívül vitatott, és negyven év nem szűnő vitái által 
alakított koncepció.259 Jóllehet a határait és érvényességét kutató különböző irány-
zatok legtöbbnyire szövegimmanencia jegyében nyúltak rá vissza, maga a foga-
lom eredetileg éppen nem a szövegimmanencia jegyében jött létre, hanem az azzal 
szemben álló chicagói kritikai iskola szellemkörnyezetében, azzal a szándékkal, 
hogy az aktuális irányzattal szembehelyezkedve valamiképp megjelenítse a szer-
zői szándékot és az ezzel együttjáró etikai dimenziót.260 Tom Kindt és Hans-Ha-
rald Müller, a fogalom kutatásának monográfiát szánó szerzőpáros így fogalmazza 
meg ezt az ideológiai egyensúlyozási kísérletet:  

Das Vorhaben einer ethisch, rhetorischen Betrachtung von Literatur gestalte-
te sich für Both […] als Zwiespalt zwischen der Absicht, Autoren und Rezi-
pienten wieder ins Blickfeld der Literaturwissenschaft zu rücken, und der 
Furcht, die Grenzen des Werks zu überschreiten und sich so der Anwendung 
eines der vielen Auslegungsverfahren schuldig zu machen, die der New Cri-
ticism auf den interpretationstheoretischen Index gesetzt hatte.261 

Az „implikált szerző” – ahogy a fogalom tudományos recepcióját is feldolgozó 
szerzőpáros kutatásából kitűnik – alkalmasnak bizonyult arra, hogy a legszélesebb 
irodalomtudományi körben a szerzői szándék alternatívájaként felkínált fogalommá 
válhassék. A kutatók e befogadási folyamatban két nagy irányzatot különítenek el: 
a fogalmat az irodalmi szövegek értelmezésében felhasználó, valamint a szövegek 

                                                                                                                                      
modellen kívül helyezi el az irodalom professzionális befogadóit. Hiszen az irodalomtudós fel-
adata az egész kommunikáció rekonstrukciója volna (JANNIDIS 2004, 28). Ezzel ugyanakkor – ref-
lektálatlanul – egy új hermeneutikai kört hoz létre, hiszen a szövegekkel kapcsolatban előbb az iro-
dalomtudós is befogadó, s csak utána szakértő. Másfelől az irodalmi kommunikációs modell ilye-
tén megváltoztatásakor felmerül az a kérdés, hogy létezik-e egyáltalán par excellence befogadó. 
Hiszen az irodalmi művek befogadása nagyon gyakran kommentárokkal, iskolai képzéssel stb. jár 
együtt, azaz eleve feltételezi a kulturális kontextualizációt, amiről ugyanakkor a modell természe-
tesen nem vesz tudomást. Azaz nagyon erős modellképzéssel és egyszerűsítéssel van dolgunk a 
kommunikációs modell esetében, s minden tényezőt figyelembe véve nem is létezhet tiszta befo-
gadói oldal. Ebből következően az sem kizárt, hogy maga az irodalmi kommunikációs modell ma-
gas fokú sematizáltsága miatt eleve kizár mindennemű kontextualizálást (ami a modellálás feloldá-
sával volna egyértelmű), s nem feltételez, csakis szövegimmanens megközelítést. 
259 NÜNNING 1993; K INDT–MÜLLER 1999; HEINEN 2002; KINDT–MÜLLER 2006a; KINDT–MÜLLER 
2006b. 
260 „Die epische Vermittlung fiktionaler Welten betrachtete [W. C. Booth] als eine Kommunikati-
on von Wertordnungen; im Zentrum einer Rethorik von Literatur sollte stehen « heightening or 
suppression not of simple curiosity but of moral and emotional engagement with the characters ».” 
K INDT–MÜLLER 2006a, 165. 
261 KINDT–MÜLLER 2006a, 166. 
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leírásában alkalmazó elméleteket. Az implikált szerző fogalma az elbeszélő szö-
vegek leírását célzó elméletekben egyértelműen elutasításra lelt. Ez nem külö-
nösebben meglepő, ha a fogalom kialakulásának hátterét figyelembe vesszük.262 

Érdekesebb a helyzet az interpretációs elméletek területén. Az interpretációs 
gyakorlatban az implikált szerző fogalmát szívesen fogadták és fel is használják. 
Emögött Tom Kindt és Hans-Harald Müller két interpretációelméleti alapelvet lát. 
Az elbeszélés egyfelől „kommunikált kommunikáció”, azaz a mű üzenete nem 
azonos az elbeszélő és a szereplők üzenetével. A háttérben szükséges egy konk-
rétan megragadható instancia, amely a szerzői szándék hordozójának tekinthető. 
Másfelől a mű üzenete nem lehet azonos a szerző üzenetével, erre a legegysze-
rűbb bizonyíték a megbízhatatlan elbeszélő fogalma, azaz megint szükséges egy 
közvetítő instancia.263 

Az általános interpretációelméleti megfontolásokat elhagyva közelítsünk most a 
konkrét elemzői gyakorlat felől. A fenti szerzőpáros felhívta már a figyelmet arra, 
hogy az implikált szerző fogalmának egyik legjobb felhasználására a strukturalista 
elbeszéléselméletek szövegelemzői eszköztárának recepcióelméleti kibővítése so-
rán kerülhetne sor. Lényeges az, hogy ez a megközelítés (például Fotis Jannidis 
javaslatával szemben) lemond a fogalom kommunikációs modellbe való integrálá-
sáról, hiszen semmifajta feladói szerepet nem tulajdonít az implikált szerzőnek.264 
Ebben az értelemben az implikált szerző a befogadó által a szövegszignálok és a 
kontextus alapján felépített szerzőkép, azaz nem pragmatikai, hanem szemantikai 
konstruktum. Jannidis elképzelése ebben az értelemben módosítva új értelmet nyer.  

Az implikált szerző mint befogadói inferencia elméletét a frankfurti anglisztika 
kutatónője, Sandra Heinen fogalmazta meg a legátütőbben és legradikálisabban.265 
Heinen abból indul ki, hogy a befogadó szövegbeli és szövegen kívüli informáci-
ókkal egyaránt rendelkezik a szerzővel kapcsolatban. Az olvasó előzetes tudással 
rendelkezik a szerzőről: ismeri nevét és a nemét. Rendelkezik általában paratextu-
ális információkkal is (cím, fülszöveg, ajánlás – természetesen ez mind korfüggő), 
amelyeket ugyancsak beépít a szerzőről alkotott elméletébe. Ezen túl maga a szö-
veg – stílusával, témájával, értékrendszerével –ugyancsak közvetít valamiféle be-
nyomásokat. Ehhez társul még a befogadó saját korára jellemző alkotó- és írókép 
(s ugyanennek történeti dimenziói). Mindebből a textuális, paratextuális és kon-
textuális információhalmazból a befogadó megalkotja a szerző képét: 

Der Leser nutzt die ihm textuell und außertextuell vermittelten Informatio-
nen dazu, eine Vorstellung vom Autor zu generieren. Dabei ist natürlich die 
Beschaffenheit der Konstruktion keineswegs allein vom Belieben des Rezipi-

                                                 
262 KINDT–MÜLLER 2006a, 176–178. 
263 KINDT–MÜLLER 2006a, 171. 
264 „Unlike the narrator, the implied author can tell us nothing. He, or better, it has no voice, no 
direct means of communicating. It instructs us silently, through the design of the whole, wiht all 
the voices, by all the means it has chosen tol et us learn.” CHATMAN  1978, 148. Idézi: KINDT–
MÜLLER 2006a, 174. 43. jegyzet. 
265 HEINEN 2002, 329–345. 
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enten abhängig, sondern „der Spielraum für die Aktivität des Lesers [wird] 
stets vom Text begrenzt und definiert“.266 

Ennek az inferencia-alapú vagy kognitív megközelítésnek három előnye van. Az-
zal, hogy feloldja a szöveg és a kontextus közötti sokáig áthatolhatatlan határt, 
egyfelől felnyitja az utat a kultúratudományos és kultúratörténeti megközelítés 
felé, mind magát a művet, mind pedig a szerzőség és szerzőkép jelenségét tekint-
ve. Másfelől mégsem mond le a szöveg és a kulturális kontextus szétválasztásáról. 
Azzal, hogy különbséget tesz a szerzőség szövegbeli megteremtése, valamint a 
szerzőkép olvasó általi megalkotása között, lehetőséget teremt a szerzőkép szö-
vegbeli nyomainak feltárására, azaz a szövegleírás tevékenységére, valamint a 
szerzőkép befogadó és irodalomtudós általi értelmezésére.267 Végezetül a kulturá-
lis és befogadásszociológiai kontextus iránti nyitottságával lehetőséget teremt a 
történeti narratológia („cultural and historical narratology”)268 számára, amely a 
szerzőkép és szerzőkonstrukció történeti változását is képes figyelembe venni. 

Az „implikált szerző” fogalmat Sandra Heinen megközelítése nem meríti ki tel-
jes mivoltában, hiszen a Booth által megfogalmazott eredeti konstrukció lényeges 
eleme, az etikai vonal nem jelenik meg benne. Ilyen módon elképzelhetőnek tartom, 
hogy a fogalom használatáról annak fenti tisztázását megtartva akár le is mond-
junk, s egyszerűen a szerzőkép szövegbeli inszcenírozásának nyomait keressük egy 
narratológiai leírás, vagy a szerzőkép megkonstruálásának lehetőségeit (annak irá-
nyítását, történeti változását) vizsgáljuk az interpretáció során. Mindez a klasszika-
filológiai gyakorlatnak rendkívül sok lehetőséget tartogat, gondoljunk csak arra, hogy 
az elbeszélő és a szerző között különbséget megtartva tér nyílik mind az elbeszélő, 
mind pedig a szerzőkép ókori szövegekben való megjelenésének, s ugyanezek ókori 
irodalomtörténeti változásának kutatására. S ez egyúttal újabb bizonyítéka annak is, 
hogy az együttműködés a posztstrukturalista narratológiák és a klasszika-filológia 
között rendkívül hasznosnak bizonyulhat mindkét oldalnak. 

 

AZ ELBESZÉLŐ INSTANCIA TÁRSA: A FIKTÍV HALLGATÓ  

Az elbeszélő szövegek kommunikációs modelljének szimmetriájából adódik, hogy 
az elbeszélő instancia megfelelőjeként a befogadói oldalon a fiktív hallgató (ol-
vasó, történetbefogadó, szövegbeli hallgató, ErzähladressatIn, narratee) áll. Wolf 
Schmid, a narratológia szlavista elméletírója a hetvenes évek végén még vitatta a 
fiktív hallgató szükségszerű jelenlétét, ugyanakkor 2005-ös monográfiájában kor-
rigálta álláspontját és szükségszerűnek tételezte a fiktív hallgatót.269 E jellemző 
bizonytalanság egyik oka az, hogy az elbeszélői jelenlét különböző fokozatainak 

                                                 
266 HEINEN 2002, 338. 
267 Vö. HEINEN 2002, 342. 
268 HEINEN 2002, 343. 
269 SCHMID 2005, 106. 50. jegyzet. 
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megfelelően a fiktív hallgató is különböző mértékben lehet jelölt a narratívában – 
Schmid ennek megfelelően később különbséget is tesz az explicit és implicit hall-
gató között. A bizonytalansághoz az is hozzájárul, hogy az elméleti munkákban is 
meglehetősen kevés kidolgozott koncepcióval találkozunk, továbbá az a tény, 
hogy a fiktív hallgatót gyakran összemossák az implikált olvasó (implied reader) 
fogalmával, vagy nem különítik el eléggé a két instanciát. Feltételezve, hogy léte-
ző struktúra, az elbeszélőhöz hasonlóan a fiktív hallgató is szövegjelenség, amely-
nek egy történet narratív közvetítése során különböző funkciói vannak. 

A fiktív hallgatónak mint a narráció befogadójának elméletét a legteljesebben 
Gerald Prince amerikai narratológus dolgozta ki. A fiktív hallgató fogalmának be-
vezetésekor így fogalmaz:  

Any narrative presupposes not only a narrator but also a „narratee”, a receiv-
er of the narrator’s message, and, just as the narrator in any tale is not its real 
author but a fictional construct having certain characteristics in common with 
him, the narratee in any tale should not be confused with a real reader or lis-
tener though he may very closely resemble him. 270 

E fiktív hallgató jellemzésére ugyanazok a kategóriák kínálkoznak, mint amelye-
ket az elbeszélő esetében már láttunk, hiszen ugyanannak az instanciának kommu-
nikációs párjáról van szó.271 Először azt szükséges meghatározni, hogy a fiktív 
hallgató melyik narratív szinten helyezkedik el. Az extradiegetikus elbeszélő meg-
felelője az extradiegetikus, az intradiegetikusé az intradiegetikus hallgató. Ez 
utóbbi azt jelenti, hogy a belső elbeszélést létrehozó narrátornak, aki szereplőként 
van jelen az elbeszélésben, a hallgatója is szereplő. A Vita Malchi esetében ez 
annyit tesz, hogy az intradiegetikus elbeszélő, Malchus intradiegetikus hallgatója 
az extradiegetikus–homodiegetikus én-elbeszélő. 

Másodsorban a fiktív hallgató ontológiai státusza vizsgálandó. Az elbeszélőhöz 
hasonlóan beszélhetünk heterodiegetikus vagy homodiegetikus hallgatóról. Mind-
ezekkel együtt jár a hallgató jellemzésének, explicit vagy implicit jelenlétének 
kérdése mint harmadik vizsgálati szempont. 

Ez utóbbinak lényeges narratív funkciója van. Minél körvonalazottabb a hall-
gató képe, annál konkrétabban merül fel annak kérdése, hogy milyen azonosulási 
lehetőséget biztosít az olvasónak, a befogadónak. Ha a heterodiegetikus hallgató 
explicit s ebben a mivoltában kulturális vagy történelmi meghatározottságai miatt 

                                                 
270 PRINCE 1971. Szakirodalom a fiktív hallgató fogalmához: EISEN 2006, 91. 188. jegyzet. Wolf-
gang Schmid munkája elméleti hátterének megfelelően a valós olvasóval szemben két különböző 
instanciát tételez, az absztrakt (annyi, mint implikált) olvasót („abstrakter Leser”), valamint a fik-
tív olvasót („fiktiver Leser”), s részletesen jellemzi is őket. Az absztrakt olvasó Wolf elmélete sze-
rint az ideális olvasóról az elbeszélés során felépített kép, egész pontosan persze a valós olvasó 
képzete, saját elmélete arról, hogy milyen képet teremt az absztrakt szerző saját eszményi olvasó-
járól a műben. Az absztrakt olvasóhoz: SCHMID 2005, 64–71; a szempontunkból érdekesebb fiktív 
olvasóhoz pedig: SCHMID 2005, 100–114. 
271 A fiktív hallgató jellemzésének kategóriáiban Ute E. Eisent követem: EISEN 2006, 91–92. Ge-
nette leírása a narráció hallgatójáról: GENETTE 2010 [1972], 169–170. 
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a befogadók világához közel áll, akkor az azonosulás lehetősége nagymértékben 
adott. Természetesen az implicit olvasó is hasonló azonosulási lehetőséget kínál, 
csak áttételesebben – ott éppen meghatározatlansága az, ami a befogadók figyel-
mét az elbeszélőnek a történethez való viszonyára irányítja, s az elbeszélő homo-
diegetikus vonásai a befogadókat is a történet részesévé avatják.272  

Hangsúlyozandó, hogy ez nem az a kép, amelyet az implikált szerző saját 
eszményi olvasójáról felépít, hanem az elbeszélő instancia befogadó-oldali párja. 
Ez utóbbi, az „implikált olvasó” (abstrakter Leser, impliziter Leser, Implied Rea-
der)273 a szakirodalomban egyfelől az a kép, amelyet a szerző saját olvasójáról 
megalkot, másfelől azok a befogadási eljárások, amelyeket olvasójának felkí-
nál.274 Az implikált olvasó fogalma, strukturális és ontológiai helyzete egyelőre 
meglehetősen tisztázatlan, s úgy tűnik, a valós olvasó és a szövegbeli fiktív 
hallgató két végpontja között mozog. Ugyanakkor az az igény, amely a narráció 
által „elvárt” befogadói stratégia felderítése iránt fogalmazódik meg, messzeme-
nően jogosnak tűnik. Mindazonáltal nem szükséges okvetlenül újabb és újabb 
funkciókat szétválasztani, ahogy ezt Wolf Schmid teszi, aki kimondatlanul a szö-
vegimmanens megközelítés abszolút védelmében próbál megmaradni a szöveg 
határain belül. Az irodalomtudományon belüli új megközelítések, a kultúratudo-
mányosan motivált elméletek, a kontextuális narratológia lehetővé teszik az iro-
dalmi kommunikáció külső meghatározottságainak figyelembevételét. Erre hívja 
fel a figyelmet már 1999-ben Matias Martinez és Michael Scheffel: 

Im Hinblick auf neuerer Ansätze einer sozialhistorisch orientierten Literatur-
wissenschaft, welche die kommunikative Funktion von Texten in den Blick-
punkt rücken, gewinnt die Frage nach einer Korrespondenz zwischen der fik-
tiven und der realen Dimension der Sprechsituation, die in der literarischen 
Kommunikation miteinander verklammert sind, jedoch an besonderem Inter-
esse. Betrachtet man die Frage „Wer erzählt wem?“ im Zusammenhang mit 
historischen Handlungsrollen von Autor und Leser, so lässt sich der primär 
textimmanent orientierte Zugriff unseres narratologischen Ansatzes auf 
fruchtbare Weise mit sozial- und kulturgeschichtlichen Fragestellungen ver-
binden.275 

A fiktív hallgató jellemzésekor figyelemmel lehetünk még nemére, ami elsősor-
ban az intradiegetikus hallgató esetében lehet érdekes elemzési szempont. 

Az elbeszélő kérdéskörének elméleti tárgyalása után térjünk át a jeromosi szer-
zeteséletrajzokban megjelenő elbeszélők jellemzésére. 

                                                 
272 A fogalmilag némileg tisztázatlan GENETTE 2010 [1972], 170. alapján erre hívja fel a figyelmet 
MARTINEZ–SCHEFFEL 2009, 87. 
273 SCHMID 2005, 65. 
274 SCHMID 2005, 67. 
275 MARTINEZ–SCHEFFEL 2009, 85. 
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A Vita Pauli elbeszélője 

TEXTUS ÉS PARATEXTUS SZÉTVÁLASZTÁSÁNAK IGÉNYE 

Szent Pál, az első remete élete, Jeromos legkorábbi szerzeteséletrajza276 elbeszélő-
jének jellemzésekor rögtön nehézségbe ütközünk, amely részben a mű szerkezeté-
ből fakad. Az elbeszélés ugyanis – számos ókori műfajhoz hasonlóan – prológus-
sal indul (VP 1), amelyben a szerző Paulus életrajzának irodalomtörténeti és szer-
zetességtörténeti relevanciáit tárgyalja. A prológust követően két vértanúságról 
szóló exkurzust (VP 2–3) találunk, majd következik a témamegjelölésnek megfe-
lelő elbeszélés Pál életének elejéről és végéről (VP 4–16), saját elbeszélő hanggal, 
míg a művet a prológus ellenpárjaként epilógus zárja (VP 17). 

A kérdés, illetve a probléma abban áll, hogy tisztázni kell: az „elbeszélő” alatt 
melyik szakasz elbeszélőjét értjük. Azonos-e a prológusban és epilógusban meg-
szólaló szerzői hang a mű szoros értelemben vett elbeszélő részének narrátorával? 
A kutatás során rendszerint nem tesznek különbséget a két szerkezeti egységben 
megszólaló hang között: minden megnyilvánulást „Jeromosnak” tulajdonítanak, 
akit mind az elbeszélés (a narráció mint aktus), mind pedig a történetmondás (a 
mű struktúrája, intertextualitás, poétikai és történelmi koncepció) hátterében álló 
szerzőnek („Zuschreibungsinstanz” értelemben) tekintenek. A szoros értelemben 
vett elbeszélőt egyébként általában meg sem különböztetik, hanem „Jeromosként” 
hivatkoznak rá. Azaz ezekben a megközelítésekben összekeveredik vagy egybe-
mosódik a valós szerző, az implikált szerző, a prológusban megszólaló auktoriális 
hang, valamint a fiktív elbeszélő, s az elemzők – ha nem is reflektáltan – egymás-
ra vonatkoztatják azt, amit javaslatom szerint szét kellene választani. 

A prológus-epilógus auktoriális hangjának a közbeeső rész elbeszélőjével való 
összemosásának több oka van. Az egyik természetesen az, hogy maguk az ilyen 
módon differenciált fogalmak csak a múlt század második fele óta állnak az iro-
dalomtudomány rendelkezésére, s a klasszika-filológiába, az ókortörténetbe és a 
patrisztikába nyilván nehezen találnak utat. A másik ok irodalomtudományos jel-
legű: a prológust és epilógust szerves egységben olvassák a mű többi részével, és 
szerkezeti elemnek, nem pedig más szövegfajtának, azaz nem paratextusnak te-
kintik. Genette paratextusokról szóló kutatása éppen ezért kulcsfontosságú. Ő 
ugyanis elválasztja szó szoros értelmében vett textust a paratextusoktól, s ez utób-
biakat kísérő szövegeknek tekinti, amelyek elsődleges célja a textus „szolgálata”, 
elsősorban az irodalmi mű recepciójának irányításán keresztül: 

                                                 
276 A mű keletkezésének idejét a kutatók a 374–378-as időszakra teszik. A 374-es datálás alapjául 
a munka kísérőleveleként a concordiai Pálhoz íródott 10. levél szolgál (Ep. 10,3), emellett érvel 
Sághy Marianne; a 375–377 közötti időszakot említi Manfred Fuhrmann, Herbert Kech, Adamik 
Tamás és legújabban Stefan Rebenich. 
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Meistens ist also der Paratext selbst ein Text: Er ist zwar noch nicht der 
Text, aber bereits Text. […] 

[D]er Paratext [ist] offenkundig – von punktuellen Ausnahmen abgesehen, 
die wir da und dort antreffen – in allen seinen Formen ein zutiefst heterono-
mer Hilfsdiskurs […] der im Dienst einer anderen Sache steht, die seine Da-
seinsberechtigung bildet, nämlich des Textes.277 

A prológusnak és epilógusnak mint paratextusoknak ez a kísérő szerepe az egyes 
konkrét esetekben elmélyültebb meggondolást kíván. Genette, tanulmányában, eb-
be az irányba megy el, vizsgálatát elsősorban a modern irodalom előszavaira és 
egyéb paratextusaira összpontosítva. Az ókori paratextusok jellemzőit viszont csak 
röviden tárgyalja, legbővebben az előszó „előtörténetéről” írott áttekintésében.278 
Az ókori paratextusok elsődleges jellemzője az, hogy – nem utolsó sorban az óko-
ri írás- és sokszorosítástechnika következtében – formailag nem, vagy csak kevés-
sé különülnek el a szövegtől, és sokszínűségük is kevéssé jellemző. Ilyen módon, 
ha a szerző művét bemutatni vagy kommentálni kívánja, erre szolgáló diszkurzu-
sát csak a mű elején vagy végén helyezheti el.279 Ennek ugyanakkor az a veszélye, 
hogy az előszó (vagy minden egyéb hasonló paratextus) pragmatikai célja háttérbe 
szorul, és a paratextus szorosan beépül a mű szövegébe. 

Ahhoz, hogy a pragmatikai szerepet betöltő paratextusok auktoriális hangja, va-
lamint a valódi elbeszélő közötti különbség nyilvánvaló legyen, nézzük előbb a 
prológus és epilógusban megszólaló beszélőt. 

A PROLÓGUS ÉS EPILÓGUS AUKTORIÁLIS HANGJA 

A Vita Pauli prológusában és epilógusában megszólaló hangot nem véletlenül 
szokás Jeromossal, a mű szerzőjével azonosítani. Egyfelől a prológusban szerze-
tességtörténeti kérdést tárgyal, s irodalmi ambícióról tesz tanúságot, s nem utolsó 
sorban egyes szám első személyű igealakot használva lép fel („disposui”), amely 
nyelvtani párjának tekinthetjük a többes szám harmadik személyű személyes név-
mást és igealakot is („nos […] probamus”).280 Kifejtettebbé válik ez az (egyes 
szám) első személy a Vita Pauli epilógusában, ahol ugyanez a hang megszólítja a 
fiktív befogadót és megnevezi magát: „Obsecro, quicumque haec legis, ut 
                                                 
277 GENETTE 2001, 14; 18. 
278 GENETTE 2001, 159–165. 
279 A Genette-i értelemben vett paratextusok ókori története még feldolgozásra vár. Genette éppen 
az előszó esetében gondos áttekintést hoz, ugyanakkor mind az előszó, mind az ajánlás, mind az 
incipit és excipit feliratok esetében szükség volna a textus és paratextus sajátos ókori egymásmel-
lettiségéből fakadó következmények feltárására, s az ókori irodalmi produktumok elemzésébe való 
beemelésére. Erre irányuló kezdeményezések a teljesség igénye nélkül: EARL 1972; Beginnings in 
Classical Literature (1992); Classical Closure (1997); In the Second Degree (2011). 
280 Találunk még egy elliptikus szerkezetet is, amelyet ugyancsak a többes szám első személyű 
névmás dativus auctoris alakjával egészíthetünk ki: „ne refellenda quidem [sc. nobis] sententia 
videtur”. 
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Hieronymi peccatoris memineris”. Ez a megnevezés összhangban van a többi pa-
ratextus állításával, miszerint a valós szerzőt Jeromosnak hívják.281 Így tehát az 
előszó beszélőjének meghatározása sem esik nehezünkre: Jeromosról van szó, a 
Vita Pauli szerzőjéről. Ennélfogva prológusunkat Genette taxonómiáját felhasz-
nálva282 az auktoriális autentikus típusba sorolhatjuk. Auktoriális, mert arra utal, 
hogy feladója a szerző (és nem egy másik felkért előszóíró, vagy éppen egy sze-
replő), s autentikus, mert minden jellemző (és ezek mellett további paratextusok, 
például a cím és egy kísérőlevél is) amellett szól, hogy nem álruhába bújó, az ol-
vasóval valamilyen játékot játszó, netán fiktív, hanem valós személy áll a paratex-
tus hátterében. 

A prológus 

Ezek után nézzük, mi általában a pragmatikai célja az autentikus auktoriális elő-
szóknak, s hogyan jelentkeznek ezek a célkitűzések a Vita Pauli esetében. Genette 
szerint az efféle prológusok elsődleges célja az, hogy gondoskodjanak a szöveg 
adekvát befogadásáról („eine gute Lektüre zu bewirken”).283 Az „adekvát befoga-
dás” jelzős szerkezetének mindkét tagja fontos. Egyfelől a szerzőnek valamilyen 
módon el kell érnie, hogy a művet egyáltalán befogadják, másfelől azt, hogy meg-
felelő módon, szándéka szerint olvassák el és fogadják be: azaz a „Miért olvassam 
el?” és a „Hogyan olvassam?” kérdésre egyaránt választ kell adnia. A „Miért?” 
melletti érvek általában tartalmi jellegűek, s ha a Genette által felsoroltakat számba 
vesszük, az antik előszók toposzait ismerhetjük fel bennük. Az ókori művekre in-
kább ez a fajta diszkurzus jellemző: a téma jelentőségének (amplificatio); a téma 
vagy a feldolgozás újdonságának (vagy éppen hagyományba illeszkedő mivoltának); 
az elbeszélt események valódiságának (veritas); a szerző elégtelen mivoltának (ex-
cusatio propter infirmitatem) hangsúlyozása. Elsősorban az újkorban jelennek 
meg284 és az ókori előszavakra kevésbé jellemzőek a befogadás hogyanját elősegí-
tő funkciók, amelyek a teljesség kedvéért: a mű keletkezésének (és forrásainak) 
említése; a kívánt közönség meghatározása; a címmagyarázat; a fikcióra vonatkozó 
megállapodások rögzítése; a szerzői szándék körvonalazása; az olvasási sorrend 
meghatározása; a kontextus definiálása; végül a műfajhoz fűzött megjegyzések. 

Nézzük röviden, miként működnek az auktoriális prológus tartalmi funkciói a 
Vita Pauli esetében. Jeromos a diszkurzust történészi kérdésfeltevéssel nyitja 
meg, s az első remete személyére való reflexiós hagyományt tematizálja:  

                                                 
281 A Vallarsi-féle szövegkiadás (PL XXIII) hoz egy további paratextust, amely ugyancsak Jero-
mos szerzőségét erősíti meg: „Finit vita Beati Pauli Monachi, quam scripsit Hieronymus presbyter, 
qui fuit ante sanctum Antonium, quem ipse sepelivit in Eremo. Hic nunquam fuit in civitatibus, 
postquam in solitudine moratus est.” (PL XXIII, 30.) 
282 A prológusok szerzőinek tipológiájához: GENETTE 2001, 173–187. A prológus funkcióihoz: 
190–227. 
283 GENETTE 2001, 191. 
284 GENETTE 2001, 202. 
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Inter multos saepe dubitatum est, a quo potissimum monachorum eremus ha-
bitari coepta sit. (VP Prol.) 

Az ezzel a bevezetővel felütött vizsgálódás (amely egyben a propositio thematis 
megelőző szakasza) egy tudományos értekezés már-már formalizált lépéseit köve-
ti. A fenti mondat (1) historiográfiai kérdésfeltevését a (2) „kutatástörténet”, azaz 
egyes elméletek ismertetése és vitatása; (3) a saját álláspont megfogalmazása; 
majd (4) az ezt a véleményt esetlegesen gyengíthető érvek cáfolata követi, amint 
ezt az alábbi idézetben jelzem:  

(2) Quidam enim altius repetentes a beato Elia et Ioanne sumpserunt princi-
pium. Quorum et Elias plus nobis uidetur fuisse quam monachus et Ioannes 
ante prophetare coepisse quam natus sit. Alii  autem, in quam opinionem uul-
gus omne consentit, asserunt Antonium huius propositi caput, quod ex parte 
uerum est: Non enim tam ipse ante omnes fuit, quam ab eo omnium incitata 
sunt studia. Amathas uero et Macarius, discipuli Antonii, e quibus superior 
magistri corpus sepeliuit, etiam nunc adfirmant (3) Paulum quemdam 
Thebaeum principem istius rei fuisse, non nominis, quam opinionem nos 
quoque probamus. (4) Nonnulli haec et alia prout uoluntas tulit iactitant: 
subterraneo specu crinitum calcaneo tenus hominem, et multa quae persequi 
otiosum est incredibilia fingentes. Quorum quia impudens mendacium fuit, 
ne refellenda quidem sententia uidetur. (VP Prol) 

Érdemes kiemelni, hogy az itt ismertetett „kutatástörténeti” áttekintés négy, más-
más forráshoz köthető („quidam”, „alii”, „Amathas uero et Macarius”, valamint 
„nonnulli”) és eltérő valóságtartalmúnak ítélt elemet tartalmaz, amelyeket a szerző 
rögtön értékel, illetve cáfol. A quidam-mal bevezetett érv a szerzetességet bibliai 
időkre vezeti vissza, s valamiféle változatában rendszerint szerepel a jeromosi 
szerzeteséletrajzok bevezető toposzai között – itt most éppen cáfolatában.285 A 
névmásokkal és nevekkel sorbarendezett érvek között meghúzódik egy igazán 
erős, amely – a jelenlegi kutatás szerint – magának a Vita Pauli-nak a létrejöttét is 
motiválhatta. Az alii -vel bevezetett érv ugyanis Athanasiusnak a Vita Antonii cí-
mű munkájára utal, amelyet a Vita Pauli közvetlen előzményének tekintünk, s 
amelynek irodalomtörténeti jelentősége az, hogy a szerzetesség és a remeteség in-
tézményét belőle ismerhette meg mintegy első kézből a IV. század eleji keresz-
tény Nyugat.286 Feltűnő módon a szerző említése nélkül („alii”), jelentőségét a 
szóválasztással némileg leértékelve („vulgus omne consentit”), s az Antal elsőbb-

                                                 
285 Ezt a változatot Jeromos arra hivatkozva utasítja el, hogy Illés próféta és Keresztelő Szent Já-
nos nagyobbak voltak annál, mintsem hogy egyszerűen „szerzetes” névvel említhetnék őket. Ők 
ugyanis a legnagyobbak, s őket követi idő- és sorrendben Pál, majd Antal. Ám Antal a 13. fejezet-
ben így kiált fel: „Vae mihi peccatori, qui falsum monachi nomen fero. Vidi Eliam, uidi Ioannem 
in deserto, et uere in paradiso Paulum uidi.” Jelzésértékű, hogy Antal azonosítja Pált a bibliai idők 
e két nagy alakjával, s egyben Antal egyenes beszédben közölt szavaival visszautal a prológusra. 
286 A legújabb összefoglalásoka két életrajz viszonyával kapcsolatban: REBENICH 2000, 133–135; 
SÁGHY 2005, 217–226; ADAMIK  2007. A szerzetesség (remeteség és monachizmus) kezdeteihez 
lásd: OROSZ 2007. 
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ségéről szóló elmélet világos és tárgyilagosnak tűnő módosításával reagál rá Jero-
mos („ex parte uerum est”). Mindazonáltal éppen ehhez az elmélethez kapcsolva 
tárja fel az értekezés harmadik lépésében a saját álláspontját, amely egyben az 
előttünk álló mű témája is: az első szerzetes nem Antal, hanem Pál, s ennek tanúja 
éppen Antal, valamint az ő tanítványai, Amathas és Macarius. (Az érvelés csatta-
nója az, hogy Jeromos olyan tanúkat említ a maga oldalán, akik éppenséggel a 
második elmélet alátámasztói is lehetnének.) 

A gondolatmenet következő pontjában Jeromos azokra a vélekedésekre kerít sort, 
amelyek tézisét meggyengíthetnék: összefoglalja a thébai Pálról keringő „tücsköt-
bogarat,”287 amelyeknek cáfolatába – így érvel – még belefogni is fölösleges. 

A prológusban eddig az első szerzetes személyére vonatkozó történeti–szerze-
tességtörténeti kérdés jutott érvényre. E diszkurzív szakaszban, mint említettem, a 
recepcióirányítás fontos tartalmi elemei jelentek meg („Miért érdemes elolvasni a 
művet?”). A téma jelentőségét (amplificatio) hangsúlyozza a kutatástörténeti átte-
kintés szükségességének említése – a kérdést megközelítők nagy száma. Ugyanez 
az áttekintés egyben utalt arra is, hogy a téma illeszkedik a hagyományba, s a kö-
vetkezőkben olvasható megközelítés újdonságot tartalmaz. A tanúk említése har-
madrészt felvetette – az egyébként az egész elbeszélésen végighúzódó – valódi-
ság-diszkurzust (veritas). Majd a szerző elégtelensége miatti excusatiot is megta-
láljuk a prológus végén.  

Érdemes egy darabig elidőznünk az utóbbi funkciót, az excusatiot tartalmazó 
mondatnál, mert az egy újabb tematikus elemet is megjelenít. Evokálja a szerze-
tességtörténeti kérdésfeltevés melletti másik nagy témát, az irodalmi alkotás disz-
kurzusát:  

Igitur quia de Antonio tam Graeco quam Romano stilo diligenter memoriae 
traditum est, pauca de Pauli principio et fine scribere disposui, magis quia 
res omissa erat quam fretus ingenio. (VP Prol) 

Három, a befogadást irányító mozzanatot találunk ezen a helyen, mindhármat az 
írás és az irodalmi alkotás témakörében: amellett, hogy a fent említettek szerint 
(1) a szerző kitér a bírálat elől és elégtelensége miatt szabadkozik („magis quia res 
omissa erat quam fretus ingenio”), egyben (2) visszakapcsol a bevezető kérdéshez 
(„inter multos saepe dubitatum est […]”) és most megadja szoros témáját is: 
„pauca de Pauli principio et fine”. Ez a megjelölés, valamint a görög, és a fordí-
tásban latinul is hozzáférhető288 előzmény említése egyben az értekezés (3) műfa-
ját is definiálja: biográfiáról van szó, még ha szűkre szabottan is – amelynek célja 
természetesen az, hogy Pál szerzetesi elsőbbségét bizonyítsa. 

A prológus áttekintésének végeztével szeretném felhívni a figyelmet két olyan 
tényre, amely az eddigi elemzés közben esetleg elkerülte a figyelmünket, ugyan-
akkor a megállapítások hátterében ott volt, és kulcsfontosságúnak tűnik. Egyrészt 

                                                 
287 Adamik Tamás fordításában. « Nehéz az emberi léleknek nem szeretni », 42. 
288 A „Romano stilo” metafora Evagrios Athanasios-fordítását jelzi, amely Antal életét a nyugati 
világgal, Jeromossal és Ágostonnal megismertette. 
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(a tanúk nevének explicit említésén túlmenően) az egész prológust átszövi az au-
tentikusság-fikcionalitás diszkurzusa, más kifejezéssel a valódiságdiszkurzus 
(„Beglaubigungsapparat”289). Eleve a „tudományos kérdésfeltevés” célja is a való-
ság kiderítése: ki volt az első szerzetes, akinek nyomán benépesült a sivatag. A 
„valóság” feltárását szolgálja az ellenkező vélemények cáfolata, valamint a Pállal 
kapcsolatos túlontúl fikcionális mozzanatok kiszűrése. (Ez a fikcionalitás a szóvá-
lasztásban is megjelenik: a „tücsköt-bogarat” összehozók nem mások, mint „in-
credibilia fingentes”.) Fel kell ugyanakkor figyelnünk arra, hogy – különösen a 
mai Vita Pauli-kutatás fényében290 – éppen a valódiság diszkurzusát hangoztató 
prológus érvelése bizonyul fikcionálisnak, amelyet szerzője jól meghatározott iro-
dalmi céloktól vezérelve alkot meg olyannak, amilyennek. Az autentikus auktoriá-
lis prológus nem pusztán egy adag fikciót is tartalmaz, hanem teljes egészében 
fikció, amely ténylegesen egyetlen pragmatikai célt szolgál: Pál elsőbbségének bi-
zonyítását.291 

Másrészt összevetve a prológust az azt követő narratív résszel elővételezhetjük, 
hogy az utóbbiban a fikció ugyanígy uralkodni fog, miközben az elmondottak va-
lóságtartalmát újra meg újra megerősíti a már a prológusban megjelenő valódi-
ságdiszkurzus. Továbbá a prológushoz hasonlóan a narrációnak is egyetlen prag-
matikai célja lesz: Pál elsőbbségét bizonyítani – éppen narratív módon. Azaz a 
prológus és az elbeszélő rész egymáshoz való viszonyát mind a fikcionalitás, 
mind a célkitűzés esetében a diszkurzív – narratív (értekező beszéd vs. elbeszélés) 
viszonnyal jellemezhetjük. Más szóval a prológus mind a fikcionalitás, mind a 
pragmatikai cél tekintetében a következő narratív érvelésnek diszkurzív megfele-
lője. Így a prológus és az azt követő narráció közötti egységet a mindkét részben 
jelen lévő fikcionalitás modusa, valamint az egységes célkitűzés biztosítja, amit 
ugyanakkor lebont a két szakaszban a két megszólaló hang különbözősége. Erről a 
narratív jellemzőről a későbbiekben részletesen szó lesz. 

Az epilógus (VP 17–18) 

Az eddigi vizsgálódás kiegészítéseként áttérek a Vita Pauli epilógusára, pontosab-
ban az abban megszólaló autentikus auktoriális hangra. Magát az epilógust két 
egységre tagolhatjuk: az első egységben egy emelkedett duktusú költői kérdésso-
                                                 
289 A „Beglaubigungsapparat” fogalmát Otto Weinreich vezette be az Apocolocyntosis német for-
dításához írott 1923-as tanulmányában. Weinreich a hazugságtörténetek, aretalógiák és a regény 
esetében megfigyelhető hitelesítő eszköztárat vizsgálja, amely a történetírás exordiumainak topo-
szaival mutat hasonlóságot. Három gyakori elemet különít el: tanúk megnevezését, az autopsziára 
való hivatkozást, valamint az elmondott történet hitelességének ismételt említését. WEINREICH 

1923, 19–21. 
290 Vö. REBENICH 2000, 27. 
291 Ez nem meglepő. Az újkortól fogva a fikcionális irodalmi művek előszavai nagyon gyakran ép-
pen a valódiságuk igazolására fordítanak különösen nagy igyekezetet. Mindazonáltal Hérodotos, 
Thukydidés is ezt a diszkurzust használja, s a valószínűsíthetően legkorábbi görög szerelmi regény 
Charitón „Chaireiás és Kallirrhoé”-ja annak kikötésével kezdődik, hogy a történet tényleg Syra-
cusae-ban esett meg. Vö. még GENETTE 2001, 161; 200. 
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rozatot hallunk a kortárs gazdagokhoz intézve, ahol a kérdések a megszólítottak 
gazdagságát állítják szembe Pálnak, a mű címadó hősének szegénységével: 

Libet in fine opusculi interrogare eos, qui patrimonia sua ignorant, qui 
domos marmoribus uestiunt, qui uno lino uillarum insuunt pretia: huic seni 
nudo quid umquam defuit? Vos gemma bibitis, ille concauis manibus naturae 
satisfecit. Vos in tunicis aurum texitis, ille ne uilissimi quidem mancipii 
uestri indumentum habuit. (VP 17) 

A második egységben ugyanezt a szembeállítást találjuk a „bűnös Jeromos” és a 
királyok, valamint Pál inge és a királyok bíbora viszonylatában (VP 18): 

Obsecro, quicumque haec legis, ut Hieronymi peccatoris memineris; cui si 
Dominus optionem daret, multo magis eligeret tunicam Pauli cum meritis 
eius, quam regum purpuras cum regnis suis. 

A beszélő az epilógus mindkét egységének elején kapcsolatba hozza magát az 
írásművel: „Libet in fine opusculi interrogare eos” (VP 17),292 valamint: „Obse-
cro, quicumque haec legis, ut Hieronymi peccatoris memineris” (VP 18), s a saját 
művére való utalás kapcsán többé-kevésbé konkrétan megszólít valakit („interro-
gare eos, qui”, valamint „quicumque haec legis”). Azaz – feltételezhetnénk – meg-
szólítja az irodalmi művek kommunikációs modelljének befogadói oldalán álló 
párját, a fiktív hallgatót. Az imént azonban nem véletlenül idéztem a szokásosnál 
hosszabban, mert tudatosan el akartam kerülni a dialógus résztvevőinek azonosítá-
sát, állásfoglalást abban, hogy az auktoriális hang kit szólít meg. Előfordul ugyan-
is, hogy az elemzők – tévesen – mindkét esetben azonosítják a megszólítottakat a 
mű olvasójával, vagy említetlenül hagyják a két megszólítás közötti különbsé-
get.293 Pedig az olvasó kizárólagosan a második, a „quicumque haec legis” expli-
cit megszólítás címzettje. Az elbeszélő jellemzésekor tett megállapításunkkal vág 
egybe az, hogy azon a ponton, ahol az auktoriális hang explicitása eléri tetőpont-
ját, ott jelenik meg leginkább explicit módon a befogadó is. Erről a befogadóról 
pedig egy jellemvonást közöl a beszélő: vallásos, mert imádságaiban megemléke-
zendő a szerzőről.294 

                                                 
292 A birtokos névmás ugyan nem szerepel, de a jellemző latin elliptikus szerkezet egyértelmű: a 
saját írásműről van szó. 
293 Így például Rebenich: „Es sind vielmehr die mahnenden Worte des Autors an sein Publikum, 
dessen Heil nur in der imitatio des sel. Paulus liegt.” REBENICH 2000, 36. 
294 A „megemlékezés” jellege csakis vallásos, vagyis imádságban történő lehet. Azonos szóhaszná-
lattal találkozunk a Vita Hilarionis (nem minden kéziratban megtalálható) dedicatio-jában, vala-
mint prológusának végén: „in orationibus tuis memento mei […]”; „memor in orationibus tuis sis 
mei”. Ezek részletes elemzését lásd később. Herbert Kech az „Obsecro, ut Hieronymi peccatoris 
memineris” fordulatot a 2. levél szövegével hozza párhuzamba: „Verum quia hoc mea fecere deli-
cta, ne consortio beatorum insereretur obsessum omni crimine caput, idcirco obsecro, quia vos im-
petrare posse non ambigo, ut me ex istius saeculi tenebris vestro liberetis oratu. [...] Superest, ut 
oratu vestro sancti spiritus aura me provehat et ad portum optati litoris prosequatur.” (KECH 1977, 
154. 101. jegyzet) 
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Mi a helyzet akkor a nagy ívű retorikus fokozás, a költői kérdések halmaza által 
megszólított gazdagokkal? Ők valójában nem a művecske olvasói, a kérdésekből 
tükröződő leírt viselkedésükkel aligha volna összeegyeztethető az imádságos ma-
gatartás. Talán nem is igazán volna célravezető szerzői magatartás az olvasókat – 
még a mű végén sem – háromszorosan a pokolba küldeni:  

[…] Vos gemma bibitis, ille concauis manibus naturae satisfecit. Vos in tuni-
cis aurum texitis, ille ne uilissimi quidem mancipii uestri indumentum habuit. 
Sed e contrario illi pauperculo paradisus patet, uos auratos gehenna suscipiet. 
Ille vestem Christi, nudus licet, seruauit; uos uestiti sericis indumentum Christi 
perdidistis. Paulus uilissimo puluere coopertus iacet resurrecturus in gloriam, 
uos operosa saxis sepulcra premunt cum vestris opibus arsuros. (VP 17) 

Az örök tűzre szánt gazdagoknak a fiktív hallgatóval való téves azonosításának 
egyik oka az idézett szakaszban a személydeixis félrevezető jelenléte, a vos sze-
mélyes névmás ötszörös ismétlése lehet. Az igaz, hogy beszédről, valamilyen 
„hallgatóság” megszólításáról van szó, csakhogy a „hallgatóság” fiktív és nincs 
jelen, a beszéd pedig egyetlen nagy idézet. Az epilógus auktoriális hangja egyenes 
idézetben közli azt a beszédet, amely „benne” a világ (a gazdagok) és főhőse, Pál 
életmódjának összehasonlításakor megfogalmazódott. Csak a beszéd címzettjét ne 
azonosítsuk a prológus befogadóival! A szöveg természetesen mindent megtesz 
azért, hogy valamiféle kapcsolat jöjjön létre a vos fiktív jelöltjei, valamint a proló-
gus befogadói között. A „libet […] interrogare” bevezetés és az idézett beszéd 
lendületessége nagyfokú spontaneitást tükröz, miközben a szakasz legjellemzőbb 
vonása a gondos megszerkesztettség. A kétszeres „vos” megszólításra a kétszeres 
„ille” személyes névmás válaszol, majd a folytatásban a sorrend felcserélésével 
már az „ille” erényei kerülnek előre, hogy végül a „Paulus” – „vos” szembeállítá-
sa zárja le a nagy ívű fokozást. A spontaneitás látszatának és egyáltalán a beszéd-
nek a célja nem más, mint hogy magával ragadja olvasóját.  

Az olvasó társulhat a szerzői hang elragadtatottságához, a világ gazdagjait meg-
térésre indító szózatához, majd pedig tanulhat is tőle – erre szolgál az explicitté 
vált szerző vallomása, amely tényleg a befogadókhoz szól: 

Obsecro, ut Hieronymi peccatoris memineris; cui si Dominus optionem da-
ret, multo magis eligeret tunicam Pauli cum meritis eius, quam regum purpu-
ras cum regnis suis. (VP 18) 

Az epilógus ezek szerint valamiféle azonosulási lehetőséget teremt – nem a fősze-
replővel, Pállal, hanem a prológusban és epilógusban megszólaló auktoriális ma-
gatartásmóddal. A befogadónak tere nyílik az imitatio-ra, jóllehet ez kétszeresen 
szublimált követés: egyfelől mivel az epilógusban megszólaló hang és nem a szer-
zői magatartás követéséről van szó, másfelől mert ez is csak feltételesen lehetsé-
ges, abban a modusban, ahogyan a beszélőnek, Jeromosnak is: „si Dominus optio-
nem daret” – szabad fordításban: „ha egyszer az embernek Isten kegyelméből al-
kalma nyílnék rá”. 
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Az epilógus által felkínált követési lehetőség felhívja figyelmünket az epilógus 
sajátos (hagiográfiai) lehetőségeire is. Az újkori irodalomban megjelenő, az elő-
szóknál jóval kisebb arányban előforduló utószók egyetlen lehetséges és meglehe-
tősen direkt céljának Genette az adekvát befogadói magatartás még egyszeri 
konkretizálását adja meg.295 Minthogy azonban az olvasó a mű végére érkezett, 
meglehetősen nehéznek ígérkeznék egy rossz olvasat kijavítása.296 Ennélfogva 
legtöbbnyire le is mondanak a szerzők az utószókról – feltéve, ha nem adnak más 
célt nekik. A Vita Pauli esetében – s ugyanígy látjuk majd a Vita Malchi epilógu-
sában is és egyáltalán a hagiográfiai irodalomban – ez a többletfunkció a paraine-
tikus cél megfogalmazása: az imitatio-ra, admiratio-ra vagy delectatio-ra való 
buzdítás. Azt, hogy az antik retorikának ezek a fogalmai milyen konkrét magatar-
tásformát takarnak, most hagyjuk nyitva. Fontosabb az, hogy az epilógus implicit 
módon, de tematizálja a követés kérdését.297 

A VITA PAULI NARRÁTORA 

A Vita Pauli narratív szakaszaiban mindentudó, extradiegetikus-heterodiegetikus 
elbeszélőt találunk, aki felépíti, elhelyezi és karakterizálja a teret, a szereplőket és 
a cselekményt, azaz a leírásokban aktívan működik. Kevésbé explicit, mint az au-
tentikus auktoriális prológus-epilógusban megszólaló hang, ugyanakkor bizonyos 
szempontból, mint látni fogjuk, jól körülhatárolt vonásokkal jellemezhető.  

Mindentudás 

Mindentudó elbeszélővel van dolgunk, aki több információval rendelkezik, mint 
ahogy azt esetleg a korábbi műfajmeghatározás lehetővé tenné. Belelát szereplői 
gondolataiba és mozgatórugóiba, jóllehet ezekhez legtöbbnyire a verbalizálás 
mozzanatait is társítja.  

Antal sivatagi utazásának okát például egy belső téves gondolat korrekciójának, 
egy látomásnak tulajdonítja, (mindazonáltal megemlíti, hogy erről Antal is be szo-
kott számolni):  

                                                 
295 GENETTE 2001, 229. 
296 „Aufgrund seiner Stellung und seines Diskurstyps kann das Nachwort nicht erhoffen, eine hei-
lende oder korrigierende Funktion auszuüben; dieser Schlusskorrektur ziehen die meisten Autoren 
verständlicherweise die Schwierigkeiten und Unbeholfenheiten des Vorworts vor, das zumindest, 
und zu diesem Preis, verweisend und vorbeugend wirkt.“ GENETTE 2001, 230–231. 
297 Az epilógus auktoriális hangjának elemezése végére kívánkozik még egy megjegyzés az epiló-
gus tartalmával kapcsolatban. Láttuk, hogy a prológus egy bizonyos diszkurzív–narratív kapcsolat-
ban van az elbeszélő résszel. Felfedezhető ugyanakkor egy elbeszélő rész – epilógus kapcsolat is, 
jóval halványabban, a tematika szintjén. A kortárs gazdagok ellen irányuló retorikus szakaszban a 
beszélő a „nudo”, „concauis manibus” szavakkal a narráció első szakaszát, a VP 5–6-ot idézi fel, 
azaz Pál életének kezdeti eseményeire referál, míg a „paradisus patet”, „vestem Christi servavit”, 
„pulvere coopertus iacet” kifejezések a a finis mozzanatait foglalja össze. Ez a struktúra azonos a 
prológusban olvasott szoros témamegjelölés „pauca de Pauli principio et fine” szerkezetével. 
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[U]t ipse [Antonius] adserere solebat, haec in mentem eius cogitatio incidit, 
nullum ultra se monacharum in eremo consedisse. Atque illi per noctem 
quiescenti reuelatum est esse alium interius multo se meliorem ad quem ui-
sendum properare deberet. (VP 7) 

Az elbeszélő belelát szereplőinek érzelmeibe is. Tudja és közvetíti, milyen lelke-
sült érzésekkel indul útnak Antal Pállal való találkozása után („illum sitiens, illum 
uidere desiderans, illum oculis ac mente complectens” – VP 14), és azt is, milyen 
csüggedt állapotba kerül, amikor annak halálával szembesül. Ez utóbbi esetben 
egyenes idézetben közli egyúttal Antal imádsággal párosult gondolatait:  

[…] fluctuans uario mentis aestu et secum multa reputans: „Si ad monasteri-
um reuertar, quatridui iter est; si hic maneam, nihil ultra proficiam. Moriar 
ergo, ut dignum est, et iuxta bellatorem tuum, Christe, ruens extremum hali-
tum fundam.” (VP 16) 

Az elbeszélő mindentudása szereplőinek szándékára is kiterjed, amelyeket ugyan-
csak megoszt hallgatójával. Pál és Antal találkozása után, amelyben elsősorban 
Pál közelgő haláláról van szó, Pál visszaküldi Antalt a háromnapi járóföldre fekvő 
monostorába Athanasius ott őrzött köpenyéért, hogy majd abban temesse el. Meg-
lepő (legalábbis Antalnak mindenképpen) és indoklás nélküli kérését az elbeszélő 
egyenes beszédben közli: „perge, quaeso, nisi molestum est, et pallium quod tibi 
Athanasius episcopus dedit, ad obuoluendum corpusculum meum defer”. Ugyan-
akkor az Antalnak csak jóval később kiderülő okot már most feltárja a befogadó 
előtt:  

Hoc autem beatus Paulus rogauit non quod magnopere curaret, utrum tectum 
putresceret cadauer an nudum (quippe qui tanti temporis spatio contextis pal-
marum foliis uestiebatur), sed ut a se recedenti moeror suae mortis leuare-
tur. (VP 10) 

Az elbeszélő közlésének köszönhetően a hallgató több információval rendelkezik, 
mint a szereplő, Antal. Ebből aztán sajátos hatás fakad: Antal érzelmi változásait, 
hazaigyekvését, emberfeletti útját újra vissza a sivatag belsejébe, végül a felisme-
rés pillanatát a befogadó sajátos nézőpontból, e többletinformáció birtokában 
szemlélheti. Mindazonáltal az olvasónak is csak előre jelzi az elbeszélő a bekövet-
kező eseményeket, sejteti, hogy Antal és Pál a földi életben nem fog már találkoz-
ni, azt viszont nem árulja el, hogy Antal ténylegesen mikor és hogyan halt meg. 
Ennélfogva halálának híre egyben újdonságként is éri a befogadót. Még inkább 
Antalt. Ezért különösen érdekes, hogy Pál haláláról az ő érzékelésének modusá-
ban, belső fokalizációval tudósít az elbeszélő:  

Cumque iam dies inluxisset alia et trium horarum spatio iter remaneret, uidit 
inter angelorum cateruas, inter prophetarum et apostolorum choros, niueo 
Paulum candore fulgentem in sublime conscendere. (VP 14) 
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Az idézett szakasz bevezető része, az időmeghatározás zéró fokalizációval, a min-
dentudó elbeszélő szemszögéből van ábrázolva, Pál apoteózisát azonban már a 
szereplő, Antal szemével látjuk.  

Ahogy a fenti idézetből kitűnhetett, az elbeszélő további jellemzője az, hogy az 
idő felett áll, azaz átlátja a történelmi távlatokat, és képes az időtartamok pontos 
meghatározására. A prológust követő két vértanúságtörténetet történészi időmeg-
határozással (az imperatoribus szó persecutoribusra való felcserélésének köszön-
hetően nem kevés éllel)298 így kezdi: „Sub Decio et Valeriano persecutoribus, quo 
tempore Cornelius Romae Cyprianus Carthagine felici cruore martyrium protule-
runt”. (VP 2) A fenti mondatban Róma és Karthago említésével az időmeghatáro-
záshoz a térbeli keretek megadása is hozzátartozik. Ugyancsak e két adat alapján 
szervezi aztán az elbeszélő azt a mondatot is, amely a vértanúságelbeszélésekből 
Pál életrajzához vezet át: „Per idem ergo tempus quo talia gerebantur apud infe-
riorem Thebaidem […]” (VP 4) 

Az elbeszélő nemcsak történeti távlatokat, hanem rövidebb időszakokat is ke-
zel, például Pál életrajzában pontos adatokat ad meg: „[…] cum iam centesimo 
tertio decimo aetatis suae beatus Paulus caelestem uitam ageret in terris […]”. 
Ugyanakkor a narrációban megőrzi a linearitást, párhuzamos helyeken és időben 
történő eseményekről nem tudósít. 

Explicitás 

A Vita Pauli elbeszélője számos kommentárja segítségével explicitté teszi magát. 
Ezek a kommentárok lehetnek (1) morális és vallásos tartalmúak, (2) utalhatnak az 
elbeszélés szerkezetére, végül (3) eszközei lehetnek a valóságigény fenntartásának.  

(1) Az elbeszélő a narráció több helyén az elbeszélés menetébe szúrva olyan 
kommentárokat fogalmaz meg, amelyek valamiféle erkölcsi kijelentést vagy állás-
foglalást tartalmaznak. A második vértanútörténetben a csodás kertben kikötözött 
vértanú és a meretrix találkozásakor a meretrix viselkedéséről szóló részben ezt 
olvassuk: 

[…] coepit delicatis stringere colla complexibus et, quod dictu quoque scelus 
est, manibus adtrectare uirilia, ut corpore in libidinem concitato se uictrix 
impudica superiaceret. (VP 3) 

A fenti idézetben kiemelt szabadkozás erkölcsi indoklással társul („scelus est”), 
így természetesen még inkább felhívja a figyelmet a következőkben leírt cselek-
vésre. E mellett a retorikai hatás mellett a kommentár tartalmaz egy bizonyos 
pragmatikai vonást is: a fiktív hallgató felé tett gesztusnak tekinthető, akinek ezek 
szerint elvárása a meretrix cselekvésétől való egyértelmű elhatárolódás. Az el-
beszélő pedig megfelel ennek a feltételezett etikai igénynek. 

                                                 
298 A stílus élénkítéséhez járul hozzá ez a kis változtatás, amely egyúttal az eseményeket a világ-
történelmi keret mellett egyház- és üdvtörténeti keretbe is helyezi. 
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Hasonló kommentárt találunk – még szinte a keresztényüldözés szövegkörnye-
zetében – a Pál szerzeteséletének narratív motivációját megfogalmazó 4. fejezet-
ben. Pál az üldözések elől egy távolabbi udvarházában húzza meg magát, ám só-
gora elárulja. Az erről való beszámolót vezeti be a költői kérdés: „Verum quid pe-
ctora humana non cogis auri sacra fames?” (VP 4) A kérdés – akárcsak az előbb – 
a következőkben leírt emberi cselekedetektől való elhatárolódást szolgálja. Az itt 
megszólított fiktív hallgató pedig az elbeszélővel együtt sóhajt fel az emberi kap-
zsiság kegyetlen következményei hallatán. Annál is inkább, mert a gazdagság–
szegénység tematika, amely a Vita Pauli-nak központi szálát képezi, itt jelenik 
meg legelőször. Egyébként e kommentár kapcsán az is nyilvánvalóvá válik, hogy 
a hallgatónak az erkölcsi igényen túl egy újabb jellemzője van: érti az intertextua-
litást. Hiszen az „auri sacra fames” az Aeneis 3,56–57 szakaszát idézi. 

Az erkölcsi jellegű kommentárok mellett több olyat is találunk, amelyek vallá-
sos vagy teológiai értelmezéseket és magyarázatokat tartalmaznak. Antal sivatag-
ba vezető útja során a pusztaság különös lényeivel találkozik, egy hippokentaurral 
és egy faunnal. A velük való találkozásnak formalizált lépései vannak, amelyek 
közül az első mindig a keresztvetés. Érdekes módon a keresztvetést az elbeszélő 
mindkét esetben metaforát használva írja le, amely mögött a bibliai intertextuali-
tás is ott mozog (vö. Ef 6,11.14.16): „salutaris impressione signi armat frontem” 
(VP 7), valamint „scutum fidei et loricam spei bonus praeliator arripuit”. (VP 8)  

Hasonló jellegű elbeszélői kommentár tájékoztat egyes cselekvések pszicholó-
giai okáról és annak vallásos motivációjáról is. Amikor például Pál arra kéri 
Antalt, hogy hozza el neki az imént már említett köpenyt, akkor Antal elképed, de 
csodálkozásának már nem ad hangot. A miértet a mindentudó elbeszélő adja meg: 

Stupefactus ergo Antonius, quod de Athanasio et pallio eius audierat, quasi 
Christum in Paulo uidens et in pectore eius Deum uenerans ultra respondere 
nihil ausus est. (VP 12) 

(2) A Vita Pauli elbeszélőjét explicitté tevő kommentárok második típusát azok a 
megjegyzések alkotják, amelyekben a narrátor az elbeszélés szerkezetére reflektál. 

Az egyik ide tartozó kommentárban két dolgot is nyilvánvalóvá tesz: egyfelől 
elbeszélői-szerkesztői célját, másfelől szerkesztői eljárását: „Cuius ut crudelitas 
notior fiat, duo memoriae causa exempla subiecimus”. (VP 2) A magyarázat köz-
vetít az előző és a következő szakasz között. A megelőző részben ugyanis az elbe-
szélő időben és térben összefoglalta a keresztényüldözés körülményeit, valamint a 
keresztények reakcióját, majd a „hostis callidus” kegyetlenségét említi (őrá utal 
vissza a relatív mondatfűzés cuius vonatkozó névmása). Ennek az összefoglaló 
jellegű, diszkurzív szakasznak a narratív ábrázolására szolgál a következő két vér-
tanúságtörténet, s az idézett mondat a diszkurzív és narratív rész közötti viszonyt 
hivatott nyilvánvalóvá tenni. 

A narrátor szerkesztési eljárását, illetve gondolatmenetét teszi hasonlóan átlát-
hatóvá az a két elbeszélői megjegyzés, amely a Vita Pauli-ban szereplő két törté-
netírói exkurzust követi. Amint azt hamarosan látni fogjuk, mindkét esetben meg-
szakad a narráció folyama, s az elbeszélés értekező jellegbe megy át valamely je-
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lenség valódiságával kapcsolatosan. Ezeket az exkurzusokat lezárandó az elbeszé-
lő visszavezet a szoros elbeszéléshez. A szélsőségesen aszketikus élet igazolását 
követően (VP 6) ezt olvassuk: 

Sed ut ad id redeam unde digressus sum, cum iam centesimo tertio decimo 
aetatis suae anno beatus Paulus coelestem uitam ageret in terris […] (VP 7) 

A faunok létezése mellett szóló érvelés után pedig: 

Sed ut propositum persequar, Antonius coepta regione pergebat, ferarum 
tantum uestigia intuens et eremi latam uastitatem. (VP 9) 

A két kiemelt szakaszra a tartalmi hasonlóság mellett a formai párhuzamosság is 
jellemző. Elliptikus főmondattól függő célhatározói mellékmondattal vezeti be az 
elbeszélő a folytatást, az ezt megelőző szakaszokat pedig implicit módon kitérő-
nek tekinti. Sőt az első idézetben a digressus sum állítmány a kitérő retorikaelmé-
leti terminus technicusának (digressio) igei alakja.299 Az elbeszélés szerkezetére 
vonatkozó elbeszélői megjegyzések mindegyikére az jellemző, hogy az értekező 
(diszkurzív) és az elbeszélő (narratív) szakaszok közötti váltásra hívják fel a befo-
gadó figyelmét. 

(3) Az elbeszélői megjegyzések harmadik nagy csoportját azok a kifejezetten 
diszkurzív megjegyzések alkotják, amelyekben az elbeszélő historiográfusként lép 
fel: történeti magyarázatot ad, saját historiográfusi szerepére reflektál, vagy egy 
tény valódisága mellett érvel. Ezek a megjegyzések azok, amelyekben leginkább 
explicitté válik a narrátor, és újra megszólal a prológusban bevezetett valódiság-
diszkurzus. 

E csoporton belül az egyszerűbb típust azok a megjegyzések alkotják, amelyek 
magyarázatot adnak egy jelenségre, úgy, hogy időben előre- vagy hátrautalással 
elhelyezik őket a történelemben. Amikor például Pál a keresztényüldözés elől a 
sivatagba menekül, a hegyekben talál egy barlangot, amelynek szomszédságában 
emberi település nyomai vannak. Az elbeszélő így magyarázza: 

Erant praeterea per exesum montem haud pauca habitacula, in quibus sca-
brae iam incudes et mallei, quibus pecunia signatur, uisebantur. Hunc locum 
Aegyptiorum litterae ferunt furtiuam monetae officinam fuisse, ea tempestate 
qua Cleopatrae iunctus Antonius est. (VP 5) 

A magyarázat hivatkozási alapja az „egyiptomi iratok” tanúsága. Az elbeszélő 
nem átulja el, hogy ismereteit maga honnan veszi, vagy honnan jutott hozzá az 
egyiptomi írásokhoz. Persze máshonnan azt is tudjuk, hogy az ókori olvasónak 
„Egyiptom” maga volt a csodák és a titkos információk foglalata.300 Így az egyip-
tomi írásokra való hivatkozás eleget tesz az igazolás igényének. Ez pedig azért 
fontos, mert a barlang létezésének bizonyítása egyúttal Pál világ elől rejtett, asz-
ketikus életének igazolását is jelenti. 

                                                 
299 Vö. Quint. Inst. 9.1.28; Cic. de Orat. 3.203 
300 Vö. FRANK 1998, 494. 
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Hasonló történelmi hivatkozást találunk az elbeszélés végén. Amikor Antal 
visszamegy elhozni Athanasios köpenyét, akkor a monostor említéséhez ezt a 
megjegyzést fűzi az elbeszélő: „ad monasterium, quod postea a Saracenis occupa-
tum est, regrediebatur”. (VP 12) Minthogy annak a ténynek, hogy a monostort a 
szaracénok elfoglalták, az elmondott történet szempontjából további jelentősége 
nincsen, a történelmi tény említése egyedül a monostor létezésének igazolására 
szolgál. Éppen, minthogy a szaracén-szál a továbbiakban nem jelentkezik, az em-
lítése meglehetősen elidegenítően is hat.301 

Az elbeszélő historiográfusi megjegyzéseinek második csoportját azok a kom-
mentárok alkotják, amelyek kifejezetten egy jelenség valóságosságát vagy lehet-
ségességét igazolják. A fentiekben ezeket az értekező, nem-narratív szakaszokat, 
amelyek végső soron az elbeszélés valódiságát tematizálják, a valódiságdiszkur-
zus elemeinek neveztem. Ezek a szakaszok azok, amelyekben az elbeszélő legin-
kább explicit formában van jelen. 

Quod ne cui impossibile uideatur, Iesum testor et sanctos angelos eius, in ea 
parte eremi quae iuxta Syriam Saracenis iungitur et uidisse me monachos et 
uidere, e quibus unus triginta iam per annos clausus hordeaceo pane et lutu-
lenta aqua uiuit. Alter in cisterna ueteri (quam gentili sermone Syri „gub-
bam” uocant) quinque caricis per singulos dies sustentatur. Haec incredibilia 
uidebuntur eis, qui non crediderint omnia possibilia esse credentibus. (VP 6) 

Az idézett szakaszban három mozzanatát találjuk a valódiságdiszkurzusnak. Első-
ként az esküformula ötlik a szemünkbe, amely – minthogy Jézus nevét hívja segít-
ségül – egy keresztény befogadó előtt alighanem kötelező erejű. Ehhez kapcsoló-
dik a második szempont, az itt először térbeli és időbeli vonásokat nyerő egyes 
szám első személyű narrátor személyes kijelentése. Az elbeszélőről ezen a ponton 
tudjuk meg, hogy tartózkodási helye a szíriai szaracén területekkel határos sivatag, 
az elbeszélés ideje pedig az a jelen, amelyben ilyen szerzetesek láthatók, s amely 
nyilván valamilyen időbeli távolságban van az elbeszélt eseményekhez képest – 
még Antal monostorának szaracénok általi elfoglalásánál is későbbi. Tanúságát meg-
erősíti az autopszia: a saját szemmel való látás, amelyet konkretizál a pontosnak tű-
nő helyszínmegadás és kijelentésnek a múltra és a jelenre való érvényessége. A va-
lódiságot megerősítő harmadik mozzanat a fordítás („in cisterna veteri, quam gentili 
sermone […]”) Azt, hogy a szír nyelvű megfelelő megadása inkább a történelmi tár-
gyilagosság melletti érv, mintsem a befogadó tájékozódását szolgálja, azzal igazol-
hatjuk, hogy a gondolatmenet a megszokott fordítással ellentétes irányú: nem az 
idegen szó (latin) jelentését adja meg, hanem a latin cisterna szó szír változatát hoz-
za – saját elbeszélői kompetenciájának s a földrajzi hely ismeretének bizonyítására. 

Fölmerül a kérdés, miért van szükség erre az erőteljes bizonyítássorra? Feltehe-
tően azért, mert az elbeszélő számára a narratíva egyik legkényesebb pontjára ér-
tünk, amelynek hihetősége a legkisebb. Hihetősége – a befogadó szempontjából. 

                                                 
301 Egyéb funkciója az lehet, hogy a monostort lokalizálja. A VP 6 elbeszélői kommentárja utal 
még a szaracénokkal határos területre: „in ea parte eremi quae iuxta Syriam Saracenis iungitur”. 
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És ahogy az elbeszélő itt érte el a legmagasabb explicitást, úgy a fiktív hallgató is 
itt kapja az elbeszélőtől a legkontúrosabb vonásokat. A narrátor elképzelhetőnek 
tartja ugyanis, hogy ez a hallgató nem tartja valódinak az elmondottakat: „ne cui 
impossibile videatur”. S ha mégsem volna elég az elbeszélő személyes tanúságté-
tele, akkor marad az ad hominem érv, amely parafrazeálva valahogy így hangzik: 
ha a személyes példám ellenére sem hiszed, akkor azért nem hiszed, mert hitetlen 
vagy – mert nem hiszed, hogy a hívőknek minden lehetséges. 

A valódiságdiszkurzus érvényességét tekintve ismételten nem szabad elfelejte-
nünk, hogy a narratíván belül vagyunk és akit beszélni hallunk, az a narrátor. A 
narrátor esküje, hely- és időmeghatározása mind a fikció keretén belül mozog. S 
ha a prológus és epilógus hangjával való hasonlósága alapján ezen a ponton azo-
nosítanánk az elbeszélőt az ottani beszélővel, világosan látni kell, hogy a prológus 
diszkurzusában is éppen a legfontosabb mozzanat, a történeti igazság érvényesíté-
se volt a legerőteljesebb fikció. Fontos tehát, hogy megmaradjunk a narráción be-
lül, s az beszélőt továbbra is a narrátornak tekintsük. 

Hasonló elbeszélői kommentár, de valódiságdiszkurzusában valamelyest vissza-
fogottabb a faun létezése mellett szóló elbeszélői érvelés. Itt nem az elbeszélő sa-
ját tanúságtételét halljuk, érvelése nem is annyira diszkurzív jellegű, mint inkább 
narratív. Az elbeszélő egy újabb elbeszélést mond el, amely később játszódik, 
mint a fő történet kezdete (Decius és Valerianus császár időszaka, plusz jó hetven 
év) és nyilván valamennyivel korábbi, mint az elbeszélés jelene: 

Hoc ne cui ad incredulitatem scrupulum moueat, sub rege Constantio, uni-
uerso mundo teste, defenditur. Nam Alexandriam istiusmodi homo uiuus 
perductus magnum populo spectaculum praebuit, et postea cadauer exanime, 
ne calore aestatis dissiparetur, sale infusum et Antiochiam, ut ab Imperatore 
uideretur, adlatum est. (VP 8) 

Az imént olvasott két elbeszélői megjegyzés bevezetése azonos formai vonásokat 
mutat a már korábban látott reditus-okkal (visszatérések): célhatározói mellék-
mondat vezeti be őket. Az idézett szakaszban megjelenő narratee-t pedig megint 
csak az jellemzi, hogy fönnáll annak a veszélye, hogy megbotránkozik az elbeszé-
lés valóságosságát illetően. 

A két kommentárt párhuzamos szerkezete miatt tárgyaltam egymás mellé állít-
va. Valójában a VP 6 és a VP 8 között van egy további elbeszélői kommentár, 
amely a hippokentaur valóságával kapcsolatos. Itt is megjelenik egy elbeszélői én, 
amely ezúttal kevésbé explicit, ugyanis többes szám első személyű. Ezt a szakaszt 
a fokalizáció kapcsán még részletesebben tárgyalom. Most elég azt kiemelni, 
hogy az egész elmondott történet valódiságát ez a kommentár Antal érzékelésének 
bizonytalanságával vagy megbízhatóságával hozza kapcsolatba, azaz az ő belső 
világától teszi függővé: 

Verum hoc utrum diabolus ad terrendum eum simulauerit, an (ut solet) ere-
mus monstruosorum ferax animalium istam quoque gignat bestiam, incertum 
habemus. (VP 7) 
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Az a tény, hogy az elbeszélő Antal érzékelésétől teszi függővé a jelenség valódi-
ságát, nem jelenti azt, hogy annak megtörténtét is kétségbe vonná. Sokkal inkább 
a jelenség mivolta a kérdéses: kísértő látomás volt, vagy pedig valóság. Mind-
azonáltal akár látomás, akár sivatagi teremtmény, a magyarázat bizonyító értéke a 
megelőző kettőhöz képest csekélyebb. 

Arra is felfigyelhetünk, hogy a valódiságdiskurzus során az elbeszélő három 
helyzetben három különböző érvelésmóddal élt, amelyek alapja egytől egyik a 
látás. Antal életrajzi mozzanatai esetében a hivatkozási alap az volt, hogy az elbe-
szélő maga látott hasonlót. A faun esetében az elbeszélő azzal érvelt, hogy a világ 
látta, míg a hippokentaurral való találkozás végső biztosítéka az, hogy Antal látta. 

Az elbeszélő explici tásának határai 

A Vita Pauli narrációt tartalmazó fő részének elbeszélője, mint láttuk, meglehető-
sen határozott vonásokkal rendelkezik. A morális tartalmakra, az elbeszélés szer-
kezetére, valamint a valóságigényre vonatkozó megjegyzései által sajátos arcot 
ölt. Keresztény, az olvasó erkölcsi érzékével számoló, annak lineáris műbefogadá-
sát megzavarni vagy összezavarni nem akaró, az elbeszélt történet valódiságát fo-
lyamatosan igazoló narrátor áll előttünk.  

Mindazonáltal egy dolog hiányzik az elbeszélő jellemvonásai közül: a valódi 
konkrétság. A prológussal és különösen is az epilógussal ellentétben az elbeszélő 
rész narrátora nem azonosítja magát a szerzővel. Nem helyezi el magát a térben és 
időben, s befogadójával sem a konkrétumok, hanem a narratív funkciók szintjén 
tartja a kapcsolatot. 

Felmerülhet bennünk, hogy az az egyetlen vonás, amely valóságossá teszi az el-
beszélőt, az, amit történetírói manírnak is nevezhetnénk: a műve hitelessége mel-
letti szüntelen állásfoglalás, azaz a valódiságdiszkurzus erősítése. A vonatkozó el-
beszélői kommentárok fenti elemzése ugyanakkor azt erősítette meg, hogy ez a 
fajta valódiságdiszkurzus éppen önmagát építi le, s nem más, mint a fikcionális el-
beszélő művek szokásos eleme.  

Az elmondottakből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a Vita Pauli elbe-
szélő szakaszának (VP 2–16) elbeszélője a szépirodalmi fikciós történetek elbe-
szélőjére jellemző vonásokkal rendelkezik, ilyen módon elkülönül a prológus és 
epilógus (VP 1; 17–18) beszélőjétől. És megfordítva: éppen a kongruencia erős ál-
lítása hozna létre feszültséget a két szerkezeti egység között, s szorulna igazolásra.  

 
Igazoltnak tekintem tehát a bevezetésben felvetett gondolatot a két beszélő hang 
különbözőségével kapcsolatban, s a szétválasztás legnagyobb igazolásának a mű 
referenciális viszonyainak a szétválasztásból levezethető egyértelmű tisztázódását 
tekintem. Ezek után térjünk át a Vita Malchi captivi elbeszélőjére, pontosabban 
elbeszélői rendszerére. 

 



 85 

A Vita Malchi captivi elbeszélői 

A fogoly Malchus szerzetes élete, Szent Jeromos szerzeteséletrajzai közül a legrö-
videbb darab, röviddel Jeromos Betlehembe való megérkezése után, a Vita Hilari-
onis-szal egy alkotói periódusban, feltehetőleg azt valamivel megelőzően, 392 kö-
rül keletkezett.302 Az elbeszélt történetben a megöregedett főhős, Malchus egyes 
szám első személyben tudósítja az ifjúkori Jeromost saját múltjáról. Gazdag ifjú-
ból szerzetes lett egy kolostorban, ám otthona iránti vágyakozásból apátja tanácsa 
ellenére elhagyta szerzetesközösségét, fogságba került. Itt arra próbálták kénysze-
ríteni, hogy vegye feleségül keresztény, már házas rabszolgatársnőjét. Malchust 
elkeseredettségében az öngyilkosság gondolata foglalkoztatta, ám társnője előtt a 
döntő pillanatban fölfedte múltját, mire az is bevallotta, hogy keresztény, s tiszta-
ságuk megőrzésére kölcsönösen fogadalmat tettek. Csak látszólag élnek házasságban, 
önként vállalt szüzességüket mindvégig megőrzik. Malchus egy serény hangya-
boly láttán újra vissza akar térni a kolostori életbe; társnőjével együtt elmenekül a 
fogságból, s a sivatagon keresztül való hajsza, egy oroszlánkaland és csodával ha-
táros megmenekülésük után mindketten monostorba vonulnak. 

A Vita Malchi-t elbeszéléselméleti vizsgálódásunk szempontjából különösen ér-
dekessé teszi a narráció összetettsége. Malchus története a főhős egyes szám első 
személyű beszámolójában, egy keretes elbeszélésbe ágyazottan olvasható. A be-
ágyazott én-elbeszélést a szerző-elbeszélő bevezetője (1–2. fejezet), valamint be-
fejező kommentárja (10. fejezet) foglalja keretbe. A kerettörténetben Jeromos ar-
ról számol be, hogy gyerekkorában Maroniában, egy szíriai faluban járva találko-
zott az említett Malchusszal, s a tőle hallott történetet adja tovább. Ám a kerete-
zettség ebben még nem merül ki: a bevezetőt megelőzi és azzal szoros egységet 
alkot egy paratextus, a prológus, amelyben Jeromos alkotói kérdésekről gondolko-
dik és a Vita Malchi keletkezési körülményeiről számol be.  

Ez a fajta összetett keretezés egy sor olyan kérdést vet fel, amelyekkel a Jeromos-
szakirodalom általában nem, vagy csak reflektálatlan előfeltevések szintjén foglal-
kozott, s amelyekre az elmúlt évtizedek elbeszéléselméleti vizsgálatai tették érzé-
kennyé a kutatást. Hogy néhány példát említsek: a keretes szerkezet fölveti mind a 
kerettörténet, mind a beágyazott történet fikcionalitásának kérdését. Sághy Mari-
anne, a szerzeteséletrajzokkal foglalkozó magyar monográfia szerzője nem vizsgál-
ja a vita referencionális viszonyainak összetettségét, hanem egyszerűen úgy látja, 
hogy Jeromos a Vita Malchi-ban „személyes élményről számol be”.303 Ezzel el-
lentétes álláspontra helyezkedik Ernst Dassmann, aki szerint „az életrajz Jeromos 
saját vágyainak és álmainak kivetítése egy eszményi szerzetes alakjába”.304 Viszont 
mindkét értelmezés a maga módján egyenlőségjelet tesz a szerző, a prológus beszé-

                                                 
302 FUHRMANN 1977, 58. KECH 1977, 157. 390/391-et ad meg, ugyancsak emellett érvel KELLY  
2003, 260 is. 
303 SÁGHY 2005, 263. 
304 DASSMANN 1999, 114. 
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lője, valamint az extradiegetikus-homodiegetikus elbeszélő közé. Mindez rámutat 
arra, hogy tisztáznunk kell e három instancia egymáshoz (valamint a fikcióhoz) 
való viszonyát. 

ELBESZÉLŐK POLIFÓNIÁJA A KERETES ELBESZÉLÉSEKBEN 

A keret- és beágyazott történetek narratívájának, s ezen belül az egy vagy több el-
beszélő kérdésének kutatása az ókori szövegek esetében viszonylag új fejlemény. 
Az ez irányú kutatást az ókori regény narratológiai vizsgálata indította el, hiszen a re-
gény az az ókori műfaj, amelyben a keretes elbeszélés leggyakrabban megtalálható. 

A kutatástörténeti áttekintésben említettem, hogy Manfred Fuhrmann már a 70-
es évek végén felhívta a figyelmet arra, hogy a Vita Malchi műfaji előzményének 
leginkább az ókori szerelmi regény tekinthető. A vita elbeszéléstechnikája (E/1-el-
beszélés), a főhős ábrázolása (epikus vétség, érzelmek váltakozása), s a cselek-
mény számos eleme (házasság kényszerből, öngyilkossági szándék, kalandos 
megmenekülés egy oroszlántól) egyértelműen ezzel a műfajjal rokonítja a szent-
életrajzot.305 Fuhrmann rámutat, hogy még a művekben szereplő antik műfaji 
megnevezés is azonos: a Vita Malchi szerző-elbeszélője az epilógusban historia 
castitatis-nak nevezi művecskéjét („castis historiam castitatis expono”), ahogy az 
egyik műfaji párhuzam, Longos ἱστορία ἔρωτος-nak saját regényét.306 A Vita 
Malchi műfaját tekintve leginkább az ókori regény műfaji hagyományában áll.307 
Ugyanakkor Fuhrmann elsősorban a vita és az antik görög regény közötti intertex-
tuális kapcsolatok feltárására összpontosított, a Vita Malchi-t az ókori szerelmi re-
génnyel rokonító másik – formai – vonás még nem állt a tudományos érdeklődés 
előterében tanulmányának írásakor. Pedig korántsem elhanyagolható mozzanat ez: a 
Vita Malchi keretes szerkezetét Jeromos a szerelmi regényekből meríti. A követ-
kezőkben ezért azt mutatom be, miként létesít műfaji kapcsolatot a keretes szerkezet 
az antik regények és a Vita Malchi között, s mi a jeromosi művecske sajátossága. 

Kutatástörténeti előzmények – irodalmi párhuzamok 

Jelenleg két olyan ókori szerelmi regényt ismerünk, amelyek szerkezetüket tekint-
ve a Vita Malchi legközelebbi rokonainak tekinthetők. Ezek Achilleus Tatiosnak a 
II. században keletkezett Kleitophón és Leukippé, valamint Longosnak a II–III. 
században keletkezett Daphnis és Chloé című regénye.308 Az rokonítja e műveket 

                                                 
305 FUHRMANN 1977, 63. 
306 Longus Praef. 1. Vö. FUHRMANN 1977, 68. 
307 Fuhrmann végül modern műfaji megnevezést választ, amikor a Vita Malchi-ról beszél: rövidsé-
ge miatt nem regénynek, hanem olyan elbeszélésnek nevezi, amelynek elsődleges célja az épületes 
szórakoztatás: „erbauliche Erzählung”. (FUHRMANN 1977, 68) A későbbiekben látni fogjuk, hogy 
az antik szerelmi regény számos formai eleme is megtalálható benne. 
308 A regényt a Kr. u. II. sz. közepe és a III. század közepe közötti időszakra datálja Richard Hun-
ter: HUNTER 1996, 369. 
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Jeromos Vita Malchi-jával, hogy mindegyikük keretes szerkezetű, a keretelbeszé-
lés mindegyik esetben kizárólag a beágyazott elbeszélés szituálását szolgálja, to-
vábbá a keretelbeszélésben megszólaló elbeszélő egyes szám első személyben be-
szél.309 Achilleus Tatiosnál a kerettörténet elbeszélője egy idegen ifjúval találko-
zik, aki a beágyazott elbeszélés egyes szám első személyű homodiegetikus elbe-
szélője lesz. Ebben az esetben a két elbeszélő instancia között váltás van. Ezzel 
szemben Longosnál a kerettörténet egyes szám első személyű beszélője folytatja 
az elbeszélését a belső elbeszélésben is, de heterodiegetikus (egyes szám harmadik 
személyű) elbeszélőként. A kerettörténet és a beágyazott elbeszélés narrátorainak 
viszonyát tekintve a jeromosi elbeszélés egy harmadik változatot képvisel azáltal, 
hogy szerepel benne egy prológus is, amelynek szerző-elbeszélője, mint később 
részletesen látni fogjuk, azonosítja magát a kerettörténet elbeszélőjével.310  

Nézzük a két regényt részletesebben! Achilleus Tatios regényének a kerettörté-
netet felépítő prológusában egy ismeretlen extradiegetikus-homodiegetikus elbe-
szélő arról számol be, hogy egy vihar után a sidóni kikötőben révbe érve áldozati 
adományt vitt Aphroditének. A fogadalmi ajándékok között felfedezett egy Euró-
pát és Eróst ábrázoló festményt. A festmény Európa elrablását és Erós hatalmát 
ábrázolta, s az elbeszélő részletesen le is írja, mit látott a képen. A festmény szem-
lélése közben mellette termett egy ifjú, aki a tyrosi Kleitophónként mutatkozott 
be, s a festmény kapcsán azt állította, hogy ő maga is számos csapást szenvedett el 
Eróstól. Az elbeszélő kíváncsivá válva félrehívja őt egy kies helyre, s Kleitophón 
elbeszéli saját történetét. Egyes szám első személyű beágyazott elbeszélése teszi 
ki a regény kilenc könyvét.  

A kerettörténet elbeszélőjéről nem tud meg sokat a befogadó. Nem nevezi meg 
magát, és nem adja meg az elbeszélés idejét sem. Szinte láthatatlan az egész elbe-
szélés során: Kleitophón történetét hallgatva nem szól közbe, és a narráció végén 
sem tér már vissza.311 Meglehetős passzivitás jellemzi: hajótörést szenved, a fest-
ményt véletlenül veszi észre, és teljes mértékben feloldódik Kleitophón történeté-
nek hallgatásában.312  

A regény első mondata – egy leírás –, amely megnyitja a kerettörténetet, konk-
rét adatokat sorol fel:  

                                                 
309 Az ókori regény műfaján belül meglehetősen ritkák azok a darabok, amelyekben a belső elbe-
szélés dominál, s a kerettörténet kizárólagosan bevezető funkciót tölt be. A tárgyaltakon kívül 
John Morgan ide sorolja még Antonius Diogenestől a Thulén túli csodálatos dolgokat, amelyet egy 
legitimizáló kerettörténet vezet be; Lollianos Phoinikika című töredékes regényét; valamint az 
egyetlen töredékben olvasható Herpyllis-regényt. Vö. MORGAN 2004a, 494. 
310 A két regény narratíváját tekintve nagyszerű elemzések állnak a rendelkezésünkre: MORGAN 

2004a; MORGAN 2003; MORGAN 2004b. Az alábbiakban ezekre a munkákra támaszkodom. 
311 A kerettörténet lezáratlanságával kapcsolatban lásd: REPATH 2005. 
312 MÖLLENDORFF 2009, 155. 
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Σιδὼν ἐπὶ θαλάσσῃ πόλις· Ἀσσυρίων ἡ θάλασσα· μήτηρ Φοινίκων ἡ πόλις· 
Θηβαίων ὁ δῆμος πατήρ. δίδυμος λιμὴν ἐν κόλπῳ πλατύς, ἠρέμα κλείων τὸ 
πέλαγος.313 

E konkrétság ellenére minden jel arra mutat, hogy az extradiegetikus-homodiege-
tikus elbeszélő fiktív. S bár a valósággal mutat közös vonásokat, ugyancsak fiktív 
a helyszín, akárcsak a festmény, amely az elbeszélést kiváltja. E fiktív kerettörté-
netnek mindazonáltal az antik szerelmi regényre olyannyira jellemző kompozíciós 
célja van: egyfelől a beágyazott történet forrását adja meg, másfelől egy sor auto-
matizált eljárásmódot hív elő, amelyeket a homodiegetikus elbeszélőnek a narrá-
ció során a formából fakadóan követnie kell majd. 

A beágyazott elbeszélésben ezek szerint működik is a tudásrestrikció (az egyes 
szám első személyű elbeszélő nem rendelkezhet mindentudással, az események 
mozgatórugóit legfeljebb kikövetkeztetheti); személyes bevonódottságából faka-
dóan elfogult, azaz érdekei és benyomásai vezetik az általa elbeszélt események, 
valamint a többi szereplő jellemzésében és értékelésében; végül pedig az, amit el-
mond, a közvetítettség modusából fakadóan valamilyen sajátos viszonyban van a 
külső elbeszélő elbeszélésével. Jelesül az extradiegetikus elbeszélő felhasználja az 
intradiegetikus elbeszélő elbeszélésmódját az intradiegetikus elbeszélő mint 
szereplő jellemzésére.314 Ez utóbbi megállapítást, amely a mi szempontunkból a 
leglényegesebb, Morgan a következőképp fogalmazza meg: 

Clitophon is an object of the novel’s irony, and the novel as a whole invites a 
different response from the one Clitophon is represented as trying to elicit 
from his narratee. The text, that is to say, invites a critical and distanced 
reading on the basis of the narrator’s character.315 

A kerettörténet extradiegetikus-homodiegetikus elbeszélője és a belső elbeszélő 
közötti szembenállás egyfelől Kleitophón szentenciózus stílusa segítségével érhe-
tő tetten. Ezeket az elbeszélésmódjára olyannyira jellemző szentenciákat gyakran 
nyílvánvalóan rosszul alkalmazza, úgy, hogy azok éppen ellentmondanak a törté-
neteknek, amelyek mottójául szánja őket. Gyakran elcsépeltek, vagy kifejezetten 
nincsenek a helyükön.316 Mindezek hátterében Morgan az extradiegetikus elbeszé-
lő szervezési eljárását (végső soron az implikált szerzőt) fedezi fel. 

Másrészt Kleitophón önbemutatása – ideértve azt, hogy történetmondóként és 
egyben főszereplőként is stilizálja magát – szemben áll az elbeszélt események 
során kibontakozó (végül is az extradiegetikus elbeszélő által közvetített) Kleito-
phón-képpel: 

                                                 
313 Ach. Tat. 1.1 
314 MORGAN 2004a, 496–497. 
315 MORGAN 2004a, 500. 
316 MORGAN 2004a, 501. 
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His narrative dances over the chasm between the person he is and the person he 
ought, as the hero of a novel, to be, the person his narratee wants him to be.317 

Mindezekből sajátos hatás fakad. A belső elbeszélő megbízhatatlannak bizonyul, s 
megbízhatatlanságát saját elbeszélésmódja árulja el. Ugyanakkor elbeszélésmód-
ját az extradiegetikus-homodiegetikus elbeszélő szervezi, azaz végső soron ő lep-
lezi le. Achilleus Tatios regénye összetett narratívájú mű, ily módon kifejezetten 
árnyalt befogadási stratégiát vár el elsődleges befogadójától. 

Valamivel egyértelműbb a helyzet a másik, keretes elbeszélést tartalmazó antik 
szerelmi regény, a Daphnis és Chloé esetében. Itt ugyanis megegyezik a kerettör-
ténet és a beágyazott elbeszélés narrátora. Ugyanakkor a sajátos esztétikai hatás itt 
sem marad el.  

Longos Daphnis és Chloé című regényének prológusában egy egyes szám első 
személyű extradiegetikus homodiegetikus elbeszélő beszámol arról, hogy Lesbos 
szigetén vadászva a nimfák barlangjába jutott, ahol egy csodálatos festményt fe-
dezett fel: 

Ἐν Λέσβῳ θηρῶν ἐν ἄλσει Νυμφῶν θέαμα εἶδον κάλλιστον ὧν εἶδον· 
εἰκόνα γραπτήν, ἱστορίαν ἔρωτος.318 

Vadászó elbeszélőnk a festményen különböző jeleneteket látott, amelyeknek kö-
zös vonása az előbbi regényhez hasonlóan ugyancsak a szerelem volt:  

ἀλλ´ ἡ γραφὴ τερπνοτέρα καὶ τέχνην ἔχουσα περιττὴν καὶ τύχην ἐρωτικήν 
[…] Πολλὰ ἄλλα καὶ πάντα ἐρωτικὰ ἰδόντα με καὶ θαυμάσαντα πόθος ἔσχεν 
ἀντιγράψαι τῇ γραφῇ. 

A prológus elbeszélője beszámol arról, hogy e szerelmes jelentek értelmezéséhez 
felkeresett egy, a festményt értő embert. A tőle kapott történetet írja meg immár 
egyes szám harmadik személyű, intradiegetikus-heterodiegetikus elbeszélőként a 
beágyazott történetben, azaz a regény következő négy könyvében. 

John Morgan Daphnis és Chloé narratívájáról írott rendkívül találó elemzésé-
ben felhívja arra a figyelmet, hogy ez a kerettörténetet felépítő prológus a valóság 
és a fikció határmezsgyéjén mozog.319 A mű keletkezési körülményeiről számol 
be, amelyek ugyanakkor – minden látszat ellenére – nem valóságos élményen ala-
pulnak, hanem a regény fikcionális elemei közé tartoznak. Jóllehet a történetet va-
lós földrajzi térben helyezik el és eredetét is meggyőzően tanúsítja a kerettörténet 
beszámolója, mind a földrajzi világ, mind a festmény, mind a lesbosi vadászat 
mint a festmény felfedezésének alkalma, mind pedig a kerettörténet szerző-elbe-
szélője fiktív.320 
                                                 
317 Uo. 
318 Longus Prol.1 
319 MORGAN 2003, 174. 
320 „[…] the prologue is already part of the fiction, not just, as it were, physically inside the cover 
of the book, but inside the frame of the novel as well, inside the fictional world created by Longus. 
The discovery of the painting is a fiction, and so is the grove in which it is fictionally located: a 
geographically and historically plausible fiction but a fiction nonetheless. It follows that the person 



 90 

Ebből a tényből megint csak meglepő következmények fakadnak. Az elbeszélt 
történet kétszeresen is el van távolítva az elbeszélőjétől: egyfelől azáltal, hogy egy 
festmény nem lineáris képeinek merő értelmezése, másfelől azáltal, hogy ezt az 
értelmezést sem az elbeszélő, hanem egy általa megkérdezett külső személy adja, 
amelyet az elbeszélő „megír”. A festmény logikai összefüggései nem bizonyítot-
tak és nem ellenőrizhetőek, továbbá az elbeszélő nem a történet megteremtője, ha-
nem a szerelmi vágytól vezetett értelmezője. A szerelem összefüggését a lefestett 
jelenetekbe is csak ő látja be, és egyáltalán nem biztos, hogy ezáltal autentikus ol-
vasatát adja a képnek.321 A Daphnis és Chloé története sokkal egyszerűbbnek tű-
nik, mint amilyen valójában. Az egyszerűség látszatát a belső és a külső elbeszélő 
hátterében álló (implikált) „szerző” adja.  

Ennek megfelelően John Morgan két értelmezési szintet vezet be a regényben: 
az „elbeszélő szövegét” és a „szerző szövegét”: 

One way to describe this textual duplicity is to think in terms of a surface 
„narrator’s text” and a deeper „author’s text”. We can conceive the narrator, 
as established by the prologue, as a distorting and simplifying lens between 
the story and us. As readers we effectively have the choice of accepting what 
we see through the lens (that is reading the „narrator’s text” as the „narra-
tor’s narratee”) or of correcting for it and reading around the narrator (that is 
reading the „author’s text” as the „author’s narratee”).322 

Morgan kimutatja, hogy a Daphnis és Chloé esztétikai hatását éppen a két olvasat, 
az elbeszélői és a szerzői szöveg közötti játék és feszültség adja. A „szerző” a nar-
ratíva számtalan helyén elidegeníti és megkérdőjelezi az elbeszélő szövegét. 

Az elidegenítésnek és megkérdőjelezésnek egyik jellemző eszköze az irónia,323 
valamint az a szerkesztési eljárásmód, amelynek során a szerző az elbeszélő ke-
vésbé teljes történetével szemben egy mélyebb értelmezési lehetőséget mutat fel 
strukturális elemek segítségével.324 A szerkesztési eljárás során így a elidegeníti 
az elbeszélőt és olvasóját, s az elbeszélő „megbízhatatlan elbeszélőnek” bizonyul.  

Visszatérve a Vita Malchi-hoz: a vita megismétli a Kleitophón és Leukippé, va-
lamint a Daphnis és Chloé keretes szerkezetét, ám elbeszélői viszonyaikhoz ké-
pest egy harmadik változatot képvisel (lásd az alábbi 3. ábrát). A beágyazott törté-
netben a Daphnis és Chloé elbeszélői szituációját találjuk, a kerettörténetben pe-
dig a Kleitophón és Leukippé helyzetét (amely a Daphnis és Chloéval is azonos). 

                                                                                                                                      
who discovered the fictitious painting is himself a fiction: it is convenient but not wholly accurate 
to call him ‘Longus’” (MORGAN 2003, 174) 
321 Mindehhez lásd: MORGAN 2003, 176. 
322 MORGAN 2003, 177. 
323 Ehhez lásd: MORGAN 2003, 178. 
324 Vö. MORGAN 2003, 178; 180–187. A strukturális elemek felhasználására a legjobb példa a nim-
fák barlangjának a kétszeri előfordulása: a regény prológusában (e barlangban található a fest-
mény) illetve a végén (Daphnis és Chloé földíszíti a nimfák barlangját). Az „implikált szerző” ge-
nerálja ezt a párhuzamosságot, amely a regény mélyebb értelmezése felé vezet, s amelyet az elbe-
szélő nem vesz észre, így megmarad a felszínes, erotikus olvasat szintjén. 



 91 

Ugyanakkor a Vita Malchi-ban találunk egy kifejezetten szerzői hangot megszó-
laltató előszót, amelynek referenciális státusza tisztázásra szorul. S ennél még in-
kább kérdéses a kerettörténet és a beágyazott történet elbeszélőjének státusza. Itt 
találjuk a Vita Malchi értelmezésének egyik kulcsát. A következőkben az ezekben 
megszólaló elbeszélő hangot vizsgálom. 

 
 Szerzői prológus Kerettörténet Beágyazott 

történet 
Achilleus Tatios: 
Kleitophón és 
Leukippé 

 fiktív 
extradiegetikus 
homodiegetikusm 
(hajótörött én-
elbeszélő) 

fiktív 
intradiegetikus 
autodiegetikus  
(Kleitophón) 

Longos:  
Daphnis és Chloé 

 fiktív 
extradiegetikus 
homodiegetikus 
(a Lesboson 
vadászó én-
elbeszélő) 

fiktív 
intradiegetikus 
heterodiegetikus 
(a lesbosi fest-
ményen látható 
eseményeket 
kibontó elbeszélő)  

Jeromos:  
Vita Malchi 

a műfaji és iro-
dalmi kérdésekről 
értekező szerző 

extradiegetikus 
homodiegetikus  
(a fiatalkori maro-
niai látogatásáról 
beszámoló 
elbeszélő) 

intradiegetikus 
autodiegetikus  
(Malchus elbe-
szélése az 
életéről) 

3. ábra: Elbeszélői viszonyok 

A PROLÓGUS ÉS A KERETTÖRTÉNET VISZONYA  
– UTAZÁS A VALÓSÁG ÉS A FIKCIÓ HATÁRMEZSGYÉJÉRE 

A Vita Malchi prológusa szerkezetét tekintve hasonlít a Vita Pauli szerzői elősza-
vához. A prológus mint paratextus a Vita Malchi esetében is egyetlen célt szolgál: 
az általa bevezetett írásmű adekvát befogadásának elősegítését. Mint az előző 
szerzeteséletrajz esetében már láttuk, a „Miért olvassam el?” implikált befogadói 
kérdésre a prológus legtöbbnyire automatizált elemekkel, toposzokkal válaszol, 
amelyek hátterében – különösen, amennyiben autentikus auktoriális előszókról 
van szó – egyben felépíti az implikált szerző képét is. Ennek megfelelően jár el a 
Vita Malchi prológusa is.  

Qui navali praelio dimicaturi sunt, ante in portu et in tranquillo mari flectunt 
gubernacula, remos trahunt, ferreas manus et uncos praeparant, dispositum-
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que per tabulata militem, pendente gradu, et labente vestigio stare firmiter 
assuescunt, ut quod in simulacro pugnae didicerint, in vero certamine non 
pertimiscant. Ita et ego qui diu tacui (silere quippe me fecit, cui meus sermo 
supplicium est), prius exerceri cupio in parvo opere, et veluti quamdam rubi-
ginem linguae abstergere, ut venire possim ad latiorem historiam. (VM 1) 

Az első prológus-toposz a gyakorlatozás-metafora, amely az írásmű keletkezési és 
„irodalomtörténeti” körülményeit adja meg – s rejtetten további automatizált fo-
lyamatokat is elindít. Az „éles” helyzetre való felkészülés mint irodalmi toposz 
már Szent Ambrusnál megjelent a keresztény irodalomban, a 386-ban írott De of-
ficiis első könyvében, ahol első kötelességként a beszéd és hallgatás helyes mérté-
kéről értekezik.325 E metafora alapján a prológusban megszólaló implikált szerző 
üzenete az, hogy az olvasó kezében tartott „parvum opus” nem más, mint irodalmi 
gyakorlat egy nagyobb munka előtt.  

Az ennek a hátterében álló következő toposzt a „rubiginem linguae abstergere” 
szerkezet hívja elő. Ha a nyelvről le kell törölni a rozsdát, akkor az berozsdáso-
dott. Azaz a szerző – rejtetten – saját elégtelensége miatt szabadkozik az excusatio 
propter infirmitatem eszközével. E szabadkozás célja, minthogy toposzról van 
szó, több ennél: egyszersmind befogadója figyelmét is felhívja a munka – az állí-
tásnak ellentmondó – szembeötlő csiszoltságára is. 

Amint említettem, a Vita Malchi prológusa autentikus auktoriális előszónak te-
kinthető. A szerző ugyanis egyes szám első személyben beszél (pl. „et ego qui diu 
tacui”; „exerceri cupio”; „ut venire possim”), s az általa említett konkrétumok 
alapján nagy valószínűséggel azonosítható Jeromossal, aki egy epitextusában azo-
nosítja is a munkát326 (miközben további hozzá köthető paratextus a szöveghagyo-
mányban már nem dokumentált). A szerző a prológusban konkrétan nyilatkozik 
irodalmi tervéről, és közelebbről meghatározza a fentebb már említett irodalmi 
ellenfeleit (és hozzájuk való viszonyát) is. 

Scribere enim disposui (si tamen vitam Dominus dederit; et si vituperatores 
mei saltem fugientem me, et inclusum persequi desierint) ab adventu Salva-
toris usque ad nostram aetatem, id est, ab apostolis usque ad nostri temporis 
faecem, quomodo et per quos Christi ecclesia nata sit, et adulta persecutioni-
bus creverit, et martyriis coronata sit; et postquam ad Christianos principes 
venerit, potentia quidem et divitiis maior, sed virtutibus minor facta sit. (VM 1) 

A Jeromos életrajzát ismerőknek – legyenek azok kortárs befogadók vagy mai ol-
vasók – elég nyilvánvaló, hogy a gyalázók említésekor azokra a római ellenfelek-
re kell gondolni, akik arra kényszerítették, hogy 385 augusztusában menekülés-

                                                 
325 Erre hívja fel a figyelmet: Rosweyde: PL 73.207. Ambr. De off. 1.10.32: „Qui disciplinam belli-
cam vult adsequi, quotidie exercetur armis, et tamquam in procinctu positus praeludit praelium et 
velut coram posito praetendit hoste; atque ad peritiam viresque iaculandi vel suos explorat lacer-
tos, vel adversariorum declinat ictus, et a vigilanti exit obtutu. Qui navim in mari regere guberna-
culis studet vel remis ducere, prius in fluvio praeludit.” (PL 16, 33) 
326 Hier. De vir. ill. 135. 
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szerűen távozzék Rómából, és Palesztinában, Betlehemben vonuljon vissza.327 
Egyszersmind a szerző által imént beígért „historia latior” is konkrét vonásokat 
ölt: koncepcióját a világtörténelem emberi életkorokon alapuló szemlélete hatá-
rozza majd meg. 

Egy újabb narratív módon megvalósított  toposz 

Az eddig elmondottak minden kézzelfoghatósága ellenére feltűnő az, hogy a szer-
zőre vonatkozó adataink stilizáltak és rendre az irodalmi toposzokkal mutatnak 
hasonlóságot. A szidalmazók valódi okait Jeromos konkrétan nem említi meg, to-
vábbá a felvázolt történeti műnek (a feszültségteli helyzettel ellentétben) még csak 
nyomát sem találjuk Jeromos alkotói pályáján. Tudjuk, hogy az ellenfelek deho-
nesztáló említése is a műfaji sajátosságok közé tartozik, éppen annyira szükséges 
kelléke egy prológusnak, mint az excusatio vagy a propositio thematis. A proló-
gus gondolatmenetét fölfejtve az is kérdéses, hogy a történeti mű elkészülhetett 
volna-e egyáltalán. Egyfelől az emberi életkorokon alapuló történetírás esztétikai 
lehetősége korlátozott.328 Másfelől a prológus eddigi megszerkesztettsége alapján 
azt feltételezem, hogy a „historia latior” kompozíciója felvázolásának mélyebb, 
tartalmi oka van. Az egyháztörténet fenti összefoglalása nem feltétlen konkrét ter-
vezet, hanem a fentiekhez hasonló paratextuális toposz: nem más, mint a mű nar-
ratíváját történelmi időben elhelyező, annak előtörténetét nyújtó, azt megalapozó 
diszkurzus. A történelmi vázlat ugyanis az apostolok korától a vértanúk dicsősé-
gén keresztül a kereszténység IV. század eleji – nem kevés kritikával szemlélt – 
intézményesüléséig vezet. S ugyanez a gondolatmenet rendszerint a szerzetesség 
legitimizációs narratívájaként szerepel: a keresztényüldözések elmúltával a ke-
reszténységet befogadó világban már nem lehetséges az eredeti apostoli életmódot 
megélni, ezért szükséges a világból való kivonulás, a városon kívüli keresztény 
élet vállalása.329 

Azt, hogy a történeti munka felvetett koncepciója épületes jellegű diszkurzus-
nak is tekinthető, az idézett szakaszt követő két mondat is alátámasztja, amelyek 
egyben lezárják a prológust és átvezetnek a kerettörténethez: „Verum haec alias. 
Nunc quod imminet explicemus.” A „Verum haec alias” mondat egyfelől később-
re utalja a történelmi munkát és visszautal a prológus eredeti gondolatmenetéhez 
(ezt a visszakapcsolást teszi érzékletessé az alias – nunc határozószók szembeállí-

                                                 
327 Ehhez lásd: KELLY  2003, 175–179.  
328 Herbert Kech disszertációjában kétségbe vonja a történeti mű megírására vonatkozó szándék 
valódiságát. Egyfelől a tematikus és a kronológiai szemléletmód szembenállására, valamint az 
egyházpolitikai következményekre hivatkozik. Másfelől azzal érvel, hogy szerzeteséletrajznak a 
grandiózus történeti munkával való szembeállítása esztétikai hatást céloz. Kech rámutat a felvázolt 
séma által megfogalmazott egyházon belüli krízistudatra is, amelyen belül a szerzetesség nyugati 
narratív önértelmezése elhelyezkedik. (KECH 1977, 158) Ezzel szemben Van Uytfanghe nem veti 
el a tervezett, de el nem készült történeti mű koncepcióját (VAN UYTFANGHE Biographie II, 1243). 
329 Ugyanezt a narratívát találjuk a másik két jeromosi szerzeteséletrajz bevezetőjében: a Vita Pauli 
két vértanú-epizódjában (VP 2–3) s némileg áttételesen a Vita Hilarionis bevezető részében. (VH 2) 
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tása). Másfelől egy újabb retorikai eszköznek is tekinthető: egyfajta praeteritio, a-
mely annak hangsúlyozásával, hogy az illető dolgokról máskor még kell beszélni, 
éppen arra hívja fel a befogadó figyelmét, hogy az elmondottak nemcsak előre-
jelzés-szerűek, hanem itt és most már el vannak mondva. 

 A „Nunc quod imminet explicemus” mondat átvezet a prológusból a Vita Malchi 
kerettörténetébe. Az explicemus állítmány szoros jelentésén túl (azaz „kifejt, részle-
tesen előad”), amelyben Jeromosnál rendszerint szerepel,330 a szó etimológiája is 
aktivizálódik, amely eredetileg egy új irattekercs kigöngyölésére (evolvo jelentésben) 
utalt. A mondat ebben az értelemben kifejezett paratextus: arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a prológus véget ért, most egy új charta, új lap, új történet következik. 

Kerettörténet – a valódiságdiszkurzus helye 

Az egyes szám első személyű alany dominanciájával jellemezhető prológus után a 
kerettörténet kezdete valóban egy új elbeszélés „meseszerű” felvezetését ígéri, 
mintha ténylegesen egy új charta nyílna meg az olvasó előtt: 

Maronias triginta fere milibus ab Antiochia, urbe Syriae, haud grandis ad ori-
entem distat viculus. Hic post multos vel dominos vel patronos, dum ego 
adulescentulus morarer in Syria, ad papae Euagrii necessarii mei possessio-
nem devolutus est. Quem idcirco nunc nominavi, ut ostenderem, unde nos-
sem, quod scripturus sum. (VM 2) 

Lehetne ez a szakasz egy szerelmi regény kezdete is, s a Maronia városnév helyett 
olvashatnánk akár Sidónt, akár Lesbost. A kerettörténet első mondatában olvasha-
tó leírás ugyanis a fentebb bemutatott szerelmi regények első mondatára emlékez-
tet: „Σιδὼν ἐπὶ θαλάσσῃ πόλις· Ἀσσυρίων ἡ θάλασσα· μήτηρ Φοινίκων ἡ πόλις· 
Θηβαίων ὁ δῆμος πατήρ”,331 valamint: „Πόλις ἐστὶ τῆς Λέσβου Μιτυλήνη, μεγάλη 
καὶ καλή”.332 A leíró diszkurzusba mindazonáltal az egyes szám első személyű el-
beszélő mondata is belevegyül („[…] dum ego […]”), aki a bemutatott helyszín-
hez hozzáköti a saját múltját: gyerekkorában hallotta a történetet. Ez az egyes 
szám első személyű beszélő viszont – ellentétben a Kleitophón és Leukippé, vala-
mint a Daphnis és Chloé fiktív keretelbeszélőjével – azonos azzal az auktoriális 
hanggal, akit a prológusban hallottunk! 

Erat illic quidam senex nomine Malchus, quem nos Latine „regem” possu-
mus dicere, Syrus natione et lingua, ut revera eiusdem loci indigena. Anus 
quoque in eius contubernio, valde decrepita et iam morti proxima, videbatur. 
Tam studiose ambo religiosi et sic ecclesiae limen terentes, ut Zachariam et 
Elisabeth de evangelio crederes – nisi quod Ioannes in medio non erat. De 
his cum curiose ab accolis quaererem, quaenam esset eorum copula, matri-
monii, sanguinis an spiritus, omnes voce consona sanctos et deo placitos et 

                                                 
330 Vö. Epist. 147.5; Comm. in Matth. 4.26; Adv. Pelag. 3.3; a kigöngyölni értelemben: Catul 1.6.  
331 Ach. Tat. Prol.1. 
332 Longus 1.1.1. 
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mira nescioquae respondebant. Qua cupiditate illectus adorsus sum hominem 
et curiosius sciscitans rerum fidem haec ab eo accepi. (VM 2) 

A most idézett szakaszban folytatódik a fenti kettősség. Az elbeszélő egyrészt to-
vább szövi a mesét: bevezeti a különös, magyarázatra szoruló nevű Malchust és 
ősöreg feleségét, majd Zakariást és Erzsébetet említi. „Mindenféle csodálatos do-
log” („mira nescioquae”) elmesélését helyezi kilátásba, másrészt viszont fenntart-
ja a prológusban definiált énjének jelenlétét is. Ez utóbbi eljárásnak szolgálatában 
áll két olyan elbeszélői kommentár, amelyek az elmondott történet hitelesítését is 
célozzák a már többször látott valódiságdiszkurzus („Begläubigungsapparat”) ele-
meként. Az első az esetleges befogadói hitetlenkedésnek megy elébe, és az elbe-
szélői szerkesztésmódot magyarázza meg, amidőn visszautal saját patrónusára, 
Antiochiai Evagrius püspökre: „Quem [Euagrium] idcirco nunc nominavi, ut os-
tenderem, unde nossem, quod scripturus sum”. Paratextuális jelentőséggel bír ez a 
mondat, hiszen a püspök olyan személy, akit ténylegesen ismerhetnek a befoga-
dók (szerzetesség-elméletben hivatkozási alap: ő fordította latinra Athanáz Vita 
Antonii-ját), s kapcsolatba hozható mind az elbeszélés színhelyével, mind az elbe-
szélővel.333 Ugyanakkor megnyitja azoknak a személyeknek a sorát, akik a törté-
net valódiságát szavatolják az elbeszélésben: előbb Evagrius, majd az accolae, 
akik a két öreg csodálatos szentségéről mesélnek „mindenféle csodálatos dolgot”, 
végül pedig maga Malchus, aki saját „hiteles történetét” mondja el. Mindazonáltal 
amíg a beágyazott történettel csak áttételes, paratextuális összefüggésben álló 
Evagrius személye ellenőrizhető, addig az (ugyanannak hitelességét szavatoló) 
accolae és maga Malchus korántsem konkrétak, s csak a szerző elbeszélésének 
modusában léteznek a befogadóknak.  

Az auktoriális elbeszélő hitelesítő diszkurzusának másik, jóval markánsabb for-
mája az, hogy autopsziáról számol be. Jellemző igei állítmányai az ide tartozó 
mondatoknak: quaererem, adorsus sum, accepi. Az egyes szám első személyű 
állítmányok arra utalnak, hogy beágyazott történetet hitelesítő személyekhez csat-
lakozik egy negyedik alak: maga a kerettörténet elbeszélője, az implikált szerző. 

A Vita Malchi kerettörténetének elbeszélői módszerére túlnyomó részt mégis-
csak a narrativitás jellemző. Ennek a narrativitásnak a segítségével nemcsak a hi-
telesítés alapvetően diszkurzív funkcióját képes kiváltani, hanem olyan tematikus 
toposzt is, amely elsősorban a szerzeteséletrajzok eszköztárához tartozik, jelesül a 
nagy szerzetesi elődök, különösen pedig Keresztelő Szent János említését.334 A 
Vita Malchi-ban a két vallásos öreg jellemzésekor bukkan fel a neve: „Tam studi-
ose ambo religiosi et sic ecclesiae limen terentes, ut Zachariam et Elisabeth de 
evangelio crederes – nisi quod Ioannes in medio non erat”. Malchus és az asszony 
Keresztelő Szent János szüleivel való összehasonlítása teremteti meg itt a szöveg-

                                                 
333 Evagrius Jeromos patrónusa volt, s a 370-es évekbeli antiochiai és maroniai tartózkodása alatt is az ő 
vendégszeretetét élvezte. Személyéhez, Jeromossal való kapcsolatához lásd: REBENICH 1992, 52–75. 
334 Keresztelő Szent Jánost a Vita Pauli elméleti úton vezeti be a szerzetesség előzményeiről szóló 
kérdésfelvetésben: „Inter multos saepe dubitatum est, a quo potissimum monachorum eremus habi-
tari coepta sit. Quidam enim altius repetentes a beato Elia et Ioanne principia sumpserunt”. (VP 1) 
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összefüggést a szerzetesség ikonikus alakjának, Jánosnak. Hiányában ugyan, de 
tematikusan mégis jelen van, ezúttal is az elbeszélés révén. 

A valódiságdiszkurzus elidegenítése: az elbeszélő f ikciója 

A prológusban és a kerettörténetben tehát kettős mozgás valósul meg. Egyfelől az 
olvasó – diszkurzív vagy narratív formában – paratextuális forrásból megkap min-
den olyan bevezető toposzt, amelyek egy mű szokásos kezdő eszköztárához tar-
toznak, s mint ilyenek a szerző hatáskörébe tartoznak (témamegjelölés, excusatio, 
vetélkedés irodalmi ellenfelekkel, a szöveg keletkezési körülményei stb.). Folya-
matosan nyitva marad, s a befogadó döntésére van bízva ugyanakkor az, hogy egy 
állítást valós kijelentésnek, vagy narratívan megvalósított toposznak tekint-e. Már 
a prológusban megszólaló auktoriális hang megteremti a feszültséget a konkreti-
zálás és a stilizálás, a valóság és a fikció között. Ezzel egy bizonyos álarcot (per-
sona) hoz létre, amelynek vonásai egyfelől emlékeztetnek a valós szerzőre, más-
felől fiktívek is (legalábbis azért, mert nem verifikálhatók).  

A paratextuális mozzanatok átfolynak még ugyan a kerettörténetbe, de lassan-
ként helyet adnak a narratív funkciónak. A befogadónak egy darabig még az lehet 
a benyomása, hogy az elbeszélő éppen a homodiegetikus modus miatt egyre expli-
citebbé és valóságosabbá válik. Megerősíti ezt a beágyazott történet valódiságát 
megelőlegező „hitelesítési eszköztár”: a földrajzi keretek pontos ismertetése, a 
személyes kapcsolat és a források megnevezése, valamint az autopszia igazolása. 
Mindezekkel szemben ugyanakkor a stilizáltság jeleit is megtaláljuk a keret-
történetben, amelyek – ha le nem is bontják, de – megkérdőjelezik az abban elbe-
szélt események „valódiságát”. Egész pontosan szólva a szerelmi regények keret-
történeteihez hasonlóan a fikcionalitás jegyeit kölcsönzik az elmondottaknak. A 
szerelmi regényekkel vont strukturális párhuzamon túl ilyen jegynek tekintem a 
kerettörténetben elbeszélt találkozás idejének kérdését, amely explicit módon 
megkérdőjelezi a szerző-elbeszélő valóságosságát, s azt a fiatalkori Jeromost, aki 
Maroniában találkozott Malchusszal, már a fikció körébe utalja. 

A kerettörténet helyszíne, Maronia a Jeromos-kronológa összeállítóinak elég jól 
megragadható, bár régészeti vagy epigráfiai leletek híján egész pontosan nem lo-
kalizálható.335 Jeromos leveleiből és egyéb munkáiból maroniai tartózkodásáról is 
ismerünk részleteket, amelynek ideje a hetvenes évek közepétől az évtized végéig 
tarthatott, ugyanakkor pontos kronológiai adatok ezekből sem nyerhetők.336 A 
nehézséget az jelenti, hogy a kerettörténetben megszólaló auktoriális hang maro-

                                                 
335 Vö. „Maronia lag [...] an der Straße von Antiochia nach Chalchis. [...] Und [ist] auf einem ver-
karsteten, unmittelbar südlich von Imma beginnenden Felsplateau zu suchen [...], das zum nordsy-
rischen Kalkmassiv gehört und Jebel Baricha genannt wird. Da archäologische und epigraphische 
Evidenz fehlt, bleibt die genaue Lage Maronias unbekannt.” REBENICH 1992, 89–90. 
336 Vö. „Irgendwann zu Beginn der siebziger Jahre in Antiochia angekommen, zog sich Hierony-
mus zu einem nicht mehr zu ermittelnden Zeitpunkt nach Maronia zurück.” REBENICH 1992, 100. 
Rebenich szerint Jeromos maroniai (chalchisi) tartózkodása idején keletkezett az Epp. 5–9; 11; 
14–17; s valószínűen az Epp 10; 12–13, valamint a Vita Pauli is. 
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niai tartózkodása említésekor adulescentulusnak nevezi önmagát: „dum ego adu-
lescentulus morarer in Syria”. Az adulescentulus szót elsődlegesen a serdülőkor-
ban lévőkre, esetenként pedig a rétoriskolát végzőkre vagy végzettekre, azaz 20–
30 éves fiatal férfiakra is használja Jeromos.337 Szakaszunkban a szó korai fiatal-
ságot, elsősorban serdülőkort jelölő értelmét valójában a kontextus, a senex szó je-
lenléte aktualizálja. Így a kétségkívül a fiatalkort megragadó megnevezés egyfelől 
az én-elbeszélő, valamint a „senex” Malchus közötti korkülönbséget hivatott hang-
súlyozni, másfelől az elbeszélés jelene és az elbeszélt múlt közötti távolságot eme-
li ki. Mindkét szembeállítást megerősíti a kerettörténet lezáró része, a Vita Malchi 
utolsó fejezete, ahol ezt olvassuk: „Haec mihi senex Malchus adulescentulo rettu-
lit. Haec ego vobis narravi senex”. (VM 10) Az idézett szakasz egyfajta párhuza-
mosságot, illetve hiányos climaxot alkot: a senex – mihi adulescentulo antonímiát 
felváltja a második mondatban az ego senex – vobis [iuvenibus] szembeállítás, s 
közben a mihi adulescentulo és az ego senex (egyébként nagyarányú hyperbato-
nokban szereplő) értelmező szerkezetek is ellentétet alkotnak egymással.  

A Jeromos-kronológiát figyelembe véve Jeromos maroniai tartózkodása idején 
harminc, vagy éppen negyvenöt éves, a mű megírásakor negyvenöt, vagy hatvan 
lehetett.338 Az adulescentulus vagy a senex jelző valamelyike a tényleges időrend-
del összevetve „szónoki túlzásnak”339 tűnik. A Maroniában történtek ifjúkorba va-
ló visszautalása a múlt ködébe helyezi az elbeszélt eseményeket, s a fikció lehető-
ségét teremti meg. Másfelől az ifjúkornak a jelen öregségével való többszöri 
szembeállítása jelentősen felnagyítja a tényleges időbeli távolságot, s ezáltal a 
harminc- és ötvenéves „valós szerző” két életkora közötti különbségét megint 
csak a fikcióval határossá, a serdülő és az agg ellentétévé növeli.340 

A kerettörténet végére tehát az auktoriális prológus konkrétsága ellenére (vagy 
amellett éppen) működik az a lebegés, amely – a szerelmi regényekhez hasonlóan 
– megteremti a fikció lehetőségét! Jeromos, annak ellenére, hogy autentikus auk-
toriális prológussal indította a munkát, képes lebontani a kerettörténetben a való-
ság kényszerítő erejét, és saját maga szerepét is a fikció ködébe vonja. Az intradi-
egézisen belül már teljességgel a fikcióé a főszerep. A következőkben a fikciona-
litás kérdéskörét félretéve teljesen az elbeszélésre összpontosítok, s azt vizsgálom, 
miként jellemezhető a belső elbeszélő – már csak az elbeszélői szint megválasztá-
sa miatt is sajátos – narrációja. 

                                                 
337 Az adulescentulus jeromosi jelentésárnyalataihoz lásd: FRIEDRICH 2001, 494–496. Ugyanakkor 
az adulescentulus vs. senex szó közötti ellentét jelentőségével, s a két szó együttes előfordulásaival 
Anne Friedrich a Jeromos-helyek vizsgálata során sajnos nem foglalkozott. 
338 Az utóbbi megállapítás Kech kronológiáját veszi figyelembe, amely Jeromos születési évét 
Aquitániai Prosper megjegyzésére alapozva 331-re teszi. Mindazonáltal ha az Alan D. Booth nyo-
mán képviselt 347-es születési évet fogadjuk el, akkor is több mint harminc éves lehetett ekkor. 
Másfelől ebben az esetben a „senex” jelző nem áll a negyven év körüli szerzőre. Az érvelés ily 
módon meglehetősen körbe forgónak tűnik: BOOTH 1979; REBENICH 1992, 21–22. 
339 Vö. KELLY 2003, 512, 5. jegyzet. 
340 A senex szó használatával kapcsolatban lásd még: HAMBLENNE 1969. 
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Az intradiegetikus elbeszélő , Malchus 

A Vita Malchi beágyazott elbeszélésében intradiegetikus-autodiegetikus elbeszé-
lőt találunk, aki (1) felépíti és jellemzi az elbeszélés terét; (2) az elbeszélői hely-
zetnek megfelelően tudását redukálja, nem mindentudó elbeszélő. Ugyanakkor – 
ismételten a narrációs helyzeten belül – (3) tudatos elbeszélői magatartás jellemzi, 
amennyiben szisztematikusan alakítja intradiegetikus hallgatójával való kapcsola-
tát az időkezelés és elbeszélői kommentárjai révén. A beágyazott elbeszélés miatt 
pedig (4) elbeszélése sajátos viszonyban áll az extradiegetikus-homodiegetikus el-
beszélő narrációjával.  

(1) Az intradiegetikus elbeszélő elhelyezi történetét térben és időben. Megtud-
juk, hogy története Kelet-Mezopotámiában (Nisibisben) kezdődik, majd Szíriában 
(a Chalchisi-sivatagban) és Nyugat-Mezopotámiában folytatódik. Elbeszélői kom-
mentárjaiban magától adódó természetességgel magyarázza az érintett terület 
történelmi-politikai összefüggéseit: 

Et quia ad orientem ire non poteram propter vicinam Persidem et Romano-
rum militum custodiam, ad occidentem verti pedes pauxillum nescioquid 
portans viatici, quod me ab inopia tantum defenderet. Quid multa? Perveni 
tandem ad eremum Calchidos, quae inter Immas et Beroeam magis ad au-
strum sita est. (VM 3) 

Az elbeszélő megmarad az intradiegézis szintjén, s Szíria földrajzi-politikai viszo-
nyait intradiegetikus hallgatójának magyarázza. A leírás ugyanakkor – az extradi-
egetikus elbeszélő közvetítő, szervező eljárása révén az exradiegetikus befogadó-
nak is szól, aki feltehetően kevésbé járatos ezekben az adatokban, mint a (fiktív) 
intradiegetikus befogadó, a fiatalkori Jeromos. 

A két narrációs szinten alkalmazott leírási mód egy helyen különösen közel ke-
rül egymáshoz. A 4. fejezetben találunk egy leírást, amely az intradiegetikus elbe-
szélő sivatagi kalandjának helyszínét vezeti be, illetve a rabló-jelenetet motiválja: 

De Beroea Edessam pergentibus vicina est publico itineri solitudo, per quam 
Saraceni incertis semper sedibus huc atque illuc vagantur. Quae suspicio fre-
quentiam in illis locis viatorum congregat, ut imminens periculum auxilio 
mutuo declinetur. Erant in comitatu meo viri, feminae, senes, iuvenes, parvu-
li, numero circiter septuaginta. (VM 4) 

A leírás rendkívül hasonlít az extradiegézis bevezető mondatához: 

Maronias triginta fere milibus ab Antiochia, urbe Syriae, haud grandis ad ori-
entem distat viculus. Hic post multos vel dominos vel patronos, dum ego 
adulescentulus morarer in Syria, ad papae Euagrii necessarii mei possessio-
nem devolutus est. (VM 2) 

Közös a két leírásban a mondat elején álló földrajzi név, a relatív mondatfűzés, 
valamint az egyes szám első személyű alany fellépése a leírás végén. A sivatag le-
írása és a hozzá kapcsolódó magyarázat végül is megmarad az intradiegézis szint-
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jén, hiszen része a beszédhelyzetnek, amelyben az intradiegetikus elbeszélő moti-
válja a későbbi eseményeket. Ugyanakkor a nyelvi szerkezeten az extradiegetikus 
elbeszélő eljárásmódja is átsejlik. 

(2) Malchus elbeszélésének egyik legjellemzőbb vonása az, hogy benne a tu-
dásrestrikció végig következetesen működik. Az egyes szám első személyű elbe-
szélői helyzetnek megfelelően kizárólagosan saját gondolatait, érzéseit közli az 
ön-narráció eszközével.341 Sosem közvetít olyan más szereplőhöz kapcsolódó tu-
dattartalmakat, amelyekhez a cselekmény menetéből adódóan ne lehetne hozzáfé-
rése.342 Szükség esetén függő vagy egyenes beszédben álló idézetekben közli más 
szereplők megnyilvánulásait.343 

(3) Jóllehet a tudásrestrikció révén narrációjára a természetesség jellemző, elbe-
szélését Malchus nagyon tudatosan építi fel.344 Ez a tudatosság leginkább az idő-
kezelésben mutatkozik meg. Elbeszélői helyzetéből adódóan ugyanis át kell hidal-
nia az elbeszélt idő (saját fiatalkora) és az elbeszélés ideje (öregkori találkozása a 
Vita Malchi extradiegetikus elbeszélőjével) közötti távolságot.  

(a) Az áthidalás egyik eszköze az, hogy fiatalkorának eseményeit a később 
megélt tapasztalatainak fényében értelmezi: kommentálja, vagy az időközben 
megismert végkifejlet fényében bírálattal illeti. Ennek során valójában hangsú-
lyozza a két idősík közötti távolságot.  

Nézzünk néhány példát! Malchus kalandjainak elbeszélése kezdetén beszámol 
arról, hogy monostori élete egy napján felébredt benne a vágy monostora elhagyá-
sára és a szülőföldjére való visszatérésre. Ezek után függő és egyenes idézetek se-
gítségével közli az apátjával való vitáját is, majd a szakításról szóló beszámolót a 
következőképp zárja: 

Vae mihi misero: vici monitorem pessima victoria reputans illum non meam 
salutem, sed suum solacium quaerere. (VM 3) 

Az elbeszélt idő szintjén Malchus sikert ért el, vitája eredményes volt: otthagyhat-
ta apátját. Felkiáltásának és az értékítéletnek („pessima victoria”) csak az időköz-
ben megtörtént események fényében van értelme, amikor az is kiderül, hogy 
Malchus vélekedése apátja motívumairól („suum solacium quaerere”) téves volt. 

                                                 
341 Például: „Post multos annos incidit mihi cogitatio, ut ad patriam pergerem” (VM 3); „Videbar 
mihi aliquid habere sancti Iacob, recordabar Moysi, qui et ipsi in eremo pecorum quondam fuere 
pastores”. (VM 5) 
342 A VM 6-ban például gazdája belső motívumairól számol be, amelyek arra indították, hogy fele-
séggel jutalmazza meg Malchust. A magyarázat csak olyan mozzanatokat sorol fel, amelyek külső 
forrásból (a gazda beszámolójából) vagy belső következtetése alapján lehetnek nyilvánvalóak neki: 
„Dominus videns gregem suum crescere nihilque in me deprehendens fraudulentiae (sciebam enim 
apostolum praecepisse dominis sic quasi deo fideliter serviendum) et volens me remunerare [...]” 
343 Vö. VM 3; VM 6. A narratív távolság kapcsán ezekkel az idézetekkel később még részleteseb-
ben foglalkozom. 
344 Természetesen nem szabad elfelednünk, hogy Malchus narrációja mögött az extradiegetikus el-
beszélő, végső soron az implikált szerző közvetítői és szervezői eljárása áll. Itt azonban az extradi-
egetikus elbeszélő szerkesztési módszerei nem véletlenül nem sejlenek át, éppen az elbeszélői illú-
zió tökéletessége miatt. 
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Ugyanakkor e későbbi fejleményeket az elbeszélővel ellentétben az intradiegeti-
kus befogadó (az implikált olvasóhoz hasonlóan) még nem ismeri, így a kommen-
tár valamiféle figyelemfelkeltő prolepszisnek tekinthető, s valódi értelmét csak az 
elbeszélés végén nyeri el. 345 

Malchus elbeszélésében találunk olyan, az előbbihez némileg hasonló prolep-
szist is, amely nem az elbeszélés egészét íveli át, hanem az események következő 
szakaszát készíti elő. Malchus fogságba kerülése után az események egy pillanatra 
megnyugodnak, és a főhős bukolikus körülmények között pásztoréletet él (VM 5), 
ám az idill egyszer csak nem várt fordulatot vesz. Ezt az alábbi kommentárral ké-
szíti elő a 6. fejezet első mondatában: 

O nihil umquam tutum apud diabolum! O multiplices et ineffabiles eius insi-
diae! Sic quoque me latentem invenit invidia. Dominus videns gregem suum 
crescere nihilque in me deprehendens fraudulentiae (sciebam enim aposto-
lum praecepisse dominis sic quasi Deo fideliter serviendum) et volens me re-
munerare quo fidum sibi magis faceret, tradidit mihi illam conservam me-
cum aliquando captivam. (VM 6) 

Az elbeszélő, még mielőtt tájékoztatná befogadóját a fordulat lényegéről, már elő-
re jelzi annak értékelését, azaz előre megadja a következőkben elmondott dolgok 
olvasatának kulcsát. A megelőző kommentár ebben az esetben a feszültség növe-
lésének az eszköze, amennyiben természetfeletti erők működését vetíti előre. Nem 
véletlenül: ez a bevezető az elbeszélés egyik kiemelkedő pontjához, Malchus ön-
gyilkossági kísérletéhez vezet el. Érdekes, hogy mindezt teológiai jellegű magya-
rázattal éri el: az események szerelmi regénybe illő fordulatosságát természetfe-
letti magyarázat, a gonosz ármánykodása váltja ki.  

Fontos ugyanakkor megjegyeznünk, hogy Malchus ezzel az elbeszélői értelme-
zéssel együtt is szorosan őrzi a narráció lineáris hatását, azaz elbeszélő tudását a 
Malchus-szereplő, azaz az átélő én tudására korlátozza. A most bemutatott negatív 
fordulat az események nagy egészében – amely ismeretes az elbeszélő előtt – 
valójában a pozitív végkifejlethez vezet közelebb. Ez a pozitív végkifejlet viszont 
csak a narráció folyamán alakulhat ki, s az elbeszélés nem érné el esztétikai hatá-
sát, ha elbeszélője már most elővételezné. A fenti teológiai kommentárt tekinthet-
jük tehát olyan paralipszisnek is, melyben az elbeszélő tudatosan – elbeszélői cél-
jának megfelelően – kevesebb információval látja el befogadóját, mint amennyi-
vel az elbeszélés időpontjában rendelkezik.346 

(b) A beágyazott elbeszélésben elbeszélt események ideje, valamint a keretel-
beszélés ideje közötti távolságot az elbeszélő esetenként csökkenti. Egyszerűbb, 
elsősorban a stílus élénkítését szolgáló eszköze ebben az elbeszélt események 

                                                 
345 Ehhez hasonló elbeszélői kommentár, amelynek csak a visszatekintésből fakadóan van értelme: 
„Ibi repertis monachis eorum me magisterio tradidi manuum labore victum quaeritans lasciviam-
que carnis refrenans ieiuniis.” (VM 3) 
346 A paralipszishez lásd: GENETTE 2010 [1972], 29. 
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jelenbehozása jelen idejű igealakok használatával. A 6. fejezetben Malchus kény-
szerű nászéjszakájával kapcsolatban például ezt olvassuk: 

Iam venerat tenebrosior solito et mihi nimium matura nox. Duco in spelun-
cam semirutam novam coniugem, et pronubante nobis tristitia uterque dete-
stamur alterum, nec fatemur. (VM 6) 

A jelenidejű igealakok halmozásához a mondatok töredezettsége is hozzájárulhat. 
Mindez az események felgyorsulását jelzi a 8. fejezetben: 

Regresso ad cubile occurrit mulier. Tristitiam animi vultu dissimulare non 
potui. Rogat, cur exanimatus sim. Audit causas. Hortor ad fugam; non asper-
natur. Peto silentium; fidem tribuit, et iugi susurro inter spem et metum me-
dii fluctuamus. (VM 8) 

(c) Az elbeszélt idő és az elbeszélés ideje közötti távolságot az intradiegetikus el-
beszélő nemcsak nyelvtani, hanem retorikus eszközökkel is csökkenti. Erre az el-
járásra akkor kerül sor, amikor egy múltbeli esemény borzalmas voltát a jelen át-
élésével és az intradiegetikus hallgató megszólításával hangsúlyozza. 

A kényszerű fogságból való menekülés és a folyón való átkelés nehézségeit 
Malchus például az alábbi kommentárral foglalja össze: 

Pavesco miser etiam referens, et si tota mente securus, toto tamen corpore 
perhorresco. (VM 8) 

E mondatban utal a narrációs helyzetre, és explicit módon kapcsolatot teremt az 
elbeszélt idő és az elbeszélés ideje között. Ugyanezt szolgálja a „tota mente” – 
„toto corpore” szembeállítás: előbbi az elbeszélés idejére, utóbbi az elbeszélt idő-
re vonatkozik. 

Hasonló elbeszélői megjegyzést találunk a 9. fejezet barlangjelentében. Mal-
chus és társnője egy mélyen a föld alá nyúló barlangba menekül üldözői elől. Az 
erről szóló szakaszban az elbeszélő retorikus kérdéssel fordul intradiegetikus hall-
gatójához: 

Quid putas nobis fuisse animi, quid terroris, cum ante specum haud procul 
starent dominus et conservus et vestigio indice iam ad latebras pervenissent? 
O multo gravior exspectata quam illata mors! Rursus cum labore et timore 
lingua balbutit, et quasi clamante domino non audeo loqui. (VM 9) 

Az idézett szakasz sajátossága az, hogy a Vita Malchi mindkét narratív szintjét át-
fogja, és mindkét narratív szinten megragadható és leírható. Egyfelől az intradie-
getikus elbeszélő tudatában van a beszédhelyzetnek. Saját narrációja során extrém 
érzelmeket él át („rursus cum labore et timore lingua balbutit”), és ezeket a narrá-
ció során metanyelvi kifejezéssel közli is („lingua balbutit”). Érzelmei megosztá-
sára ugyancsak felhasználja az intradiegetikus hallgatóval való kapcsolattartás 
eszközét, a költői kérdést („Quid putas nobis fuisse animi, quid terroris […]”). 
Másfelől amikor az extradiegetikus elbeszélő továbbadja az intradiegetikus elbe-
szélő narrációját, kifejtett módon nem avatkozik be az elbeszélésbe, és azt már 
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nem közvetíti, hogy valóban miként akadozott az öreg Malchus nyelve, vagy mi-
ként nem tudott szólni. Az intradiegetikus elbeszélő érzelmi töltöttsége másra 
szolgál neki: a belső elbeszélés valódiságának bizonyítására, illetve a valódiság 
illúziójának a fenntartására. Ez az intradiegetikus elbeszélő és befogadó közötti 
kapcsolattartás egyben az extradiegetikus elbeszélő szövegbefogadóját is érinti, 
hiszen mind az érzelmi töltet, mind a „Quid putas […]” kérdés végső soron az ő 
figyelmének felkeltését célozza meg. 

(d) Ezzel részben már érintettük Malchus apellatív elbeszélői megnyilvánulása-
it is, amelyek a hallgatójával való kapcsolattartást szolgálják, ugyanakkor átnyúl-
nak a felsőbb narrációs szintre is. Ilyen retorikus kérdések az elbeszélésben: 

Quid multa? Perveni tandem ad eremum Calchidos. (VM 3) 
Quid multa? Pulchrum mihi spectaculum dies illa praebuit. (VM 7) 

Az idézett kérdések apellatív, a befogadót megszólító, valamint a narrációt struk-
turáló funkciójához hozzájárulhat egy további pragmatikai cél, az elmondottak hi-
telének implicit megerősítése. A 9. fejezetben, az oroszlánkaland elbeszélését kö-
vetően Malchus-elbeszélő a következő kérdést teszi fel:  

Quis hoc umquam crederet, ut ante os nostrum pro nobis bestia dimicaret? 
Sublato autem illo metu similis ante oculos nostros versabatur interitus, nisi 
quod tutius erat leonis rabiem quam iram hominum sustinere. (VP 9) 

Ez a kérdés nem elsődleges címzettjét, az intradiegetikus hallgatót, hanem egye-
nesen az implikált olvasót szólítja meg, s a fikciós történetekre jellemző toposszal 
az elbeszélés valódiságát hangsúlyozza. 

(e) Mint a fenti (c) pontban láttuk, az elbeszélt jelen és az elbeszélés jelene álta-
lában az emocionálisan töltött helyzetek felidézésekor közeledik egymáshoz. Mal-
chus elbeszélői eljárásmódjai között megtaláljuk az ellentétes mozgást is. Az el-
beszélés fordulatot tartalmazó pontjain a belső elbeszélő azzal oldja a drámai fe-
szültséget, hogy objektív magyarázatokat fűz az eseményekhez. Eljárásmódjának 
hatásmechanizmusa az, hogy az objektív magyarázat beszúrása során az elbeszélt 
idő jelenéből egyfajta analepszissel ki- és előre lép a narráció jelenébe. Ezzel 
megerősíti, hogy mindaz, amit éppen előad, már a múlt, azaz egy biztos távolság-
ból, érzelmi bevonódás nélkül is szemlélhető. Az érzelmek efféle levezetésének 
egy további – és nem kevésbé fontos hatása van: a beszúrt kommentárok lassítják 
az események menetét, és a befogadónak valójában még izgalmasabbá teszik a 
történetet. Az efféle magyarázatokat két csoportba oszthatjuk. 

Az első típusba a hysteron proteron jellegű megjegyzések tartoznak. Ezekben 
az elbeszélő korábban történt, narratív információértékkel rendelkező eseményt 
utólag nevez meg:347 
                                                 
347 Ez a fajta ma inkább elidegenítő hatású szerkesztés nem ritka az ókori irodalomban. Egy bibliai 
példa: „Akkor Nehemiás, a kormányzó, Ezdrás pap és írástudó, s a leviták, akik a népet tanították, 
így szóltak az egész néphez: « Ez a nap az Úrnak, a ti Isteneteknek van szentelve. Ne szomorkod-
jatok hát és ne sírjatok! » Mert amikor a törvény szavait meghallotta, az egész nép sírt.” (Neh 8,9). 
A Vita Hilarionis-ban több helyen találkozunk hasonló szerkesztésmóddal: VH 13; 15; 17; 30. 
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Post multos annos incidit mihi cogitatio, ut ad patriam pergerem et, dum ad-
huc viveret mater (iam enim patrem mortuum audieram), solarer viduitatem 
eius. (VM 3)348 

A magyarázó megjegyzések második típusát a tudós jellegű kommentárok, para-
doxográfiai kitérők alkotják. Ezeket a 9. és a 10. fejezetben, a Vita Malchi cselek-
ményének csúcspontján, az oroszlánkalandról szóló beszámolóban találjuk. 

Malchus és társnője az őket üldöző gazda és szolgája elől menekülve egy bar-
langban keres menedéket, s az erről szóló beszámolóban a narrációba ágyazva a 
hüllők természetéről is tesz egy megjegyzést: 

Dumque timemus et vestigiis per arenas nos proditos intellegimus, offertur 
ad dexteram specus longe sub terram penetrans. Igitur timentes venenata ani-
malia (solent quippe viperae, reguli et scorpiones ceteraque huiuscemodi fer-
vorem solis declinantia umbras petere) intramus quidem speluncam. (VM 9) 

A sötét helyeket kedvelő kígyóktól való félelem természetesen motiválhatja a fő-
hősök óvatos viselkedését. A megjegyzés formai tulajdonságai (a viperák, skor-
piók és baziliszkuszok együttes említése, az állatok tipikus viselkedésének leírása 
és a természettudományos szóhasználat) ugyanakkor a paradoxográfiai megjegy-
zések műfaját idézik fel.349 

Hasonló megjegyzést találunk az emberi szem különös természetéről a barlang-
jelenet csúcspontján, amikor a gazda szolgája kivont karddal bemerészkedik a sö-
tét barlangba: 

Interea tribus ferme vel quattuor cubitis introgresso famulo, nobis ex occulto 
tergum eius videntibus (nam oculorum istiusmodi natura est, ut post solem 
umbras intrantibus caeca sint omnia) vox per antrum sonat: „Exite, furciferi, 
exite morituri! Quid statis, quid moramini? Exite! Dominus vos vocat.” (VM 9) 

Végül egy harmadik tudós megjegyzés a barlang előtt békésen kérődző tevékről: 

Sublato ergo terrore et illa transacta die eximus ad vesperam. Invenimusque 
camelos, quos ob nimiam velocitatem dromedarios vocant, praeteritos cibos 
in ore volvere et in alvum missos iterum retrahere. (VM 10)  

Ez utóbbi szakasz amellett, hogy a tevék egyik jellemző biológiai folyamatát, a 
kérődzést tárja elénk természettudományos alapossággal és szóválasztással, egy 

                                                 
348 Hasonló helyek: „Et cum ego refutarem diceremque me Christianum, nec mihi licere uxorem 
viventis accipere (siquidem captus nobiscum vir eius ab alio domino fuerat abductus), herus ille 
implacabilis in furorem versus evaginato me coepit appetere gladio.” (VM 6) Cumque pervenisse-
mus ad fluvium (nam decem milibus aberat), inflatis ascensisque utribus aquis nos credimus pau-
latim pedibus subremigantes, ut deorsum nos flumine deferente et multo longius, quam conscende-
ramus, in alteram nos exponente ripam vestigium sequentes perderent. (VM 8) 
349 Jeromostól nem idegen a kígyók viselkedésének leírása: Hier. Ep. 69.6: „Unde et reguli et scor-
piones arentia quaeque sectantur; et postquam ad aquas venerint, ὑδροφόβους et lymphaticos faci-
unt”, ugyanígy Ep. 7.3. Minkét levélidézet Tertullianus De baptismo című munkájára megy vissza: 
„Nam fere viperae et aspides ipsique reguli serpentes arida et inaquosa sectantur” (Tert. De bapt. 1). 
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explanatív elbeszélői megjegyzést, etimologikus szómagyarázatot is tartalmaz, 
amely a camelus szó szinonímáját aktualizálja. A megfeleltetési kapcsolat kissé 
bonyolult, amennyiben a bevett latin szó (camelus) felől halad a tertium compara-
tionis-on keresztül (ob velocitatem – vö. δρόμος) a görög eredetű dromedarius szó 
felé. Felmerülhet a kérdés, hogy melyik elbeszélőnek tulajdonítható ez a legutolsó 
megjegyzés: az intradiegetikus Malchusnak, aki az ezekben a dolgokban járatlan 
adulescentulus extradiegetikus elbeszélőnek nyújtott vele segítséget, vagy az ext-
radiegetikus elbeszélőnek, aki a maga részéről szeretné több információval ellátni 
befogadóit. Annál is inkább, mert a szóetimológia felidézi a Vita Malchi kerettör-
ténetének kezdetén olvasott hasonló explanatív megjegyzést is, amelyben a fordí-
tás természetesebben működött, és az extradiegetikus elbeszélő egy idegen (szír) 
nevet fordította latinra: 

Erat illic quidam senex nomine Malchus, quem nos Latine „regem” possu-
mus dicere, Syrus natione et lingua [...] (VM 2) 

Nos, nem kizárt, hogy az extradiegetikus elbeszélő beavatkozásával van dolgunk, 
aki saját befogadóinak kíván hasznos nyelvi segítséget nyújtani, ugyanakkor tel-
jességgel motivált az is, ha meghagyjuk a megjegyzést az intradiegetikus elbeszé-
lőnek. 

A szóetimológia és a természet különös dolgairól való megjegyzések ugyanis 
nemcsak a Vita Malchi stílusát élénkítik, hanem az antik szerelmi regényeknek is 
elengedhetetlen kellékei.350 Elég, ha egy pillantást vetünk a Vita Malchi formai 
előzményei között említett Longos-regényre. Ennek 1. könyve végén az intradie-
getikus elbeszélő arról számol be, hogy tyrosi kalózok hajójukkal elrabolják Dor-
kón ökörcsordáját, s vele együtt a szép Daphnist is. Chloé úgy menti meg a fiút, 
hogy syrinxébe fúj, mire a jól idomított ökrök beleugranak a tengerbe, és kiúsznak 
a partra. Daphis az ökrök szarvába kapaszkodik, s elindul a part felé. Ám még mi-
előtt megtudnánk, hogy sikerrel kiér-e, és találkozik-e Chloéval, az elbeszélő egy 
tudós kitérőt tesz az ökrök úszási képességeivel kapcsolatban:  

Νήχεται δὲ ἄρα βοῦς ὅσον οὐδὲ ἄνθρωπος· μόνων λείπεται τῶν ἐνύδρων 
ὀρνίθων καὶ αὖ τῶν ἰχθύων· οὐδ´ ἂν ἀπόλοιτο βοῦς νηχόμενος, εἰ μὴ τῶν 
χηλῶν οἱ ὄνυχες περιπέσοιεν διάβροχοι γενόμενοι. μαρτυροῦσι τῷ λόγῳ 
μέχρι νῦν πολλοὶ τόποι τῆς θαλάσσης, Βοὸς πόροι λεγόμενοι.351 

Ez az idézet példát ad egyfelől a természettudományos magyarázatra, másfelől 
szóetimológiát („Βοὸς πόροι”) is tartalmaz. Longos esetében pedig John Morgan 
kimutatta, hogy a természettudományos szempontból meglepő megjegyzést az int-
radiegetikus elbeszélő fűzi bele elbeszélésébe saját tudományossága érzékeltetésé-
re, ami aztán megfelelő helyzet lesz az implikált szerzőnek, hogy elidegenítse bel-
ső elbeszélőjét: 

                                                 
350 A szerelmi regényekben található paradoxográfiai elemek rendkívül alapos összefoglalását 
nyújtja: ROMMEL 1923. 
351 Longus 1.30. Hasonló paradoxografikus helyek a regényben: 2.1 és 4.10 (Vö. MORGAN 2004b, 516). 
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[F]rom our narratological viewpoint we can see that the joke is on the narra-
tor himself, whose ridiculous pedantry distances him from the author and the 
best reader of the novel.352 

Narratív szintek találkozása 

(4) Az elidegenítésre tett utalással megérkeztünk a Vita Malchi intradiegetikus au-
todiegetikus elbeszélőjének negyedik jellemző vonásához, tudniillik, hogy elbe-
szélése sajátos kapcsolatban van az extradiegetikus elbeszélő narrációjával és a 
kerettörténet helyzetével. 

A probléma eleve kódolva van a keretes elbeszélésmód, valamint a mindkét 
narratív szintre jellemző homodiegetikus elbeszélés választásában. A kérdést már 
a kerettörténet fikciója, az ego adulescentulus (aki hallotta Malchus elbeszélését) 
– ego senex (aki előadja Malchus elbeszélését) szembeállítása és a két állapot kö-
zötti felnagyított időbeli távolság is előre jelezte. A problémakört élessé teszi a 
kerettörténet utolsó mondata, amely így szól: 

Qua cupiditate illectus adorsus sum hominem et curiosius sciscitans rerum 
fidem haec ab eo accepi. (VM 2) 

Az elbeszélő – így a kerettörténet fikciója – nagy időbeli távolságba helyezett fia-
talkorában hallotta azt a történetet, amelyet „öregemberként” ad vissza. Akkor mi-
lyen értelemben veendő a „haec ab eo accepi” kifejezés? A narrációban követke-
ző, szó szerinti formában hallotta? Vagy tartalmilag megegyező, de formailag 
nem csiszolt alakban? A felvetett kérdések természetesen nem pusztán a Vita Mal-
chi kérdései, hanem minden beágyazott elbeszélést tartalmazó elbeszélés esetében 
felmerülnek, ahol a kerettörténet és a beágyazott történet ideje között távolság 
van. A mi esetünkben különös jelentőségüket a Jeromos által választott sajátos 
forma adja, az, hogy a kerettörténet elbeszélője azonosítja magát a szerzővel, mi-
közben fikcionális elemeket tartalmazó történetről számol be. Ám feloldható-e a 
probléma csupán azzal, hogy az a „Jeromos”, aki találkozik Malchusszal, s akinek 
az elbeszéli a történetét, fikció (miként az az elbeszélő is, aki vadászat közben fel-
fedezi a barlangot Longosnál)? Valójában nem. Folyamatos a közvetítettség az 
intradiegetikus elbeszélő, a fiktív extradiegetikus elbeszélő, valamint az implikált 
szerző eljárásmódjai között. 

Jóllehet Malchus intradiegetikus elbeszélése feltűnően egységes, az extradiege-
tikus elbeszélő (azaz közvetítetten az implikált szerző) szervező, stilizáló és köz-
vetítő eljárása néhány ponton áttűnik. Az intradiegézisnek léteznek olyan temati-
kus összefüggései, amelyekről a belső elbeszélő nem vesz tudomást, nem említ, 
vagy nem vesz észre.353 Két ilyen szálat emelek ki: a meztelenség (szemérmes-
ség), valamint a kard motívumát.  

                                                 
352 MORGAN 2004b, 516. 
353 Hasonló a helyzet Longosnál is, ugyanakkor ott a tematikus összefüggések figyelmen kívül ha-
gyását John Morgan az implikált szerző „leleplező” eljárásának tulajdonítja (MORGAN 2003, 183; 
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Malchus az 5. fejezetben beszámol arról, hogy fogságba kerülése után mélyen a 
sivatagban gazdája nyáját kényszerül őrizni. A klíma miatt szinte meztelenül él:  

Hic quasi clausus carcere mutato habitu, id est nudus ambulare disco; nam 
aeris intemperies praeter pudenda nihil aliud velari patiebatur. Traduntur mi-
hi pascendae oves. (VM 5) 

Elbeszélése bukolikus színezetet közvetít: az ősatyákhoz hasonlóan pásztorként él 
(vö. Ter 13,7), s közben az imádságnak szenteli magát. Ezt az idilli helyzetet teo-
lógiai motívumként értelmezi a mezítelenség: a sivatag mélyén megjelenik valami 
a paradicsomi ártatlanságból, ahol (a legszükségesebben kívül) nincs szükség ru-
hára.354 

Malchus helyzetének megfordultával, miután gazdája a nyáj szaporulata láttán 
ki akarja házasítani, az idilli mezítelenség is visszájára fordul: ártatlanságát veszé-
lyezteti. Öngyilkossági kísérletét követően azonban a hozzá hasonlóan fogságba 
esett asszonnyal megőrzik tisztaságukat. Az erről beszámoló szakaszban a mezíte-
lenség témája ismét előkerül: 

Numquam tamen illius nudum corpus intuitus sum, numquam eius carnem 
attigi timens in pace perdere, quod in proelio servaveram. Transeunt in tali 
matrimonio dies plurimi. (VM 6) 

A kihívást sikerrel vették, s újabb lépést tettek – együttesen – a paradicsomi álla-
pot felé, mert házastársként, ám szüzességben élnek egymással. 

Ha tüzetesebben szemügyre vesszük, feltűnhet, hogy a szüzesség és paradicso-
mi állapot tematikusan valójában már kezdettől fogva adott az elbeszélésben. 
Egyrészt éppen a tisztaság motiválta Malchus szerzetessé válását („Quantis pater 
minis, quantis mater blanditiis persecuti sint, ut pudicitiam proderem, haec res so-
la indicio est, quod et domum et parentes fugi.” – VM 3), másfelől apátja Ádám és 
Éva veszedelmes példájának felemlegetésével kívánta visszatartani Malchust a 
monostor elhagyásától („Proponebat mihi exempla de scripturis plurima, inter 
quae illud, quod initio Adam quoque et Evam spe divinitatis supplantaverit.” – 
VM 6) A sivatag belsejében csaknem meztelenül, férfi és nő tiszta, ámde a külső-
belső gonosztól folyamatosan fenyegetett együttélésében töltött élet ezek szerint 
az apát előrejelzésének valóra válása, Malchus vezeklése – csakhogy erre éppen 
Malchus nem jön rá, aki rendkívül gyakran értelmezi életének sorsfordulatait teo-
lógiai szempontból! A belső elbeszélő a most bemutatott pudicitia – Ádám és Éva 
– meztelenség láncolatot nem értelmezi, bármennyire kézenfekvő volna is. Azért 
nem, mert ez a sorozat az extradiegetikus elbeszélő (és befogadó) olvasatában lé-
tezik csak. Hasonlóan explicit említés nélkül hagyja a másik tematikusan nagyon 
is összetartozó sorozatot: a kardmotívumot. 
                                                                                                                                      
MORGAN 2004b, 517). Jeromos esetében azonban nem leleplezésről, hanem narratív szervező eljárás-
ról van szó. 
354 Vö. Hier. Ep. 71.3. Az átmenetileg idilli állapot tematikus előrejelzésének tekinthetjük, hogy a 
Malchus karavánját megtámadó szaracénok félmeztelenek voltak: „crinitis vittatisque capitibus ac 
seminudo corpore, pallia et latas caligas trahentes”. (VM 4) 
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Malchus egész beszámolója a kard jelentette fenyegetés körül szerveződik. Mi-
kor a sivatagban gazdája házassági ötletét visszautasítja, a gazda karddal fenyegeti: 

[H]erus ille implacabilis in furorem versus evaginato me coepit appetere gla-
dio. Et nisi festinus brachio tenere mulierem praeoccupassem, ilico fudisset 
sanguinem meum. (VM 6) 

A gazda által kikényszerített nászéjszaka előtt a karddal elkövetett öngyilkosság 
foglalkoztatja: 

Quid agimus, anima? Perimus an vincimus? Exspectamus manum domini an 
proprio mucrone confodimur? Verte in te gladium! Tua magis mors timenda 
quam corporis est. Habet et pudicitia servata martyrium suum. (VM 6) 

Malchus gondolatsorában ezen a ponton összekapcsolódik a megőrzött szüzesség 
és a vértanúság mozzanata. (Ha máshol nem, itt mindenképpen elkülönül az intra-
diegetikus az extradiegetikus elbeszélő álláspontja. A szüzesség öngyilkossággal 
való megőrzését nem lehet a diegézisen kívüli valóságban vértanúságnak tekinte-
ni, ám a kétségbeesett helyzetet jelző belső monológban annál inkább.) Végül a 
kardról Malchus explicit módon beszélni is kezd: 

Sic fatus eduxi in tenebris micantem gladium et acumine contra me verso 
„Vale”, inquam, „infelix mulier; habeto me martyrem potius quam mari-
tum.”355 (VM 6) 

Az asszony korrigálja Malchus téves teológiai nézeteit az öngyilkosság – vértanú-
ság – tisztaság megőrzése témakörében, és fogadalmat tesznek a közösen megélt 
szüzességre. Az ily módon megőrzött tisztaságot és életet még egy utolsó helyzet-
ben fenyegeti a kard Malchus elbeszélésében: az oroszlán barlangjában.  

A fogságból megszökött és a barlangba menekülő párt a gazda előbb a barlang 
bejáratánál várja kivont karddal, majd a barlang sötétségébe is belép: 

Mittit servum, ut nos de spelunca protrahat. Ipse camelos tenet et evaginato 
gladio nostrum exspectat adventum. [...] Qui cum videret illum moras facere, 
suspicatus duos uni resistere, sed et iram differre non valens, sicut tenebat 
gladium, ad speluncam venit et clamore rabido servi increpans socordiam 
prius a fera tentus est, quam ad nostras latebras perveniret. (VM 9) 

Az előbbi tematikus szálhoz hasonlóan Malchus a kardjelenetek sorozatát sem 
köti össze egymással reflexiójában. Amit viszont ő említetlenül hagy, a megőrzött 
ártatlanság és a kard jelentette fenyegetés végighúzódó motívumrendszerét, az 
extradiegetikus-auktoriális elbeszélő kifejezetten említi a Vita Malchi epilógusá-
ban, sőt éppen e két mozzanatban ragadja meg az egész elbeszélés lényegét! 

Kimutatható tehát egy olyan pont, ahol világossá válik, hogy az intradiegetikus 
elbeszélés szervezője nem az intradiegetikus elbeszélő, s a kerettörténetben meg-

                                                 
355 A sötétben felvillanó kard szexuális jelentéstartalmát, illetve az erről szóló fejtegetéseket (BUR-
RUS 2001, 462–463) nyugodtan figyelmen kívül hagyjuk – ne refellenda quidem sententia videtur. 
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szólaló Jeromos nem rendelkezik természetfeletti emlékezettel, hogy az ifjúkorá-
ban hallottakat szó szerint adná át.356 Az intradiegézis hátterében is az implikált 
szerző áll, aki ezt a prológusban explicit módon nyilvánvalóvá teszi. 

Ahhoz, hogy ezt részletesebben áttekintsük, néhány megjegyzést kell tennünk a 
Vita Malchi utolsó fejezetével kapcsolatban. 

Az epilógus – az intradiegetikus elbeszélés újraolvasása 

A Vita Malchi 10. fejezetének utolsó egysége visszatér a prológus beszédhelyzeté-
hez. Egész pontosan egyetlen mondattal lekerekíti az kerettörténetet, majd autenti-
kus auktoriális epilógusként zárja le a művet. Ezt olvassuk: 

Haec mihi senex Malchus adulescentulo rettulit. Haec ego vobis narravi se-
nex. Castis historiam castitatis expono. Virgines virginitatem custodire ex-
hortor. Vos narrate posteris, ut sciant inter gladios, inter deserta et bestias pu-
dicitiam numquam esse captivam et hominem Christo deditum posse mori, 
non posse superari. (VM 10) 

Az idézett szakasz célja, hogy sorra lezárja az elbeszélés során megnyitott, egy-
másba tagozódó egységeket. Az intradiegézis, Malchus elbeszélése, a fent idézett 
szakaszt megelőző mondatban véget ért. A 2. fejezetben megnyitott kerettörténe-
tet a „Haec mihi senex Malchus adulescentulo rettulit” mondat fejezi be, hiszen 
visszatér benne a kiindulási beszédhelyzet (az extradiegetikus homodiegetikus el-
beszélő számol be Malchusszal való fiatalkori találkozásáról), valamint a stilizált 
senex – adulescentulus szembeállítás. Végül az 1. fejezet auktoriális prológusának 
dikcióját veszi fel az ezt követő néhány mondat (előtérben a narrare mint cselek-
vés áll, beszélője az auktoriális hang), amelyeket ezért egy újabb paratextusnak, 
epilógusnak (azaz a prológus párjának) tekinthetünk. 

Az idézett szakaszt ugyanaz jellemzi, mint a prológust és a kerettörténetet tar-
talmazó első fejezetet: egybefolynak benne a textuális és paratextuális jellemzők. 
A textuális elemek közé tartozik a fikcionalitás fenntartása és a kerettörténethez 
való visszakapcsolás, a paratextuális elemek közé a recepció irányítása. Nézzük ez 
utóbbit közelebbről! 

Említettem már, hogy Genette az epilógus legfontosabb szerepének azt tekinti, 
hogy a szerző még egyszer ellenőrizheti műve hiteles befogadását azzal, hogy sa-
ját maga megadja a mű (egy lehetséges, mégis kitüntetett) értelmezését.357 Jero-
mos az epilógusban él is ezzel a lehetőséggel, mégpedig két módon. Egyfelől 

                                                 
356 Mindez egy újabb érv az intradiegézis és a kerettörténet fikcionális jellege mellett. 
357 GENETTE 2001, 214–216. és 229. Genette itt azt is kimutatja, hogy egy mű olvasatának utólagos 
kiigazítása nehezebb, mint előzetes befolyásolása, ezért a prológus jóval hasznosabb eszköz erre a 
pragmatikai célra, mint az epilógus. A Vita Malchi esetében mégis az epilógus tölti be a Genette 
által megfogalmazott recepcióirányítási funkciót: „Das Nachwort, das am Ende des Buches steht 
und sich nicht mehr an einen potenziellen, sondern an den tatsächlichen Leser richtet, gewährleis-
tet sicherlich eine logischere und tiefgehendere Lektüre.” (GENETTE 2001, 229) 
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meghatározza a mű címzettjeit és műfaját,358 másfelől pedig újra összefoglalja – 
ezúttal mint az őáltala elmesélt történetnek – a cselekményét, valamint megfogal-
mazza parainetikus, épületes tanulságát is. Az előbbi funkciót a „Haec ego vobis 
[sc. iuvenibus] narravi senex. Castis historiam castitatis expono. Virgines virgini-
tatem custodire exhortor” három paralelizmust felsorakoztató szakasz, az utóbbit a 
rákövetkező mondat tartalmazza. 

A három párhuzamosan szerkesztett mondat rendre tartalmaz egy szemantikai 
értelemben vett recipienst (vobis, castis, virgines), valamiféle tárgyat (haec, histo-
riam castitatis, virginitatem custodire), és mindhárom ágense a szerző. A tárgy a 
Vita Malchi-ra vonatkozik, s második meghatározása, a historia castitatis kifeje-
zés elsődleges jelentésén túl – ahogy már láttuk – terminus technicust is takar, 
amely a Vita Malchi-t az ókori szerelmi regény műfaji környezetében helyezi el. 
A mondatokban szereplő három recipiens határozza meg a befogadók körét: fiata-
lok, castae és virgines. Ha a virgines kifejezést hasonlóan az előbbihez terminus 
technicus értelemben vesszük, akkor a mű befogadóinak körét konkrétabban is 
meg tudjuk határozni: ők Jeromos Rómában élő, arisztokrata körökből kikerült 
női tanítványai.359 

Nézzük az epilógusnak a mű befogadását irányító megjegyzéseit. Az autentikus 
auktoriális prológusban megszólaló szerző, Jeromos a vita utolsó mondatában 
összefoglalja és parainetikus összefüggésbe állítja a mű tartalmát: 

Vos360 narrate posteris, ut sciant inter gladios, inter deserta et bestias pudici-
tiam numquam esse captivam et hominem Christo deditum posse mori, non 
posse superari. (VM 10) 

Ebben a mondatban Malchus elbeszélésének lineáris foglalatát, valójában szerzői 
újraolvasását a gladius – deserta – bestiae – pudicitia kifejezések sorozat adja 
meg. Az első három metonímiája az elbeszélt veszedelmeknek, a negyedik pedig 
az a kulcsfogalom, amelyet az előbbiek veszélyeztettek. Ezen a ponton válik vilá-
gossá, hogy az belső elbeszélésben miért jutott olyan nagy szerep a kardnak, vala-
mint a szüzességnek, anélkül, hogy a belső elbeszélő erre kifejezetten reflektált 
volna. Itt tudunk választ adni arra a kérdésre is, hogy ki szervezi a belső elbeszélő, 
Malchus narrációját, és miképpen határozható meg a viszony az intradiegetikus és 
az extradiegetikus elbeszélő narrációja között. Az extradiegetikus elbeszélő (az 
implikált szerző)361 irányítja a belső elbeszélőt, a narratíva hangsúlyos pontjainak 

                                                 
358 Mint paratextuális funkciók lásd: GENETTE 2001, 206. (publikum) és 217. (műfaj). 
359 A tanítványi kört bemutatja: LETSCH-BRUNNER 1998 44–53 és 67–69. A virgines terminus 
technicusként szerepel: Hier. Ep. 27,2; 49,2; 65,10. A férfi és nő közötti tiszta barátságot tematizá-
ló elbeszéléssel kapcsolatban Sághy Marianne felveti, hogy a Vita Malchi egyfajta visszavágás a 
Rómában maradt, Jeromost kritizáló közösségnek attól a Jeromostól, akinek a férfi és nő szerzetes 
barátságát bíráló vádak miatt kellett menekülésszerűen elhagynia a várost (SÁGHY 2005,262). 
360 Tudniillik iuvenes, castae et virgines. 
361 Ez az extradiegetikus elbeszélő hordoz valós és fiktív vonásokat egyaránt. Valósnak nevezem 
auktoriális vonásait, s ennyiben azonos az (implikált) szerzővel. Egyben pedig fiktív is a narráció 
sajátos volta, az autodiegetikus elbeszélési mód miatt. 
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kijelölésében, ő az, aki (valamelyest önkényesen) éppen a pudicitia és fenyegetett-
sége tematikájában ragadja meg a belső elbeszélés lényegét. Malchus narrációját 
felülírja az ő elbeszélő szervező eljárása azokon a pontokon, ahol a munka parai-
netikus „mondanivalója” kristályosodik ki, s az epilógusban ehhez a „mondaniva-
lóhoz” kapcsolódva ad megértési, befogadási kulcsot olvasóknak. 

Az auktoriális epilógus értelmezésében a Vita Malchi kulcsa a narrare. A törté-
net l’art pour l’art  mesélés eredményeként jön létre: „Haec mihi senex Malchus 
adulescentulo rettulit. Haec ego vobis narravi senex.”, és narratív struktúrájában 
is a mesélés sokszoros aktusa ragadható meg. Másfelől a Vita Malchi épületes ol-
vasmány, amelytől címzettjei és befogadói valamiféle okulást várhatnak el. A ta-
nulság – ugyancsak az epilógus értelmezésében – nem bonyolult teológia vagy 
szerzetesfelfogás, hanem az elbeszélt történet ismerete: „ut sciant inter gladios, in-
ter deserta et bestias pudicitiam numquam esse captivam et hominem Christo de-
ditum posse mori, non posse superari”. Végezetül a Vita Malchi olyan épületes 
történet, amely befogadójától valamiféle imitatio-t is elvár. De ez az imitatio az 
epilógus olvasata szerint nem a szerzetesség vagy a szüzesség vállalásában való-
sítható meg, hanem az elbeszélői aktus utánzásában, a narrare megismétlésében: 
„vos narrate posteris, ut sciant […]” 

A VITA MALCHI ELBESZÉLŐI RENDSZERE – ÖSSZEFOGLALÁS 

Az elmondottakból összefoglalásként két fontos mozzanatot szeretnék kiemelni, 
amelyek a most elvégzett vizsgálat eredményeként állnak előttünk.  

A keretes szerkezetű Vita Malchi az ókori szerelmi regény műfaji hagyományát 
viszi tovább. Egyfelől narratív működésében, amelyben az extradiegetikus homo-
diegetikus elbeszélőjű fikciós kerettörténet egy intradiegetikus autodiegetikus el-
beszélőjű, fikciós beágyazott történetet vezet be, úgy, hogy előbbinek csak szituá-
ló funkciója van. A műfaji közelség a narratív struktúrán túl motivikus elemekben 
(epikus vétség, öngyilkosság, fordulatokban gazdag meseszövés) és strukturális 
elemekben (paradoxografikus szakaszok, etimológiák, fordítások) is megmutatko-
zik. A Vita Malchi abban is hasonlít a szerelmi regényekhez, hogy megjelenik 
benne az intradiegetikus elbeszélő elidegenítése – mindazonáltal az ókori re-
génnyel ellentétesen nem megbízhatatlan elbeszélőt teremtve, hanem a paraineti-
kus cél kibontakoztatása érdekében. 

A Vita Malchi-nak bonyolult narratív szerkezete van, amelyben el is tér műfaji 
előzményeitől. Jeromos az antik szerelmi regény keretes elbeszéléses rendszerét 
kiegészíti a saját munkáira jellemző paratextusokkal (auktoriális prológus és epi-
lógus). A bonyolultság ellenére mégis következetesen tiszteletben tartja a narrá-
ció különböző szintjeit. A keretelbeszélésre a valóság és a fikció közötti folyama-
tos átmosódás jellemző, amely megteremtésében a paratextuális jellemzők keret-
történetbe való beszivárogtatásának jut szerep. A beágyazott fikciós elbeszélésben 
az intradiegetikus elbeszélő megmarad saját narratív keretei között. Néha jön csak 
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létre érintkezés a diegézis és a metadiegézis között, egyrészt olyan explanatív 
vagy apellatív elbeszélői kommentárokban, amelyek a befogadót szólítják meg, 
másfelől azokban a szakaszokban, amelyek a belső elbeszélést a prológusban 
megadott parainetikus-épületes értelmezési kulcshoz igazítják hozzá.  

A Vita Hilarionis elbeszélője 

A 390–391 körül keletkezett Vita Hilarionis362 Jeromos három szerzeteséletrajza 
közül a legterjedelmesebb. Abban is különbözik a másik két jeromosi szerzetes-
életrajztól, hogy műfaja valóban az ókori mintákat követő biográfia,363 hiszen egy 
rövid prológust követően a címadó Hilarion életéről, aszketikus kezdeteiről (VH 
2–11), növekvő hírnevéről és csodáiról (VH 12–24), szerzetestársai körében tett 
látogatásairól (VH 25–28), a Földközi-tenger medencéjét bejáró utazásáról (VH 
29–43), valamint haláláról és kultuszáról (VH 44–47) számol be.364  

A Vita Hilarionis prológusában a szerző maga is az életrajz megnevezést hasz-
nálja („Scripturus vitam beati Hilarionis […] Porro mihi tanti ac talis viri conver-
satio vitaque dicenda est”), egyben előre jelzi, hogy ebben nem pusztán Hilarion 
életének eseményeiről, hanem csodáiról is szó lesz („[…] defuncti proprias narra-
re virtutes”). A mű ily módon mind a biográfiai, mind a hagiográfiai irodalom 
sodrában benne áll, megtalálhatóak benne mind az ókori hagiográfiai előzmények, 
mind pedig azok a mozzanatok, amelyek a keresztény hagiográfiát a későbbiek-
ben meghatározták (még akkor is, ha hatását tekintve a Vita Pauli – mint az atha-
nasiosi Vita Antonii tematikus párja – sikeresebbnek bizonyult). 

A kutatás az alapján is az életrajz műfajába sorolja a Vita Hilarionis-t, hogy fő-
hősének történetisége kevésbé kérdéses, mint Malchusé vagy Pálé,365 sőt Manfred 
Fuhrmann szerint a mű cselekményvázának mind abszolút, mind relatív kronoló-
giája felállítható és követhető.366 

A csodás életrajz, más szóval a hagiográfiai diszkurzust hordozó biográfia, 
mint említettem, nem előzmények nélküli az ókorban, s a Vita Hilarionis esetében 
a műfaji hagyományba való beágyazottsága is kimutatható. Ezt a munkát ugyan-
csak Manfred Fuhrmann végezte el.367 Fuhrmann a vita cselekményének két 
gyújtópontját különbözteti meg: a Hilarion aszketikus életmódját bemutató leíró 
                                                 
362 Szövegkiadása: S. Eusebii HIERONYMI, Vita Sancti Hilarionis. Kiadta VALLARSI, PL 23, 29–51. 
Magyarul lásd: « Nehéz az emberi léleknek nem szeretni », 60–86. 
363 FUHRMANN 1977, 54; VAN UYTFANGHE, Biographie II, 1245. 
364 A Vita Hilarionis struktúrájával kapcsolatban több párhuzamos leírás létezik: COLEIRO 1957, 
162–163; FUHRMANN 1977, 42–48; KECH 1977, 59–60; VAN UYTFANGHE Biographie II, 1247–
1249; NEHRING 2003, 422–433. A legmeggyőzőbbnek Herbert Kech javaslata tűnik, ezt veszi át 
van Uytfanghe is, ezen alapszik a fenti összefoglalás is. 
365 VAN UYTFANGHE, Biographie II, 1245–1246. A testimóniumokat Rosweyde is összegyűjti: PL 
73, 193–195. 
366 FUHRMANN 1977, 56. 
367 FUHRMANN 1977, 48–51; ezen alapszik: VAN UYTFANGHE, Biographie II, 1247–1249. 
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szakaszokat, valamint az általa véghezvitt csodák elbeszéléseit. E két gyújtópont 
köré szervezve vizsgálja a Vita Hilarionis ókori irodalmi hagyománnyal való kap-
csolatát (Fuhrmann tudatosan nem „forrásokat” említ). A szöveghelyek felsorolá-
sa nélkül összefoglalásként elég annyit megjegyeznünk, hogy a Hilaron aszketikus 
életét bemutató szakaszok előzményei megtalálhatók Philostratosnál (Vita Apollo-
nii), Iamblichosnál (De vita Pythagorica), a keresztény irodalomban pedig Palla-
diosnál (Historia Lausiaca) és a Historia monachorumban; míg a csodabeszámolók 
párhuzamos helyeit Achilleus Tatiosnál, Lucianosnál (Philopseudes) és ugyancsak 
Philostratusnál (Vit. Apoll.) és Iamblichosnál (VP), valamint a Historia monacho-
rum-ban találjuk. 

A Vita Hilarionis tematikus egységesítő eleme a főhős személyén túl a szerze-
tesség hírének a terjedése. Mint látni fogjuk, Hilarion mindvégig saját hírnevének 
hatása elől menekül, ugyanakkor – minthogy ennek forrása éppen ő maga – hírne-
ve mindegyre utoléri. A Hilarion utazásában mintegy Jeromos földközi-tengeri 
utazását is visszatükröző életrajz368 egyben a szerzetesség mint életmód (és ennek 
híre) elterjedésének allegóriája is, hiszen Hilarion életútja Palesztinából Egyip-
tomba, majd ismét Palesztinából Egyiptomon, Líbián, Szicílián és Dalmácián ke-
resztül Ciprusra vezet, és minden helyszínen előbb csodálókat és csodakeresőket, 
majd követőket vonz magához. 

A Vita Hilarionis ezen életrajzi jellege és az a tény, hogy az antik irodalmi ha-
gyomány sodrában áll, narrációját is meghatározza. Ezek alapján a következőkben 
azt vizsgálom, miként jellemezhető az elbeszélő a Vita Hilarionis prológusában 
(VH 1), valamint az ezt követő elbeszélő részben. (VH 2–47) 

A PROLÓGUS NARRÁTORA 

Egy dedikáció jelentősége 

A Vita Hilarionis Jeromos többi szerzeteséletrajzához hasonlóan autentikus aukto-
riális prológussal indul, amelyben a szerző Jeromos explicitté teszi magát, a proló-
gusok szokásos toposzaival jellemzi művét, valamint valamiféle befogadási kul-
csot is felkínál a befogadónak. E szokásos paratextuális mozzanatok mellett azon-
ban találunk egy további paratextust: egy ajánlást, amelynek a szerző önbemutatá-
sában különleges szerep jut. 

Paul B. Harvey szövegkritikai cikkében hívja fel a figyelmet arra a valójában 
korábban is ismert, ám a modern szövegkiadásokban figyelembe nem vett tény-
re,369 hogy a Vita Hilarionis két, a kéziratok egyik legrégibb csoportját reprezen-
táló IX. századi kézirata, a Monacensis 06393, illetve a Bruxellensis lat. 8216-18 

                                                 
368 Vö. VAN UYTFANGHE, Biographie II, 1246 és 1250. 
369 HARVEY 2005. A Rosweyde-n alapuló Vallarsi-féle szövegkiadás hozza ezt a szövegváltozatot 
(PL 23, 29 2. jegyzet), amelyet a későbbi szövegkiadások nem vettek figyelembe. 
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(3595) tartalmazza az életrajz dedikációját. Közvetlenül az Incipit (egy peritextus) 
után ez olvasható ezekben a szövegváltozatokban:  

In sanctis orationibus tuis memento mei, decus ac dignitas virginum, nonna 
Asella. 

A prológus végén pedig az említett kéziratok a következő mondatot hagyomá-
nyozzák: 

Opto, ut in Christo permaneas et memor in orationibus tuis sis mei, virgo sa-
cratissima. 

Ez a dedikáció azért bír jelentőséggel, mert a szerző mellett az elsődleges befoga-
dót is explicit módon megjeleníti, s a szövegvilágon belül konkrét vonásokkal jel-
lemzi. Másfelől túl is mutat a szövegen: bepillantást nyújt a IV. század második 
felének római irodalmi körforgásába és működésébe. Asella ahhoz az aventinusi 
körhöz tartozik, amely a 340-es évek első felében még Athanáz révén ismerkedett 
meg a monasztikus-aszketikus ideálokkal, s amely befogadta a 382-ben Rómába 
érkezett keleti csoportot, Jeromost, Epiphaniust, a ciprusi Salamis püspökét, vala-
mint az antiochiai Paulinust, akik Konstantinápolyból utaztak Rómába, hogy egy-
házpolitikai igényeiket Damasus pápával elismertessék.370 Jeromos a 24. levelet 
teljes egészében Asella dicséretének szánja,371 Rómából való menekülésszerű tá-
vozását követően pedig neki írja önigazolásszerű 45. levelét. Az említett 24. 
levélben Asellát többek közt a következőképp jellemzi Jeromos: 

Neglecta mundities, et inculta veste, cultus ipse sine cultu. Sola vitae suae 
aequalitate promeruit, ut in Urbe pompae, lasciviae, deliciarum, in qua humi-
lem esse miseria est, et boni eam praedicent, et mali detrahere non audeant. 
Viduae eam imitentur et virgines, maritae colant, noxiae timeant, suspiciant 
sacerdotes. (Ep. 24.5) 

A római monasztikus közösség egyik legjelentősebb tagjának küldött tekintélyes 
szerzeteséletrajz jó esélyekre számíthatott a kör többi tagjánál is. Különösen fon-
tos volt ez akkor, ha maga a munka és annak szerzője is komoly irodalmi ambíci-
ókat táplált, talán a rendkívül tekintélyes athanázi Szent Antal-életrajzhoz mérhe-
tőket. 

Egy mű ajánlása – ahogy Genette felhívja a figyelmet a paratextusokról írott 
munkájában – rögtön két címzettet is megszólít.372 Előbb a dedikáció címzettjét, 

                                                 
370 Vö. Hier. Ep. 108.6.2. A teológiai és egyházpolitikai hátteret részletesen bemutatja: REBENICH 

1992, 141–142; a monasztikus közösségekhez és előzményeikhez: REBENICH 1992, 155–159. 
371 Marcellához Asella dicséretéről. A levél Asella életében íródik, ezért Jeromos Marcella lelkére 
is köti, hogy ne olvassa fel Asellának az őt magasztaló levelet, amelyet inkább a monasztikus kö-
zösségek (és tegyük hozzá: a római klérus) tagjai okulására szán: „Igitur Asellae nostrae vita bre-
viter explicanda est; cui quaeso ne hanc Epistulam legas: gravatur quippe laudibus suis: sed his po-
tius quae adolescentulae sunt, legere dignare, ut ad exemplum eius se instituentes, conversationem 
illius, perfectae vitae normam arbitrentur.” (Hier. Ep. 24.1) 
372 GENETTE 2001, 131–133. 
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akinek – mint később részletesen látni fogjuk – egyik feladata az, hogy az irodal-
mi körforgás teréül szolgáló arisztokrata körben gondoskodjék a mű ismertté téte-
léről; másfelől az olvasót is, aki tanúja ennek az ajánlásnak, nyugtázza a kapcso-
latot, amelyet az ajánlás feltár, és olyan biztosítéknak tekinti, amely alapján a ke-
zébe veheti a művet. Asella ebben az esetben a monasztikus érdeklődést mutató 
vagy már konkrétan monasztikus életet élő római arisztokrata kör képviselője, 
akin keresztül (akár konkrétan, akár a biztosíték révén, amelyet neve jelent) a mű 
befogadása biztosított. Másfelől a dedikáció e keresztény és monasztikus olvasat-
ban egy bizonyos parainetikus-didaktikus céllal is bír: elmélyíti a megemlékezés 
fogalmát. Azzal, hogy a szerző megnevezi műve címzettjét, megörökíti, „emléke-
zetessé teszi” őt. Cserébe pedig azt kéri, hogy a címzett is emlékezzék meg róla 
imádságában („in orationibus tuis memento mei […] memor in orationibus tuis sis 
mei”). S egyben a befogadói kör, aki tanúja Asella nagyságának és a szerző 
kérésnek, ugyancsak kap egy épületes üzenetet: egy aszketikus közösségben a 
dedikáció valódi korrelatívuma az imádság.373 

A szerző  és a hírnév – a Vita Hilar ionis prológusának fő kérdése 

Túllépve a dedikáción, a prológusban autentikus auktoriális hang szólal meg. A 
prológus – ahogy már a Vita Pauli és a Vita Malchi captivi esetében láttuk – 
hagyományosan az olvasás folyamatának irányítását szolgálja, amennyiben vala-
miféle meggyőzést szolgáló retorikát épít fel a mű befogadást illetően.374 A meg-
győzési retorika legfontosabb elemeit az irodalmi toposzok jelentik. Ezek közé az 
automatizált elemek közé tartozik a szöveg, illetve a téma felértékelése; a szerzői 
excusatio propter infirmitatem; esetleges irodalmi előzmények említése; végül a 
hol valóságos, hol fiktív irodalmi ellenfelekkel való vitatkozás villámhárító-
ként,375 amelynek segítségével a lehetséges kritikák már előzetesen levezethetők. 
Nézzük ezeket részletesebben! 

A szerző előre bocsátja, hogy főhőse, Hilarion nagysága miatt az életrajz meg-
írásához isteni segítség szükséges (ezzel váltja ki a Múzsák invocatio-ját): 

Scripturus vitam beati Hilarionis, habitatorem eius invoco Spiritum Sanctum; 
ut qui illi virtutes largitus est, mihi ad narrandas eas sermonem tribuat, ut fa-
cta dictis exaequentur.376 (VH 1) 

Hilarion nagysága – így a következő toposz – homérosi témákhoz mérhető: 

                                                 
373 Nem véletlenül záródnak Jeromos levelei gyakran az imádságos megemlékezés kérésével: Hier. 
Ep. 30,13; 45,7, ugyanígy a Vita Pauli is: „Obsecro, quicumque haec legis, ut Hieronymi peccato-
ris memineris; cui si Dominus optionem daret, multo magis eligeret tunicam Pauli cum meritis 
eius, quam regum purpuras cum regnis suis.” (VP 18) 
374 GENETTE 2001, 192 
375 GENETTE 2001, 200. 
376 A mondat gondolatmenete – ugyanaz a Lélek írja meg Hilarion életrajzát, aki ihlette Hilarion 
életét – nagyon hasonlít a Szentírás sugalmazottságának elméletére: ugyanaz a Lélek olvassa az 
Egyházban az Írást, aki ihlette létrejöttét. 
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Alexander Magnus Macedo, quem vel arietem, vel pardum, vel hircum ca-
prarum Daniel vocat, cum ad Achillis tumulum pervenisset: Felicem te, ait, 
iuvenis, qui magno frueris praecone meritorum! Homerum videlicet signifi-
cans. Porro mihi tanti ac talis viri conversatio vitaque dicenda est, ut Home-
rus quoque si adesset, vel invideret materiae, vel succumberet. (VH 1) 

A téma súlyosságának hangsúlyozása elegáns szabadkozást is jelent a feldolgozás 
esetleges elégtelenségei miatt, ezért a fenti szakaszt excusationak tekinthetjük. A 
„scripturus vitam” témamegjelölést a következőkben a szerző pontosítja. Megne-
vezi egy konkrét irodalmi előzményét, megkülönbözteti tőle saját munkáját, és 
írásának egyéni vonását is meghatározza: 

Quamquam enim sanctus Epiphanius Salaminae Cypri episcopus, qui cum 
Hilarione plurimum versatus est, laudem eius brevi epistola scripserit, quae 
vulgo legitur; tamen aliud est locis communibus laudare defunctum, aliud 
defuncti proprias narrare virtutes. (VH 1) 

Az előzmény Epiphaniusnak, a ciprusi Salamis püspökének Hilarionról írott – az 
elhunytat általánosságban dicsérő – enkómionja. Annál a kérdésnél, hogy Epipha-
nius, a ciprusi Salamis püspöke ténylegesen írt-e levél formájú dicsőítő iratot,377 
fontosabbnak tűnik az a tény, hogy Jeromos újra műfaji kérdésben nyilatkozik, 
hiszen a levél formában megírt és éppen ezért széles körben olvasott enkómion 
műfaja egyfelől már Athanáz munkássága alatt kialakult, másfelől a későbbiekben 
is nagy népszerűségnek örvendett,378 sőt maga Jeromos is élt vele (például éppen 
a 384-ben keletkezett, Asellát dicsérő 24. levélben). Azzal, hogy Jeromos a levél-
hagyományt elutasítja, rejtetten Athanázzal és munkájával szemben is állást fog-
lal, aki Vita Antonii-ját levélformában írta meg.379  

Másfelől a dedikáció fényében az is kiderül, hogy többről van itt szó, mint az 
irodalmi előzmény említéséről és műfaji polémiáról. A szembenállás leginkább a 
két műfajra, a dicsérő levélre és a bővebben kifejtett életrajza, semmint a két szer-
zőre, Epiphaniusra és Jeromosra vonatkozik. A mű dedikáltja, Asella számára 
Epiphanius valóságosan ismert személy, aszkétikus és teológiai mester, ugyanan-
nak a római körnek tagja, amelyhez Jeromos és olvasói is tartoztak. A szerző 
joggal remélheti, hogy elsődleges befogadó közönsége érdeklődve olvassa majd 
azt a művet, amely nemcsak ismert neveket tartalmaz, történetírói vagy athanázi 
babérokra tör, hanem egy másik tekintély munkájára hivatkozik, és rejtetten némi 
tudós versengést is ígér. 

                                                 
377 Tekintve azt, hogy a római aszketikus kör levelezésének csak kis része maradt fenn, teljesen 
elképzelhető, hogy a levelet ténylegesen olvasták. Így értelmezi: VAN UYTFANGHE Biographie II, 
1245. 
378 Gondoljunk csak Sulpicius Severus 297-ben keletkezett Márton-életrajzára. A levél formájában 
megírt életrajzok kérdéséhez lásd: KECH 1977, 142–145. 
379 Ugyanez az athanázi munkával való tudatos szembehelyezkedés jelentkezik a Vita Pauli narra-
tívájában is. 
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Jeromos az epistula laudatoria és a biográfia közötti különbséget abban ragad-
ja meg, hogy az előbbi az elhunytat általánosságban dicsőíti, míg az utóbbi a rá 
jellemző csodatetteket („proprias narrare virtutes”) mutatja be.380 Ezek természe-
tesen egyszerre jelentik az élet csodás nagyságát – ne feledjük, Jeromos egy szer-
zetes életét írja meg aszkétikus érdeklődésű befogadó körének –, valamint konkré-
tan a főhős által végbevitt csodákat. Olyan munkáról lesz szó – bocsátja előre a 
szerző – amely egyetlen egységesítő szempont, a virtutes alapján olvassa újra és 
tárgyalja egy ismert személy életét, s ezt az egységesítő szempontot éppen a szer-
ző választja ki és viszi rá Hilarion általánosságokban is dicséretre méltó életére. 
Mindezek előzetes említése föl kell, hogy csigázza a befogadó érdeklődését, hi-
szen olyan valaki újraolvasott csodás szerzeteséletéről lesz szó, akinek az élete a 
befogadó előtt ismert: kortárs volt, egy kortárs, Salamisi Epiphanius személyes 
kapcsolatban is állt vele, s most az ugyancsak kortárs szerző fogja bemutatni. Ah-
hoz azonban, hogy ez a szerző által előzetesen definiált egységesítő szemlélet mű-
ködhessék, elejét kell venni annak a befogadói ellenvetésnek, amely éppen az 
egységesítő szempontnak Hilarion életére való alkalmazhatóságát vonná kétség-
be. Ennek megfelelően a prológus utolsó toposza olyan ellenfelekkel való polé-
mia, akik szemében Hilarion nem szolgált rá (vilis) erre a sajátos tárgyalásmódra: 

Unde et nos favore magis illius [sc. Epiphanii], quam iniuria, coeptum ab eo 
opus aggredientes, maledicorum voces contemnimus: qui olim detrahentes 
Paulo meo, nunc forte detrahent et Hilarioni: illum solitudinis calumniati, 
huic obiicientes frequentiam: ut qui semper latuit, non fuisse; qui a multis 
visus est, vilis existimetur. (VH 1) 

Elfogadhatjuk Herbert Kech véleményét, aki a Pál létezésére (és Hilarion valódi 
jelentőségére) vonatkozó itt említett polémiát a prológus történetírói toposzai közé 
sorolja, és minthogy írásos nyoma sehol máshol nincsen, nem feltételez valós 
történeti viszálykodást Jeromos itt említett és „ócsárlói” között.381 Véleménye sze-
rint a szerző propagandisztikus szempontjából éppen az emelné az olvasóközön-
ség szemében műve értékét, ha műve botránykővé, főszereplője pedig – kiváló-
sága miatt – vitatott figurává válnék. A polémia ugyanakkor, mint láttuk, a Ge-
nette-i „villámhárító” értelemben kijelöli azt a pontot, amely a szerző szempontjá-
ból a műve ellen felhozható legfontosabb érv lehet (a sokak által ismert Hilarion 
jelentősége nem is olyan nagy, élete és tettei el vannak túlozva), és ezt már 
csírájában érvényteleníti. Ilyen módon a mű valódiságára vonatkozó elbeszélői-
befogadói szerződés (Wahrheitsvertrag) része is. Miután ugyanis a befogadó-kö-
zönség számára kijelölte a munka műfaját és valódiságának kereteit, biztosított a 
mű adekvát befogadása. Mindazonáltal feltűnő, hogy a történetírás szokásaival 
(Hérodotosszal és Thukydidésszel) szemben a műben leírt események valódiságát 
nem az autopszia vagy a tudós utánajárás biztosítja, hanem – megint csak a proló-

                                                 
380 A latin virtus, akár a görög δύναμις szó a keresztény szóhasználatban „erőmegnyilvánulást”, 
„isteni erőt”, végső soron „csodát” jelent. 
381 KECH 1977, 168. 
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gus dikcióján belül maradva – a Szentlélek, aki egyben megfellebbezhetetlen és 
megkérdőjelezhetetlen tekintély. Azzal, hogy Jeromos a polémia toposzát a való-
diság-diszkurzus szolgálatába állítja, sikerrel köt össze két recepcióirányítási lé-
pést, hiszen egyfelől befogadói kulcsot ad meg, másfelől mentesül a bizonyítás 
folyamatos történetírói feladatától.382 

Az adekvát műbefogadás biztosításának egy harmadik elemét kell még kiemel-
nünk, amely a legtöbbet feltár a szerző önbemutatásából is. Jeromos a prológus 
elején megerősíti azt az ókori meggyőződést, amely szerint egy mű főhősének 
nagysága nem pusztán tetteitől, hanem az ihletett szerző képességétől, valamint az 
általa irányított befogadó közönségtől függ:383 

Eorum enim, qui fecere virtus (ut ait Crispus) tanta habetur, quantum eam 
verbis potuere extollere praeclara ingenia. 

Kiemelten fontosnak deklarálja tehát életrajzíró felelősségét, hiszen az, hogy az 
adott szent követőkre talál-e, végső soron az ő tehetségének függvénye. A tettek 
csak az elbeszélés által válnak megismerhetővé, dicséretre méltóvá, sőt követhető-
vé. A prológus értelmében a szerző legfontosabb feladata a közvetítés, a tanítás. 
Ha azt keressük, hogy a prológusban milyen képet alakít ki magáról a szerző, ak-
kor legjellemzőbb vonásának ezt a tanító, s a tanítás sikere érdekében sokat fára-
dozó, adott esetben minden eszközt megragadó attitűdöt nevezhetjük meg. S az 
implikált szerzőről kialakított képpel párhuzamosan ugyancsak felépül egy kép a 
hallgatóról is. A Vita Hilarionis eszményi befogadója az a keresztény olvasó, aki 
előítéletek nélkül hajlandó tanulni az elbeszélésből, s nyitott az elbeszéltek köve-
tésére, de legalábbis csodálatára. 

AZ ÉLETRAJZ NARRÁTORA 

A Vita Hilarionis prológust követő részének narrátora extradiegetikus heterodie-
getikus elbeszélő. A többi szentéletrajzhoz képest elbeszélői mindentudása jelöl-
tebb. Felépíti és jellemzi a cselekmény helyszíneit és szereplőit, ismerteti az előz-
ményeket és összefüggéseket, különösen a csodaleírásokban. Ezeken túlmenően 
ismeri a szereplők gondolatait, valamint cselekvésük mozgatórugóiról is beszá-
mol. Nézzük ezeket részletesebben! 

                                                 
382 A későbbiekben látni fogjuk, hogy az életrajz narrátorának egyik legjellemzőbb vonása az, 
hogy tanítóként megfellebbezhetetlen ismeretekkel rendelkezik a főhős életével kapcsolatban, s 
közben forrásait nem adja meg. Csak néhány helyen bizonyít, vagy hagy nyitva kérdéseket, ott is 
inkább retorikai okokból. 
383 A bevezető toposzokhoz lásd: VAN UYTHFANGHE Biographie II, 1246, aki a következő helyeket 
említi párhuzamként: Cic. Arch. 24.; Sall. Cat. 8.4; Hist. Aug. vit. Prob. 1.1. 
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Az elbeszélő mindentudása 

 (1) Az elbeszélő mindentudása gyakran megmutatkozik a Hilarion megkísértései-
ről szóló beszámolókban. A kísértések általában a főhős gondolataiban jelentkez-
nek, ugyanakkor az elbeszélő ezekről egyenesen, bármiféle forrás megadása nél-
kül számol be. A 4. fejezetben például nemcsak a kísértések fajtájáról, hanem Hi-
larion ezekre adott belső reakciójáról is tudósít egy pszicho-narráció keretében: 

Cogebatur tirunculus Christi cogitare, quod nesciebat, et eius rei animo 
pompam volvere, cuius experimenta non noverat. Iratus itaque sibi, et pectus 
pugnis verberans (quasi cogitationes caede manus posset excludere): Ego, in-
quit, aselle, faciam, ut non calcitres […]. (VH 4) 

Mindaz, amit az elbeszélőről Hilarionnal kapcsolatban mondunk, ugyancsak áll az 
életrajz mellékszereplőire is. A 22. fejezet például a gázaiak érzelmeit és gondola-
tait tárják fel magyarázatként a befogadónak: 

Qui [sc. candidatus Constantii] cum a decurionibus illius loci quaesisset, ubi 
habitaret Hilarion monachus, territi  Gazenses vehementer, et putantes eum 
ab Imperatore missum, ad monasterium adduxerunt; ut et honorem commen-
dato exhiberent; et si quid ex praeteritis iniuriis in Hilarionem esset offensae, 
novo officio deleretur. (VH 22) 

(2) Az elbeszélő gyakran beszámol olyan eseményekről, amelyekben Hilarion vi-
selkedése akár a történetben szereplő hallgatók, akár a befogadó számára érthetet-
lennek vagy különösnek tetszhet, esetleg Hilarion szentségének hitelét is ronthat-
ná. Ezekben a helyzetekben az elbeszélő feltárja Hilarion cselekvésének mélyebb 
okát, amely rendszerint valamiféle kívülről rávitt teológiai vagy parainetikus moz-
zanatot tartalmaz. 

A 21. fejezetben Hilarion egy fiatal lányt szabadít meg a szerelmi varázslattól, 
a varázslatot kivető ifjút pedig a szerelem démonától. Hosszabb párbeszédet foly-
tat a démonnal, amelynek – mint a következő fejezetben részletesebben bemuta-
tom – lényegi eleme a szellemes vita. Amennyiben akár a történet szereplőinek, 
akár a befogadónak különösnek tűnne, hogy a szent leáll szópárbajt folytatni egy 
démonnal, magyarázatként ezt kapja az elbeszélőtől: 

Noluit autem Sanctus antequam purgaret virginem vel adolescentem, vel si-
gna iubere perquiri, ne aut solutus incantationibus recessisse daemon videre-
tur, aut ipse sermoni eius accommodasse fidem [...] (VH 21) 

A 35. fejezetben az elbeszélő arról számol be, hogy Hilarion Adrián való átkelése-
kor – javában saját hírneve hatásai elől menekül – egy démon felismeri őt, és kéri, 
ne űzze ki a tengerbe. Hilarion meglehetősen kétértelmű és alázatos választ ad a 
démonnak, s ennek okát az elbeszélő tárja fel: 

Hoc autem dicebat, ne nautae et negotiatores, qui in navi erant, se, cum ad 
terram pervenissent, proderent. (VH 35) 
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Ebben az esetben Hilarion válasza az események folyásából és az életrajz egyik 
jellemző egységesítő motívumából, Hilarionnak a hírnév elől való meneküléséből 
adódik; ha nem így válaszolna, nem lehetne elbeszélhető az esemény. Hasonló 
helyzetet látunk a 25. fejezetben. Ez az életrajz harmadik szerkezeti egységének 
kezdetén, a szerzetesközösségek látogatásáról szóló rész elején áll, s arról számol 
be, hogy Hilarion egyik látogató útja során pogány szíreket térít meg. Az elbeszé-
lő az első mondatban a következőképp motiválja Hilarion utazását: 

Volens autem exemplum eis dare et humilitatis, et officii, statis diebus ante 
vindemiam lustrabat cellulas monachorum. Quod postquam cognitum est a 
fratribus, omnes ad eum confluebant: et comitati tali duce, circumibant mo-
nasteria, habentes viaticum suum […] (VH 25) 

Felmerül az a kérdés, hogy Hilarion, aki a szerénység példaképe az elbeszélésben, 
ténylegesen kívánt-e példát adni a szerzeteseknek alázatosságból, azaz valóban a 
főszereplő gondolatáról, motivációjáról, avagy inkább belső mozgatórugóinak 
parainetikus-teológiai újraértelmezéséről és helyettesítéséről van itt szó. Hilarion 
motivációja az elbeszélő visszatekintése felől, a nagy egész ismeretéből adódó 
újraértelmezésből és az életrajz teológiai újraolvasásából születik meg. Az elbe-
szélő ezzel a jellegzetes eljárásmódjával azt a benyomást kelti, hogy főszereplője 
gondolatát és motivációját közli, ugyanakkor ez a gondolat sokkal inkább az elbe-
szélés belső logikájának van alárendelve, semmint Hilarion „valós” gondolata lenne. 
Az elbeszélés belső logikája ebben az esetben azt jelenti, hogy az elbeszélői kom-
mentár vagy az események vallásos-aszketikus olvasatát adja, mint a 21. fejezet 
esetében, vagy bevezeti és értelmezéssel látja el a következő epizódot (ezt láttuk a 
25. fejezetben), vagy éppen az implikált olvasó elvárásainak felel meg (ugyancsak 
a 21. fejezetben). S ha nem minden esetben merül fel ilyen élesen a szembeállítás, 
ott is elmondható, hogy főhős elbeszélő által megadott motivációja e két olvasat 
között lebeg.  

Az elbeszélő ezt a fajta mindentudását nagyon ritkán korlátozza. Két esetet ta-
lálunk, amikor a szereplők, illetve az események magyarázatának megadásakor a 
fenti egyértelműséggel ellentétben két lehetséges alternatívát említ meg. A 12. fe-
jezetben rablók keresik az ifjú Hilariont, s az erről szóló elbeszélés elején ezt ol-
vassuk: 

Cum habitaret adhuc in tuguriolo annos natus decem et octo, latrones ad eum 
nocte venerunt, vel aestimantes habere aliquid quod tollerent, vel in contem-
ptum sui reputantes fieri, si puer solitarius eorum impetus non pertimesceret. 
(VH 12) 

A két lehetséges magyarázat felkínálásakor az elbeszélő hátrébb lép a mindentu-
dó, mindent látó attitűdből, és az olvasóhoz közelebb álló, személyesen magyará-
zó, az okokat találgató történetíró elbeszélő képét ölti fel, ezzel egyszersmind nö-
veli az elbeszélői explicitás fokát. Az elbeszélő által megadott két magyarázat 
egyaránt elfogadhatónak tűnik, s nem szükséges, de nem is lehetséges kettejük kö-
zött dönteni. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy e két okot az elbeszélő 
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maga vezeti be, s bár egyenrangúnak tűnnek, a második – azzal, hogy visszautal a 
3. fejezetre – erőteljesebb: szem előtt tartja a teológiai-parainetikus olvasatot, va-
lamint az elbeszélés belső összefüggéseit. 

Hasonló választási lehetőséget kínál a 14. fejezetben, ahol egy előkelő arisztok-
rata asszony, Aristaenete gyermekinek gyógyulásáról számol be. A gyógyítástör-
ténet expozíciójában ezt olvassuk: 

Ibi enim sive ob corruptum aerem, sive (ut postea claruit) propter gloriam 
Hilarionis servi Dei, hemitritaeo pariter arrepti, omnes a medicis desperati 
sunt. (VH 14) 

Az elbeszélő a gyerekek megbetegedésével kapcsolatban két, korántsem egyen-
rangú magyarázatot kínál fel két rokon értelmű prepozícióval (ob és propter) kép-
zett szerkezetben, melyek közül a propter gloriam inkább finális, mint kauzális je-
lentésben szerepel. Az első – a természettudományos – a vidék természeti viszo-
nyaival magyarázza a betegséget, míg a második – a teológiai – Hilarion hír-
nevének megnyilvánulása céljával. Amíg az első megmarad a cselekmény szint-
jén, és a hasonló természettudományos mozzanatokat tartalmazó explanatív elbe-
szélői megjegyzések közé tartozik,384 addig a második csak a hívőknek értelmez-
hető, szubjektívnek tűnő, a parainetikus célokat követő elbeszélő által megadott 
magyarázat. A második magyarázatba beszúrt parenthesis előreutal a fejezet vé-
gére, ahol ezt olvassuk: 

Quod postquam auditum est, et longe lateque percrebuit, certatim ad eum de 
Syria et Aegypto confluebant: ita ut multi crederent in Christum, et se mo-
nachos profiterentur. Necdum enim tunc monasteria erant in Palaestina, nec 
quisquam monachum ante sanctum Hilarionem in Syria noverat. (VH 14) 

A sive-sive páros kötőszó ugyan felkínálja a választás lehetőségét a befogadónak, 
ugyanakkor a két lehetőség a biográfia és a hagiográfia, a profán és a vallásos 
olvasat közötti szembeállítást vonja maga után. Ezen a ponton ismételten expliká-
lódik az elbeszélő, aki ugyan megadja a választási lehetőséget, ám egyértelműen 
jelzi mind a szóválasztás, mind a szerkezet révén elkötelezettségét a vallásos olva-
sat mellett. 

A Vita Hilarionis-ban egyetlen olyan kommentárt találunk, amelyben az elbe-
szélő kifejezetten azt jelzi, hogy valamiről nincs tudomása.385 A 31. fejezet arról 
számol be, hogy Hilarion felkereste az időközben meghalt Remete Szent Antal 
lakóhelyét, és végül kérte, hogy mutassák meg neki Antal sírját, amelyről ő maga 

                                                 
384 Vö. még VH 13; 19; 22. 
385 A Vita Hilarionis-ban háromszor szerepel a meghatározatlan névmási szerepben álló nesciŏ 
quid szókapcsolat (VH 8; 18; 22: „nescio quid aliud cogitabat”; „de Scripturis nescio quid inter-
pretaretur”; „secum de psalmis nescio quid submurmurabat”). Ezekben az esetekben nem a nesciō 
ige eredeti értelme aktualizálódik, hanem grammatikalizálódott változat, amely kötött morféma-
ként áll a névmás mellett. Rejtett alanya tehát nem az elbeszélő, azaz ezekben az esetekben nem a 
mindentudás korlátozásáról van szó. 
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azt kívánta, hogy – a kultuszt elkerülendő – senki előtt ne legyen ismert. Az elbe-
szélő ezúttal nyitva hagyja a történet befejeződését: 

Praeterea rogabat senex, ut sibi locum tumuli eius ostenderent. Qui cum se-
orsum eum abduxissent, utrum monstraverint necne ignoratur. (VH 31) 

Az elbeszélő ezen a ponton távolodik el leginkább a mindentudó attitűdtől, és az 
objektív, forrásait és az események lehetségességét mérlegre tevő történetíró sze-
repébe helyezkedik. A befogadó nem feltétlenül érzékeli ezt a finom váltást, így 
az elbeszélés valószerűségének illúziója továbbra is fennmarad. 

(3) Az elbeszélő mindentudásához tartozik, hogy átlátja az elbeszélt idő és a tér 
összefüggéseit. Beszámol azonos időben különböző helyeken zajló történésekről, 
és ok-okozati kapcsolatba állítja őket. A 37. fejezetben Hilarion Szicíliában időzik 
és megpróbál elrejtőzni az ismertség elől, de ugyanebben az időben Rómában – és 
ennek következményeként – Szicíliában is lelepleződik: 

Sed vere iuxta quod scriptum est: Non potest civitas latere super montem po-
sita, scutarius quidam cum in basilica beati Petri Romae torqueretur, clama-
vit in eo immundus spiritus: Ante paucos dies Siciliam ingressus est Hilarion 
servus Christi, et nemo eum novit, et putat se esse secretum; ego vadam, et 
prodam illum. (VH 37) 

A párhuzamosan zajló eseményekre az elbeszélő külön explanatív kommentárban 
is kitér, például éppen a 37. és 38. fejezet varratánál: 

Dum haec ita geruntur in Sicilia, Hesychius discipulus eius, toto senem orbe 
quaerebat, lustrans littora, deserta penetrans; et hanc tantum habens fiduci-
am, quia ubicumque esset, diu latere non posset. (VH 38) 

Mindezt az teszi lehetővé, hogy az elbeszélő visszatekintésként, múlt időben szá-
mol be az eseményekről.386 A múlt idejű narrációnak megfelelően az elbeszélő 
szervezi az egész elbeszélés időviszonyait is. Ez lehetővé tesz neki szummatív 
összefoglalásokat, amelyeknek az idő az alapja: 

Igitur a sexto decimo usque ad vicesimum suae aetatis annum, aestus et plu-
vias brevi tuguriunculo declinavit, quod iunco et carice texerat. (VH 9)387 

                                                 
386 Ugyanaz a retrospekció jellemzi az elbeszélést az életrajz elején („Hilarion ortus vico Tabatha, 
qui circiter quinque millia a Gaza urbe Palaestinae ad Austrum situs est, cum haberet parentes ido-
lis deditos, rosa, ut dicitur, de spinis floruit.”– VH 2), mint a végén („Viginti et duos iam in solitu-
dine habebat annos, fama tantum notus omnibus, et per totas Palaestinae vulgatus urbes, cum inter-
im mulier quaedam Eleutheropolitana cernens despectui se haberi a viro ob sterilitatem (iam enim 
per annos quindecim nullos coniugii fructus dederat), prima irrumpere ausa est ad beatum Hilario-
nem […]” – VH 13). A múlt idejű elbeszélés segítségével érhető el az az illúzió, hogy a történet 
mintha a befogadó szeme előtt játszódnék. (Ehhez lásd: GENETTE 2010 [1972], 107. 10. jegyz.) 
387 Ugyanez az időbeli áttekintés alkotja a 11. fejezet vázát, amelyben az elbeszélő (előzetesen 
jelezve) eltér az elbeszélés időrendjétől, és Hilarion étkezési szokásait egyes életszakaszai szerint 
foglalja össze. 
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Az időt másfelől szerkezetszervező elemnek is használja, s néhány fejezet között 
az idő múlásának említésével hoz létre szerkezeti összefüggést: 

Igitur sexagesimo tertio vitae suae anno cernens grande monasterium, et 
multitudinem fratrum secum habitantium (VH 29); Igitur octogesimo aetatis 
suae anno, cum absens esset Hesychius, quasi testamenti vice brevem manu 
propria scripsit epistolam […]. (VH 44) 

Az elbeszélő történetre és narrációra vonatkozó kommentárjai 

Az elbeszélő kommentárjaival szervezi és magyarázza az elbeszélt történetet, egy-
szersmind sajátos szerepet generál önmagának. A megjegyzések között találunk 
olyanokat, amelyek (1) a cselekményre vonatkozó magyarázatokat tartalmaznak; 
(2) magát a narrációt tematizálják; (3) a valódiságdiszkurzus szolgálatában állnak; 
(4) a cselekménytől független értékelő megjegyzéseket tartalmaznak; (5)–(8) teo-
lógiai-aszketikus összefüggésbe állítják az elmondottakat; (9) bibliai intertextuali-
tást aktualizálnak; valamint (10)–(12) a befogadónak kínálnak fel narratívan azo-
nosulási pontokat. Érdemes részletesebben szemügyre vennünk ezeket a megjegy-
zéseket. 

(1) A Vita Malchi-ban már vizsgált hysteron proteron jellegű megjegyzésekhez 
hasonlóan az elbeszélő explanatív kommentárok segítségével megvilágít egy-egy 
összefüggést, vagy nem említett, időrendben korábban történt, a cselekmény 
szempontjából nem feltétlenül lényeges eseményeket érint. Ezek az információk a 
befogadónak megkönnyítik az egész átlátását, tanúskodnak az elbeszélő mindenre 
kiterjedő tudásáról, és az elbeszélés teljességének érzetét keltik. 

A 13. fejezetben például az eleutheropolisi asszony terméketlenségéről ezt ol-
vassuk: 

Interim mulier quaedam Eleutheropolitana cernens despectui se haberi a viro 
ob sterilitatem (iam enim per annos quindecim nullos coniugii fructus dede-
rat), prima irrumpere ausa est ad beatum Hilarionem […] (VH 13)388 

A megjegyzés néha már-már feleslegesnek, vagy bőbeszédűségnek tűnhet. A 17. 
fejezet bevezető szakaszában Marsitast, a dühöngő ifjút sokoldalúan jellemzi az 
elbeszélő, bemutatja mind a megszállottságát megelőző, mind az abból fakadó 
fizikai tulajdonságait és szokásait, ám a szerzetesek rémületét említve egy további 
jellemzőt is hozzáfűz: 

Tantumque sui terrorem omnibus incusserat, ut oneratus catenis et funibus, 
in diversa nitentium, quasi ferocissimus taurus ad monasterium pertraheretur; 
quem postquam fratres videre, perterriti (erat enim mirae magnitudinis) nun-
tiaverunt patri. (VH 17) 

                                                 
388 Hasonló hely: Facidia viculus est Rhinocorurae urbis Aegypti. De hoc ergo vico, decem iam an-
nis caeca mulier adducta est ad beatum Hilarionem: oblataque ei a fratribus (iam enim multi cum 
eo monachi erant) omnem se substantiam expendisse ait in medicos. (VH 15) 
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A magyarázó főmondatban vagy okhatározói mellékmondatban szereplő elbeszé-
lői megjegyzések legfontosabb szerepe mégis az, hogy az elbeszélő előzékenysé-
géről tesznek tanúságot, amellyel befogadóit a lehető legteljesebb információ-
mennyiséggel látja el, hogy valóban teljes és részletbe menő ismerettel rendelkez-
zenek az eseményekről.389 

(2) Az elbeszélő a történet összefüggései mellett magára a narráció aktusára is 
reflektál. Az ide tartozó megjegyzések első típusában az elbeszélő saját tevékeny-
ségét elsősorban beszédnek, az események elmondásának tekinti. Ennek említése 
lehet szerkezeti szükséglet, ahol a Hilarion életéből kiemelt elszigetelt epizódok 
közötti átmenetet biztosítja a narrációra való utalás: 

Sed nec illud tacendum est, quod  […] (VH 18); Quis vero possit silentio 
praeterire, quod […] (VH 19) 

Az idézett helyeknél jelöltebb az a változat, amelyben az elbeszélő magát az elbe-
szélés rendjét tematizálja, s vagy az életrajzban addig szervezőelvként követett 
időrend felbontására, majd az időrendhez való visszatérésre reflektál (VH 10–11), 
vagy az elbeszélés egy adott pontját emeli ki (VH 31): 

Et quia longum est per diversa tempora carptim ascensum eius edicere, com-
prehendam breviter ante lectoris oculos, vitam eius pariter exponens; et dein-
ceps ad narrandi ordinem regrediar […] Sed iam tempus est ut ad ordinem 
revertamur. (VH 10–11) 

Et quia se praebet occasio, et ad loci venimus, dignum videtur brevi sermone 
habitaculum tanti viri describere. (VH 31)  

A 10. fejezetből vett fenti idézetben a lector szó már jelezte a narráció aktusára 
vonatkozó megjegyzések második csoportját, amelyekben az elbeszélő az elbeszé-
lést írásnak tekinti, s a könyv (volumen, liber) terjedelmére vagy fizikai kereteire 
utal. A fenti idézet mellett a következőket találjuk: 

Multae sunt tentationes eius, et die noctuque variae daemonum insidiae: quas 
si omnes narrare velim, modum excedam voluminis. (VH 7); Praetermitto 
caetera, ne videar in narratione signorum volumen extendere. Hoc solum 
dicam […] (VH 42); Non mihi videtur in calce libri tacenda […] (VH 47). 

Bár az idézett helyek az írás folyamatát említik, csak általánosságban, a narráció 
egy változataként utalnak rá, s nem kötődnek közvetlenül – esetleg a prológusban 
beszélő szerzői hang duktusát folytatva – a szerzői tevékenységhez. Ennyiben 
megmaradnak a narráció szintjén, s bár explikálják az elbeszélőt, valódi voná-
sokkal nem ruházzák fel. Ennek megfelelően a fent idézett „comprehendam bre-

                                                 
389 Olyan magyarázat, amely ténylegesen hozzásegít a jobb megértéshez: Inde egrediens, post 
triduum venit ad oppidum Aphroditon: ubi convento diacono Baisane (qui locatis dromadibus ca-
melis, ob aquae in eremo penuriam consueverat euntes ad Antonium ducere), confessus est fra-
tribus instare diem dormitionis beati Antonii; et pervigilem noctem in ipso quo defunctus fuerat 
loco, a se ei debere celebrari. (VH 30) 
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viter ante lectoris oculos” ugyan utal az implikált olvasóra, de nem tulajdonít neki 
jellemző vonásokat. Ilyenekkel a későbbiek során a teológiai összefüggést 
megteremtő elbeszélői megjegyzéseknél találkozunk, ám ott is inkább stilizálják 
az szerző-elbeszélőt, s nem kötnek vissza a prológusban megragadott élethelyzetéhez. 

(3) A most ismertetett elbeszélői kommentárok sorát folytatja, ugyanakkor új 
mozzanattal egészíti ki a Vita Hilarionis 18. fejezetében az Orion nevű előkelő 
polgár gonosz lélektől való megszabadulásához fűzött megjegyzés, amely a való-
diságdiszkurzus szolgálatában áll: 

Rem loquor inauditam, ex uno hominis ore diversae voces, et quasi confusus 
populi clamor audiebatur. (VH 18) 

Azzal, hogy az elbeszélő előrebocsátja, hogy hallatlan dologról számol be, elejét 
veszi a befogadó hitetlenkedésének és a csodálatos mozzanat iránti kételkedésé-
nek. A loquor egyes szám első személyű igealak egyben azt is előre vetíti, hogy 
maga az elbeszélő is megküzdött az elbeszélt esemény hihetetlen mivoltával, ő is 
tudatában van annak, hogy az elbeszélt dolog különlegesnek hathat, s a valódisá-
gáért a garanciát maga vállalja (természetesen ismételten csak a narráción belül, 
ezért is a valódiságdiszkurzus eleme, amely a fikciós elbeszéléseknek is sajátja). 
Így különlegességének hangsúlyozásával felhívja a befogadó figyelmét a narráció 
mögött meghúzódó üzenetre is: Hilarion különleges képességeire, amelyekkel 
még egy ilyen kihíváson is úrrá tudott lenni, amelynek különlegessége nemhogy 
gyengítené, de erősíti az elmondottak hitelét. Érdemes kiemelnünk, hogy az el-
beszélő mindezt finom nyelvi játékkal, a hang szemantikai mezejének aktiválásá-
val, az inauditam – voces – clamor – audiebantur szavak szerepeltetésével éri el. 

Meglepő, hogy a Vita Hilarionis elbeszélő részében a valódiságdiszkurzust hor-
dozó másik elem is a démonok hangjával és a hallással kapcsolatos. A 43. fejezet-
ben az elbeszélő Hilarion életének utolsó helyéről, a ciprusi elrejtett kertről szá-
mol be, amelynek közelében pogány templom romjai álltak: 

[Contemplatus est Hilarion] et antiquissimi iuxta templi ruinam, ex quo (ut 
ipse referebat et eius discipuli testantur) tam innumerabilium per noctes et 
dies daemonum voces resonabant, ut exercitum crederes. (VH 43) 

Az elbeszélő ezen az egyetlen helyen nevezi meg forrását, Hilariont, illetve tanít-
ványait mint az elmondottakat igazoló tanúkat. A démonok hangzavarát ezek sze-
rint a befogadó szempontjából olyan állításnak ítéli, amely külön bizonyításra 
szorul. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a démonokat rejtő pogány 
templomrom Hilarion végső, locus amoenus-ként bemutatott, a paradicsomot idé-
ző szálláshelye mellett van.390 Ezzel belépünk abba a szent térbe, amely a külső 

                                                 
390 „[Hesychius] perduxit eum [sc. Hilarionem] duodecim millibus a mari procul inter secretos 
asperosque montes, et quo vix reptando manibus genubusque posset ascendi. Qui introgressus, 
contemplatus quidem est terribilem valde et remotum locum, arboribus hinc inde circumdatum, ha-
bentem etiam aquas de supercilio collis irriguas, et hortulum peramoenum, et pomaria plurima, 
quorum fructum numquam in cibo sumpsit: sed et antiquissimi iuxta templi ruinam ex quo (ut ipse 



 125

megfigyelőnek elérhetetlen, az otthon ülő olvasóknak pedig par excellence a cso-
dák helye, s ahol a különleges, hallatlan dolgok természetesek. A tanúk felsoro-
lása ezek szerint ismét nem pusztán a hitetlenkedést hivatott eloszlatni, hanem a 
hely és a főszereplő különlegességét, az elmondottak sajátosságát erősíti meg. 

(4) Az elbeszélő a narrációt több helyen a szereplő helyzetét értékelő, együtt-
érző vagy éppen az eseményeket kívülről szemlélő kommentárral látja el. A 8. 
fejezetben Hilarion imádság közbeni elalvását az emberi természettel magyarázza. 
Közben általános emberi tapasztalatot fogalmaz meg: 

Oravit semel fixo in terram capite, et ut natura fert hominum, abducta ab ora-
tione mens, nescio quid aliud cogitabat: insiliit dorso eius agitator, et latera 
calcibus, cervicem flagello verberans: Eia, inquit, cur dormitas? (VH 8) 

Az elbeszélő együttérzéssel szemléli a főhős – legalábbis monasztikus szempont-
ból vett – gyengeségét. Ennek említésére egyrészt azért van szükség, nehogy Hi-
larion már az életrajz kezdeteként emberfeletti hőssé stilizálódjék,391 másfelől te-
matikusan is hasznos: végső soron Hilarion különlegességét emeli ki. Abban az 
esetben ugyanis, ha legyőzi az emberi természetre jellemző kihívásokat, Isten em-
berének bizonyul. 

Egy másik esetben viszont a többet tudó felnőtt együtt érző mosolygásával 
kommentálja a tizenöt éves Hilarionnak a szexuális kísértésekre adott válaszát: 

Iratus itaque sibi, et pectus pugnis verberans (quasi cogitationes caede 
manus posset excludere): Ego, inquit, aselle, faciam, ut non calcitres. (VH 5) 

Az értékelő és korrigáló kommentárok révén az elbeszélő csökkenti a távolságot a 
főhős és a befogadó között, hiszen a befogadó mintegy az elbeszélő érzékelésén 
és értékelésén keresztül, szinte közvetlenül látja az eseményeket. Másfelől meg-
erősítik az elbeszélő teljeskörű tájékozottságát, „uralmát” az elbeszélés felett: a 
főhős legrejtettebb élethelyzeteiben is mindentudással jelen van, és képes arra is, 
hogy kijavítsa őt. Végezetül kapcsolódási pontot kínál fel a befogadónak, hiszen a-
kár Hilarion gyengesége, akár egy fiatalember ügyetlen próblákozása a természeté-
ben rejlő késztetésekkel szemben az olvasóknak is ismerős és otthonos helyzet lehet. 

Különlegességük miatt érdemes két olyan elbeszélői kommentárt kiemelnünk, 
amelyek az események elbeszélése közben kimutatnak a történetből, és az előbbi-
ekhez hasonló általános emberi tapasztalatot megfogalmazó, s ehhez kapcsoló-
dóan értékelő attitűdöt képviselnek. Mindkét megjegyzés sajátos módon a férfi és 
nő kapcsolatának problematikusságára és első sorban a női nemre vonatkozik: 

Qui cum frequenter tactu, iocis, nutibus, sibilis, et caeteris huiusmodi, quae 
solent moriturae virginitatis esse principia, nihil profecisset, perrexit Mem-
phim, ut confesso vulnere suo, magicis artibus rediret armatus ad virginem. 
(VH 21) 

                                                                                                                                      
referebat et eius discipuli testantur) tam innumerabilium per noctes et dies daemonum voces reso-
nabant, ut exercitum crederes.” (VH 43)  
391 Vö. KECH 1977, 66. 
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Az a megjegyzés, amely a keresztény úrasszonyokra vonatkozik, már-már szatirikus: 

Concurrebant episcopi, presbyteri, clericorum et monachorum greges, matro-
narum quoque Christianarum (grandis tentatio) et hinc inde ex urbibus et a-
gris vulgus ignobile. (VH 30) 

Mindkét idézetben az elbeszélő sajátos világlátásából kapunk ízelítőt. Az előbbi 
megjegyzéssel egy általánosabb tapasztalatot közvetít aszketikus-keresztény ér-
tékrendszer felől (a bontakozó szerelem első jeleit a szüzesség halálának392 kezde-
tével azonosítja), a másodikban pedig sajátosan aszketikus tapasztalatra alapoz. 
Ez utóbbi kijelentés abszolút igénnyel lép fel, noha igazolását (miért jelentenek 
éppen a keresztény hölgyek nagy kísértést egy szerzetesre) nem osztja meg a 
befogadóval. Teljeskörű igényét mindazonáltal csak két forrásból merítheti: vagy 
az elbeszélő saját tapasztalatára tesz itt ironikus utalást, vagy saját aszketikus 
tudóssága mondatja vele a meglehetősen szentenciózus megjegyzést. Mindkettő 
esetben forrása az elbeszélő (itt inkább: implikált szerző) speciális tudása. A 
megjegyzést tehát az elbeszélő öninszcenírozásának tekinthetjük, amellyel tekin-
télyét alapozza meg az aszketikus kérdésben, s amellyel befogadói figyelmét is 
felhívja saját különleges kompetenciájára. 

Az eddig elmondottakból lassanként kirajzolódik az elbeszélő képe Kommen-
tárjai rendre egy nézőpont felől közelítenek: a tudás felől. Olyan elbeszélő áll a 
befogadó előtt, aki nemcsak az életrajz mozzanatait, az eseményeket, hanem a ke-
resztény-aszketikus értékrendszert is ismeri, alkalmazza és közvetíti egyben. Ezt a 
magatartást legjellemzőbben az evaluatív, értékelő, a teológiai és aszketikus össze-
függéseket megteremtő kommentárok példázzák. A következőkben (5)–(7) ezeket 
vesszük szemügyre részletesebben. 

(5) Az evaluatív megjegyzések legegyszerűbb fajtáját azok a kommentárok je-
lentik, amelyek metaforikusan vagy allegorikusan értelmezik Hilarion életének 
egy-egy helyzetét vagy az elbeszélt történet egy-egy mozzanatát, s amelyek hát-
terében legtöbbnyire a bibliai intertextualitás vagy a keresztény gondolat- és 
értékrendszer áll. Ezek a megjegyzések jóllehet jelöltek, megmaradnak a szenten-
ciák tömör szintjén. Az elbeszélő nem fejti ki részletesen a tanítást, hanem a 
metafora vagy allegória feloldását a befogadóra bízza. 

Az imént már idézett 21. fejezetben a keresztény szűzbe reménytelenül szerel-
mes gázai ifjú Imhotep-Asklépios memphisi szentélyét keresi fel Egyiptomban, 
hogy varázsszerekre tegyen szert. Az elbeszélő nem részletezi az Asklépios és 
Memphis említése mögött húzódó kultúrtörténeti hátteret,393 ám megjegyzésében 
utal rá: 

                                                 
392 Az idézett szentenciózus szakasz az általános és a szűkebb értelmezés között éppen a szüzesség 
(virginitas) szó révén játszik. A szó ugyanis nemcsak általánosságban, hanem sajátosan keresztény 
értelemben is szerepel: a lány, akibe a gázai ifjú beleszeret „virgo Dei”. 
393 Ehhez lásd: KÁKOSY 1995, 2978. Az ókeresztény korban Órigenés nyomán gyakori az Ascle-
pius vs. Krisztus szembeállítás. Vö. Orig. c. Cels. 3.3; 22–25; 28; 42; Krisztus mint orvos: Orig. 
Hom. in Levit. 8.1. Az apologéták azzal is érvelnek, hogy Asklépiosnak nincs ereje a démonokkal 
szemben, mert maga is démon. Vö. Lact. Inst. 4.27.12. Ehhez lásd még: HERZOG Asklepios, 798. 
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Igitur post annum doctus ab Aesculapii vatibus, non remediantis animas, sed 
perdentis, venit praesumptum animo stuprum gestiens, et subter limen do-
mus puellae portenta quaedam verborum, et portentosas figuras sculptas in 
aeris Cyprii lamina defodit. (VH 21) 

Feltételeznie kell a befogadóról, hogy mind a gyógyítással, mind a démonokkal 
kapcsolatos keresztény ismeretek birtokában van. A megjegyzés ugyanakkor kor-
rigáló hatású is: ha egyszer a pogány istenről esett szó, elejét kell venni a vele 
kapcsolatos hamis vélekedéseknek.394 

(6) Az elbeszélő egyértelműbb evaluatív megjegyzésekkel is él, rendszerint 
egy-egy narratív egység, csodabeszámoló végén. E kommentárokban rendszerint a 
megelőző szakasz „tanulságát” hangosítja ki, valójában diszkurzív formába öntve 
azt a tanító jellegű tartalmat, amelynek az ábrázolására a narráció szolgált. 

A fentebb már említett 14. fejezet a praefectus praetorio felesége, Aristaenete 
gyermekeinek meggyógyítását mondja el, két földrajzi gyújtópont és két személy 
– Egyiptom és a palesztinai Gáza, Szent Antal és Hilarion – köré szervezve az el-
beszélést, úgy, hogy a két fókusz közötti kapcsolatot a zarándokúton lévő arisz-
tokrata asszony biztosítja. A terjedelmes gyógyításelbeszélés végén rövid summa-
rium-ot olvasunk a szerzetesség palesztinai elterjedéséről, amely így zárul: 

Necdum enim tunc monasteria erant in Palaestina, nec quisquam monachum 
ante sanctum Hilarionem in Syria noverat. Ille fundator et eruditor huius con-
versationis et studii in hac provincia fuit. Habebat Dominus Iesus in Aegypto 
senem Antonium; habebat in Palaestina Hilarionem iuniorem. (VH 14) 

A summárium végén olvasható történelmi értékelés az elbeszélő történetírói atti-
tűdjéből fakad. Ugyanakkor ehhez egy szubjektívabb teológiai megjegyzés is fű-
ződik („Habebat…”), amely Jézus rendelkezéséhez köti a keleti szerzetesség két 
meghatározó alakját. A teológiai kommentár súlyát a párhuzamos szerkesztés, 
valamint a „senem Antonium – Hilarionem iuniorem” khiasztikus szerkezet reto-
rikailag is kiemeli. Ezek az alakzatok egyszersmind az előbb látott szentenciózus-
ságot kölcsönzik a mondatnak.395 

                                                 
394 További hasonló metaforikus-allegorikus kommentárok a Vita Hilarionis-ban: „Sic nudus, et 
armatus in Christo, solitudinem, quae in septimo milliario a Maioma Gazae emporio per littus 
euntibus Aegyptum, ad laevam flectitur, ingressus est. (VH 3) Cumque essent cruenta latrociniis 
loca, et propinqui amicique eius imminens periculum denuntiarent, contempsit mortem, ut mortem 
evaderet. (VH 3) Intellexit daemonum ludibria; et provolutus genibus, Christi crucem signavit in 
fronte: talique armatus, jacens fortius praeliabatur […] (VH 6) Exstructa deinceps brevi cellula, 
quae usque hodie permanet, altitudine pedum quinque, hoc est statura sua humiliore, porro longitu-
dine paulo ampliore, quam eius corpusculum patiebatur, ut sepulcrum potius, quam domum crede-
res. (VH 9) Detestabatur autem praecipue monachos, qui infidelitate quadam in futurum reserva-
rent sua, et diligentiam haberent, vel sumptuum, vel vestitus, aut alicuius earum rerum, quae cum 
saeculo transeunt.” (VH 27) 
395 Hasonló hely, amelyben az elbeszélő összefoglalja a narráció lényegét: „Habebat enim senex 
hanc gratiam, ut ex odore corporum vestiumque, et earum rerum quas quis tetigerat, sciret cui dae-
moni, vel cui vitio subjaceret.” (VH 28) 



 128

Az elbeszélő szervező eljárása arra is kiterjed, hogy a narratív szakaszok teoló-
giai tanulságát esetenként nem maga mondja ki, hanem a főszereplő vagy vala-
mely más szereplő szavai által közvetíti. A gázai kocsiversenyen végrehajtott ör-
dögűzésről szóló beszámoló, amely végső soron a pogányság és a kereszténység, 
a gázai Marnas és Krisztus közötti feszültséget artikulálja (20. fejezet), a nép 
szájába adott teológiai mondanivalóval zárul: 

Clamor fit vulgi nimius, ita ut ethnici quoque ipsi concreparent: „Marnas vi-
ctus est a Christo”. (VH 20)396 

Más esetben az elbeszélő függő beszédben, Hilarion mondataként vagy gondolata-
ként közvetíti a teológiai tanulságot: 

Cumque curatus esset, simplicitate rustica decem auri libras offerens, horde-
aceum ab eo [sc. Hilarione] panem accepit: audiens quod qui tali cibo ale-
rentur, aurum pro luto ducerent. (VH 22)397 

(7) Az elbeszélő három esetben a felkiáltás retorikai alakzatát (exclamatio)398 
használja arra, hogy egy esemény teológiai jelentőségét kiemelje. Maga a fel-
kiáltás az elbeszélés egy lényegi fordulatára hívja fel a figyelmet (Hilarion imád-
ságára a beteg gyerekek azonnal kiizzadják a lázat; a Venus-tiszteletről híres 
Elusában a pogányok megtérése olyan elsöprő, hogy Hilarionnak egy keresztény 
templom alapjait kell helyben kijelölnie; Hilarion egy szavával visszafordítja a ka-
lózok csónakját), ám maga a felkiáltás is hordoz minden esetben egy bizonyos 
teológiai kijelentést, amelynek fényében az események fordulata értelmezendő: 

Et, o mira virtus! quasi de tribus fontibus sudor pariter erupit: eadem hora 
acceperunt cibos, lugentemque matrem cognoscentes, et benedicentes Deum, 
sancti manus deosculati sunt. (VH 14) 

Mira Domini gratia, non prius abire passi sunt, quam futurae Ecclesiae line-
am mitteret; et sacerdos eorum, ut erat Coronatus, Christi signo denotaretur. 
(VH 25) 

O mira rerum fides! statim resiluere naviculae, et impellentibus contra remis, 
ad puppim impetus redit. (VH 41) 

                                                 
396 A fejezetet az elbeszélő összefoglaló történeti magyarázata zárja, amelyben megerősíti, hogy 
Hilarion csodatettét látva számos pogány megtért. Hasonló szembeállásról számol be a 16. fejezet, 
amelynek meggyógyítottja ugyancsak egy gázai kocsiversenyző. 

A cirkuszi játékokhoz kapcsolódó megtérés mélyebb teológiai kérdéseket vet föl, amelyeket 
egyébként már az egész fejezet is tematizált. A korai egyházban a megtérő kocsiversenyzőknek fel 
kellett hagyniuk mesterségükkel, s az ilyen látványosságokon való részvétel is tilos volt, mert a 
bálványimádás alkalmainak tekintették őket (vö. Trad. Ap. 16; Tert. De spect. 9; elvirai zsinat 62. 
kán). A fejezetben összekapcsolódik tehát a pogánysággal folytatott küzdelem, valamint a szerzetes 
személyéhez kapcsolódó megtérés témája. A megtérés kérdésköréhez lásd: YANNOULATOS 1969. 
397 Hasonló hely: „Unde aestuans, quid faceret, quo se verteret, aliam parabat fugam; et solitarias 
terras mente perlustrans, moerebat quod tacente de se lingua, miracula loquerentur.” (VH 39). 
398 Vö. Rhet. ad Her. 4.15.22; Quint. Inst. 9.2.38–39. 
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Azt, hogy a gyerekek izzadni kezdenek, az elbeszélő csodának értékeli; a pogá-
nyok megtérését Isten kegyelme megnyilatkozásának, a hajó visszafordulását pe-
dig csodálatos, de valóban megtörtént399 dolognak. Az elbeszélő felkiáltása tehát 
nemcsak rámutat egy lényegi eseményre, hanem a befogadó számára egyértelmű 
értelmezési kulcsot is ad hozzá. Az utolsó esetben ez egyben a valódiságdiszkur-
zus része is.400 

(8) Az evaluatív teológiai kommentárok harmadik, legmarkánsabb formája az, 
amikor az elbeszélő részletesen elmondja saját véleményét egy eseménnyel 
kapcsolatban. A tanítás megfogalmazásakor ő maga is jellemző vonásokat kap, 
explikálódik. 

A 34. fejezet arról számol be, hogy Hilarion hírneve az Alexandria melletti 
sivatagot is bejárja, ezért ő tengeri utazásra készül. Majd egy palesztinai tanítvá-
nya, Hardianus érkezik hozzá, aki sok gondot okoz neki. Az elbeszélő szembe-
állítja Hilarion alázatos menekülését a hírnév elől, valamint fiatal tanítványa becs-
vágyát (végső soron a tanítvány becsvágya is Hilarion tökéletességének jellem-
zésére szolgál), majd így fejezi be az elbeszélést: 

Ad extremum, [Hadrianus] convasatis, quae a fratribus ei [Hilarioni] missa 
detulerat, nesciente illo, profectus est. Super hoc, quia alter locus referendi 
non est, hoc tantum dixerim in terrorem eorum, qui magistros despiciunt; 
quod post aliquantulum temporis computruerit morbo regio. (VH 34) 

A kommentár sajátossága az, hogy összekapcsolódik benne a narrációra vonat-
kozó megjegyzés („alter locus referendi non est”), az elbeszélő tanító jellegű meg-
jegyzése („in terrorem eorum, qui magistros despiciunt”), valamint a történet-
mondás („computruerit morbo regio”). Felmerülhet az a kérdés, hogy miért az 
elbeszélésnek ezen a pontján mondja el az elbeszélő a mester-tanítvány viszonyra 
vonatkozó tanulságot. Nem feltételezhető, hogy a mű olvasói között sok olyan 
volna, akik „magistros despiciunt”. Sokkal inkább fontos a „közös borzongás” 
élménye a tanítvány állhatatlansága miatt abban az elbeszélő-befogadó viszony-
rendszerben, ahol az implikált szerző a mester szerepébe helyezkedik, a befoga-
dók pedig mind a tanítványi körhöz tartoznak.401 

A 40. fejezet végén találjuk a leghosszabb evaluatív elbeszélői kommentárt, 
amelyben a narrátor diszkurzív beszéddel kifejti a megelőzően elmondott ese-
mény teológiai, tanító jellegű mondanivalóját, s ebben ezúttal a bibliai intertextua-
litást is segítségül hívja. A hosszas fejtegetésre ismételten a valódiságdiszkurzus 
elemeként van szükség, a szakasz ugyanis arról számol be, hogy a dalmáciai Epi-
daurus tengerpartján Hilarion imádságával állította meg a földrengés következté-
ben kialakult szökőárt: 

                                                 
399 A „mira rerum fides” fordulathoz lásd: Damas. Epigr. II.10. VII.4. XXXIV.4; August. Hipp. De 
quant. anim. 33 (76). 
400 A Vita Hilarionis itt nem tárgyalt költői kérdéseihez lásd: KECH 1977, 68–69. 
401 Hasonló módon – de narratívan – érintette a Vita Malchi a mester-tanítvány viszonyt (vö. VM 3). 
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Qui [sc. Hilarion] cum tria crucis signa pinxisset in sabulo, manusque contra 
tenderet, incredibile dictu est, in quantam altitudinem intumescens mare ante 
eum steterit: ac diu fremens, et quasi ad obicem indignans, paulatim in seme-
tipsum relapsum est. Hoc Epidaurus et omnis illa regio usque hodie praedi-
cat, matresque docent liberos suos ad memoriam in posteros transmittendam. 
Vere illud, quod ad apostolos dictum est: Si credideritis, dicetis huic monti, 
transi in mare, et fiet, etiam iuxta litteram impleri potest, si tamen quis habu-
erit apostolorum fidem, et talem, qualem illis habendam Dominus imperavit. 
Quid enim interest, utrum mons descendat in mare, an immensi undarum 
montes repente obriguerint, et ante senis tantum pedes saxei, ex alia parte 
molliter fluxerint? (VH 40) 

A kommentárban megjelenő valódiságdiszkurzusnak két mozzanatát különböztet-
hetjük meg. A tengerár csodás megállításának bizonyítéka egyfelől az, hogy min-
denfelé beszélnek róla, s nemzedék nemzedéknek hirdeti az eseményt (usque 
hodie praedicat – docent ad memoriam transmittendam), s a tanúskodás sorába 
illeszkedik be az elbeszélő saját híradása is; másfelől pedig az evangéliumi mon-
dat nyitotta lehetőség, amellyel Jézus a benne hívők hitének erejéről nyilatkozott 
(Mt 17,19). Minthogy az idézett mondat nem teljesen erre a helyzetre vonatkozik, 
az elbeszélő egy költői kérdéssel és egy enthymémaszerű szerkezettel bizonyítja 
Hilarion bibliai hitét. 

Az eddigi kommentárokhoz képest az idézett hosszabb szakaszban az elbeszélő 
egy újabb vonással árnyalja a befogadóban önmagáról kialakítandó képét: bizo-
nyítja saját egzegetikai képességeit, amennyiben egyrészt szentéletrajzi példával, 
másrészt egy magyarázattal értelmez egy újszövetségi szöveghelyet. Maga a szó-
használat is az egzegetikai munkákat idézi, sőt Jeromos saját egzegetikai eljárásá-
ra jellemző az, hogy a szó szerinti értelemnek (a fenti idézetben is szereplő iuxta 
litteram)402 az allegorikus értelmezéssel azonos súlyt tulajdonít.403 Jeromos egze-
getikai képességeinek bizonyítását a szentéletrajzokon kívül más helyütt még 
szükségesebbnek látja, például Nolai Paulinushoz írott bemutatkozó levelében (Ep 
53), amelyben betlehemi aszketikus közösségének kívánja Paulinust patronusnak 
megnyerni.404  

 
Az eddig elmondottak alapján összefoglalóan jellemezhetjük azt a szerepet, ame-
lyet az elbeszélő a Vita Hilarionis-ban felvesz. Ez pedig nem más, mint a megkér-
dőjelezhetetlen tanító, aki mind az életrajz eseményeinek felsorolásában, mind 
ezek értelmezésében megfellebbezhetetlen tekintéllyel jár el. Az elbeszélő az asz-
ketikus tanító szerepbe helyezkedve szervezi az elbeszélés eseményeit, ebből a 
szempontból látja el kommentárokkal az elbeszélt történetet, s ebben a szerepben 
kommunikál az életrajz befogadóival is. Mindezek alapján korrigálhatjuk a jero-

                                                 
402 Vö. Ep 77.39; 129.1; Comm. in Hierem. 10.10; Comm. in Hiezech. 27.12; Comm. in Esaiam 18. 
Prol; Comm. in Nahum 1.1.15;  
403 WILLIAMS 2006, 115. 
404 REBENICH 1992, 228–229. 
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mosi szerzeteséletrajzok mint „épületes olvasmányok” értelmezését megalapozó 
Herbert Kechnek a Vita Hilarionis szerkesztési elveit gondos elemzések alapján 
feltáró és pontosan jellemző megállapítását, aki szerint Jeromos mint szerző az 
„épületes értelmező” (erbaulicher Interprät)405 szerepébe helyezkedik. Kech meg-
állapítását arra a megfigyelésre alapozza, hogy a szerző deiktikus nyelvi eszközök 
segítségével folyamatosan rámutat a műve befogadása szempontjából meghatáro-
zó mozzanatokra.406 Kech vizsgálata idején az elbeszélő elemzésének részletes 
szempontjai nem álltak rendelkezésére, és a szerző és elbeszélő közti különbséget 
sem hangsúlyozta eléggé. Ennek megfelelően megállapítása leginkább a szerző 
pragmatikai szempontjaira vonatkozhat, nem pedig az elbeszélő magatartására. A 
Vita Hilarionis pragmatikai céljának elérésében deiktikus nyelvi gesztusok való-
ban alkalmas eszközök lehetnek, de ezzel a szövegen kívüli szerző eljárásáról 
nyilatkozott, s ezeket mindenképpen ki kell egészíteni további pragmatikai vizsgá-
latokkal, például azzal, hogy milyen befogadói magatartást vár el a mű az olvasó-
jától, mely szereplők hordozzák az azonosulási potenciált, amely révén a befoga-
dó nemcsak épül, hanem egy bizonyos követésre (imitatio) is felszólítást kap. A 
pontszerű pragmatikai mozzanatokkal szemben a Vita Hilarionis elbeszélőjét – 
mint az eddigi elemzésekből kiderülhetett – egységes és következetes magatartás 
jellemzi, a tanítómester attitűdje, amely egyrészt természetesen nem feltétlenül 
egyezik meg a valós szerző önértelmezésével és céljaival, másfelől pragmatikai 
céljainak alkalmas megvalósítója lehet. 

Az elbeszélő tanítómester szerepét az eddig bemutatottak mellett a Vita Hilari-
onis bibliai idézeteinek alkalmazása is szemlélteti, ezért érdemes még egyszer 
visszatérnünk még egyszer ezekhez a szakaszokhoz. 

(9) Az elbeszélő Hilarion vagy más szereplőinek magatartását több alkalommal 
bibliai idézetekkel motiválja vagy világítja meg.407 A 3. fejezetben a fiatal Hilari-
on világról való lemondását az Apostolok cselekedeteiből valamint Lukács evan-
géliumából vett idézettel szemlélteti (Lk 14,33): 

[R]eversus est cum quibusdam Monachis ad patriam: et parentibus iam de-
functis, partem substantiae fratribus, partem pauperibus largitus est, nihil sibi 
omnino reservans, et timens illud de Actibus Apostolorum, Ananiae et 

                                                 
405 KECH 1977, 64. 
406 „Die sprachlichen Hinweise und Kommentare, mit denen der Autor sowohl das Erzählgesche-
hen begleitend wertet als auch markante Punkte explizit hervorhebt, sowie die demonstrativen 
Textsignale […] durch die er das Interesse des Lesers auf einen Punkt hinlenkt, von dem aus das 
ganze Geschehen gesehen und beurteilt werden möchte, lassen sich am besten als „deiktische” 
Sprachgebärden bezeichnen. Sie artikulieren in ostentativer Weise das Bestreben des Autors, den 
Gang der Haltung einer Sehweise „sub specie aeternitatis” […] unterzuordnen. […] Erbauliche 
Sprachgebärden – rhetorische Stilmittel, sinnreiche Bibelanleihen und gewandte Sprachkombina-
tionen, die insgesamt den „deiktischen Sprachgestus” des Textes ausmachen, werden vervollstän-
digt durch […] das Sinnbild.“ – KECH 1977, 67; 72. 
407 A következő megfontolások nem kívánják elemezni a Vita Hilarionis összes bibliai intertextu-
ális helyét. Alapos összefoglaló: KECH 1977, 69–71. A csodaelbeszélések bibliai párhuzamaihoz 
lásd: KECH 1977, 76. 
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Sapphirae vel exemplum, vel supplicium; maximeque Domini memor, dicen-
tis: Qui non renuntiaverit omnibus quae habet, non potest meus esse discipu-
lus. (VH 3) 

Fontos kiemelnünk, hogy miközben az elbeszélő Hilarion belső motivációjáról 
számol be (ezekre utal a timens és a memor állapothatározó), a félelem és az emlé-
kezés belső magatartását a bibliai intertextualitással együtt ő maga vetíti rá Hilari-
on magatartására azzal a céllal, hogy Hilarion világról való lemondását, életének e 
döntő eseményét megfelelően aláhúzza, s a befogadók előtt értelmezési kóddal 
lássa el. Az életrajzi mozzanat és a bibliai textus szervesen illeszkedik, ugyanakkor 
észre kell vennünk az elbeszélő-technikára olyannyira jellemző feltétlen igényt 
(mindentudást), amellyel a narrátor a bibliai textusból belső motivációt kreál. 

A 4. fejezetben a bibliai idézet más módon illeszkedik az események elbeszélé-
séhez. Az elbeszélő sajátos belső fokalizációval a Sátán Hilarion megtérésére 
adott reakciójáról tudósít, s a jelen és a múlt szembeállításában bibliai szöveghe-
lyet idéz, s ezzel Hilarion megtérését üdvtörténeti jelentőségűvé stilizálja: 

Quid faceret diabolus? Quo se verteret? Qui gloriabatur ante, dicens: In 
caelum ascendam, super sidera caeli ponam thronum meum, et ero similis 
Altissimo,408 cernebat se vinci a puero, et prius ab eo calcatum fuisse, quam 
per aetatem peccare potuisset. (VH 4) 

Hangsúlyoznunk kell, hogy ez a fajta értelmezés egyértelműen az elbeszélő rá-
vetített szempontja, és a narratíva a tanítás szolgálatában áll. A gonosz lélek belső 
világába való bepillantás nyilvánvalóan fikció, amelynek jele a szöveg 
retorizáltsága is: a retorikai kérdéseket egy allegória követi. 

Míg a fenti esetekben mindig egyértelmű volt, hogy a bibliai idézeteket az el-
beszélő vetíti rá a történetre, és az esemény értelmezésének szolgálatában állnak, 
addig található a Vita Hilarionis-ban néhány olyan hely is, ahol a bibliai helyet 
maga a főszereplő, Hilarion idézi. A 41. fejezetben a kalóztámadástól megijedt 
tengerészeket Hilarion ó- és újszövetségi mondatokkal nyugtatja, illetve tanítja: 

Quos ille procul intuens subrisit. Et conversus ad discipulos dixit: Modicae, 
inquit fidei, quare trepidatis409? Numquid plures sunt hi, quam Pharaonis 
exercitus? Tamen omnes Deo volente submersi sunt410. (VH 41)411 

A 37. fejezetben egy előkelő meggyógyításával kapcsolatban a következőket 
olvassuk: 

                                                 
408 Iz 14,14. 
409 Mt 14,32. 
410 Vö. Kiv 15,4.10. 
411 Hasonló hely: „Cui sanctus: Non legisti, inquit, quid Giezi, quid Simon passi sint: quorum alter 
accepit pretium, alter obtulit: ut ille venderet gratiam Spiritus Sancti, hic mercaretur?” (2Kir 5,19–
27; ApCsel 8,18–24 – VH 18). Ugyanígy bibliai szakaszokkal érvel a Hilarionnál gyógyulást kere-
ső eleutheropolisi asszony is: „Ignosce, inquit, audaciae: ignosce necessitati meae. Quid avertis 
oculos? quid rogantem fugis? Noli mulierem aspicere, sed miseram. Hic sexus genuit Salvatorem. 
Non habent sani opus medico; sed qui male habent.” (Lk 5,31– VH 13). 
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Hoc initium signorum eius412 in Sicilia, innumerabilem ad eum deinceps ae-
grotantium, sed et religiosorum hominum adduxit multitudinem: in tantum, 
ut de primoribus viris quidam tumens morbo intercutis aquae, eodem die, 
quo ad eum venerat, curatus sit. Qui postea offerens ei infinita munera, audi-
vit dictum Salvatoris ad discipulos: Gratis accepistis, gratis date.413 (VH 37) 

Hilarion idézési módja, amellyel saját cselekvését motiválja, emlékeztet az elbe-
szélő kommentárjaiban látott eljárásra. Az intertextualitás tehát nem csak össze-
köti Hilariont és az elbeszélőt, hanem Hilarion szentírási idézeteiben az elbeszélő 
szerkesztői eljárása működik. Annál is inkább, mert az előkelő vízkóros meggyó-
gyításáról szóló elbeszélés középpontja nem annyira a csoda, mint inkább Hilari-
on anyagi fizetséget elutasító aszketikus magatartása.414 Az elbeszélő azért adja 
Hilarion szájába ezt a választ, hogy a történet egyáltalán elmondható és a befoga-
dó körnek tanulságos legyen. 

A befogadó jellemző i  

Felmerül a kérdés: ha az elbeszélő a tanító, a meg nem kérdőjelezett és bizonyítás-
ra nem szoruló (legfeljebb a szentírási szakaszokat bizonyítékként vagy illusztrá-
cióként használó) aszketikus-teológiai tekintély szerepébe helyezkedik, milyen 
képet alkot befogadójáról? Milyen azonosulási pontokat kínál fel neki? A Vita 
Hilarionis-ban sok olyan elbeszélői kommentárt találunk, amelyek a befogadó be-
vonódását tartják szem előtt. Az alábbiakban e megjegyzéseket veszem sorra. 

Az kétségtelen, hogy a tanító elbeszélő eszményi befogadója a tanulni képes, az 
elmondottakat meg nem kérdőjelező hallgató. Találtunk már egy-két utalást arra, 
hogy az elbeszélő az életrajz legkevésbé hihető pontjai – a valódiságdiszkurzus 
keretében – elejét vette a befogadó hitetlenségének, sőt egyben szankcionálta is. 
Ezeknél a megjegyzéseknél azonban többet is tesz: olyan kapcsolódási pontokat 
kínál fel az olvasónak, amelyekben saját helyzetét fedezheti fel – akár a történeti 
keretekben, akár a korabeli vallási formák leírásában.415 

(10) Már említettem, hogy Hilarion utazásai felidézik a korabeli szentföldi 
zarándoklatokat, amelyek során az utazók mind Palesztina bibliai szent helyeit, 
mind Egyiptom szerzetesi központjait felkeresték az utazók. Az utazásnak ez a 
gyakorlata különösen a IV–V. század fordulóján virágzott fel, annál is inkább, 
mert ebben az időben nyugati típusú szerzetesközösségek telepedtek meg Palesz-
tinában, s az ő kapcsolattartásuk, levelezésük és anyagi ellátásuk rendszeres utazá-
sokra adott alkalmat a szerzetesi eszme nyugati támogatóinak, barátainak vagy 

                                                 
412 Vö. Jn 2,11. 
413 Mt 10,8. 
414 Hasonló helyzetről számol be a 22. fejezet. Ott Constantinus császár gonosz lélektől gyötört 
testőrtisztje ajánl fel fizetséget gyógyulásáért, amelyet Hilarion ugyancsak visszautasít: „Cumque 
curatus esset, simplicitate rustica decem auri libras offerens, hordeaceum ab eo panem accepit: 
audiens quod qui tali cibo alerentur, aurum pro luto ducerent.” 
415 Utóbbiakhoz lásd Herbert Kech kitűnő elemzéseit: KECH 1977, 78–89. 
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képviselőinek.416 Ezekre az utazásokra való utalásokat megtaláljuk az elbeszélő 
kommentárjaiban is.  

Az elbeszélő a 3. fejezetben éppen az utazás szempontjából helyezi el a Gázától 
keletre elhelyezkedő sivatagot: 

Sic nudus, et armatus in Christo, solitudinem, quae in septimo milliario a 
Maioma, Gazae emporio per littus euntibus Aegyptum, ad laevam flectitur, 
ingressus est. (VH 3) 

A zarándoklásnak egy másik mozzanatára, a szentkultuszra utal a 9. fejezet:  

Exstructa deinceps brevi cellula, quae usque hodie permanet, altitudine pe-
dum quinque, hoc est statura sua humiliore, porro longitudine paulo amplio-
re, quam eius corpusculum patiebatur, ut sepulcrum potius, quam domum 
crederes. (VH 9) 

Ezek a kommentárok azt a bizonyosságot nyújtják az olvasónak, hogy ha kívánja, 
maga is meggyőződhet az elmondottakról, amennyiben útra kel. Természetesen a 
Vita Hilarionis nem várja el ezt az utazást, sőt éppen helyettesíti a szenttel és a 
szent hellyel való találkozást: az olvasás során lép be a befogadó a szent térbe.417 

(11) A Vita Hilarionis dedikációja utalt arra, hogy a szerzeteséletrajz elsődleges 
befogadói körét az aszkétikus-monasztikus eszmények iránt elkötelezett arisztok-
rata asszonyok, valamint az ő patronáltjaik képezik. A narrátor kommentárjaiban, 
valamint azokon túlmenően az elbeszélt történet egyes szereplőiben is kapcsoló-
dási pontokat és azonosulási lehetőségeket kínál fel nekik.  

A 20. fejezetben a gázai lóversenyről szóló beszámoló expozíciójában a ver-
senylovak említése kapcsán a narrátor rövid történelmi magyarázatot ad, amely-
ben a város ősi hagyományára, a szabin nők elrablására utal: 

Hoc siquidem in Romanis urbibus iam inde servabatur a Romulo, ut propter 
felicem Sabinarum raptum, Conso, quasi consiliorum Deo, quadrigae septe-
no currant circumitu; et equos partis adversae fregisse, victoria sit. (VH 20) 

                                                 
416 Ezek a látogatások (amelyek Konstantinápolyon és a szíriai Antiochián keresztül vezettek) 
Jeruzsálem illetve Betlehem mellett rendszerint útba ejtették az egyiptomi szerzetesközösségeket 
is. Az utazásokhoz: REBENICH 1992, 194–195; a követeken keresztül történő levelezéshez és anya-
gi támogatáshoz: REBENICH 1992, 264–265. Jeromos a 108. levélben maga is beszámol egyiptomi 
zarándokútjáról, amelyet Paulával 386-os palesztinai megérkezése után tett (vö. Ep. 108,9). 
417 A palesztinai természeti viszonyokkal kapcsolatos magyarázatot találunk a 19. fejezetben, ame-
lyek mind a zarándokúton lévőknek, mind a szentéletrajzot olvasóknak segít az eligazodásban: 
„Etenim littus quod Palaestinae Aegyptoque praetenditur per naturam molle arenis in saxa dure-
scentibus asperatur; paulatimque cohaerescens sibi glarea, perdit tactum, cum non perdat asp-
ectum.” (VH 19) A Vita Hilarionis elbeszélői kommentárjai közül nem hiányoznak a paradoxog-
ráfiai magyarázatok és névetimológiák sem. A 39. fejezet a dalmáciai Epidaurus (Asclepius-kul-
tuszhoz is köthető) óriáskígyójáról számol be: „Si quidem draco mirae magnitudinis, quos gentili 
sermone boas vocant, ab eo quod tam grandes sint, ut boves glutire soleant, omnem late vastabat 
provinciam, et non solum armenta et pecudes; sed agricolas quoque et pastores tractos ad se vi 
spiritus absorbebat.” (VH 39) 
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A szokás a befogadók előtt magából az Urbs-ból ismert,418 ugyanakkor régtől fog-
va keresztény polémia tárgyát is képezi.419 Ennek megfelelően a befogadók mind 
pogány-arisztokrata hagyománykincsüket, mind keresztény értékrendszerüket ak-
tiválhatják a magyarázatot olvasva. 420 

Egy másik megjegyzésben az elbeszélő ugyancsak a befogadók ismereteire, ez-
úttal műveltségére és műfaji kompetenciáira apellál. A 22. fejezetben Hilarion hír-
nevének elterjedését egy frank testőrtiszt palesztinai utazásával példázza. Az Al-
poktól északról, az Alsó-Rajna jobb partjáról érkezett testőrtiszt bemutatásában a 
terület történetíróknál, valamint jelenben használatos elnevezésére utal: 

Namque Candidatus Constantii imperatoris, rutilus coma, et candore corporis 
indicans provinciam (inter Saxones quippe et Alemanos gens eius non tam 
lata, quam valida; apud historicos Germania, nunc Francia vocatur), anti-
quo, hoc est, ab infantia possessus daemone, qui noctibus eum ululare, inge-
miscere, fremere dentibus compellebat, secreto ab imperatore Evectionem 
petiit, causam ei simpliciter indicans. (VH 22) 

Azt már láttuk, hogy az elbeszélő szinte sosem utal a forrásaira. Ezen a ponton 
ugyanakkor a történetírás műfaji követelményeinek megfelelően egy történet-
íráson alapuló és egy kortárs elnevezést kínál fel a befogadóknak. Mindezek révén 
ők egyrészt aktiválhatják a műfajra vonatkozó befogadói ismereteiket, és nyug-
tázzák az elbeszélő jelzését; másfelől pedig a testőrtiszt utazásában egy kortárs 
vallásos gyakorlat, a zarándoklat képét fedezhetik fel. 

(12) Az elbeszélői megjegyzésektől egyelőre eltávolodva a befogadó azono-
sulási lehetőségeit keresve röviden ki kell emelnünk még az életrajz elején és vé-
gén, a 14. valamint 44. és 47. fejezetben megjelenő két női szereplőt, akik szár-
mazásuk és/vagy magatartásmódjuk révén kapcsolódási pontot jelenthetnek a 
munka címzettjének és olvasóinak. 

Hilarion nyilvános csodatetteinek, valamint ezekkel párhuzamosan hírneve el-
terjedése kezdeténél és végénél asszonyokat találunk. Egész pontosan az életrajz 
csodákról szóló nagy egységét (13–47. fejezet) két-két női alak keretezi: a 13. 
fejezetben előbb egy eleutheropolisi asszony járul Hilarionhoz, s kiesdekli tőle az 
első csodát, majd őt követően lép színre a 14. fejezetben az arisztokrata szárma-
zású Aristaenete („valde nobilis inter suos, et inter Christianos nobilior”). Az élet-
rajz végén a 44. és a 47. fejezetben ismét kétszeri említést találunk egy asszony-
ról: itt ugyanaz a szent életű nő, Constantia („quaedam sancta femina”) szerepel 
két ízben. 

                                                 
418 Vö. Liv 1.9.6; Propert. 2.25.25–26; Varro De ling. Lat. 6.3. További forrásokat idéz: Rosweilde 
PL 73, 197. 
419 Vö. Tert. De spectaculis 5–6; Cypr. De Idolor. vanitate 4. 
420 Stefan Rebenich Jeromosnak a római, galliai és hispániai arisztokrata családokkal való levele-
zését vizsgálva kimutatja, hogy a pogány családi hagyományok megőrzéséről a család férfitagjai 
gondoskodtak a IV. század során, míg feleségük könnyebben fordulhatott a kereszténység felé. 
REBENICH 1992, 184–186; 287. 
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Aristaenete, a későbbi praefectus praetorio (Orientis) felesége valóságos sze-
mély,421 ahogy férje, Helpidius is, akihez az antiochiai szofista, Libanius több le-
velét címezte, s aki Iulianus császárral barátságban állt.422 Az arisztokrata asszony 
férjével, családjával és kíséretükkel együtt Szent Antalnál járt zarándoklaton 
Egyiptomban, ám gyermekeit Gázában háromnapos láz támadta meg: 

Aristaenete Elpidii, qui postea praefectus praetorio fuit, uxor, valde nobilis 
inter suos, et inter Christianos nobilior, revertens cum marito et tribus liberis 
a beato Antonio, Gazae propter eorum infirmitatem remorata est. […] Cogni-
to autem, quod esset quidam monachus in vicina solitudine, oblita matrona-
lis pompae (tantum se matrem noverat) vadit comitata ancillulis, et eunuchis: 
vixque a viro persuasum est, ut asello sedens pergeret. (VH 14)423 

A zarándokúton lévő asszonyt az elbeszélő a beszámoló kezdetén valde nobilis in-
ter suos, et inter Christianos nobilior szavakkal jellemzi. Ugyanez a nobilitas–hu-
militas tematika folytatódik a csodaelbeszélésben, ahol a gyógyulás érdekében le-
mond születési rangjából adódó kényelméről és gyalog kelt útra, csak szolgálói és 
heréltjeii kíséretében. 

A születési nobilitas szembeállítása a keresztény méltósággal vagy az aszketi-
kus erényekkel Jeromos ismétlődő témája az arisztokrata közösség tagjaihoz inté-
zett leveleiben. Ezeken egyrészt elismeri a nobilitas-t mint az aszketikus élet meg-
teremtésének alapját,424 ugyanakkor az elfogadás mellett szembe is állítja a ke-
resztény erények megvalósításából fakadó méltósággal. Pauláról például ezt írja 
„nobilis genere, sed multo nobilior sanctitate; potens quondam divitiis, sed nunc 
Christi paupertate insignior.”425 Az Antal és Hilarion közeleségében gyógyulást, 
de elsősorban tanítást kereső arisztokrata asszony egyértelműen a befogadók ikon-
ja az életrajzban. 

Az életrajz végén, mint említettem, újabb nőalak jelenik meg: Constantia. Az ő 
magatartása Aristaenetét idézi: veje és leánya (csak megemlített, részletesen el 
nem beszélt) meggyógyítása után második alkalommal is visszatér Hilarionhoz – 
ezúttal halálos ágyához: 

                                                 
421 PLRE 1,104.  
422 PLRE 1, 414, Helpidius 4). Vö. Libanius Ep. 1301; 1463. 
423 Aristaenete megjelenik a 29. fejezetben is. Ismét úton van Antalhoz, de Hilarion tájékoztatja őt 
Antal halálhíréről: „Cumque ita vixisset lugens biennium, Aristaenete illa, cuius supra fecimus 
mentionem, praefecti tunc uxor, sed nihil de praefecti ambitu habens, venit ad eum, volens etiam 
ad Antonium pergere. Cui ille flens: Vellem, ait, ipse quoque ire, si non carcere huius monasterii 
clausus tenerer, et si eundi fructus esset. Biduum enim hodie est, quod totus mundus tali parente 
orbatus est. Credidit illa et substitit. Et post paucos dies veniente nuntio, Antonii dormitionem 
audivit.” (VH 29). 
424 Vö. Paula sírfelirata, amelyet Jeromos szerzett: „Scipio quam genuit, Pauli fudere parentes, / 
Gracchorum suboles, Agamemnonis inclita proles, / hoc iacet in tumulo, Paulam dixere priores. /  
Eustochiae genetrix, Romani prima senatus / pauperiem Christi et Bethlemica rura secuta est.” 
(Hier. Ep. 108.33.2). Vö. REBENICH 1992, 187. 
425 Hier. Ep. 108.1.1. További helyek még: REBENICH 1992, 189–190. 
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Venerunt itaque ad aegrotantem de Papho multi religiosi viri; et maxime 
quod eum dixisse audierant, iam se ad Dominum migraturum, et de corporis 
vinculis liberandum; sed et Constantia quaedam sancta femina, cuius gene-
rum et filiam de morte liberaverat unctione olei: quos omnes adiuravit, ut ne 
puncto quidem horae post mortem reservaretur; sed statim eum in eodem 
hortulo terra operirent, sicut vestitus erat in tunica cilicina et cuculla, et sago 
rustico. (VH 44) 

Constantia Hilarion tanúinak sorába tartozik, akiket megesket, hogy ciprusi kert-
jében temessék el, kultuszát – hírneve terjedésének halálon túl tartó elemét – meg-
akadályozandó. Annak ellenére, hogy ezt megteszik, Hesychius mégis ellopja a 
testet. Ekkor számol be az elbeszélő ismételten Constantiáról: 

Non mihi videtur in calce libri tacenda Constantiae illius sanctissimae muli-
eris devotio, quae perlato ad se nuntio, quod corpusculum Hilarionis Palae-
stinae esset, statim exanimata est, veram in servum Dei dilectionem etiam 
morte comprobans. (VH 47) 

A szent asszony halálhíre révén emberfeletti alakká, Hilarionhoz méltóvá nemesül, 
ugyanakkor a különös halálát megvilágító elbeszélői kommentárban ismételten egy 
keresztény magatartásmód, a sírhoz kötődő szentkultusz megjelenítője egyben:  

Erat enim solita pervigiles in sepulcro eius noctes ducere, et quasi cum prae-
sente ad adiuvandas orationes suas sermocinari. Cernas usque hodie miram 
inter Palaestinos et Cyprios contentionem, his corpus Hilarionis, illis spiri-
tum se habere certantibus. Et tamen in utrisque locis magna quotidie signa 
fiunt; sed magis in hortulo Cypri, forsitan quia plus illum locum dilexerit. 
(VH 47) 

Constantia két szempontból is jelentős azonosulási potenciált hordozó személy. 
Egyrészt a szent sírja melletti virrasztásával a keresztény és monasztikus eszmé-
nyek mellett elkötelezett asszonyok példájává válik. Új hagyományt alkot azzal, 
hogy már nem egy vértanú, hanem egy aszketikus szent sírja mellett vesz részt a 
kultuszban. Másfelől saját személyes gyakorlatával is hagyományt teremt, amely 
ugyancsak folytatódik Cipruson – ezt erősíti meg az elbeszélői kommentár – s er-
ről az esetleg útra kelő zarándokok személyesen meg is győződhetnek. 

Végül érdemes kiemelnünk, hogy az életrajz kezdetén Aristaenete kapcsán 
megfogalmazott valde nobilis inter suos, et inter Christianos nobilior szembeállí-
tás igazsága a narratíva szintjén is megjelenült. Hilarion halálának tanúja és a sír-
jához kötődő kultusz kialakítója olyan asszony, akinek előkelő származásáról már 
nem tudósít az elbeszélő, csak vallásosságáról (quaedam sancta femina; sanctissi-
ma mulier). Az ő alakjának szerepeltetése narratív megvalósítása annak, amire a 
monasztikus körhöz tartozó előkelő asszonyok rendszeresen felszólítást kapnak: a 
születés szerinti előkelőség nem kötődik hozzá, csak a vallásosság. A befogadók 
implicit felszólítást kapnak arra, hogy ebben azonosuljanak Constantiával – akár a 
világi nobilitas külsőségeinek elhagyásával is. 
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Struktúraszervező, összefüggéseket megteremtő elbeszélő 

Érdemes kiemelnünk: az utolsó példa arra is rámutat, hogy a narratíva egységesítő 
szempontjainak megteremtése mögött felfedezhetjük az elbeszélő eljárásmódjait, 
amelyek során a történetmondást és történetszervezést egy diszkurzív állítás 
igazolására használja. A Vita Hilarionis-ban találunk két, a fentinél jóval markán-
sabb összefüggésteremtő szálat, amelyek segítségével az elbeszélő az életrajz egy-
egy tematikusan hangsúlyos (és esetleg diszkurzívan is kifejtett) mozzanatát vagy 
fókuszát narratív módon is ábrázolja. Az első egységesítő szál Hilarion életrajzá-
nak korábbi részére, fiatalkori életeseményeire vonatkozik. Amint a következők-
ben kimutatom, Hilarion fiatalkori szerzetesi kísértései a későbbiekben megvaló-
sított szerzetesi erények foglalatát adják. A másik egységesítő szál pedig Hilarion 
és vele együtt a szerzetesség hírnevének terjedése. Nézzük előbb az elsőt! 

1) A Vita Hilarionis életrajzi részének első szerkezeti egységében a főhős asz-
ketikus elkötelezettségének kialakulásáról szóló beszámolókat, valamint későbbi 
életét megelőlegező summáriumokat találunk.426 Ezeket a szakaszok a korábbi ku-
tatás önálló, az életrajz következő részeitől elkülönült egységnek tekintette, pedig 
– legyen szó akár összefoglalásokról, akár Hilarion kísértéseiről – motivikusan 
előre jelzik Hilarion életének később megvalósult eseményeit. 

Rögtön az életrajz elején, a 2. fejezetben találunk egy értékelő jellegű elbeszé-
lői kommentárt, amely kiemeli Hilarion fiatalkori tehetségét (ingenium és mores), 
és még nagyobb értékként szembe állítja ezekkel keresztény hitét: 

[Alexandriae] quantum illa patiebatur aetas, magna ingenii et morum docu-
menta praebuit; in brevi carus omnibus et loquendi arte gnarus. Quodque his 
maius est omnibus, credens in Dominum Iesum, non circi furoribus, non 
arenae sanguine, non theatri luxuria delectabatur; sed tota illi voluntas427 in 
Ecclesiae erat congregatione. (VH 2) 

A kommentár második felében a pogány nagyváros világi – közösségben élvezett 
– látványosságait állnak szemben Hilarionnak az egyház közössége mellett való 
elköteleződésével. A jellemzés ugyanakkor nem merül ki ennyiben, ugyanis az 
antithesis fogalmai az életrajzi részben sorra visszatérnek. Amit az elbeszélő tétel-
mondatszerűen állított, azt narratívan (és a tételmondatra tett utalás nélkül) be is 
mutatja! 

Hilarionnak a circi furores (VH 2) fölötti hatalmát narratívan két csodaelbeszé-
lés is lefesti. Előbb a 16. fejezet, amelyben Hilarion egy versenyzés közben meg-
bénult kocsiversenyzőt gyógyít meg és térít el a versenyzéstől: 

                                                 
426 Az első szerkezeti egység terjedelmét illetően (esetleg további kisebb belső egységek bevezeté-
sével) megegyeznek a javasolt felosztások: COLEIRO 1957, 163; FUHRMANN 1977, 42–43; KECH 
1977, 59; VAN UYTFANGHE, Biographie II, 1247. 
427 Egyes kéziratok „voluptas” olvasatot hoznak, amely ugyancsak motivált. PL 23, 31. A „tota illi 
voluntas in Ecclesiae erat congregatione” szakasz egyébként a Zsoltárok könyvét parafrazeálja 
(Zsolt 1,5; 111,1; 149,1), és az intertextualitás révén Hilarion műveltségének keresztény szem-
pontból fontosabb, a Szentírásra vonatkozó oldalát domborítja ki. 
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Auriga quoque Gazensis in curru percussus a daemone, totus obriguit; ita ut 
nec manum agitare, nec cervicem posset reflectere. […] Credidit, spopondit, 
sanatus est: magisque de animae, quam de corporis salute exsultavit. (VH 16) 

Ugyancsak a lóverseny-tematika és a pogányság – kereszténység szembeállítás tér 
vissza a korábban már elemzett 20. fejezetben, amelyben Hilarion a mágikus 
praktikától szabadította meg egy másik gázai versenyző kocsiját, ismételten csak a 
2. fejezetben mondott non circi furoribus jegyében:  

Ineptum visum est venerando seni in huiuscemodi nugis orationem perdere. 
Cumque subrideret et diceret: Cur non magis equorum pretium pro salute 
animae tuae pauperibus erogas? Ille respondit, functionem esse publicam; et 
hoc se non tam velle, quam cogi: nec posse hominem Christianum uti magi-
cis artibus; sed a servo Christi potius auxilium petere, maxime contra Gazen-
ses, adversarios Dei: et non tam sibi quam Ecclesiae Christi insultantes. […] 
Clamor fit vulgi nimius, ita ut ethnici quoque ipsi concreparent: „Marnas vi-
ctus est a Christo.” (VH 20) 

A képlet itt valamelyest bonyolultabb, mert a keresztény versenyző a cirkuszi lát-
ványosságok (Hilarion értékelésében: nugae) és a kereszténység merő szem-
beállítása helyett a társadalmi háttér kérdéseit is tematizálja („functionem esse 
publicam”) és ugyancsak üdvtörténeti keretbe helyezi. A teológiai mondanivaló 
mindazonáltal ebben az esetben is az „egyházi gyülekezethez”, illetve Krisztusnak 
a pogányság feletti győzelméhez kapcsolódik. A szakasz még a 2. fejezetben olva-
sott „tota illi voluntas in Ecclesiae erat congregatione” zsoltárparafrázisra is utal 
(„non tam sibi, quam Ecclesiae Christi insultantes”). 

A 2. fejezet non arenae sanguine delectabatur metaforikus kommentárját szó 
szerint a 7. fejezet kísértésekről szóló összefoglalója veszi át. Amit a fiatal 
Hilarion megvetett, az a gonosz kísértései során mind vizualizálódik előtte: 

Interdum orantem lupus ululans et vulpecula ganniens transilivit, psallenti-
que gladiatorum pugna spectaculum praebuit: et unus quasi interfectus, et 
ante pedes eius corruens, sepulturam rogavit. (VH 7) 

A gladiátori küzdelmek porondja helyett a 18. fejezetben egy allegorikus birkózó-
jelenetről számol be az elbeszélő,428 amelynek színterére Hilarion szó szerint is 

                                                 
428 Az előkelő Orion gyógyítás-elbeszélése az egyik legbonyolultabb szerkezetű narratíva a 
csodaelbeszélések sorozatában. A démonűzés és a gyógyításért járó fizetség kérdése, azaz Hilarion 
csodatévő hatalma, valamint vagyonról való lemondása áll mesteri szerkesztésben egymás mellett. 
Az elbeszélő előbb a megszállott Oriont mutatja be, majd meggyógyításáról számol be, amely 
Hilariontól mind fizikai, mind szóbeli viaskodást követel. Orion meggyógyulását követően vissza-
tér hozzá, s ezzel kezdődik az elbeszélés második szakasza, a fizetségről szóló vita. Ahogy Hila-
rion az Oriont megszállva tartó démonokkal vitatkozott szóban, úgy vitatkozik az ajándékok 
elfogadhatóságáról Orionnal. Az ultima ratio végül éppen a démon: „Si enim haec accepero, et 
ego offendam Deum et ad te legio revertetur”. (VH 18) Ez a mondat ugyanakkor visszaköt a törté-
net kezdetéhez és keretezi az elbeszélést. Meglepő módon a fizetséggel kapcsolatos vitának is 
megtaláljuk a megfelelőjét a Hilarion fiatalkoráról szóló summáriumokban: a 3. fejezet arról szá-
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utal (palaestram meum). A megszállott előkelő ember és a szent között valóságos 
küzdelem bontakozik ki, amelyben a fizikai birkózást („ne membra collideret”) 
Hilarion a démonnal folytatott birkózássá értelmezi át („mihi meum palaestram 
dimittite”), úgy, hogy közben a fizikai küzdelem is lezajlik: 

Cumque deambularet sanctus cum fratribus, et de Scripturis nescio quid 
interpretaretur, erupit ille [Orion] de manibus se tenentium: et amplexus eum 
post tergum, in sublime levavit. Clamor ortus ab omnibus: timebant enim ne 
confecta ieiuniis membra collideret. Sanctus arridens: Silete, inquit, et mihi 
meum palaestritam dimittite. Ac sic reflexa super humeros manu, caput eius 
tetigit: apprehensoque crine, ante pedes adduxit: stringens e regione ambas 
manus eius, et plantas utroque calcans pede, simulque ingeminans, torquere, 
daemonum turba, torquere. Cumque ille eiularet, et reflexa cervice terram 
vertice tangeret: Domine, inquit, Iesu, solve miserum, solve captivum. Ut 
unum, ita et plures vincere tuum est. (VH 18) 

Az elbeszélő szerkesztői eljárása ezúttal rejtetten, a szóhasználatban és a helyzet 
teológiai értelmezésében érhető tetten. Bár a bevezető szakasz nem említi a városi 
szórakozások között a tornacsarnokot, a szakasz – különösen ha a 7. fejezet gla-
diátorjátékokról szóló megjegyzésével együtt olvassuk – Hilarion világmegvető 
bölcsességét, a pogány várossal és társadalommal szemben álló keresztény érett-
ségét, és a pogány elemeknek keresztény-szerzetesi mozzanatokká való átértelme-
zését példázza. Találunk ugyanakkor olyan szöveghelyeket, ahol ismét szó sze-
rinti megfelelést figyelhetünk meg. 

 
A summáriumszerű 3. fejezet végén arról értesülünk, hogy Hilarion tizenöt évesen 
a gázai sivatagba vonul vissza. Különleges helyválasztásához – ahogy a megelőző 
szakaszban a vagyonról való lemondásához is – az elbeszélő egy allegorikus eva-
luatív kommentárt fűz hozzá: 

Sic nudus, et armatus in Christo, solitudinem, quae in septimo milliario a Mai-
oma, Gazae emporio per littus euntibus Aegyptum, ad laevam flectitur, ingres-
sus est. Cumque essent cruenta latrociniis loca, et propinqui amicique eius im-
minens periculum denuntiarent, contempsit mortem, ut mortem evaderet. (VH 3)  

                                                                                                                                      
mol be, hogy „[P]artem substantiae fratribus, partem pauperibus largitus est, nihil sibi omnino re-
servans, et timens illud de Actibus Apostolorum, Ananiae et Sapphirae vel exemplum, vel suppli-
cium; maximeque Domini memor, dicentis: Qui non renuntiaverit omnibus, quae habet, non potest 
meus esse discipulus. Erat autem tunc annorum quindecim. Sic nudus et armatus in Christo, solitu-
dinem, quae in septimo milliario a Maioma Gazae emporio per littus euntibus Aegyptum, ad lae-
vam flectitur, ingressus est.” Azért különleges ez a hely is, mert itt a bibliai idézetet felhasználó 
evaluatív elbeszélői kommentár narratív megfelelője lesz az Orionnal való vita. A szerzetesi tulaj-
don témakörét tárgyalja még a fentieken kívül a 29. fejezet: „Interrogatus a fratribus, quid haberet, 
cur se conficeret, ait: Rursum ad saeculum redii, et recepi mercedem meam in vita mea. En homi-
nes Palestinae, et vicinae provinciae existimant me alicuius esse momenti; et ego sub praetextu 
monasterii ad dispensationem fratrum, vilem supellectilem habeo.” (VH 29), és Hilarionnak a fi-
zetséggel kapcsolatos logionjait idézi még a 22. és 27. fejezet zárlata.  
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A meglepő az, hogy az allegorikusan említett halálveszély nem marad meg teoló-
giai jelentésszintjén (a halál mint a bűnből fakadó örök halál), hanem – az elbe-
szélt idő rendjében három év elteltével – a rablók jelentette fenyegetés formájában 
konkrét alakot ölt. Erről tudósít az elbeszélő a 12. fejezetben: 

Cum habitaret adhuc in tuguriolo annos natus decem et octo, latrones ad eum 
nocte venerunt, vel aestimantes habere aliquid, quod tollerent, vel in contem-
ptum sui reputantes fieri, si puer solitarius eorum impetus non pertimesceret. 
[…] Porro clara luce reperto puero, quasi per iocum: Quid, inquiunt, faceres, 
si latrones ad te venirent? Quibus ille respondit: Nudus latrones non timet. Et 
illi: Certe, aiunt, occidi potes. Possum, inquit, possum: et ideo latrones non 
timeo, quia mori paratus sum. Tunc admirati constantiam eius et fidem, con-
fessi sunt noctis errorem, caecatosque oculos, correctiorem deinceps vitam 
pollicentes. (VH 12) 

Hilarion és az életét fenyegető rablók között éppen olyan kétértelmű vita zajlik, 
mint a szent és az Oriont vagy éppen a gázai lányt megszállva tartó démon között. 
Ennek a párbeszédnek a témája a vagyontalanság–halálveszély–halál megvetése 
gondolatsor, éppen úgy, mint a 3. fejezet summáriumának. A visszautalás szó sze-
rinti idézetek szintjén is megjelenik, amennyiben a 3. fejezet allegorikus tömör ki-
fejezéseit ismétlik Hilarion egyenes idézetben közölt szavai: „Sic nudus, et arma-
tus in Christo” (VH 3) – „Nudus latrones non timet” (VH 12); valamint „contem-
psit mortem, ut mortem evaderet” (VH 3) – „latrones non timeo, quia mori paratus 
sum”. (VH 12)429 

Az itt elmondottak nemcsak a csodaelbeszélésekre, hanem a Hilarion kísérté-
seiről szóló beszámolókra is állnak. Az 5. fejezetben olvasható erénykatalógus 
narratív kifejtését találjuk például a 8. fejezetben. Az 5. fejezetben a kísértésnek 
eltökélten ellenálló fiatal Hilarionról ezt olvassuk: 

Cogebatur tirunculus Christi cogitare quod nesciebat, et eius rei animo pom-
pam volvere, cuius experimenta non noverat. Iratus itaque sibi, et pectus pu-
gnis verberans (quasi cogitationes caede manus posset excludere): Ego, in-
quit, aselle, faciam, ut non calcitres: nec te hordeo alam, sed paleis. Fame te 

                                                 
429 Hasonló szó szerinti utalással megerősített tematikus összefüggést találunk a 4. (Hilarion böjtös 
étkezése és egyiptomi szerzetesekéhez hasonló testi munkája), valamint a 26–27. fejezet (földjüket 
művelő és szőlőt termesztő szerzetesek látogatása) között. Hilarion, aki füvek nedvéből és fügéből 
álló szűkös eledelével megtanulta a böjtölést („Herbarum ergo succo et paucis caricis […]”), egy-
szersmind szerzetesi munkát végzett („rastro humum fodiens”; „fiscellas iunco texens, aemulaba-
tur Aegyptiorum monachorum disciplinam” – VH 5) autentikusan tud segíteni a szőlőt termesztő 
szerzeteseknek, elsősorban bőkezűséget tanulni: „Cumque centum lagenis aestimata fuisset integra 
adhuc vinea, post dies viginti trecentas fecit. Porro ille parcus frater multo minus solito colligens, 
etiam id, quod habuerat, versum in acetum sero doluit.” (VH 27). Talán nem merészség hasonló 
párhuzamot észrevennünk a 6. fejezet auditív kísértései között szereplő asszonyi jajveszékelés 
(Quadam nocte, infantum cepit audire vagitus, balatus pecorum, […] planctum quasi muliercula-
rum – VH 6) és a 14. fejezetben felhangzó asszonyi jajgatás között („Iacebat ululans mater, et 
quasi inter tria filiorum discurrens cadavera, quem prius plangeret, nesciebat.” – VH 14) között, 
amelyet Hilarion ugyancsak sikerrel kezel. 
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conficiam et siti; gravi onerabo pondere; per aestus indagabo et frigora, ut ci-
bum potius quam lasciviam cogites. (VH 5) 

A három fejezeten átívelő kísértéskatalógus (VH 6–8) utolsó beszámolójában Hila-
rion szamártest-metaforája az elbeszélő beszámolójában szó szerint elhangzik, a 
böjtölésre utaló hordeum szót pedig magától a kísértőtől halljuk egyenes idézetben: 

Oravit semel fixo in terram capite, et ut natura fert hominum, abducta ab ora-
tione mens, nescio quid aliud cogitabat: insiliit dorso eius agitator, et latera 
calcibus, cervicem flagello verberans: Eia, inquit, cur dormitas? Cachinnans-
que desuper, si defecisset, an hordeum vellet accipere, sciscitabatur. (VH 8) 

Ebben az esetben a párhuzamos szerkesztés teljesen szembeötlő: Hilarion teste, 
amelyet ő maga nevezett asellusnak, a közelebbről meg nem határozott kísértő 
(agitator) hátasjószágává válik („insiliit dorso eius”), az állat rúgkapálása (calci-
tro) és sarokkal való megfékezése (calcibus verberare) között eleve etimológiai 
kapcsolat áll fenn, míg az ironikus kérdés az árpára vonatkozóan („an hordeum 
vellet accipere”) egyenes utalás Hilarion monológjára („nec te hordeo alam, sed 
paleis”). Tartalmilag tekintve pedig a 8. fejezetben leírt kísértés a böjtöléstől le-
gyengült test válasza az 5. fejezetben leírt aszketikus gyakorlatokra. 

 
Végezetül még egy példa a kísértések köréből. A 7. fejezet már érintett kísértés-
felsorolásában Hilarion imádságát megzavaró vizuális és auditív kísértések között 
találunk egy „ugató rókát”: 

Interdum orantem lupus ululans, et vulpecula ganniens transilivit, 
psallentique gladiatorum pugna spectaculum praebuit: et unus quasi 
interfectus, et ante pedes eius corruens, sepulturam rogavit. (VH 7) 

A vulpecula valóságossága szándékosan homályban marad. Az olvasó gondolhat-
ja a sivatag egyszerű, véletlenül odatévedt és az imádságot megzavaró lakójának 
(„transilivit”), ugyanakkor a gladiátorok képéhez hasonló látomásnak („gladiato-
rum pugna spectaculum praebuit”), a gonosz lélek támadásának is. A 23. fejezet-
ben Hilarion maga idézi fel képét, és értelmezi egyúttal kísértésként, amikor az őr-
jöngő baktriai tevét vonszolják elé a palesztinaiak: 

Porro ille solus perrexit obviam, et sermone Syro: Non me, inquit, terres, di-
abole, tanta mole corporis: et in vulpecula, et in camelo unus atque idem es. 
(VH 23) 

Hilarionnak a tevéhez intézett mondatában a vulpecula – camelus szembeállítás 
retorikai alakzat, erős antithesis. Alapja az állatok méretének különbsége. Ugyan-
akkor a befogadó olyan szó szerinti jelzést kap, amely felidézi a 7. fejezet kísértés-
elbeszélését, és a vulpecula-t egyértelműen azonosíthatja Hilarion kísértésének 
alanyával. Az azonosítást, amely ilyen módon teológiai jellegű kijelentésnek is 
megfelel („et in […] idem es”), egy további értekezés követi az állatok ördögi meg-
szállásával kapcsolatban, amelyet az elbeszélő terjedelmes függő beszédben idéz: 
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Docebat autem senex, hominum causa diabolum etiam iumenta corripere: et 
tanto eorum ardere odio, ut non solum ipsos, sed et ea quae ipsorum essent, 
cuperet interire. Huiusque rei proponebat exemplum, quod antequam beatum 
Iob tentare permitteretur, omnem substantiam eius interfecerit. Nec movere 
quempiam debere, quod Domini iussione duo millia porcorum a daemonibus 
interfecta sunt; siquidem eos, qui viderant, non potuisse aliter credere exisse 
de homine tantam daemonum multitudinem, nisi grandis porcorum numerus, 
et quasi a multis actus, pariter corruisset. (VH 23) 

Az értekezés a 7. fejezetre való visszautalás révén nyeri el az autenticitás látszatát. 
Ilyen módon kettős mozgást hozott létre az elbeszélő a 7. és a 23. fejezet között: a 
megszállott teve története ábrázolja narratívan a róka kísértésében felvetett élet-
rajzi témát, másfelől pedig a róka említése a magyarázó kulcs a tevében leírt je-
lenséghez. Különleges az is, hogy három, az elbeszélői eljárásmódok más-más 
szintjén elhelyezkedő utalás világítja meg a baktriai teve csodaleírását, amelyek 
eltérő irányból és tartalommal tárgyalják az eseményt. A csodaelbeszélés leg-
elején egy bevezető, a narrációra vonatkozó elbeszélői kommentárt találunk („Pa-
rum est de hominibus loqui, bruta quoque animalia quotidie ad eum furentia 
pertrahebantur”), a második a belső összefüggés megteremtése a rókára való uta-
lással, végül a harmadik elbeszélői eljárás Hilarion explicit magyarázatának függő 
idézése. Míg az első és harmadik elbeszélői eljárás világosan jelzett, addig a má-
sodik az elbeszéléssel való elmélyültebb foglalkozást kíván meg. A baktriai teve 
meggyógyításáról szóló narráció jóval összetettebb, mint első ránézésre tűnhet, 
ugyanakkor ennek révén rendkívül szervesen illeszkedik az életrajz szövetébe, 
egyszersmind a befogadótól is rendkívül árnyalt készségeket kíván meg.430 

Mindezek alapján érdemes kiemelnünk az elbeszélő szerkesztői eljárásával 
kapcsolatban, hogy az életrajz bevezető szakaszában található számos összefog-
laló jellegű elem (cirkuszi látványosságokról és a vagyonról való lemondás, rab-
lók jelentette halálveszély, az aszkézis és a kísértések különféle módozatai) nem 
egyszerűen összefoglaló jelleggel szerepel ott, hanem az életrajz során egy-egy 
többé-kevésbé markáns allegorikus vagy teológiai olvasattal bővül, vagy fordítva: 
az életrajz elején álló allegorikus magyarázatot konkrétan festi egy későbbi csoda-
elbeszélés. 

 
2) Míg az életrajz első felében (vö. VH 2–24) a szerzetesi erények kialakítása, s az 
ezekből fakadó csodák ábrázolása áll az elbeszélő érdeklődésének előterében, ad-
dig a második részében (VH 29–43) Hilarionnak az élete és a csodái által kiváltott 
hírneve elől való menekülését ábrázolja részletesen. Az elbeszélői kommentárok 
egy szálra fűzik és értékelik az itt elbeszélt eseményeket, s közben további voná-
sokkal ábrázolják az elbeszélőről magáról kialakult képet. 

                                                 
430 A szakaszra vonatkozó elemzések rendre megelégednek az ókori párhuzamok felsorolásával 
(Philostr. Vita Apollonii 6,43; Pallad. Hist. Laus. 18,27; Hist. Monachorum 21,15), és nem figyel-
nek fel arra, hogy az elbeszélés a 7. fejezetre visszautaló belső motivációval is rendelkezik. (Vö. 
FUHRMANN 1977,50) 
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Hilarionnak a hírnév elől való menekülése már a summáriumszerű 3. fejezetben 
elővételeződik. E szakasz szerzetesi életének kezdeteiről számol be: az indulásnál 
Hilarion Antalnál tett látogatása áll. Az elbeszélő szerint az ott szerzett tapasztala-
tok során születik meg Hilarionban a népszerűség elől való menekülés gondolata: 

Porro frequentiam eorum, qui ad eum [Antonium] ob varias passiones aut impe-
tus daemonum concurrebant, ultra non ferens: nec congruum esse ducens, pati 
in eremo populos civitatum: sicque sibi magis incipiendum esse, ut coepisset 
Antonius; illum quasi virum fortem victoriae praemia accipere: se necdum 
militare coepisse; reversus est cum quibusdam Monachis ad patriam. (VH 3) 

Hilarion távozását két participiummal motiválja az elbeszélő – az előbbi érzelmei-
re („ferens”), az utóbbi szerzetesi meggyőződésére, „teológiájára” („ducens”) utal. 
A fentiek értelmében tekinthetjük úgy, hogy az itt függő beszédben közvetített, a 
szerzetes és a világ viszonyát tematizáló teológiai diszkurzív állítás narratív kifej-
tése lesz az életrajz második felében minduntalan jelentkező menekülés-motívum. 

Ezt az egységesítő szálat egyrészt az elbeszélői kommentárok közvetítik. A 
csodaelbeszéléseket tartalmazó szakaszban Hilarion híre terjed, koncentrikus kö-
rökben távolodva lakóhelyétől, a gázai sivatagtól, s a kör bővülésére az elbeszélői 
megjegyzések minden alkalommal utalnak. Az első jelzést a Hilarion első csodá-
járól tudósító 13. fejezet első mondatában kapja az olvasó: 

Viginti et duos jam in solitudine habebat annos, fama tantum notus omnibus, 
et per totas Palaestinae vulgatus urbes, cum interim mulier quaedam Eleu-
theropolitana cernens despectui se haberi a viro ob sterilitatem […] (VH 13) 

Ebben az első megjegyzésben az elbeszélő maga is úgy értelmezi Hilarion első 
csodáját, mint Hilarion szerzetesi hírnevének kézzelfogható megjelenését, erre 
utal a fama tantum bevezetés. A 14. fejezet végén olvasható elbeszélői kommentár 
Aristaenete gyermekeinek meggyógyítása kapcsán tovább bővíti a hírnév határait:  

Quod postquam auditum est, et longe lateque percrebuit, certatim ad eum de 
Syria et Aegypto confluebant: ita ut multi crederent in Christum, et se mo-
nachos profiterentur. (VH 14) 

A 22. fejezetben ismét elbeszélői kommentár tudósít: a hírnév átlépi Szíria és Egyip-
tom határait; a frank testőrtiszt meggyógyítása ezen összefüggésben értelmeződik: 

Non solum autem in Palaestina, et in vicinis urbibus Aegypti vel Syriae, sed 
etiam in longinquis provinciis fama eius percrebuerat. (VH 22) 

Az életrajz második felében éppen csodáinak hatásaként maga Hilarion is útra kel, 
s bár eddig csak a híre terjedt, most saját hírnevét vándorlásával önkéntelenül is 
tovább viszi. Az elbeszélő kifejezetten megerősíti ezt az értelmezést egy olyan 
kommentárban, amelyben saját olvasatát elhatárolja egyéb lehetséges – esetleg a 
prológusban említett műfaji előzményhez hasonló írásokban található – magyará-
zatokkal szemben. Ez természetesen egyértelmű jelzés a befogadónak: a követke-
zőkben elbeszélt eseményeket megint a hírnév összefüggésében kell értelmezni. 
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Mirentur alii signa, quae fecit: mirentur incredibilem abstinentiam, scienti-
am, humilitatem. Ego nihil ita stupeo, quam gloriam illum et honorem calca-
re potuisse. (VH 30) 

Az eddigi kommentárok Hilarionnak a hírnév elől való menekülését kedvező 
fényben ábrázolták. A 43. fejezet végén található egy megjegyzés, amely tudósít a 
külvilág erre adott reakciójáról, majd kiigazítja azt: 

Disseminaverat enim hoc de eo rumor, diu eum in eodem loco manere non 
posse. Quod ille non levitate quadam, aut puerili sensu victus faciebat; sed 
honorem fugiens et importunitatem; semper enim silentium et vitam igno-
bilem desiderabat. (VH 43) 

A hírnév tematikát eddig vizsgált esetekben az elbeszélői kommentárok érintették. 
Találunk ugyanakkor egy olyan szakaszt is, amelynek célja a hírnév terjedésének 
narratív bizonyítása, úgy, hogy maga kommentár ebben az esetben hiányzik! 

Dum haec ita geruntur in Sicilia, Hesychius discipulus eius, toto senem orbe 
quaerebat, lustrans littora, deserta penetrans; et hanc tantum habens fiduci-
am, quia ubicumque esset, diu latere non posset. Transacto igitur iam trien-
nio, audivit Methonae a quodam Iudaeo, vilia populis scruta vendente, pro-
phetam Christianorum apparuisse in Sicilia, tanta miracula et signa facien-
tem, ut de veteribus sanctis putaretur. (VH 38) 

Az itt elmondott epizód narratív illusztrációja annak, hogy Hilarion szerzetes-
életéből fakadó csodáinak híre nem pusztán a birodalom távoli tartományainak ke-
resztény vagy megérő pogány lakóhoz, hanem a zsidóság körébe is eljutott. Hi-
szen a magányt kereső Hilarion csodás életéről a zsidó kereskedő is hallott, sőt 
valamiféle interpretatio Iudaica-val a próféták egyikének tekintik ők is. 

 
Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a Vita Hilarionis narratívájában Hilarion ván-
dorlásának egységesítő szála mind az elbeszélő kommentárjaiban, mind elbeszélő 
szakaszaiban megjelenik, s kiemelkedő fontossággal bír. Sőt túl is mutat az elbe-
szélt történet határain, és pragmatikai jelentőségre tesz szert. A Hilarion által be-
járt út, amely Palesztinából Egyiptomon, majd Dalmácián keresztül Ciprusra és 
végül – holttestének ellopása következtében – vissza Palesztinába vezet, egyben 
hírnevének útja is. A hírnév pedig azt jelenti, hogy nemcsak vele, hanem az általa 
képviselt szerzetességgel is megismerkednek az Oikumené lakói. Ily módon útját 
a szerzetesség elterjedése allegoriájának is tekinthetjük. Ezen a ponton új megvi-
lágításba kerül a prológusban tárgyalt hírnév–elbeszélő kérdéskör. Az elbeszélő 
Hilarion hírneve terjedéséről szóló beszámolójával maga is hozzájárul a hírnév 
terjesztéséhez. Egy sajátos metafikciós lépéssel az elbeszélő aktus maga is Hilari-
on utazásának meghosszabbítása, folytatása. Sőt még tovább mehetünk: a Hilarion 
és az általa képviselt szerzetesség hírnevéről szóló beszámoló megírása ugyancsak 
ikonja, sajátos metonímiája annak a tanító folyamatnak, amellyel Jeromos, a szer-
ző a művön kívüli munkásságában (elsősorban levelezésében és teológiai írásai-
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ban) a monasztikus életeszményre, a szerzetesség megvalósítására neveli aszketi-
kus érdeklődésű befogadói körét!431 Ahogy a Hilarion megjelenítette szerzetesség 
történetébe bevezeti a tanítómester tanítványait (az olvasókat), ugyanúgy vezeti be 
Jeromos az extratextuális valóságban ugyanazt a befogadói-tanítványi kört a szer-
zetesség elméletébe.432  

AZ ELBESZÉLŐ MINT TANÍTÓMESTER – ÖSSZEFOGLALÁS 

A Vita Hilarionis elbeszélőjéről összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a megkérdő-
jelezhetetlen, állításának igazolására nem szoruló tanító szerepe jellemzi. Ez a 
tanítómesteri attitűd megjelenik mindentudásában, vagy mindentudása korlátozása 
esetén a vallásos olvasat melletti elköteleződésében; továbbá kommentárjaiban, 
legyen szó akár a megértő, együtt érző, a cselekményt kívülről szemlélő, akár eva-
luatív, értékrendszert közvetítő, a teológiai és aszketikus összefüggésteremtést 
megteremtő megjegyzésekről. A tanítói szerepet találjuk meg az elbeszélő önin-
szcenírozó, elbeszélői tekintélyét megalapozó megjegyzéseiben, teológiai és egze-
getikai képességeinek megcsillogtatásában, valamint a bibliai intertextualitást 
aktualizáló jegyzeteiben egyaránt. 

Fontos kiemelnünk, hogy ez a tanítói attitűd már magában a prológusban adott, 
az abban megszólaló szerzői hangot is jellemzi. A prológusbeli vitatkozása az iro-
dalmi ellenfelekkel már a tanítómester megbízhatóságának tematikáját vetíti elő, 
ugyanígy az életrajz sajátos olvasatát jelentő csodák melletti előzetes elkötelező-
dése is. Valahányszor tehát az elbeszélés során a narrátor explicit módon jelentke-
zik, megerősíti és elmélyíti a már a prológusban bevezetett önképét. Mindezek 
mellett feltűnő – és ennyiben megelőlegezzük a következő fejezet elemzéseit – 
hogy az elbeszélés mimetikus helyeibe (egyenes beszédben közölt idézetek, belső 
fokalizáció) is beleszövődik finom átmenetekkel az elbeszélő szólama, amelyben 
ő a tanító és a történetíró szerepében szólal meg. Ebben a finom kettősségben ra-
gadható meg a Vita Hilarionis sajátossága, s ez a vonása az, amely a hagiográfiai 
irodalomnak is maradandó hagyományt alkot. Az már egy további sajátos fejlődés 
eredményének tekinthető, hogy a hagiográfiai irodalomban a későbbiekben a mi-
mézis-diegézis együttes jelenléte átalakul és eltolódik vagy a tiszta „mimézis” 
(szó szerinti idézetek, „logionok” közlése) vagy a tiszta „diegézis” (tiszta csodale-
írások) irányába. 

                                                 
431 Alátámasztja ezt az értelmezést Stefan Rebenich megállapítása, aki Jeromos jelentőségét abban 
látja (s ezt már a 375 körül keletkezett Vita Pauli-ra és Eusebios Chroniconjának kiegészítésére is 
érti), hogy sikerrel észrevett a római befogadóközösségben egy olyan igényt, amely irodalmilag 
nem volt lefedve, s erre az igényre ő megfelelő irodalommal válaszolt. Szükség volt – a Jero-
mostól függetlenül – kialakuló monasztikus köröknek szerzetesirodalmi és teológiai támogatásra, 
hiszen genezisükben is erre voltak ráutalva. Jeromos pedig ennek elébe ment, és a tanító helyzeté-
be helyezkedett. Ehhez lásd: REBENICH 1992, 139. 
432 Ehhez lásd még a római kora és késő császárkori irodalmi nyilvánosság működéséről szóló ex-
kurzust a fejezet végén. 
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Exkurzus III. – Elbeszélő, befogadó,  
paratextusok és recepcióesztétika 

A három jeromosi szerzeteséletrajz elbeszélőit vizsgálva már a kérdésfeltevés elő-
zetesen meghatározott szempontjai miatt is elemeztem az implikált befogadó jel-
lemzőit, és arról is többször szó esett, hogy az életrajzok milyen sajátos befogadói 
magatartást várnak el olvasóiktól. Az így kialakított képet tovább árnyalta a mű-
vek paratextusaiból adódó megfigyelés, egyfelől a művek prológusában, epilógu-
sában, illetve elbeszélő részében megszólaló narrátorok megkülönböztetése, más-
felől a Vita Hilarionis esetében az elsődleges befogadót konkrét vonásokkal jel-
lemző ajánlás. 

A paratextusok egy további, az előzőekben ugyancsak tárgyalt lehetőségre irá-
nyították a figyelmünket: a narratológiai leírás nyitottságára a kontextualizálás, 
történelmi-társadalmi szitualizáció irányába. Ezen a ponton kínálkozik az a lehe-
tőség, hogy a Vita Hilarionis dedikációjának kapcsán továbblépjünk a recepció-
esztétika irányába, és vizsgáljuk azt a kört, amely Szent Jeromos szerzeteséletraj-
zainak elsődleges befogadója volt. A következőkben – minthogy a prológusok és 
az ajánlás lehetőségeit már feltártam – egy további paratextus-típus, az auktoriális 
epitextus tükrében vizsgálom röviden a szerzeteséletrajzoknak a IV. század végi 
keresztény irodalmi nyilvánosságában elfoglalt helyét. 

Ez a kitérő egyszersmind egy filológiai módszertani kérdés pontosabb meg-
világítására is lehetőséget ad. A Jeromos-filológiát ugyanis a kezdetektől foglal-
koztatja a lehető legpontosabb Jeromos-kronológia felállítása, beleértve ebbe az 
egyes munkák keletkezési körülményeinek és recepciójának kérdését is.433 Ennek 
elkészítésében elsősorban Jeromos levelezése, egzegetikai munkáinak előszavai, 
teológiai és polemikus műveinek futólagos megjegyzései, illetve hosszabb-rövid-
ebb szakaszai nyújtanak ígéretes, ámde nem minden esetben kellően reflektált ki-
indulópontot. A források tartalmaznak a művek „főszövegéből” vett textusokat és 
paratextusokat egyaránt. A kifejezetten nem autobiográfiai szövegek életrajzi fel-
használása mindazonáltal legalábbis elméleti kétségeket vet fel,434 miközben az 
esetleg kevésbé problematikus paratextusok nem ritkán kívül maradnak az érdek-
lődés körén. 

                                                 
433 Biográfiák, amelyek egy-két helyen rendre pontosítani is próbálják a korábbi Jeromos-kronoló-
giákat: GRÜTZMACHER 1901–1908; CAVALLERA 1922; NAUTIN 1974; REBENICH 1992; KELLY  
2003; WILLIAMS 2006. 
434 Például az Ep. 22,7 (amelyben Jeromos chalkisi sivatagi lakóhelyének kegyetlen környezetét és 
ottani szenvedéseit ecseteli) életrajzi értelmezésének veszélyeire hívja fel a figyelmet: BURRUS 

2001, 443–444. Az Ep. 24, az Asella dicséretét tartalmazó levél hagiografikus stilizáltságára hívja 
fel a figyelmet a történetiség igényével szemben: LETSCH-BRUNNER 1998, 64. 
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Irodalmi körök az ókori római társadalomban 

Ahhoz, hogy Jeromos korának irodalmi működését megértsük, röviden szükséges 
vázolnunk az irodalmi szövegek késő ókori körforgásának mikéntjét. Az irodalmi 
nyilvánosság az ókori római társadalom számos további jelenségéhez hasonlóan a 
patrónus-kliens viszonyon belül helyezhető el. E viszony két eltérő társadalmi 
helyzetű személy között egyfelől az aszimmetria, másfelől a javak kölcsönös cse-
réje mentén szerveződik.435 A csere ugyan elsősorban anyagi jellegű, ám a befo-
lyásos patrónus az anyagi támogatás mellett társadalmi státuszt is kölcsönöz a pat-
ronáltjának, míg az író kíséretet, szórakoztatást és az irodalom által garantált hír-
nevet biztosít mindezért cserébe. Az irodalom közvetítette patrónus-kliens kap-
csolat dinamikus, a társadalmi interakciók egész sorát teszi lehetővé, amelyek 
egyéb típusú patrónus-patronált viszonyokban kevésbé jelentkeznek. A patronált 
írók esetenként előkelőbb társadalmi réteghez tartoznak, s így nagyobb független-
séget is élveznek, mint egy átlagos kliens, részesei lehetnek további patrónus-pat-
ronált kapcsolatoknak, amelyek révén egy különleges hálózat tagjaivá válnak. 
Éppen ezért a patrónus és a támogatott író függőségi viszonyát inkább az amicitia, 
a barátság fogalmával szokás leírni.436 Az amicitia meghatározta irodalmi körben 
nyílik meg az írónak az alkotás, a felolvasás (recitatio), a terjesztés és a kritika fo-
gadásának lehetősége.  

Amint Raymond J. Starr Cicero és Plinius levélkorpuszainak elemzése alapján 
kimutatta,437 egy szerző műve végső változatát rendszerint elsőként egy közeli ba-
rátjának (a munka dedikáltjának) küldi el, aki javításokat indítványoz, s egyben 
egyfajta – baráti – kritikát is biztosít. Az ez alapján elvégzett első javítást köve-
tően a szerző kiterjeszti azoknak a körét, akik hozzájuthatnak művéhez. Vagy sa-
ját költségére másolatokat készíttet, vagy – s ez a gyakoribb – felolvasást tart, 
amelyre baráti-irodalmi köre tagjait hívja meg. Az itt megjelenő közönség, amely 
barátokból és patrónusokból áll, még mindig elfogadó és barátian kritikus beállí-
tottságú. A mű egyelőre szerzője ellenőrzése alatt marad, hiszen másolatai még 
nem kerültek be a szélesebb irodalmi áramlásba, lehetséges irodalmi vetélytársak 
nem, csak a belső kör ismeri. Az értékelés és esetleges javítás után jut ki a széle-
sebb irodalmi nyilvánosság – egyben a kritikusok vagy irodalmi ellenfelek – elé. 
E harmadik lépés történhet úgy, hogy a mű címzettje nyilvánossá teszi másolatok 
készíttetésre révén, vagy – ha a szerző anyagi háttere lehetővé teszi – maga is sok-
szorosíttatja, és társadalmi kapcsolatain keresztül terjeszti a művet. A dedikáció 
címzettje, a patrónus ajándékként tovább küldheti saját baráti körének (s ekkor a 
másolást maga finanszírozza), vagy a művet ajánlja e baráti körön belül, s azok, 
akiknek a munka fölkeltette az érdeklődését, kölcsönkérik tőle az eredeti példányt, 
hogy maguk másoltassák. Akárhogy is, az nyilvánvaló, hogy az eredeti címzett 
rendkívüli szerepet játszik a mű terjesztésében, s egyúttal a szerző ismertté válásá-
                                                 
435 A patrónus-kliens modellhez lásd: SALLER 1982, 7–40. 
436 Ehhez lásd SALLER 1989, 49–62. 
437 STARR 1987. A cikk az irodalmi körforgás egyik legjobb összefoglalása, amelyeken a követke-
ző megállapítások is alapulnak. A témához lásd még: GAMBLE 1995, 84–85. 



 149

ban is. Cserébe pedig a dedikáció nyújtotta elismerést kapja: ugyancsak ismertsé-
get – akár a halálán túl is. Az ajándékozás és a könyvek cseréje, kölcsönzése során 
a hálózaton belül az értékek cseréje indul meg, s mindez ingyen, mintegy a meg-
ajándékozott személy belső értékének elismeréseként. Aki tehát bekerült ebbe a 
hálózatba, kiváltságos helyet kapott, akár szerzőként, akár olvasóként. 

E körforgás további sajátos jellemzője az, hogy a művek – amint az előkészítő 
fázist követően útjukra indulnak a másolás során – kikerülnek szerzőjük kontrollja 
alól. Egyfelől az egyes lemásolt példányokból a szerzőnek közvetlen anyagi hasz-
na már nem származik, másfelől a könyvek tartalmát, amely a másolás során ro-
molhat és változhat, már nem, vagy csak nehezen tudja befolyásolni. A befogadó 
sem tudhatja mindig, hogy az illető változat a végső változat-e, sőt esetenként azt 
sem, hogy a könyv, amelyet a kezében tart, az illető szerző hiteles műve-e. A re-
cepció irányításának ezért egyedül lehetséges eszközei itt megint csak a megfelelő 
paratextusok: a kísérő szövegek. 

A Jeromos korában, a IV. század közepén megszilárduló keresztény környezet-
ben tovább élnek az irodalmi nyilvánosságnak már az Augustus-korban kialakult 
struktúrái, ha helyenként megváltozott tartalommal és esetleges hangsúlyeltolódá-
sokkal is. Az a kör, amely a IV. század folyamán egyre szélesebb körben működő 
monasztikus-aszketikus íróknak a befogadó közeget biztosítja, a római szenátori 
arisztokrácia, s elsősorban annak is a női tagjai.438 A IV. század közepétől fogva 
az arisztokrata asszonyok körül megjelennek az éppen kialakulóban lévő szerzete-
si irányzatok (az özvegységet és szüzességet városi házi közösségben megélő 
„remeteség”, valamint a keleti szerzetesség hatására a monasztikus közösségeket 
hangsúlyozó „szerzetesség”) képviselői, s népszerűsítik felfogásukat. A talán A-
thanasius hatására még a 340-es években megtért – arisztokrata asszonyok és ké-
sőbb hozzájuk csatlakozó társaik vagy leszármazottaik társadalmi státuszuk és 
gazdasági forrásaik révén támogatást, nyitottságuk és elkötelezettségük révén pe-
dig befogadó közeget és kapcsolati hálót jelentenek a szerzetesség gondolata lel-
kes terjesztőinek. Ez a kör kiegészül a római klérus előkelő tagjaival, elsősorban a 
római püspökkel s az arisztokrata asszonyok támogatását ugyancsak élvező pap-
sággal (gondoljunk az antiochiai Paulinusra vagy a többször említett salamisi Epi-
phaniusra). Példának okáért Damasus pápa, Jeromos valódi patrónusa volt az, aki 
(Paulinus és Epiphanius mellett) őt az aszketikus elkötelezettséget tápláló arisz-
tokrata körökbe bevezette. 

E körök hagyományában régtől fogva jelen van az irodalom pártfogása, ám bi-
zonyos hangsúlyok a szerzetesi-keresztény közegben megváltoztak.439 Az erede-
tileg a császártól kiinduló hierarchikus patrónusi rendszert felváltotta az egyes 
egymással versengő szenátori családok körül kialakult hálózat; a patrónus-patro-
nált viszonyt meghatározó függőség pedig tartalmilag helyet adott a tanár-tanító 
viszonynak. Ebben az anyagi forrásokat és kapcsolati hálót nyújtó patronáló 
asszonyok erőteljesebben rá vannak utalva író tanáraik tudására és szavahihetősé-

                                                 
438 Ehhez lásd különösen is: REBENICH 1992, 141–208. 
439 A IV. századi irodalmi nyilvánosság kérdéséhez lásd: LAYTON 2002, valamint SCHOR 2009. 
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gére. A költészeten keresztül megvalósuló hírnév helyett a patronált személyek 
most azt az „ezoterikus” tudást kínálják fel, amelyre maguk keleti tanulmányaik 
vagy konkrét szerzeteséletük során tettek szert. Mindez pedig olyan változás, 
amely a hagyományos retorikai elemek között (dedikáció, előszavak, ajándékok 
küldése és fogadása) újdonságként irodalmi formában is megjelenik. A művek 
paratextuális eszközei mellé Jeromos egy további eszközt is választ, amellyel az 
előkelő aszketikus körökkel való kapcsolatát fenntartja és szervezi: a hasonló re-
cepcióirányítási céllal már a római irodalom ezüstkora óta használt levél műfaját. 

A Vita Pauli és kísérő levele 

Vizsgáljuk meg tehát az irodalmi körök eddig vázolt működését néhány levélen 
keresztül. Jeromos 379-re datált 10. levele a Vita Pauli kísérőlevele (tehát egy epi-
textusa) amellyel a százéves concordiai Paulusnak küldi el ajándékba művét. A 
levél végén a következőket olvassuk (Ep. 10,3): 

Doctissimi quique Graecorum, de quibus pro Flacco agens luculente Tullius 
ait: „ingenita levitas et erudita vanitas”, regum suorum vel principum laudes 
accepta mercede dicebant. Hoc ego nunc faciens pretium posco pro laudibus. 
et ne putes modica esse, quae deprecor, margaritam de evangelio postularis, 
„eloquia Domini eloquia casta, argentum igne examinatum terrae, purgatum 
septuplum,” scilicet commentarios Fortunatiani et propter notitiam persecu-
torum Aurelii Victoris historiam simulque epistulas Novatiani, ut, dum sci-
smatici hominis venena cognoscimus, libentius sancti martyris Cypriani bi-
bamus antidotum. Misimus interim tibi, id est Paulo seni, Paulum seniorem, 
in quo propter simpliciores quosque multum in deiciendo sermone laboravi-
mus. Sed nescio quomodo, etiam si aqua plena sit, tamen eundem odorem la-
goena servat, quo, dum rudis esset, imbuta est. Si hoc munusculum placuerit, 
habemus etiam alia condita, quae cum plurimis orientalibus mercibus ad te, 
si Spiritus Sanctus adflaverit, navigabunt. 

Az idézett szakasz első része a címzett személyén keresztül bepillantást enged ab-
ba a hálózatba, amelyben az egyes irodalmi művek keringtek. Az illető öreg conc-
ordiai Pál, Jeromos barátjának és iskolatársának, Rufinusnak a földije, gazdag teo-
lógiai gyűjteménnyel rendelkezett, s az 5. levél tanúsága szerint az idézett műve-
ken túl volt egy Tertullianus-kódexe is, amelyet valamikor Rufinusnak adott köl-
csön (Ep. 5,2). A kutatásban felmerült az a vélemény, hogy Jeromos a Vita Pauli-t 
az idézett levél tanúsága szerint nemcsak amolyan születésnapi ajándékként küldi 
neki, hanem neki is ajánlja, azaz őt választja a munka első kritikusának, s egyben 
rábízza a munka további terjesztését is.440 Ténylegesen emellett szól az, hogy 
Jeromos a művecske másolásáról maga gondoskodott (maga finanszírozta azt); a 
levél tanúsága szerint nem kérésre, hanem ajándék gyanánt küldte el; továbbá Pál-
nak szóló ajánlata, miszerint könyvtára további érdekességeket is tartogat, végül 

                                                 
440 HARVEY 2005, 287. 



 151

az a tény, hogy a concordiai Paulus jelentős könyvtárral, illetve – ennek megfele-
lően – kiterjedt irodalmi kapcsolati hálózattal rendelkezett. A szöveghagyomány-
ban mindazonáltal nincs nyoma a dedikációnak, és a szokásosan mellette felhozott 
további érvek sem tűnnek igazán meggyőzőnek.441 Jeromos ajándékozói buzgal-
mának vagy éppen a concordiai Paulusnak köszönhetően a kis munka végül rend-
kívüli ismertségre tett szert a római arisztokrata körökben, s a műben bemutatott 
első remete, Paulus neve a szerzetesi élet metaforájává vált.442  

A 10. levélben a dedikációhoz hasonló további epitextuális funkciót is megfi-
gyelhetünk: Jeromos az idézett szakaszban áttételesen saját retorikai iskolázott-
ságáról és mindenekelőtt műve stílusáról is szól. Azzal érvel, hogy bár maga ép-
pen „simplicior”  (egyszerűbb) olvasóközönsége miatt minden tőle telhetőt meg-
tett stílusának közérthetőségén fáradozva (in deiciendo sermone), de a dolgok ter-
mészetes rendje az, hogy irodalmi képzettségét senki sem vetheti le, az nyomot 
hagy a frissen keletkezett művön. Ez a fajta játékosság éppen a Vita Pauli retori-
kai csiszoltságát evokálja. S az edénymetafora mellett van még más is: a „mű-
vecskét” szerzője egy több műből álló sorozat kezdetének tekinti, amelyet „elrej-
tett dolgoknak” nevez. Érdemes idézni magát a latin szöveget: 

[…] habemus etiam alia condita, quae cum plurimis orientalibus mercibus ad 
te, si Spiritus Sanctus afflaverit, navigabunt.  

A „condita” többjelentésű szó: vagy a condo, condere (‘elrejt’), vagy a condio, 
condīre (‘megfűszerez, ízletessé tesz’) ige participium perfectumi alakja. Egyetlen 
magánhangzó-hosszúság csak a különbség: ha a condǐta olvasatnál maradunk, ak-
kor „elrejtett dolgokról” van szó, ha pedig a condīta alakot vesszük, akkor „nya-
lánkságokról”. Ez utóbbi mellett szól az olvasónak az orientales merces („keleti 
áruk”) különleges fűszereket, illatszereket és édességeket felidéző szövegkörnye-
zete is. Mindez kiegészül azzal a merész és megint csak többféleképp értelmez-
hető képpel, hogy a keleti áruk sikeres behajózásáért a Szentlélek fuvallata lesz 
felelős: mint vitorlát dagasztó szél és mint sugalmazó fuvalom.443 A 10. levél te-
hát könnyed, ám retorikailag gondosan kidolgozott, különleges, ízes olvasmány-
élményt ígér. Ha mindezt összehasonlítjuk a Vita Pauli csiszolt, éppen nem humi-
lis stílusával és különleges tartalmával (gondoljunk Antoniusnak a sivatagba mint 
a szerzetesélet imaginárius terébe való behatolására, s az ott megjelenő szatírra és 
hippokentaurosra), a levél egyáltalán nem túloz. Az utalások rendszerével, illetve 
magával az utalásrendszer csiszolt stílusával irányítja a befogadót, elsődlegesen az 

                                                 
441 Vö. HARVEY 2005, 288. 
442 Vö. Ep. 58.5.3; 22.6.1; 108.6.2. 
443 Ennek párhuzama már a 2., ugyancsak erősen retorikus levélben megtalálható: „Et quia paulu-
lum non tam desivi a vitiis, quam coepi velle desinere, nunc me novis diabolus retibus ligat, nunc 
nova inpedimenta proponens maria undique circumdat et undique pontum, nunc in medio constitu-
tus elemento nec regredi volo nec progredi possum. Superest, ut oratu vestro Sancti Spiritus aura 
me provehat et ad portum optati litoris prosequatur.” (Ep. 2) A tenger és a „Szentlélek fuvallata” 
itt viszont kizárólag metaforikusan értendő: a monasztikus életre törekvő ember akadályaira, illet-
ve az azok közül kivezető segítségre utalnak. 
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öreg Paulust és – minthogy az antik levelek általában szélesebb nyilvánosságnak 
szólnak – vele együtt mindazokat, akik a Vita Pauli-t és a levelet párhuzamosan 
olvassák. A jelen vizsgálat keretein messze túlmutató kérdés az, hogy a mai ol-
vasó milyen mértékben veheti figyelembe akkor, amikor a Vita Pauli történeti hát-
terét és referenciális viszonyait kezdi vizsgálni. Az talán mindenképp elmondható, 
hogy a történetiség és fikcionalitás kérdésében ugyancsak az „egzotikumra” utaló 
mozzanatok lesznek az irányadók.  

Ezek után érdemes kis kitérőt tennünk. Jeromos további leveleiben is tesz egy-
egy megjegyzést a korabeli irodalmi kommunikációval kapcsolatban.444 Részt 
vesz a könyvek küldésében és másoltatásában, különösen betlehemi korszakában, 
ahol kisebb apparátus: külön másolóműhely és fizetett másolók is rendelkezésére 
állnak a munkák sokszorosításra. Ebben a szakaszban Jeromos Rómában élő 
arisztokrata barátai gondoskodnak a munkák megismertetéséről abban az olvasói 
körben, amelybe bejárásuk, illetőleg amelyre hatásuk van. Természetesen a szerző 
öninszcenírozása – saját irodalmi profiljának megteremtése – is fontos, főleg ami-
kor a távolról kell azt fenntartania.445 393-ban Jeromos levelet ír Rómába egy 
bizonyos Desideriushoz és feleségéhez, Serenillához, amelyben meghívja őket 
Betlehembe. Ebben arra bíztatja a címzetteket, hogy haen valamely művére szük-
ségük volna, forduljanak Marcellához (az Aventinuson) vagy a szerzetes Dominó-
hoz. Majd hozzáfűzi (Ep. 47,4): 

Scripsi librum de Illustribus Viris, ab Apostolis usque ad nostram aetatem, 
imitatus Tranquillum, Graecumque Apollonium: et post catalogum plurimo-
rum, me quoque in calce voluminis quasi abortivum et minimum omnium 
Christianorum posui; ubi mihi necesse fuit usque ad decimum quartum an-
num Theodosii Principis quae scripserim breviter annotare: quem librum 
cum a supradictis sumpseris, quidquid de indice minus habueris, paulatim 
scribi faciam, si volueris. 

Egy olyan kézírásos kultúrában, amelyben a magánemberek által fenntartott kör-
forgás biztosította a könyvek elterjesztését, rendkívül hasznos lehetett, ha egy fi-
atal és ambiciózus szerző maga elkészítette saját műveinek listáját, amelyet az azt 
tartalmazó munkával – esetünkben a De viris illustribus-szal – együtt rögtön le is 
másolhattak az érdeklődők.446 A szakasz elején szereplő Tranquillus neve pedig 
az intertextuális kapcsolatokat aktualizálja, hiszen a levélhez csatolt mű, a De vi-
ris illustribus ugyancsak az ő említésével kezdődik (1.1): 

Hortaris me, Dexter, ut Tranquillum sequens, ecclesiasticos Scriptores in or-
dinem digeram […]. 

                                                 
444 Legkorábbi példa erre az 5. levél még chalkisi korszakából. Jeromos ebben utal a levélhez 
csatolt – nem hagyományozódott – listára is, amely a címzettől, Florentinustól kért (Tertullianus-?) 
műveket tartalmazza. A könyvekért cserébe saját könyvtárának példányait ajánlja fel. A levél ér-
telmezéséhez: REBENICH 1992, 94. 
445 Vö. WILLIAMS  2006, 97. 
446 WILLIAMS  2006, 243. 
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Caius Tranquillus Suetonius, az ezüstkori történetíró említése persze tágabb 
összefüggést is megnyit: a népszerű előképre való hivatkozás az érdeklődés fel-
keltését szolgálja úgy a levélben, mint a műben. A műfaji előzmények említésén 
és a reklámon túl az irodalmi elittől térben távol lévő szerzőnek esetenként arra is 
szüksége van, hogy római olvasóit filológiai kérdésekről tájékoztassa, továbbá – 
minthogy művei a másolás során önálló életre keltek – egyes, a neve alatt futó for-
dításoktól el is határolódjék. Mindebben megint csak a levél műfaja van 
segítségére.447 

                                                 
447 Vö. Ep. 71.5. További példák: Ep. 47.3.2 REBENICH 1992, 262; Ep. 123, REBENICH 1992, 289. 
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III. Az elbeszélés hogyanja 

Módszertani alapok 

Az elbeszélés módjának fogalmát Gérard Genette vezeti be és tárgyalja a Discours 
du récit című, a Figures III. kötetében 1972-ben megjelent, s az A la recherche du 
tamps perdu narratívája elemzésének szánt eddig is alapvetésként hivatkozott 
munkájában. A narratív diszkurzus elemzésére létrehozott kategóriák hátterében 
az a Todorovon nyugvó elméleti kiindulópont áll, amely szerint Genette az elbe-
szélést mint nyelvi produktumot az „ige” („igei forma”) kibővítésének tekinti,448 s 
ennek megfelelően a grammatika szabályai szerint három igekategória, a tempus 
(idő), a modus (mód) és a persona (személy, amelyet Genette tudatos döntéssel 
„hangnak” nevez) szempontjából tárgyalja.449 

A mód igekategóriájának alkalmazhatóságát az elbeszélésre (egész pontosan az 
elbeszélést létrehozó narratív aktusra, a narrációra) Genette az igemódokban meg-
jelenülő „fokozatossággal” indokolja. A Littré-re visszanyúló definíció szerint 
maguk az igemódok arra szolgálnak, hogy az igével (igei állítmánnyal) kifejezett 
dolgot más-más szempontokból ábrázolják.450 A narratív információ különböző 
fokozatokban közvetíthető, mind a megosztott információ mennyisége, mind a 
közvetítés iránya szempontjából. E két mozzanatot nevezi Genette „távolságnak” 
valamint „perspektívának”, s a képzőművészeti alkotások befogadásának hasonla-
tával szemlélteti: 

„Distanz” und „Perspektive” […] sind die beiden wesentlichen Weisen jener 
Regulierung der narrativen Information, die der Modus darstellt, – so wie 
meine Wahrnehmung eines Gemäldes hinsichtlich ihrer Schärfe von der Dis-
tanz zu ihm abhängt, und hinsichtlich ihrer Weite davon, welche partiellen 
Hindernisse je nach Standort meinen Blick verstellen.451 

TÁVOLSÁG 

A „távolság” tárgyalásában Genette Platón Állama III. könyvének a beszéd epikus 
és drámabeli visszaadásáról szóló szakaszát veszi alapul,452 amelyben Platón a 
narráció két módját állítja egymás mellé. Ennek alapján Genette a szereplők által 
mondott szavak (itt ezekről, és nem az események elbeszéléséről van szó) közvet-
len, „drámai” idézését mimézisnek (más szóval dramatikus módnak), az elbeszélő 

                                                 
448 GENETTE 2010 [1972], 13–14. Magyarul: GENETTE 1996 [1972], 65. 
449 GENETTE 2010 [1972], 15. 
450 GENETTE 2010 [1972], 103. 
451 GENETTE 2010 [1972], 103. 
452 392c–395. 
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általi összefoglalását és függő idézését diegézisnek (narratív modusnak) nevezi, és 
különbségüket a közvetítettség fokában ragadja meg. Mind a diegézis, mind a 
mimézis közvetített, csakhogy a mimézisben a közvetítettség elleplezett. Ilyen 
módon a diegézis „eltávolítottabb”, mint a mimézis. Ahogy említettük, már Platón 
is a szereplők szavainak közvetítettségéről beszél, és nem említi az események 
elbeszélését. Genette hangsúlyozza, hogy diegézis és mimézis közötti különb-
ségtétel csakis a szavak közvetítése szempontjából, a függő és az egyenes beszéd 
szembeállításában lehetséges, az események bárminemű – a valóságosság illú-
zióját megerősítő vagy éppen a közvetítettséget hangsúlyozó – elmondása mindig 
a diegézis szintjére vonatkozik. Természetesen ezen belül is feltehető a távolság 
kérdése, de ez egy új tárgyalásmódot kíván – s ez Genette egyik újdonsága.453 

Az események valósághű közvetítése – bármennyire keltse is a valóságosság 
érzését – minthogy a nyelven kívüli és a nyelvi valóság között közvetít, sosem le-
het mimézis, mindig csak a mimézis illúziója.454 Genette ugyanakkor azt vizsgál-
ja, hogy mitől tűnik egy elbeszélő szakasz mégis mimetikusabbnak a másiknál. 
Két jellemző tényezőt különböztet meg ennek során, amelyek közül az egyik a 
narratív információ mennyisége, a másik pedig az elbeszélő jelenlétének foka. Ge-
nette a következő képletben foglalja össze a két faktor együttjárását: 

Information + Informant = K(onstant), aus der folgt, dass sich Informations-
quantum und Anwesenheit des Informanten umgekehrt proportional zueinan-
der verhalten, wobei die Mimesis durch ein Informationsmaximum und ein 
Informantenminimum, die Diegesis durch das umgekehrte Verhältnis defi-
niert ist. 455 

Még egyszer: Genette szerint a mimézis (vagy éppen a mimézis jól sikerült illúzió-
ja) nem más, mint a narratív információ maximuma és az elbeszélő jelenlétének 
minimuma, míg a diegézis a narratív információ minimuma az elbeszélő instancia 
maximuma mellett.  

Nyelvi  események közvetítése 

Egyszerűbb a helyzet a nyelvi események közvetítésénél, amelyben nyelvi jel 
közvetít nyelvi jelet, s legfeljebb a médiumváltással kell számolni. Genette a 
szereplők szavainak közvetítését illetően a narratív távolságnak három fokozatát 
különbözteti meg, amelyek egyébként a stilisztikákból is ismerősek, és a külön-
böző nyelvterületek irodalomtudományában és grammatikáiban hozzávetőlegesen 
hasonló elnevezésekkel szerepelnek. Ezek rendre a narrativizált / elbeszélt beszéd, 
(narrativisierte oder erzählte Rede; discours narrativisé / raconté; record of speech 

                                                 
453 A platóni megkülönböztetésre más modern szerzők is felfigyeletek, összefoglalásul: MARTI-
NEZ–SCHEFFEL 2009, 48.  
454 GENETTE 2010 [1972], 106.  
455 GENETTE 2010 [1972], 106, kiemelés az eredeti szövegben. 
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act);456 a függő beszéd (transponierte / indirekte Rede; style indirect; indirect dis-
course) és hozzá kapcsolódóan a szabad függő / átélt beszéd (erlebte Rede; style 
indirect libre; free indirect discourse);457 végül a leginkább mimetikus forma, az 
egyenes beszéd (berichtete Rede; discours raporté; direct discourse).458 Ezek a 
formák elhelyezhetőek ismételten a diegézis és a mimézis, azaz a narratív és a 
dramatikus mód pólusai között úgy, hogy a leginkább diegetikusnak a narrativi-
zált beszéd, leginkább mimetikusnak pedig az egyenes beszéd (vagy azon túlme-
nően az ennek alfajaként elképzelt, a gondolatok közlésére szolgáló belső mono-
lóg (Genette-nél: discours immédiat [közvetlen beszéd]459) tekinthető.460 Ez utób-
bi említésével átléptünk a szavak és a gondolatok közlése között gyakran meghú-
zott határon, jóllehet Genette számára ez a határ nem létezik, hiszen ő a közvetí-
tettség foka felől szemléli a szavak közlését, s e tekintetben éppen azon van a 
hangsúly, hogy a belső monológ teljes mértékben megszabadulni látszik az elbe-
szélő instancia gyámkodásától. 

Genette megközelítése egészen új kutatási területeteket tárt fel, amelyekre az 
irodalom- és a nyelvtudomány korábban, a klasszika-filológia csak manapság fi-
gyelt fel. Az elbeszélői távolság nem nyelvtudományi, hanem narratológiai kiak-
názása ugyancsak váratott magára. A beszéd narrációbeli idézésének lehetséges 
módjaival foglalkozó kutatás történetének ismertetése messze meghaladná e mun-
ka kereteit, éppen ezért csak a Genette által vizsgált három lehetséges mód átte-
kintésére vállalkozom.461  

A narratív modust reprezentáló, a közvetítettség legmagasabb fokán álló, az el-
beszélői jelenlét maximumát képviselő beszédidézési forma a narrativizált be-
széd. Ebben csak a beszéd vagy gondolat tényéről, megtörténtéről (esetleg össze-
foglalt tartalmáról) értesülünk anélkül, hogy a közlés eredeti szóhasználatába vagy 
stílusába bepillantást nyernénk. Benczik Vilmos e mód ismertetésénél kiemeli:   

[a] beszédről való híradás minden tekintetben – szóhasználat, grammatika, 
stílus – integrálódik, belesimul az elbeszélő szövegébe, attól semmilyen te-
kintetben nem különbözik.462 

                                                 
456 GENETTE 2010 [1972], 109. A fogalmak idegen nyelvű elnevezésének közlésében Genette kivá-
ló német fordítására, Genette eredeti szövegére, valamint az Andrew Laird munkájára hivatkozom. 
A beszéd idézésének latinban használt formáihoz lásd: LAIRD 1999, kül. 84–101. Alapvető munka 
még: FLUDERNIK 1993. 
457 GENETTE 2010 [1972], 110. 
458 Uo. 
459 GENETTE 2010 [1972], 111. 
460 Fontos kiemelni, hogy a mimézis alatt itt nem az eredetileg elhangzott szöveg valósághű vissza-
adását kell érteni, hanem annak az illúzióját, hogy ki beszél. Genette szerint végső soron mindig 
egy elbeszélő instancia szól, aki viszont szervezheti úgy a szereplő szavainak közvetítését, hogy a 
befogadó valóságosan a szereplő beszédének gondolja. Erre a különbségtételre hívja fel a figyel-
met: MCHALE 2009, 438–439. 
461 A beszéd narrációbeli megjelenítésének lehetséges módjait, valamint a kutatás történetét a leg-
frissebb szakirodalom alapján áttekinti: MCHALE 2009. 
462 BENCZIK 2006, 182. 
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A közvetítettség és az elbeszélői jelenlét alacsonyabb fokán áll a hagyományos 
grammatikákban oratio obliqua-nak nevezett függő beszéd, amelyet a fenti leírási 
kategóriákat használva úgy jellemezhetünk, mint az elbeszélő saját szövegébe 
grammatikailag és szintaktikailag beépülő, az „eredeti kijelentés” szóhasználatát 
valamelyest megidéző narratív beszédidézési módot.463 Genette kitér erre a paraf-
rázisos vonásra: 

Man geht eigentlich immer davon aus, dass der Erzähler diese Sätze nicht 
bloß in Nebensätze umwandelt, sondern die fremde Rede zugleich verdichtet 
und seiner eigenen Rede integriert, sie also seinem eigenen Stil gemäß inter-
pretiert.464 

A függő beszéd grammatikai jelölői közé tartozik a mondást vagy gondolást jelen-
tő főmondati állítmány, amelynek jelenléte biztosítja az elbeszélői jelenlétet, s 
amelyből további nyelvtani következmények is fakadnak – a magyarban a „hogy” 
kötőszóval bevezetett tárgyi alárendelő mondat, a latinban pedig a jellegzetes 
accusativus cum infinitivo vagy a megfelelő tárgyi alárendelés.465 Kettősségével a 
függő beszéd a narratív és a dramatikus mód között félúton helyezkedik el. 

A függő beszéd sajátos eseteként szokás tárgyalni a szabad függő beszédet, 
amelynek jelenségére az irodalom- és nyelvtudomány csak a XIX. század végén – 
XX. század elején figyelt fel,466 és amely mind a mai napig a kutatás egyik legfon-
tosabb súlypontját jelenti. A szabad függő beszéd a legegyszerűbben úgy írható le, 
mint olyan átmenet az egyenes beszéd és a függő beszéd között, amelyben hiány-
zik a mondást vagy gondolást jelentő vezérige, ugyanakkor a grammatikai struk-
túrák utalnak az idézet függő jellegére.467 Ebből az a lebegés fakad, hogy nem 
dönthető el egyértelműen, hogy külső vagy belső beszéddel, továbbá szereplői 
vagy elbeszélői megnyilatkozással van-e dolgunk.468 Ilyen módon az elbeszélői 
közvetítettség foka, érzete tovább csökken. 

Minthogy az alábbi elemzésekben találkozunk a szabad függő beszéddel, más-
felől ez képezi a beszédmegjelenítési módok klasszika-filológiai megközelítései-

                                                 
463 A beszédidézési módok tárgyalásánál rendszerint a két szöveg (az elbeszélői és a szereplői szö-
veg) interakcióját veszik alapul. A beszéd narrációbeli közlése – ahogy Meir Sternberg rámutat – 
másként is felfogható, jelesül két, egy keret- és egy beágyazott kijelentés kapcsolataként. (Vö. 
STERNBERG 1982. Idézi: MCHALE 2009, 434.) Ez utóbbi eseteiben a keret és a beágyazott szöveg 
közötti átmenet lehet jelölt vagy jelöletlen (központozással vagy verbum dicendivel vagy cogitan-
di-val). 
464 GENETTE 2010 [1972], 110. Kiemelés az eredeti szövegben. 
465 Vö. LAIRD 1999, 95. 
466 Első leírását Charles Bally-nek szokás tulajdonítani, aki Flaubert-ből vett példák alapján mutat-
ta be a jelenséget: BALLY 1912. További korabeli alapvető tanulmány: LIPS 1926. A szabad függő 
beszéd kutatástörténetéhez: MCHALE 2009, 436. Ugyancsak ezt tárgyalja: FLUDERNIK 1993. A ma-
gyar szakirodalomból: KOCSÁNY 1996; BENCZIK 2006. Szakirodalmi összefoglalások: KOCSÁNY 

1996, 329 és 347; LAIRD 1999, 96–97; MCHALE 2009, 445–446. 
467 KOCSÁNY 1996, 332. 
468 Vö. BENCZIK 2006, 183. Monika Fludernik éppen a szereplői és elbeszélői beszéd átfedésében 
rejlő potenciálra alapozza a szabad függő beszédről írott monográfiáját: FLUDERNIK 1993, 3. 
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ben a kutatás egyik új súlypontját, érdemes valamivel részletesebben bemutatni a 
jelenséget és kutatástörténetét. A szabad függő beszéd XX. század során fellendült 
kutatását két fő irány határozza meg: egyfelől a törekvés a jelenség irodalomtörté-
neti elhelyezésére, másfelől nyelvészeti, szövegtani és stilisztikai implikációinak a 
feltárására. Az irodalomtörténetet tekintve a szabad függő beszéd fénykorát leg-
inkább a XIX–XX. századi elbeszélő prózához szokás kötni,469 ugyanakkor első 
megjelenéseit – attól függően, hogy milyen nyelvterület kutatásáról van szó – a 
középkori régi irodalomban találják meg.470 Érdekes módon a klasszikus nyelvek 
általában nem jelennek meg ezekben az áttekintésekben. Először Andrew Laird, a 
Warwick Egyetem professzora tárta fel a beszéd reprezentációjának a latin 
nyelvre és a római irodalomra jellemző vonásait.471 Laird kimutatja, hogy a latin-
ban nagyon gyakran a coniunctivus deliberativust tartalmazó mondatok jelentkez-
nek a szabad függő beszédben, amelyek éppen a szereplő erőteljes érzelmi bevo-
nódását ábrázolják.472 Éppen ezekben a helyzetekben fontos, hogy a szereplői 
beszéd eltávolítása csökken, és az elbeszélő kevesebb – mindazonáltal teljességgel 
fel nem adott – ellenőrzést gyakorol ennek narrációja felett.473 

Andrew Laird említése kapcsán érdemes arra is utalnunk, hogy éppen a szabad 
függő beszéd tárgyalásához kötődően mennyire megélénkült az elmúlt tíz évben a 
beszéd narrációbeli megjelenítési módjaira irányuló kutatás a klasszika-filológián 
belül. Nyelvészeti, szemantikai, pragmatikai és grammatikai szempontokat együt-
tesen figyelembe vesznek az újonnan megjelenő munkák, s e terület éppen napja-
inkban válik konferenciák témájává.474 

A szabad függő beszéd kutatásának másik iránya a jelenség stilisztikai hatásá-
nak feltárását tűzi ki céljául. A szabad függő beszédet XIX–XX. századi irodalmi 
megjelenésének következtében eredetileg irodalmi jelenségnek tekintették, ugyan-
akkor kutatásában hamarosan felmerül a szóbeliség-írásbeliség paradigmán belüli 
elhelyezésének kérdése. Vajon ténylegesen csak az írásművekre jellemző, vagy 
megtalálható-e az oralitásban is? Benczik Vilmos e kérdésnek szentelt tanulmá-
nyában kimutatja, hogy a szabad függő beszéd egyfelől fontos jelensége a XIX–

                                                 
469 KOCSÁNY 1996, 329. 
470 Vö LIPS 1926, 117, idézi BENCZIK 2006, 187. Rövid áttekintést ad Lips alapján: BENCZIK 2006, 
187–189. 
471 LAIRD, 1999. 
472 Laird ezek kapcsán felhívja a figyelmet a távolság és a fokalizáció közötti különbségre, s pon-
tosan megkülönbözteti a szereplői kimondott vagy gondolt beszédet idéző szakaszokat azoktól a 
narratív szakaszoktól, amelyekben a szereplői perspektíva megjelenik. Ennek a fokalizáció tárgya-
lásában lesz jelentősége, ugyanakkor a klasszika-filológiai kutatásban előfordul, hogy egybemosó-
dik a két kategória. 
473 Kocsány Piroska a szabad függő beszédet tartalmazó XX. századi magyar elbeszélések elem-
zése nyomán jut ugyanerre a következtetésre: „Az átképzéses monológ [a.m. szabad függő beszéd] 
értelemszerűen legtöbbször a válsághelyzetben lévő vagy egy megoldandó problémával küzdő hős 
lelkiállapotát fogalmazza meg” (KOCSÁNY 1996, 343). 
474 Vö. The language of reports. Reported discourse in Latin and Ancient Greek, Radboud Univer-
sity Nijmegen, January 21–22, 2013. Az egyenes és a függő beszéd jelentőségét vizsgálja a görög 
történetírásban: Stimmen der Geschichte (2010); LANG 2011. 
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XX. századi elbeszélésnek, éppen a narrátor különleges jelenléte és a tudatfolya-
matok, a szereplő belső világára való összpontosítás miatt, másfelől igazolja, hogy 
eredetileg mégis csak az oralitáshoz köthető.475 Benczik arra utal, hogy a szóbeli 
narrátornak ez az eszköz ad lehetőséget jelenléte fenntartására és biztosítására ak-
kor is, amikor szereplők szavait vagy gondolatait idézi, másrészt ennek írásbeli le-
csapódása különleges esztétikai hatás forrásává válik:  

Írásban […] a SZFB [szabad függő beszéd] semmilyen formában nem külö-
nül el a narrátor szövegétől, a gyanútlan olvasó a narrátor szövegeként kezdi 
olvasni a SZFBet, a SZFB azonban nem akar engedelmesen belesimulni a 
narrátori szöveg ívébe – az első pillanatban ez elbizonytalanítja az olvasót, 
kizökkenti a rutinszerű sztereotípiából, tájékozódási pontok keresésére sar-
kallja, s amikor végre megleli ezeket a pontokat, a szöveg a két pont (a narrá-
tor és a szereplő) között mintegy oszcillálni kezd, s ez a bifónia természet-
szerűleg esztétikai élvezet forrásává válik.476 

Kocsány Piroska cikkében a szabad függő beszéd nyelvészeti, szövegtani és sti-
lisztikai kérdéseivel is foglalkozik, és a nyelvészeti tárgyalás során egyebek mel-
lett a jelenség egyenes beszédből vagy függő beszédből való levezethetőségének 
problémáját tárgyalja.477 Anna Wierzbicka nyomán rámutat, hogy a szabad függő 
beszédet az egyenes beszéddel az rokonítja, hogy megőrzi kettős illokúciós célját: 
tájékoztat egyfelől a szereplő szavairól vagy gondolatairól, másfelől közvetíti 
megformálódásuk módját is – mindezt természetesen az elbeszélő szerepének 
megfelelő nézőpontból.478 A szövegtani vizsgálat során pedig arra a kettősségre 
hívja fel a figyelmet, amely a szereplői beszéd vagy gondolat és az elbeszélői köz-
vetítettség egymásba folyása révén keletkezik.479 

 
A szabad függő beszéd rendkívül érdekes kérdéskörét hátrahagyva térjünk rá a tá-
volság legkisebb fokát reprezentáló egyenes beszéd (hagyományosan: oratio re-
cta) tárgyalására, amelyben az elbeszélő lemond a jelenléte jelzéséről: „[er] tut 
[so], als rede nicht er, sondern die Person”.480 A beszéd elbeszélésbeli megjele-
nítési módjai közül ez a leginkább mimetikus, s az elbeszélő jelenléte leginkább 
csak a beszédhelyzetre utaló igékre korlátozódik, amelyek mintegy keretbe helye-
zik a megidézett beszédet.481 Amennyiben ez a keretezés sem jelenik meg, s az el-
beszélői és a szereplői szöveg – akár központozás tájékoztató segítsége nélkül – 
egymásba folyik, szabad egyenes beszéd jön létre. Az egyenes beszéd további jel-
lemzője, hogy nemcsak annak benyomását kelti a befogadóban, hogy amit hall, az 

                                                 
475 BENCZIK 2006,195. Ugyanezt hangsúlyozza: KOCSÁNY 1996, 340. Az oralitás kérdésköréhez 
még lásd: MCHALE 2009, 438–439. 
476 BENCZIK 2006, 194. 
477 KOCSÁNY 1996. 
478 KOCSÁNY 1996, 332–333. 
479 KOCSÁNY 1996, 339. 
480 GENETTE 2010 [1972], 110. 
481 Vö. BENCZIK 2006, 185. 
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megegyezik azzal, amit a szereplő mondott, hanem annak is, hogy a kijelentés 
időtartama megegyezik az eredeti közlés idejével, másképpen – fenntartva, hogy 
írott elbeszélésről van szó – az elbeszélés ideje e ponton azonos az elbeszélt idő-
vel. Az elbeszélés időtartamának tárgyalásában Genette „jelenetnek” nevezi a nar-
ratív tempónak ezt a változatát.482 

Az egyenes beszéd kapcsán szokás említeni ennek változatát, amelyben mind a 
beszédidézetre vonatkozó írásjelek, mind a bevezető mondást vagy gondolást je-
lentő szó hiányzik: a szabad egyenes beszédet.483 Andrew Laird felhívja arra a fi-
gyelmet, hogy a szabad egyenes beszédnek nevezett jelenségről már Longinos is 
ír A fenségről című művében, ugyanakkor az ott jelzett megkülönböztetés (Long 
27,1) többet mond, mint a hagyományos két jellemző (az írásjelek és a verbum di-
cendi elhagyása): Laird szerint a szabad egyenes beszéd lényegi különbsége a füg-
gő és az egyenes beszéd közötti váltásban ragadható meg, amely azt eredményezi, 
hogy minden látszat dacára a befogadó nem tudhatja, mennyiben egyezik a mind-
azonáltal eredetinek tekintett idézet és az eredetileg elhangzott beszéd.484 Ennek 
legjobb példája az eposzban (azaz hexameterben) elhangzó egyenes idézet.485 

A beszéd narrációbeli idézési módjai között a mimézis legmagasabb fokán állót 
Genette discours immédiat-nak, azaz „közvetlen beszédnek” nevezi, amelyet 
egyébként rendszerint a „belső monológ” elnevezéssel szokás emlegetni.486 Az 
elnevezés megváltoztatásának indoklásakor Genette James Joyce egy megállapítá-
sára hivatkozva mind a fogalom jelentését, mind a számára lényeges tulajdonságát 
kiemeli, ezért érdemes idézni. 

[W]esentlich an dieser Rede ist […] nicht so sehr, dass sie eine innere ist, 
sondern dass sie sich von Anfang an („von den ersten Zeilen an”) von jeder 
narrativen Vormundschaft befreit und sich sofort in den Vordergrund der 
„Szene” schiebt.487 

Ebben az esetben az elbeszélő teljesen háttérbe lép, és a szereplő hangja veszi át a 
helyét. Jóllehet a római irodalomban eddig nem találtak a „belső monológ” kö-
vetkezetes megvalósítására példát, azért volt szükséges említenünk, mert rávilágít 
a beszédidézési módok egy további kérdéskörére: a beszéd és a gondolatok 
idézésének szakirodalmi szétválasztására. A beszéd elbeszélésének vizsgálata 
ugyanis nagyon korán kiegészült a tudatfolyamatok ábrázolásának kutatásával, 
valamint a két folyamat megkülönböztetésével.488 A ki nem mondott belső beszéd 

                                                 
482 GENETTE 2010 [1972], 59. 
483 Ehhez lásd: LAIRD 1999, 90–94; BENCZIK 2006, 185. 
484 LAIRD 1999, 91–95. Vö. különösen: „In my opinion, FDD [Free Direct Discourse] can be so 
called because the narrator is ’free’ from the constraint of quoting or constituting the precise words 
supposed to have been uttered by a character or characters.” (LAIRD 1999, 93). 
485 LAIRD 1999, 94. 
486 GENETTE 2010 [1972], 111; BENCZIK 2006, 186. 
487 GENETTE 2010 [1972], 111. 
488 Az egyik legnagyobb hatású elemzés: COHN 1978. Magyarul: COHN 1996 [1978], kül. 81–103. 
Legújabban: PALMER 2004. 
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idézése alapvetően a beszéd narrációbeli idézési lehetőségeivel mutat párhuzamot, 
és az egyenes beszéd (hagyományosan: belső monológ), a függő beszéd, valamint 
szabad függő beszéd eszközeivel valósulhat meg. A fenti Genette-idézetből kitű-
nik, hogy neki ez a megkülönböztetés egyáltalán nem releváns, ugyanakkor a tu-
datfolyamatok narratív ábrázolási lehetőségeit kutató Dorrit Cohn szerint a tudat 
mimézisére egészen más szerep és működés jellemző az elbeszélésben, mint a 
szavak mimézisére, így e kettő megkülönböztetése elengedhetetlen.489 Dorrit Cohn 
ennek alapján lemond a tisztán grammatikai alapú kategorizálásról, s a nyelvtani 
szempontok alapján, de annál tágabban vonja meg a gondolatok narrációbeli 
idézésének módjait. A legszembetűnőbb különbség a beszédidézés és a gondo-
latok idézése között Cohnnál az eredetileg a függő beszéd párjaként elgondolt 
pszicho-narráció esetében van. Bár eredetileg Cohn nem zárja ki ebben a függő 
beszéd használatának lehetőségét, ő minden nem nyelvi minőségű tudattartalom 
leírását grammatikai formájától függetlenül ide sorolja,490 s az általa elemzett 
példákban éppen nem grammatikai függő beszéd szerepel.491 Szorosabb a 
kapcsolat a másik két gondolatidézési mód esetében a grammatikával, az egyenes 
beszéd párhuzama Cohnnál az „idézett monológ”,492 a szabad függő beszédé 
pedig az „elbeszélt monológ”.493 A tudattartalom fenti leírási módjai a hetero-
diegetikus elbeszélőre állnak. Az egyes szám első személyű elbeszélővel kapcso-
latban Cohn a fenti módozatokat rendre ön-narrációnak, önidéző monológnak, 
valamint ön-narrációs monológnak nevezi.494 Cohn rendszerének részletesebb vi-
tatása nem célom. Mindazonáltal a későbbiekben látni fogjuk, hogy az, amit ő ön-
narrációnak nevez, a latinban a függő beszéd erőteljes jelenléte, valamint az alkal-
mazott retrospektív technika miatt egy új fogalommal élve inkább „függő önidéző 
monológnak” volna nevezhető. 

 
Visszatérve a beszéd megjelenítéséhez: összefoglalásként álljon itt a beszédidézé-
si módoknak Andrew Laird által készített áttekintése,495 valamint egy-egy példa – 
általam – ugyanezekre Jeromos szerzeteséletrajzaiból, kiegészítve a tudatfolyama-
tok narratív ábrázolási lehetőségeit bemutató, ugyancsak az életrajzokból vett 
példákkal: 

 

                                                 
489 COHN 1996 [1978], 90–98, kül. 92–93. 
490 Vö. „Az emberek nagy része, ideértve a legtöbb regényírót is, úgy fogja fel a tudatot, mint ami 
(ahogy William James hívta) « más tudatanyagot » is tartalmaz, nemcsak nyelvi természetűt. Ezt 
az « anyagot » nem lehet idézni – sem egyenes, sem függő beszéd formájában; ezt csakis elbeszél-
ni lehet, így tehát a nyelvészeti megközelítés egyik hátránya az, hogy általában figyelmen kívül 
hagyja a tudat teljes nem-verbális tartományát és egyáltalán a gondolkodás és a beszéd problemati-
kus kapcsolatának egész kérdéskörét.” COHN 1996 [1978], 93. 
491 Vö. COHN 1996 [1978], 107–124. 
492 COHN 1996 [1978], 94–95. 
493 COHN 1996 [1978], 97. 
494 COHN 1996 [1978], 98. 
495 LAIRD 1999, 88–89. 
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narrativizált beszéd 
Records of Speech Acts 

Irim de caelo misit Saturnia Iuno (Verg. Aen. 9.2) 
 
hic canit errantem lunam solisque labores, 
unde hominum genus et pecudes, unde imber et ignes 
(Verg. Aen. 1.742–743) 

függő beszéd  
Indirect Discourse 
oratio obliqua 

nuntius ingentis ignota in veste reportat 
advenisse viros  
(Verg. Aen. 7.176–168) 

szabad függő beszéd  
Free Indirect Discourse 

heu quid agat? quo nunc reginam ambire furentem 
audeat adfatu? quae prima exordia sumat?  
(Verg. Aen. 4.283–284) 

egyenes beszéd  
Direct Discourse  
oratio recta 

„tune hinc spoliis indute meorum 
eripiare mihi? Pallas te hoc vulnere, Pallas 
immolat et poenam scelerato ex sanguine sumit”  
(Verg. Aen. 12.947–949) 

szabad egyenes beszéd 
Free Direct Discourse 

tristius an miseris superest mare? linquite, terrae, 
spem pelagi sacrosque iterum seponite fluctus. 
haec iterant segni flentes occumbere leto.  
(Val. Flac. Arg. 1.631–633) 

 
narrativizált beszéd  
Records of Speech Acts 

Tandem substitit, et post tantum temporis visa 
muliere, interrogavit causam adventus eius ac 
fletuum. (VH 13) 

függő beszéd 
Indirect Discourse 
oratio obliqua 

[C]lamare coeperunt venisse Hilarionem servum 
Christi, et ad eum se debere properare. (VH 48) 

szabad függő beszéd  
Free Indirect Discourse 

Quid ageret, quo uerteret gradum? (VP 9) 

egyenes beszéd  
Direct Discourse  
oratio recta 

[S]alutaris impressione signi armat frontem et „heus 
tu,” inquit, „quanam in parte Dei seruus hic habitat?” 
(VP 7) 

szabad egyenes beszéd 
Free Direct Discourse 

––– 
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[…] nec congruum esse ducens, pati in eremo popu-
los civitatum: sicque sibi magis incipiendum esse, ut 
coepisset Antonius; illum quasi virum fortem victo-
riae praemia accipere: se necdum militare coepisse 
[…] (VH 3) 

pszicho-narráció  
 
 
 
 
ön-narráció 
 

Incidit mihi cogitatio, ut ad patriam pergerem et, dum 
adhuc viveret mater (iam enim patrem mortuum audi-
eram), solarer viduitatem eius et exinde venumdata 
possessiuncula partem erogarem pauperibus, partem 
monasterio constituerem – (quid erubesco confiteri 
infidelitatem meam?) partem in sumptuum meorum 
solacia reservarem. (VM 3) 

elbeszélt monológ 
önelbeszélő monológ 

––– 

idézett monológ 
 
 
önidéző monológ 
 

Credo Deo meo, quod olim seruum suum, quem mihi 
promisit, ostendet. (VP 7) 
 
Quid agimus, anima? Perimus an vincimus? 
Exspectamus manum domini an proprio mucrone 
confodimur? Verte in te gladium! Tua magis mors 
timenda quam corporis est. Habet et pudicitia servata 
martyrium suum. Iaceat insepultus Christi testis in 
eremo. Ipse mihi ero et persecutor et martyr! (VM 6) 

4. ábra: A beszéd narrációbeli megjelenítési módjai 

PERSPEKTÍVA ÉS FOKALIZÁCIÓ 

Genette a narratív információ szabályozásának távolság mellé rendelt második mód-
ját, a (korlátozást jelentő) „látószög”496 alkalmazását perspektívának nevezi. A pers-
pektíva Genette-i fogalmának vizsgálatánál fontos szem előtt tartanunk, azt az i-
mént már említett tényt, hogy Genette kiinduló axiómáját a narratív kijelentésnek a 
nyelvtani ige kategóriái szerint kialakított szempontokon alapuló elemzése képezi, 
amelyben a kijelentésnek valamilyen meghatározott szempontból történő bemutatá-
sa (a mód) elkülönül a bemutatás hátterében álló instanciától, a hangtól. A perspek-
tíva esetében ez a szétválasztás különleges jelentőségű, hiszen itt azon két kérdés 
közt kell különbséget tenni, hogy „Welche Figur liefert den Blickwinkel, der für die 
narrative Perspektive maßgebend ist?” – ez vonatkozik a perspektívára – valamint 
aközött, hogy „Wer ist der Erzähler?”, ahol az utóbbi az elbeszélő hangot jelenti.497 

                                                 
496 GENETTE 2010 [1972], 118. 
497 GENETTE 2010 [1972], 119. 
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E két elemzési szempont különválasztása szerint bírálja Genette azokat a kora-
beli point of view-elméleteket, ahol a nézőpont (Henry Jamesre, Percy Lubbockra és 
Edward Morgan Forsterre visszamenő) egyébként rendkívül hasznos kritériumát 
összevegyítik az elbeszélő kérdéskörével (például Cleanth Brooks – Robert P. 
Warren; F. K. Stanzel; Norman Friedman; Wayne C. Booth; Bertil Romberg). Azért 
fontos ezt hangsúlyoznunk, mert a Genette-i fokalizáció fogalmát később bíráló iro-
dalmárok gyakran éppen ezt az alapvetésül szolgáló szétválasztást hagyják figyel-
men kívül megfogalmazott bírálatukban, vagy éppen a szétválasztás szükségessé-
gét kérdőjelezik meg. Az elbeszélő és a szereplő „tudásának”, „érzékelésének” 
Todorov leírta egymáshoz való viszonya képezi a perspektíva leírásának alapját 
Genette-nél,498 aki hangsúlyozza: azért mond le a nézőpont (point of view) bevett 
terminusáról s beszél egy általa képzett neologizmussal fokalizációról, hogy elke-
rülje a fogalom látással (és az elbeszélő hanggal) kapcsolatos konnotációit.499 En-
nek messzemenő következményei lesznek, s akár azt is mondhatjuk, a fokalizáció 
e ponton meginduló kutatástörténetének nagy része lábjegyzet e választáshoz. 

Fokal izáció 

Az elbeszélő instancia közvetítette információnak és egy szereplő lehetséges érzé-
kelésének egymáshoz való viszonyát Genette három „fókusz-állással”500: a zéró 
(vagy null-)fokalizáció, a belső, valamint a külső fokalizáció fogalmával írja le. A 
klasszikus elbeszélések modusát, amelyben a narratív instancia a szereplőhöz 
képest többlettudással rendelkezik, s tudását vagy rálátását a narráció során nem 
korlátozza, zéró fokalizációnak (Jean Pouillon fogalmával „rálátásnak”501) nevezi. 
Ha az elbeszélő egy vagy több szereplő nézőpontjából néz rá a narráció egy bizo-
nyos szeletében a világra, s közvetíti azt, Genette belső fokalizációról („együttlá-
tásról”) beszél. A fokális szereplő,502 akinek észlelési módjából az elbeszélő be-
szél, lehet az egész narráció során azonos, vagy változhat is, továbbá az sem szük-
séges, hogy a belső fokalizáció az elbeszélés egészére jellemző legyen, gyakran 
csak egy-egy szakaszát határozza meg. A külső fokalizáció az a harmadik lehet-
séges észlelési mód, amelyben az elbeszélő ismét csak korlátozza a közvetített in-
formációmennyiséget, ám úgy, hogy az eseményeket egyetlen szereplővel sem 
azonosítható pontból mutatja be, az azok tudattartalmaihoz, belső világához való 
hozzáférés nélkül. Az elbeszélő kevesebb tudással rendelkezik, s ennek megfele-
lően kevesebbről is tudósít, mint amiről a szereplőknek tudomásuk van. A fenti 
modusokat Genette a következő – ugyancsak Todorovon alapuló – képletekkel 
szemlélteti a következőképpen: zéró fokalizáció: elbeszélő > szereplő; belső foka-
lizáció: elbeszélő = szereplő; külső fokalizáció: elbeszélő < szereplő.  

                                                 
498 GENETTE 2010 [1972], 119. 
499 GENETTE 2010 [1972], 121. 
500 SZABÓ 2010, 112. 
501 Pouillon fogalmaihoz lásd: SZABÓ 2010, 112–113.  
502 Így nevezi Genette azt a karaktert, aki a nézőpont hordozója. Vö. GENETTE 2010 [1972], 120. 
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Genette megközelítésében minden elbeszélést alapvetően meghatároz valame-
lyik fajta fokalizációs típus, ugyanakkor megenged egy-egy pillanatnyi, az elbe-
szélés valamely szakaszára terjedő eltérést a meghatározó kódtól. Ilyen lehet az a 
gyakori típus, amikor az elbeszélést meghatározó nullfokalizáció belső fokalizáci-
óra vált. Genette emellett bemutat egy másik típusú váltást is, azt, amely törést 
visz az elbeszélés egységes kódjába, s ilyen módon egyfajta sajátos esztétikai ha-
tás alapja. Ezt a fajta váltást alterációnak nevezi.503 Ha az alteráció az információ-
áramlás szűkítését eredményezi, paralipszisről, ha a megosztott információk bőví-
tése felé, akkor egy újabb neologizmussal paralepszisről beszélünk.504 

Előre kell bocsátanunk, hogy a perspektívációs lehetőségeknek az a gazdagsá-
ga, amely a XIX–XX. századi elbeszélésekre jellemző, s amelyeket Genette szem 
előtt tart, az ókori elbeszélésekről nem mondható el. Míg például Márai Sándor 
Egy polgár vallomásaiban az állandó belső fokalizáció, Ottlik Géza Iskola a hatá-
ron-jában a változó belső fokalizáció,505 Ernest Hemingway A fehér elefánt for-
májú hegyek (Hills Like White Elephants) című novellájában pedig a külső fokali-
záció uralkodik, addig az ókori narratívákban alapvetően zéró fokalizációs elbe-
széléseket találunk, amelyekben egy-egy szakaszra terjed a külső vagy belső foka-
lizáció. A fogalom módszertani szempontból ugyanakkor rendkívül jól használha-
tó, hiszen segítségével jóval pontosabban írhatók le mind az egyes szám harma-
dik, mind az egyes szám első személyű narrátort tartalmazó ókori elbeszélések. 

Fokal izáció és/vagy nézőpont – kutatástörténeti betekintés 

A nézőpont és a fokalizáció kutatása Genette munkásságától kezdve dinamikusan 
fejlődő területté vált, és mára szinte áttekinthetetlen szakirodalom dolgozza fel és 
mélyíti el a fogalmakat. Értekezésem elemző jellege miatt lemondok a kutatástör-
ténet részletes ismertetéséről. Érdemes ugyanakkor röviden bepillantanunk abba a 
napjainkig tartó, fentebb már említett vitába, amely a point of view-elméletek, 
valamint a fokalizáció egymáshoz való viszonya kapcsán bontakozott ki.506 Ennek 
a két koncepció közötti vitának két gyújtópontját érdemes megkülönböztetnünk. 
Az egyik a nézőpont hagyományos fogalmával kapcsolatos eleve felmerülő kérdé-

                                                 
503 GENETTE 2010 [1972], 125. 
504 Genette a paralipszisre azt a példát hozza, amikor egy belső fokalizációs elbeszélésben az el-
beszélő olyan lényegi információt hagy ki, amely mind a fokális szereplő, mind az elbeszélő szá-
mára ismert kell, hogy legyen, ám kihagyása valamilyen későbbi hatást szolgál. Ennek legjellem-
zőbb példái az antik regényekben a hős(nő) látszólagos haláláról szóló szakaszok: Ach.Tat. 3.15.5; 
5.7.4; 7.3.8; X.Eph. 2.13.3; 3.6.5; Hld. 2.3.3 (vö. PERKINS 2009, 45); és akár még Lollianos Fr. B 1 
recto is (vö. SZEPESSY 1987, 96). 
505 A két példát említi: DOBOS 2002, 123. 
506 Az egyik legfrissebb kutatástörténeti, rendszeres és szakirodalmi áttekintés: NIEDERHOFF 2009a. 
Érdemes megemlítenünk, hogy a fenti lexikon a nézőpont kérdését Niederhoff elméleti hozzáállása 
miatt külön szócikkben mutatja be: NIEDERHOFF 2009b. A kérdést tárgyaló és elmélyítő munkák 
közül ki kell emelni mindenképpen: BAL 1997; Point of View, Perspective and Focalisation 2009 
(az ebben olvasható cikkek közül több is tárgyalja a két koncepció viszonyát); a magyar nyelvű 
munkák közül: SZABÓ 2010. 



 166

seket jelöli, a másik pedig a point of view-koncepciónak a fokalizációra való rá-
vetítéséből adódóakat. Nézzük ezeket sorban!  

Nézőpont alatt hagyományosan az elbeszélőnek a narratívához való „tér-időbeli és 
szellemi-érzelmi viszonyát”507 szokás érteni. Niederhoff ezt így fogalmazza meg: 

Perspective in narrative may be defined as the way the representation of the 
story is influenced by the position, personality and values of the narrator, the 
characters and, possibly, other, more hypothetical entities in the story-
world.508 

Rendszerint olyan fogalmakat szokás összefoglalni vele, mint az én-elbeszélő, a 
mindentudó (ő-) elbeszélő, multiperspektíva és kamera-perspektíva.509 Kidolgo-
zottsága és elterjedtsége ellenére a fogalom korántsem tűnik problémamentesnek. 
A nézőpont-fogalom hagyományos elméleteiben rejlő ellentmondásokat Szabó 
Erzsébet, a szegedi germanisztika kutatója világítja meg 2010-ben írt cikkében, 
két szempontból tárgyalva azokat. Az ellentmondások egyik típusa elemzése sze-
rint az emberi (elbeszélői tudásában korlátozott) és az emberfeletti (mindentudó) 
sémák szerint elgondolt („én-” vs. „ő-”) elbeszélő kettős koncepciójából fakad, 
míg a másik a nézőpont fogalmának belső és külső összetevőjének (hozzáférés 
belső és külső tartalmakhoz) egymásmellettiségéből adódik.510 Az előbbit tekintve 
Szabó Erzsébet kimutatja, hogy az „emberi analógiára elgondolt” hagyományos 
én- és ő-elbeszélő, aki „[c]sak az általa közvetlen vagy közvetett módon megta-
pasztalt dolgokat ismerheti, és [akinél] az eseményektől való tér-időbeli távolsá-
gának nagysága hatással van mind elbeszélése tartalmára, mind annak módjá-
ra”511, az irodalmi művek túlnyomó részében mégis inkább „mindentudó” voná-
sokkal jellemezhető: emberfeletti memóriával rendelkezik, „jelen idejű narrációja 
egyenesen (mintegy divinatórikusan) betűbe íródik” és további anomáliákat mu-
tat.512 Ennek az elbeszélőnek a párja, a mindentudó narrátor pedig mintha mégis-
csak korlátozott lenne: „mindentudása” ellenére csak azt mondja el, amit éppen el-
mond, nem pedig „mindent”. E bírálatok nyomán Szabó Erzsébet két koncepció-
beli módosítást tart szükségesnek: 

Csak én-elbeszélő létezik. […] [A]z elbeszélő – akkor is, ha rejtőzködik, ha 
többek nevében beszél, ha narrációjában a ’mi’, az ’ő’, vagy a ’te’-formát 
használja – csakis egy önmagára „én”-ként referáló, egyes szám első sze-
mélyű entitás lehet. […] Sem a nézőpont, sem a beszédhang nem függ az el-
beszélő tényleges vagy feltételezett attribútumaitól. Hogy egy elbeszélő mi-
lyen hangon szólal meg és milyen nézőpontból beszél, az nem függ „szemé-
lyétől”. A hang és a nézőpont paramétereinek megválasztása a konstrukció 

                                                 
507 Vö. SZABÓ 2010, 104. 
508 NIEDERHOFF 2009b, 384. 
509 NIEDERHOFF 2009a, 117; SZABÓ 2010, 104–105. 
510 SZABÓ 2010, 106. 
511 SZABÓ 2010, 105. 
512 SZABÓ 2010, 107. 
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szabályainak függvényében történik az elbeszélő határozmányaival konszo-
náns vagy disszonáns módon.513 

E megállapítások valójában feleslegessé teszik az elbeszélő „személyéhez” kötött 
nézőpont fogalmát. Ez pedig ugyanaz, amire Genette hívta fel a figyelmet a hang 
és a perspektíva szétválasztásával. Mindebből az adódik, hogy Genette számára a 
nézőpont fogalma csakis a szereplővel lehet kapcsolatos, az elbeszélő instanciá-
hoz, aki szabadon váltogatja a különböző fókusz-állásokat, természetszerűleg nem 
kell kötődnie. Szabó Erzsébet megfogalmazásában: 

A [nézőpont-]fogalom csak a belső fokalizáció esetén kerül előtérbe, vagyis 
akkor, mikor a narráció szereplői tudatokra fokalizált s az elbeszélő azt 
mondja és tudja, amit a fokális karakter – nézőpontjából adódóan – észlel és 
tud.514 

Genette fokalizációs elméletének ez a nagy újdonsága. Ezzel pedig el is értünk a 
fogalommal kapcsolatos tudományos vita második kristályosodási pontjához: 
jelesül a nézőpont-koncepció és a fokalizáció egymáshoz való viszonyára vonat-
kozó kérdéskörhöz. A kutatástörténetet áttekintő mai tudósok gyakran felhívják a 
figyelmet arra, hogy Genette a fokalizáció fogalmának bevezetésekor két mozza-
natot elegyít egymással, amelyek közül az első a hagyományos percepció-foga-
lom (a világ szubjektív érzékelése a fiktív szereplő vagy az elbeszélő számára), a 
második pedig a narratív információ limitálásának a szerzőhöz (vagy elbeszélő-
höz) hozzárendelt koncepciója. A témának fontos cikket szánó Tatjana Jesch és 
Malte Stein német kutatók megfogalmazásában: 

The first element is the perception of the world invented by the author 
through narrators and other agents also invented by the author; the second 
element is the regulation of narrative information within the communication 
between author and reader. In the latter, in our assessment, lies the innova-
tive potential of the discourse about focalization.515 

A két mozzanat összevegyítése kapcsán fogalmazza meg fenntartásait és módosítási 
javaslatait Mieke Bal, a Genette-i fokalizáció-koncepció egyik leginkább idézett 
kritikusa. Bal szerint elképzelhetetlen, hogy léteznék nézőpont nélküli narráció: 

[A]z események bemutatása mindig egy meghatározott „látásmód” alapján 
történik. Attól függetlenül, hogy „valós” történelmi tényekről vagy fiktív 
eseményekről van szó, mindig ki van választva egy nézőpont, egy látásmód 
[vision], egy bizonyos látószög.516 

                                                 
513 SZABÓ 2010, 109. Kiemelés az eredeti szövegben. 
514 SZABÓ 2010, 114. Ehhez még: GENETTE 2010, 218. 
515 JESCH–STEIN 2009, 59. A perspektivizációs mozzanatnak a fokalizációról való leválasztása 
szükségességét képviseli a két kutatóhoz hasonlóan Burkhard Niederhoff is: NIEDERHOFF 2001; 
valamint NIEDERHOFF 2009a. 
516 BAL 1997; Magyarul: BAL 2006. 
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Ebből a megállapításból aztán egy sor következmény fakad, mint például a „foka-
lizáció alanyának” (a fokalizálónak) és „tárgyának” (a fokalizáltnak) szét-
választása, valamint a fokalizáció különböző szintjeinek bevezetése. Mieke Bal 
véleménye szerint a fokalizáló az az alany, akinek a sajátos perspektívájából az 
elbeszélt esemény (adott szelete) közvetítődik:  

A fokalizáció alanya, a fokalizáló az a pont, ahonnan a különböző elemek 
látszanak. Ez a pont egybeeshet egy szereplővel (azaz a fabula egy elemé-
vel), vagy kívül lehet azon.517  

Belső fokalizációról akkor beszél, ha a fokalizáló a fabula szereplője. Az, amit a 
fokalizáló lát (a kép, amelyet erről a fokalizáló közvetít) a fokalizált tárgy. 

Genette az 1983-ban megjelent, az 1972-es írás kapcsán felmerült elméleti kér-
dések tárgyalásának szánt Nouveau discours du récit című munkájában518 válaszol 
a Bal által megfogalmazott kritikára és elutasítja a holland kutatónő bevezetett új 
fogalmakat, tovább egy jobban használható fokalizáció-fogalmat is ad. Genette 
Mieke Bal értelmezésében elsősorban azt veti el, hogy a kutatónő a fokalizálás fo-
galmát szereplőkhöz köti („Fokalisierung durch”), miközben az a Genette-i ere-
deti felfogás szerint csakis az elbeszélő instancia eljárásmódja („Fokalisierung 
auf”) lehet.519 Egyben megerősíti, hogy a fokalizáció nem a látással, hanem az in-
formációmennyiség adagolásával és szűrésével kapcsolatos elbeszélői eljárásmód: 

Unter Fokalisierung verstehe ich also eine Einschränkung des „Feldes”, d. h. 
eine Selektion der Information gegenüber dem, was die Tradition Allwissen-
heit nannte, ein Ausdruck, der, wörtlich genommen, im Bereichs der Fiktion 
absurd ist (der Autor braucht nichts zu „wissen“, da er alles erfindet) und den 
man besser ersetzen sollte durch vollständige Information – durch deren Be-
sitz dann der Leser „allwissend“ wird. 520 

Az itt meginduló vita két lehetséges elméleti álláspont felé vezet a fokalizáció és a 
nézőpont egymáshoz való viszonyának függvényében. Egyfelől képviselhető 
Mieke Bal álláspontja, aki továbbgondolja Genette rendszerét, és a fokalizációt a 
nézőpont fogalmának egyfajta módosításaként használja, nem ritkán annak 
szinonimájaként is. Mieke Balhoz kapcsolódva a Genette-i fokalizáció-fogalom 
point of view felől történő pontosítása mellett érvel David Herman, Gerald 
Prince.521 A másik lehetséges álláspont a két fogalom megtartása és egymástól 

                                                 
517 BAL 2006 [1985].  
518 GENETTE 1983. Német fordításban: GENETTE 2010 [1983]). A következőkben a német kiadás 
szövegére hivatkozom. 
519 GENETTE 2010 [1983], 217. 
520 GENETTE 2010 [1983], 218. 
521 Elemzi és cáfolja őket a koegzisztenciát képviselő elméleti álláspont felől NIEDERHOFF 2009a. 
Hozzájuk hasonlóan érvel a Narratologia-sorozat e kérdésnek szánt 17. kötetében: Christoph 
Meister, Jörg Schönert, Uri Margolin. 
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való elhatárolása. E mellett a koegzisztencia mellett tör lándzsát legújabban Burk-
hard Niederhoff, valamint a Tatjana Jesch – Malte Stein szerzőpáros.522  

A vitát ezen a ponton elhagyva végezetül ide kívánkozik egy megjegyzés az an-
tik művek narratológiai megközelítésében használt fokalizáció-fogalommal kap-
csolatban. A Genette-i eszközrendszer Mieke Bal-féle módosított változatának al-
kalmazását a holland Irene de Jong alapozta meg az Ilias elemzésével,523 s a kö-
vetkező lépést Don Fowler tette, aki a latin nyelvű epikára alkalmazta ugyanazt az 
eszköztárat, és a „deviant focalization” jelenségét írta le.524 Fowler világossá teszi, 
hogy Genette elméleti koncepciója mellett a ki beszél? (elbeszélő) és a ki lát? 
(fokalizáció) szétválasztásában rejlő lehetőség miatt dönt. Ugyanakkor ettől fogva 
Mieke Bal átértelmezésében – mintegy a nézőpont szinonimájaként – használja a 
fokalizáció fogalmát, például a Mieke Bal-i fokalizáló konceptusában a narrátor 
megszemélyesített fogalmának ellenpárját látja.525 Ezen az értelmezési háttéren 
lesz világos, mit ért „deviant focalization” alatt: amikor a narrátor és a fokális 
alany nem esik egybe, pedig a befogadó ezt várná, azaz a narrátor elbeszélésén át-
üt, vagy abba éppen beágyazódik egy-egy szereplő szempontja vagy értelmezése. 
Ezt a jelenséget, amelyet de Jong „implicit embedded focalization”-nek nevezi,526 
amelyet az eredeti Genette-i gondolatkörben maradva véleményem szerint inkább 
alterációnak nevezhetnénk, olyan pillanatnyi paralipszisnek, amelyben a minden-
tudó elbeszélő által közvetített narratív információmennyiség váratlanul leszűkül 
és helyet ad valamely, meg nem nevezett, de meghatározható szereplő tudat-
tartalmának. 

Az antik irodalom fokalizációs jelenségeinek újabb leírásai legtöbbnyire meg-
maradnak a Genette-i rendszerben.527 Jeromos szentéletrajzainak leírásában és 
elemzésében ugyancsak ehhez csatlakozom. Fontos szem előtt tartanunk, hogy a 
Genette-i kategóriák a műelemzésben is hasznos eszközöket kínálnak fel, míg a 
nézőpont és fokalizáció legújabb, klasszika-filológián kívüli megközelítései in-
kább elméleti indíttatásúak. 

 

                                                 
522 NIEDERHOFF 2001; NIEDERHOFF 2009a; JESCH–STEIN 2009. Az utóbbiak sajátos módon gon-
dolják tovább a két fogalmat, s azt javasolják, hogy a fokalizáció fogalma legyen fenntartva a szer-
ző információszervező eljárásmódjára (jegyezzük meg, hogy Genette eleve kizárta a valós szerző-
ről való beszéd lehetőségét), míg a nézőpont szinonímájaként általuk használt „perspektivizáció”-t  
a szereplő vagy elbeszélő nézőpontjából történő reprezentáció jelölésére javasolják: „we recom-
mend that focalization be defined as the author’s temporary or definitive withholding of informati-
on from the reader. Under the term « perspectivization », on the other hand, we understand the re-
presentation of something from the subjective view of a fictive entity (narrator or character). At 
the same time, this mode of viewing is always a part of that which the author depicts for the read-
er.” (JESCH–STEIN 2009, 65.) 
523 

DE JONG 1987. 
524 FOWLER 1990. 
525 FOWLER 1990, 42. 
526 FOWLER 1990, 43. 
527 PELLING 2009; TSITSIOU-CHELIDONI 2009. 



 170

A következő elemzésekben az elbeszélés módját vizsgálom Szent Jeromos három 
szerzeteséletrajzában. Alapvető kérdésem az, hogy miként érvényesül a mimeti-
kus és a diegetikus mód közötti finom mozgás, azaz miként (milyen mértékében) 
mond le az elbeszélő a szereplő világába történő behelyezkedést lehetővé tevő be-
szédidézési módok és a belső fokalizáció révén az információáramlás feletti kont-
rollról, és ez hogyan kapcsolódik a három szerzetesi életrajz műfaji meghatá-
rozottságához és pragmatikai céljához. A vizsgálatot mind a három elbeszélés ese-
tében két részre, a távolság és a fokalizáció vizsgálatára bontom. Az elbeszélői tá-
volság leírásakor arra keresem a választ, hogy 1) miként jellemezhető a beszéd 
narrációban való közlése a három életrajzban, és 2) milyen jellemző vonásokat 
mutat e megjelenítési módok használata Jeromosnál. A fokalizáció leírásában a 
belülről fokalizált helyeket veszem sorra, és arra keresem a választ, miként 
működnek együtt ezek a helyek a beszédidézési módok megválasztásával, és ho-
gyan viszonyulnak az elbeszélő jellemzőihez. 

Az elbeszélés módja a Vita Pauli-ban 

A NARRATÍV TÁVOLSÁG A VITA PAULI-BAN 

A Vita Pauli-ban használt beszédmegjelenítési módok vizsgálatakor kiindulópon-
tomat az jelenti, hogy az életrajz témaválasztása, tudniillik hogy nem egy teljes 
élet történetéről, hanem egyetlen lényegi eseményről, Antal utazásáról, valamint 
Pállal való találkozásáról számol be részletesen („pauca de Pauli principio et fine 
scribere disposui” – VP 1), szükségszerűen meghatározza a beszédidézési módok 
használatát. Nézzük, milyen eloszlásban és milyen szerepben találjuk az előző 
szakaszokban bemutatott beszédidézési módokat, és miként kísérik végig az élet-
rajz nagyobb részét elfoglaló egyetlen epizód elbeszélését (VP 7–16). 

Arányukat tekintve a Vita Pauli-ban szereplő beszédidézési módok viszonyai a 
következőképpen alakulnak:528 az önmagában álló narrativizált beszédre három 
példát találunk (VP 3; 11; 16), a vegyes módok között – egy másik beszédidézési 
módhoz szorosan kapcsolódva – szerepel még egy alkalommal (VP 16). A függő 
beszéd két helyen szerepel tisztán (VP 7; 15), vegyes módban öt ízben (VP 8 {két 
helyen}; VP 12; 13; 16). A szabad függő beszédre két példát találunk (VP 3; 9). 
Egyenes beszéd önállóan összesen nyolcszor szerepel (VP 7 {két helyen} 9 {két 

                                                 
528 A számolás a világos és jól elkülöníthető beszédidézési módokra összpontosít. Messze megha-
ladná e dolgozat kereteit az összes előfordulási hely számbavétele és elkülönítése, ezért megelég-
szem itt a számadatok megadásával anélkül, hogy felsorolnám a pontos helyeket. A helyekre való 
hivatkozást egyébként különösen megnehezíti, hogy a három jeromosi szentéletrajznak csak feje-
zetbeosztása van, amely esetenként az egyes kiadásokban el is tér. Egy jól működő adatbázis sokat 
segíthet egy mély, kizárólag a beszédidézés módjaira összpontosító elemzés elkészítésében. Egy 
ilyen adatbázison alapuló elemzésre vállalkozik disszertációjában: DE BAKKER 2007. 
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helyen}; 10; 11; 14; 16), vegyes formában pedig hét helyen (VP 8 {két helyen}; 
11; 12; 13 {két helyen}; 16). A szabad egyenes beszédre nem található példa. Ve-
gyük szemügyre közelebbről az előfordulási helyeket!  

Narrat ivizált beszéd  

A narrativizált beszéd, a beszédidézési módok leginkább diegetikus változata v-
iszonylag kevés helyen szerepel a Vita Pauli-ban, ezeken is rendkívül szűkszavú 
formában. A három előfordulási hely közül kettőben az események elbeszélésének 
része, pusztán egy beszédaktusról tudósít, anélkül hogy annak „eredeti” formájába 
bármiféle betekintést kívánna adni. Az egyik szöveghely a második vértanúság-el-
beszélésben található (a narrativizált beszéd elemeit kiemeltem): 

Alium iuuenali aetate florentem in amoenissimos hortulos praecepit adduci 
ibique inter candentia lilia et rubentes rosas, cum leni iuxta murmure serperet 
riuus et molli sibilo arborum folia uentus stringeret, super structum plumis 
lectulum supinari, et ne se inde posset excutere, blandis sertorum nexibus 
inretitum relinqui. (VP 3) 

A szoros értelemben vett narrativizált beszédnek a fenti szakaszban a „praecepit 
adduci […] supinari […] relinqui” szerkezet tekinthető, amelynek alanya rejtett. A 
nyelvtani alanyt két bekezdéssel korábban említette az elbeszélő: a „hostis cal-
lidus”-ról van szó – amellyel az olvasás során interferálhat Decius és Valerius csá-
szárok személye, akiket a vértanúságról szóló beszámolók kezdetén említ az el-
beszélő.529 Akár hogy is, a praecepit hátterében nyilván egy személy által szóban 
kiadott parancs áll, ám ennek tartalma az elbeszélésben kizárólagosan az adduci, 
supinari és relinqui mozzanatokra terjed ki. Feltűnő, hogy e szikár vázat egy 
bőségesen áradó leírás tölti ki („inter candentia lilia…”), amely bizonyos, hogy 
nem tekinthető a narrativizált beszéd részének, hanem az elbeszélő leíró tevékeny-
ségének tulajdonítható. A relinqui infininitivustól függő célzatos mellékmondat 
(„ne se inde posset excutere”) státusza kérdéses, tekinthetjük mind az „eredeti” 
kijelentés (a parancs) részének, mind az elbeszélő magyarázó tevékenységének. E 
helyen tehát megragadhatjuk a narrativizált beszéd működésmódját: arra ad lehe-
tőséget az elbeszélőnek, hogy valamely beszédaktusról szóló beszámolót a lehető 
legteljesebb mértékben integráljon elbeszélésébe, olyan módon, hogy az elhang-
zott beszéd messzemenően leszűkített tartalmát megőrzi, és a saját, akár szélsősé-
gesen is bőre szabott értelmezésének vagy leírásának adja az elsőbbséget. 

A narrativizált beszéd szűk változatának másik előfordulása a Vita Pauli 16. 
fejezetében található. E helyen kizárólagosan arra szolgál, hogy említse Antal el-

                                                 
529 „Sub Decio et Valeriano persecutoribus, quo tempore Cornelius Romae Cyprianus Carthagine 
felici cruore martyrium protulerunt, multas apud Aegyptum et Thebaidem ecclesias tempestas sae-
va populata est. Voti tunc Christianis erat pro eo nomine gladio percuti. Verum hostis callidus tar-
da ad mortem supplicia conquirens animas cupiebat iugulare, non corpora.” (VP 3) 
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hangzott beszámolóját mint a történéssor egyik mozzanatát, anélkül, hogy bármi-
féle információt közölne annak tartalmával kapcsolatban.530 

A harmadik elődfordulási hely különbözik a narrativizált beszéd előbbi módjá-
tól, amennyiben egy-egy lényegi mozzanatot kiemel a hivatkozott beszédaktusok 
tartalmából (a narrativizált beszéd elemeit kiemeltem): 

Hic uero, quis frangeret panem, oborta contentio pene diem duxit in uespe-
ram. Paulus more cogebat hospitii, Antonius iure refellebat aetatis. Tandem 
consilium fuit, ut adprehenso e regione pane, dum ad se quisque nititur, pars 
sua remaneret in manibus. (VP 11) 

Bár a befogadó ezúttal belelát a beszéd tartalmába, a beszédidézésnek ez a vá-
lasztott módja azt az érzést erősíti, hogy csak azért kerül sor a vendégjog és az 
életkorból fakadó előjog – mint Pál, illetve Antal fő vitaérvei – említésére, mert 
éppen ezek viszi előre az elbeszélést, s az a tény, hogy ezek a szempontok egy 
vitában, beszédben hangzottak el, teljesen másodlagos. 

Függő  beszéd 

A narrativizált beszédhez hasonlóan a függő beszéd is viszonylag ritka a Vita 
Pauli-ban. Két önálló előfordulása közül az elsőben – amint az várható is – rend-
kívül erős elbeszélői jelenlétet közvetít. E szakaszokban, bár nyelvtanilag az ora-
tio obliqua jelenségével találkozunk, a verbum dicendi-től függő accusativus cum 
infinitivo tartalma inkább elbeszélői összefoglalásnak tűnik, mint az „eredeti” sze-
replői kijelentés grammatikailag mindazonáltal jól meghatározott keretbe szorított 
visszaadásának. 

Az első előfordulási helyet a Vita Pauli központi mozzanatának, a Pál és Antal 
találkozásáról szóló résznek az elején találjuk (a függő beszédet kiemeltem):  

Sed ut ad id redeam unde digressus sum, cum iam centesimo tertio decimo 
aetatis suae anno beatus Paulus caelestem uitam ageret in terris et nonagena-
rius in alia solitudine Antonius moraretur, ut ipse adserere solebat, haec in 
mentem eius cogitatio incidit, nullum ultra se monacharum in eremo conse-
disse. Atque illi per noctem quiescenti reuelatum est esse alium interius mul-
to se meliorem ad quem uisendum properare deberet. (VP 7) 

A főhős gondolatát tartalmazó accusativus cum infinitivo-t („nullum ultra se mo-
nacharum in eremo consedisse”) kétszeres keretbe helyezi az elbeszélő. A külső 
keretet a szakasz idézet-jellegének nem nyelvtani megerősítése képezi: „ut ipse 
adserere solebat”, míg a második keretet a verbum dicendi szerepben álló szószer-
kezet, a gondolatról szóló híradás („haec in mentem eius cogitatio incidit”) ké-
pezi. E kétszeres keretezés mellett meglepő, hogy a gondolat tartalma meglehető-
sen rövid. A függő beszéd alkalmazása ezen a helyen pragmatikai célokat szolgál: 

                                                 
530 „Ac sic ad monasterium reuersus discipulis ex ordine cuncta replicauit; diebusque solemnibus 
Paschae uel Pentecostes semper Pauli tunica uestitus est.” (VP 16) 
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az elbeszélő hitelesítésének, a valódiságdiszkurzusnak szolgálatában áll. Ahelyett, 
hogy pusztán Antal gőgös gondolatáról tudósítana a mindentudó elbeszélő hely-
zetéből, a történetírói szerepbe helyezkedik, s a gondolatról szóló beszámoló való-
diságát a gondolat forrásának, Antalnak megnevezésével igazolja. Ebben az eset-
ben a gondolat „eredeti”, szó szerinti formája természetesen másodlagos. Antal 
utazásának kiváltó okának további mozzanatáról, a látomásról („Atque illi per no-
ctem quiescenti reuelatum est…”) az elbeszélő már pszicho-narrációban számol 
be. Történet- vagy életrajzírói jelenléte olyan erős, hogy nem szorul rá arra, hogy 
a látomásról való tudásának forrását megnevezze. Egészen máshogy festene az el-
beszélés, ha a látomásról való beszámoló is függő beszédben lenne: jóval esetle-
gesebbnek éreznénk. 

Még egyszer: a választott beszédreprezentálási mód, a függő beszéd ellenére az 
a benyomásunk, hogy a kereten belül nem a szereplő beszél, hanem – még ha 
esetleg a szereplő gondolatának vagy mondatának idézésének igényével lép is fel, 
– az elbeszélő. Azaz itt a függő beszéd nem jelent jelentős átmenetet a mimetikus 
mód irányába, hanem a nyelvtani szerkezet különbözősége ellenére a narrativizált 
beszéddel mutat nagyfokú hasonlóságot. 

Ezzel ellentétesen működik a Vita Pauli 15. fejezetében a Pállal való találkozá-
sát tanítványainak említő Antallal kapcsolatos beszámoló, ahol a függő beszédben 
így tudósít az elbeszélő: 

Referebat postea beatus Antonius tanta se uelocitate quod reliquum erat uiae 
cucurrisse, ut ad instar auis peruolaret. (VP 15) 

Az idézet hitelességének érzetét, azt a benyomást, hogy az elbeszélő a függő be-
szédben szereplő idézetben megőrizte az eredeti kijelentés szó szerinti, vagy ah-
hoz nagyon közel eső formáját, a következményes mellékmondatban szereplő ha-
sonlat (ad instar avis pervolare) kelti. Ennek szerepeltetése – mint a hétköznapitól 
eltérő szóhasználat jelölt eleme – a beszéd egyénített ábrázolásában játszik fontos 
szerepet. Mindez természetesen feltételezi, hogy az idézett hasonlat az eredeti sze-
replő, nem pedig az elbeszélő konstrukciója. Nyelvtanilag ez eldönthetetlen, leg-
feljebb az állítható, hogy ha az elbeszélőhöz rendeljük, akkor az egész infinitivus-
os szerkezet (a tanta utalószóval együtt), valamint a következményes mellékmon-
dat is egyértelműen az elbeszélő terméke, aki parafrazeálja a szereplő eredeti – 
megismerhetetlen – mondatát. Ilyen módon a függő beszéd e második előfordulá-
sa az előző kategóriájához tartozna. A hasonlat jelenléte mindazonáltal elbizony-
talanítja ezt az értelmezést, és legalább a lebegés érzetét kelti. 

Szabad függő beszéd 

Amint korábban láttuk, a szabad függő beszéd jellemzője az, hogy egyfelől hiány-
zik a mondást vagy gondolást jelentő vezérige, másfelől az idézett mondat gram-
matikai szerkezetei legtöbbnyire hordozzák annak jelzését, hogy valamiféle idé-
zetről van szó.  
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A Vita Pauli 3. fejezetében a második vértanúelbeszélésben a megkötözött már-
tír a meretrix cselvetései következtében súlyos gondba kerül, amelyet az elbeszélő 
szabad függő beszéd segítségével közvetít: 

Quid ageret miles Christi, quo se uerteret? Quem tormenta non uicerant su-
perabat uoluptas. (VP 3) 

A szabad függő beszédben közölt mondat bepillantást enged a mártír kétségbe-
esett gondolataiba, amint keresi szorult helyzetére a megoldást. A mondatban 
megtaláljuk a szabad függő beszéd jellemzőit: a főmondati állítmány nyelvtani 
formáját (coniunctivus dubitativus), valamint az elbeszélő és a szereplő mondatai-
nak egymásba olvadását. A fenti mondatban a quid ageret és a quo se verteret ki-
fejezések a szereplő gondolatait idézik, ugyanakkor a miles Christi alany egy-
értelműen az elbeszélőtől származik, hiszen nyilvánvalóan a vértanú nem gondol 
magára Krisztus katonájaként ebben a szorult helyzetben. Azzal, hogy az alany 
jelen van a mondatban, e szöveghely valamelyest különbözik a szabad függő 
beszéd szokásos latin előfordulásaitól, amelyek rendre nem teszik ki az alanyt.531 
Természetesen a miles Christi alany kitétele sem esetleges, hiszen a vonatkozó 
mellékmondattal bevezetett következő összetett mondat folytatja a szereplő gon-
dolataiba való betekintést, miközben nyelvtani jellemzői (egyes szám harmadik 
személy) az idézésmódnak vannak alárendelve, s a quem vonatkozó névmás 
visszautal a miles Christi-re is.  

A Vita Pauli másik szabad függő beszédet tartalmazó szöveghelye viszont már 
nem szerepelteti az alanyt:  

Sed ut propositum persequar, Antonius coepta regione pergebat, ferarum 
tantum uestigia intuens et eremi latam uastitatem. Quid ageret, quo uerteret 
gradum? Iam altera effluxerat dies. Restabat unum, ut deseri se a Christo 
non posse confideret. (VP 9) 

A szabad függő beszéd ezen a helyen a modern szépirodalomban megfigyelt mó-
don működik, bepillantást enged a szereplő belső gondolataiba, kifejezi elbizony-
talanodását. Minthogy hiányzik a gondolást jelentő ige, nyelvtani szempontból 
akár az elbeszélő mondata is lehetne. Tartalmát, érzelmi intenzitását tekintve 
azonban sokkal inkább idézet, amely Antal érzelmi bizonytalanságába enged be-
pillantást. 

A következő mondattal kapcsolatban („Iam altera effluxerat dies.”) felmerül a 
kérdés, hogy a szabad függő beszéd része vagy az elbeszélőnek tulajdonítható idő-
meghatározás. Az állítmány igeideje, a praeteritum perfectum az elbeszélőhöz 
rendelhetné, ám tartalmát tekintve inkább belső fokalizációnak, s Antal gondolatá-
nak tarthatjuk. Nem szükséges elköteleződnünk egyik értelmezés mellett sem, hi-

                                                 
531 A rendszerint hivatkozott helyek: Verg. Aen. 4,283–284; Georg. 4,504–506. Ez utóbbiban az 
igeidő praet. imp. act. coni. (coniunctivus dubitativus) a Vita Pauli idézett helyeihez hasonlóan. 
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szen a szabad függő beszéd lényegét éppen az itt megragadott sajátos lebegés, a 
szereplő és az elbeszélő közötti kettősség adja.532 

Egyenes beszéd 

A Vita Pauli tisztán egyenes beszédet tartalmazó helyeit nagy számuk miatt nem 
szükséges egyesével felsorolni, viszont érdemes megemlíteni néhány jellemző 
vonásukat.  

1) Az idézetek egyaránt tartalmazhatják a szereplő gondolatait és kimondott 
szavait. Előbbiek esetében az elbeszélő néha nem különbözteti meg, hogy gondo-
latról vagy beszédről van szó, ám a szövegkörnyezetből egyértelműen kitűnik. Az 
Antal vándorlásáról szóló 7. fejezetben az egyenes idézetet a „dicens” participium 
vezeti be, ám nyilvánvaló, hogy sibi dicens értelemben kell venni: 

Et iam media dies coquente desuper sole feruebat, nec tamen a coepto itinere 
deducebatur dicens: Credo Deo meo, quod olim seruum suum, quem mihi 
promisit, ostendet. (VP 7)533 

2) Az egyenes idézetek terjedelme változó, egyetlen mondattól egy-egy átfogóbb 
gondolatsorig is terjedhetnek. (VP 14; VP 16) 

3) Ha a szereplő kimondott szavainak idézéséről van szó, ott e szavak elhan-
gozhatnak önmagukban (vö. VP 7) vagy éppen egy dialógus részeként.  

4) Ha párbeszédről van szó, közölhető ez a két szereplőhöz rendelt egyenes be-
széd kölcsönös váltogatásával vagy több beszédidézési mód együttes alkalmazásá-
val (például függő és egyenes beszéd vegyítésével). Az egyenes beszéd dialógus-
szerű váltakozása ritka, és a cselekmény kiemelt helyén szerepel. Lássunk erre 
egy példát! 

A 9. fejezet az úton lévő Antal és a sivatag mélyén rejtőző Pál közötti első kap-
csolatfelvételről tudósít. A találkozást előkészítette Antal látomása (VP 7); a siva-
tagon való átkelése és annak különleges lakóival való találkozása, sőt kapcsolat-
felvétele (VP 7–8); míg végül a sivatag szent terébe vezető út csúcspontján célba 
ér. Antal kapcsolata a sivatag lényeivel mindig megmaradt a féloldalú kommuni-
kációs próbálkozás szintjén. A hippokentaurt megszólítja ugyan, de az gesztikulá-
cióval tud csak válaszolni kérdésére.534 A faunnal létrejön valamiféle párbeszéd 

                                                 
532 Itt érdemes egy megjegyzést tennünk a Vita Pauli műfordításával kapcsolatban, amely a belső 
fokalizációt tökéletesen érzékelteti, ugyanakkor a szabad függő beszédet e ponton nem adja vissza, 
hanem egy gondolkodást kifejező vezérigével kibővíti: „De hogy visszakanyarodjam a témámhoz, 
Antal folytatta útját a megkezdett irányban: csak a vadállat nyomát látta és a végtelen sivatagot. 
Nem tudta, mit csináljon, merre irányítsa lépteit. Már a második nap is eltelt. Csak egyetlen re-
ménye maradt: makacsul hitte, hogy Krisztus nem hagyhatja el.” (« Nehéz az emberi léleknek nem 
szeretni », 46.) 
533 Ugyanígy VP 16. 
534 „« [H]eus tu, inquit, quanam in parte Dei seruus hic habitat? » At ille barbarum nescio quid in-
frendens et frangens potius uerba quam proloquens, inter horrentia ora satis blandum quaesiuit ad-
loquium. Et cum dexterae manus protensione cupitum indicat iter, ac sic patentes campos uolucri 
transmittens fuga ex oculis mirantis euanuit.” (VP 7) 
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(valójában szót váltanak egymással, ám elbeszélnek egymás mellett),535 amelyet 
az elbeszélő függő és egyenes beszéd kombinációjával közöl. Antalnak csak célba 
érkeztekor nyílik lehetősége valódi párbeszédre egy hozzá méltó emberi társsal – 
még ha tartalmát tekintve ez inkább élcelődés, mint igazi dialógus is. A jelenet 
szerkezeti fontosságát mutatja, hogy itt egyenes idézetben közölt párbeszéd áll 
előttünk: 

Tunc uero Antonius pro foribus corruens, usque ad sextam et eo amplius ho-
ram aditum precabatur dicens: „Qui sim, unde, cur uenerim, nosti. Scio me 
non mereri conspectum tuum; tamen nisi uidero, non recedam. Qui bestias 
suscipis, hominem cur repellis? Quaesiui et inueni, pulso ut aperiatur. Quod 
si non impetro, hic, hic moriar ante postes tuos. Certe sepelies uel cadauer.” 

Talia perstabat memorans, fixusque manebat.  
Ad quem responsum paucis ita reddidit heros:  

„Nemo sic petit ut minetur, nemo cum lacrimis calumniam facit. Et miraris si 
non recipiam, cum moriturus adueneris?” (VP 9) 

Az idézett szakasz egyenrangú felek egyenrangú párbeszédét tartalmazza, amely-
nek minden részlete fontos. Ezért szerepel itt kétszeresen egyenes beszéd. 

5) A most idézett szakasz az egyenes idézetek egy további jellemzőjét is jól 
példázza: az egyenes idézet egy mondást jelentő igével vagy kifejezéssel keretez-
ve van, azaz beágyazása jelzett. Az idézetet jelző szó lehet a szokásos inquit, ait, 
locutus est és ragozott alakja, vagy ezekkel rokon értelmű kifejezés („responsum 
accepit”; „secum multa reputans”; „sic exorsus est”), adott esetben egy intertex-
tuális hely, mint a fenti Aeneis-idézet („responsum […] reddidit).536 Az Aeneis-
idézet egyébként azt is példázza, hogy az idézetet övező keretnek nemcsak a nyitó 
tagja (bár ez a gyakoribb eset), hanem a záró tagja is jelölt lehet, különösen akkor, 
ha hosszabb egyenes idézetről van szó.537  
6) Míg a narrativizált beszéd a beszédaktus tényére, megtörténtére teszi a hang-
súlyt, annak tartalmát zárójelbe teszi, és ezzel viszi előre az elbeszélés menetét, 
addig az egyenes beszéd azzal képes hozzájárulni a cselekmény továbbgördítésé-
hez, hogy az idézet segítségével oszt meg olyan információkat a befogadóval, 
amelyek a narráció során egyébként nem hangzanak el, és csak a szereplő beszá-
molója segítségével ismerhetőek meg. Ennek példája a 10. fejezetben található 
holló-jelenet, amelyben a különleges módon kapcsolódik egymáshoz egy pillanat-
nyi belső fokalizációt tartalmazó elbeszélői beszámoló az egyenes idézetben talál-
ható szereplői magyarázattal: 

Inter has sermocinationes suspiciunt alitem coruum in ramo arboris conse-
disse, qui inde leniter subuolans integrum panem ante mirantium ora depo-
suit. Post cuius abscessum: „Eia,” inquit Paulus, „Dominus nobis prandium 

                                                 
535 VP 8. Részletesebb elemzését lásd a következőkben. 
536 Verg. Aen. 2.650; 6.672. 
537 „Talia eo loquente” (VP 8); „Necdum uerba compleuerat” (VP 8). 
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misit, uere pius, uere misericors. Sexaginta iam anni sunt quod dimidii sem-
per panis fragmen accipio, uerum ad aduentum tuum militibus suis Christus 
duplicauit annonam.” (VP 10) 

A madár megjelenéséről és leszállásáról beszámoló elbeszélői szakasz a két sze-
replő érzékelési modusa szerint („suspiciunt”) számol be a madár megjelenéséről 
és leszállásáról. Azt az értelmezést, hogy itt valóban a szereplők érzékelését köz-
vetíti az elbeszélő, megerősíti a „subvolans” szó mellett szereplő „leniter” adver-
bium. A belülről fokalizált jelenetet értelmezi a mindentudó elbeszélő egyetlen 
beszúrt jelzője, amellyel a jelenséget szemlélő szereplők belső világára utal: „ante 
mirantium ora”. S minthogy belülről fokalizált beszámolóról van szó, amelynek 
lénye éppen a szereplők információhiányának a mélyebb érzékeltetése – hiszen 
ennek eszköze volt mind a szereplők által látottak elmondása, mind pedig az, 
hogy az elbeszélő az ő magatartásukat kívülről csodálkozásnak értelmezte – az el-
beszélő arra használja az egyik szereplő, az Antalt felvilágosító Pál szavait, hogy 
utólagosan információval lássa el a befogadót is. Pálnak a hollóra vonatkozó 
magyarázata az elbeszélt történet szintjén Antal csodálkozó kíváncsiságát hivatott 
kielégíteni, és első olvasatban ez ad választ az olvasóban – Pálhoz hasonlóan – 
felmerült kérdésekre. Ám a befogadó a magyarázat során újabb összefüggéseket is 
felfedezhet: egyfelől Pál szentségének újabb bizonyítékát láthatja meg abban, 
hogy Isten egy madár szolgálata által gondoskodik róla, másfelől értelmezési kul-
csot kap az elbeszélés során eddig megjelent furcsa sivatagi élőlényekhez. Míg a 
sivatag bestiáriuma (faun, hippokentaur, farkas) Antalnak inkább kihívás és a 
leküzdendő határ eleme, addig Pál számára Isten működésének jele és eszköze. A 
magyarázat késleltetetése az utolsó azoknak az elbeszélői eszközöknek a sorában, 
amelyekkel ezt a holló-jelenetet olyannyira jellemző sajátos lebegést mint esztéti-
kai hatást eléri a narrátor, s mint láttuk, e hatás alapja az is, hogy a belső fokalizá-
cióhoz hozzákapcsolódik az egyenes idézet. 

Vegyes formák 

Fentebb már említettem, hogy a beszéd narrációbeli megjelenítési formái – általá-
ban, és így a Vita Pauliban is – gyakran nem elkülönítetten, önmagukban, hanem 
egymással kapcsolatban találhatók meg. Ezekben kapcsolódhat függő beszéd 
egyenes beszédhez (pl. VP 8), és ugyanez a forma megjelenhet egy hosszabb 
dialógusban is (pl. VP 11–12), továbbá kapcsolódhat narrativizált beszéd egyenes 
és függő beszédhez (pl. VP 16) – természetesen a változatok egyik lehetőségét 
sem kizárva. E vegyes formák idézhetik egyetlen szereplő beszédét is, ám különö-
sen a párbeszédek visszaadásában jut nekik nagy szerep. Andrew Laird az egye-
nes és a függő beszéd párbeszédbeli kapcsolatának különösen nagy jelentőséget 
tulajdonít, külön elnevezéssel illeti („angled narration of dialogue”), és lényegét a 
következőképp ragadja meg: 

What I term ’angled narration of dialogue’ (AND) alternates direct and indi-
rect modes in the presentation of an exchange of speeches. The words of one 



 178

speaker are spotlighted by being given in direct discourse; whilst the words 
of his interlocutor are presented by the narrator in indirect discourse. The words 
of the speaker who is quoted in direct discourse tend to have the most impact in 
these situations. For this reason I call it ’angled’ narration of dialogue.538 

Az itt bemutatott beszédidézési formát megtaláljuk a VP 8-ban (Antal találkozása 
a faunnal), a VP 11–12-ben (Antal és Pál párbeszéde), valamint a beszéd és hall-
gatás kérdéskörét tematizáló VP 13-ban is.  

Vessünk előbb egy pillantást a 8. fejezetre! A sivatag belseje felé úton lévő An-
tal a hippokentaurral való találkozása után egy újabb furcsa élőlényt, egy faunt 
pillant meg. Míg az előbbivel való kommunikációs próbálkozása inkább sikertelen 
volt (VP 7) utóbbival szóba elegyedik: 

Nihilominus memoratum animal palmarum fructus ad uiaticum, quasi pacis 
obsides, offerebat. Quo cognito gradum pressit Antonius, et quisnam esset 
interrogans hoc ab eo responsum accepit: „Mortalis ego sum et unus ex ac-
colis eremi, quos uario delusa errore gentilitas Faunos Satyrosque et Incubos 
colit. Legatione fungor gregis mei. Precamur ut pro nobis communem Domi-
num depreceris; salutem mundi olim uenisse cognouimus, et « in uniuersam 
terram exiit sonus eius ».” (VP 8) 

Az idézett szakasz pontosan tükrözi azt, amire Andrew Laird utal. A két szereplő, 
Antal és a faun szavai tartalmi szempontból eltérő jelentőségűek, s ezt az elbeszélő 
a beszédidézési mód megválasztásával érzékelteti. Antal kérdése az élőlény mi-
voltáról a párbeszéd létrejötte miatt fontos (a faun ugyan non-verbális módon kez-
deményezte a párbeszédet, ugyanakkor az első verbális mozzanat Antalhoz köthe-
tő), a hangsúly mégis a faun válaszán van. Ennek megfelelően Antal kérdését füg-
gő beszédben, a faun válaszát egyenes beszédben halljuk. Az elbeszélés menetét 
tekintve ez utóbbi lényegi mozzanatokat tartalmaz: a faun szavai arról tudósíta-
nak, hogy a sivatag árkádiai lakói halandóak és a keresztény világrend részévé kí-
vánnak válni; e szándékot egy kifejezett hitvallási formulával erősítik meg („salu-
tem mundi olim uenisse cognouimus”); továbbá a furcsa lények bibliai ismereteit 
is tanúsítják, amennyiben befejezésként a Zsolt 18,5-öt idézik. Fontos azt is ki-
emelnünk, hogy míg Antal kérdése puszta kiváltója a faun részletes válaszának, az 
elbeszélő nem mond le arról, hogy Antal jelen legyen a dialógusban. Függő kér-
désben – ha úgy tetszik, fölöslegesen – közölt kérdése (fő-)szereplői fontosságát 
érzékelteti. Ez a megállapítás pedig a későbbiek fényében nyer jelentőséget, ahol 
majd látni fogyjuk, hogy egy bizonyos hierarchia épül fel a szereplők között,539 
másfelől kiderül, hogy a befogadónak a valódi azonosulási potenciált inkább An-
tal, mint a címadó „főhős”, Pál hordozza. 

 

                                                 
538 LAIRD 1999, 101. 
539 Ezt a hierarchia elágazik, egyes mellékszereplők között nem állapítható meg összefüggés, de a 
következők biztosan elmondhatók (az alá-fölérendeltséget a matematikai relációs jellel ábrázolva): 
hippokentaur < faun < Antal; Antal tanítványai < Antal; Antal < Pál. 
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Végezetül arra hívom fel a figyelmet, hogy a függő és az egyenes beszédben 
ábrázolt szereplői mondatok most bemutatott összefüggései ellenére Antal és a 
faun között nem jön létre valódi tartalmi párbeszéd. Antal ugyan hosszú oratio 
rectá-ban közölt beszéddel „válaszol” a faunnak, ám ez valójában a bűnös város-
hoz, Alexandriához intézett retorikai felkiáltás, bibliai veretű jaj-mondás,540 ame-
lyet a befogadón kívül sem a város, de még talán a belső hallgató, a faun sem 
hall.541 Többé-kevésbé egyenrangú párbeszéd, mint láttuk, csak a 9. fejezetben, 
Antal és Pál között valósul meg. 

Nézzünk még egy példát a lairdi AND-re, mégpedig a Vita Pauli 13. fejezeté-
ből. Ebben az elbeszélő arról számol be, hogy Antal Pállal való találkozását köve-
tően sietve hazatér monostorába, hogy elhozza otthonról Pálnak az Athanasius 
püspöktől kapott köpenyét. Otthon találkozik két érte aggódó tanítványával, és 
mielőtt sietve visszaindulna, futólag néhány szót vált velük: 

Cui cum duo discipuli, qui ei iam longaeuo ministrare coeperant, occurris-
sent dicentes: „Vbi tamdiu moratus es, pater?”, respondit: „Vae mihi pecca-
tori, qui falsum monachi nomen fero. Vidi Eliam, uidi Ioannem in deserto, et 
uere in paradiso Paulum uidi.” Ac sic ore compresso et manu uerberans pe-
ctus ex cella pallium protulit. Rogantibusque discipulis ut plenius quidnam 
rei esset exponeret ait: „Tempus tacendi et tempus loquendi.” (VP 13) 

Az idézett helyen a beszélgetést kezdeményező tanítványok szavait halljuk egye-
nes idézetben („Ubi tamdiu…”), amelyekre Antal ugyancsak egyenes beszédben 
válaszol („Vae mihi…”), majd az elbeszélőnek Antal elnémulásáról („ore com-
presso”) szóló beszámolója után a tanítványok következnek függő beszédben 
(„rogantibusque discipulis…”), végül Antal egyenes beszédben közölt válaszát 
halljuk („Tempus tacendi…”). A korábbiak értelmében várható, hogy a beszéd-
idézési módok váltakozása nem véletlenszerű, hanem kijelöl bizonyos tartalmi 
súlypontokat. Az angled narration of dialogue használatának három fontos jel-
lemzőjét különíthetjük el ebben a szakaszban. 

1) Az egyenes beszéd és függő beszéd egymáshoz viszonyított alá-fölérendelt-
sége a két idézési mód közvetítette konkrét beszédtartalmak között is hierarchikus 
viszonyt implikál. A fenti dialógusban nyilván Antal szavai a „lényegesebbek”, 
hiszen az egész szerzeteséletrajz két alapvető mozzanatával kapcsolatban nyilat-
kozik meg. Egyfelől értelmezi Pállal való találkozását: Pált a nagy szerzeteselő-
dök, Illés és Keresztelő János sorában helyezi el, magát pedig hátrébbvalónak (ne 
feledjük, a prológus szerint ennek bizonyítása a Vita Pauli pragmatikus célja); 
másfelől egy metaforával Pál tartózkodási helyét, a sivatagot az isteni világ szín-
terének, a paradicsomnak deklarálja. E mondatában nem is sejtve még prófétál is, 

                                                 
540 „Vae tibi, Alexandria, quae pro Deo portenta ueneraris. Vae tibi, ciuitas meretrix, in qua totius 
orbis daemonia confluxere. Quid nunc dictura es? Bestiae Christum loquuntur, et tu pro Deo por-
tenta ueneraris” (VP 8). Vö. Lk 10,13–15. 
541 Az, hogy Antal jaj-mondása a bűnös városra, Alexandriára irányul az olvasónak természetesen 
rendkívül jelentős, hiszen a Vita Pauli epilógusában a szerzői–elbeszélői hang, mint láttuk, ismé-
telten a bűnös város gazdag lakói ellen intéz bibliai-retorikus veretű kirohanást: VP 17. 
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mert a következő fejezetben látni fogja Antal apoteózisát, amidőn az a „mennyei 
paradicsomba” emelkedik.542 Ezzel szemben a régóta szolgált mesterükért aggódó 
– Antal szempontjából inkább okvetetlenkedő és értetlenkedő – tanítványoknak az 
Antal által átélt dolgok bővebb kifejtésére vonatkozó kérése kevésbé fontos, ezért 
is szerepelnek függő beszédben. Ezt a tartalmi értékítéletet, amelye a beszédidézé-
si mód választásában kifejeződik, Antal lakonikus válasza („Tempus tacendi et 
tempus loquendi”) utólagosan megerősíti. 

2) Antal válasza tanítványaival szemben érzett ingerültségéről tanúskodik, ame-
lyet felerősít a két beszédidézési mód közötti feszültség. Ez a feszültség nemcsak 
helyileg a találkozás jelenetére jellemző, hanem szervesen beilleszkedik az el-
beszélt történet nagyobb egészébe is. Az előző 12. fejezet végétől a 13. fejezetre 
és a 14. fejezet elejére ugyanis az jellemző, hogy Antal siet. Ingerültsége ebből a 
sietségből fakad: eleve nem akarja otthagyni Pált, a lehető legrövidebb időt kíván 
kolostorában tölteni, majd mihamarabb visszatér:  

Tunc egressus foras et ne modicum quidem cibi sumens per uiam qua uene-
rat regrediebatur, illum sitiens, illum uidere desiderans, illum oculis ac mente 
complectens. Timebat enim, quod et euenit, ne se absente debitum Christo 
spiritum redderet. (VP 14) 

A dialógus feszessége, a jelentéktelen mozzanatok háttérbe szorítása a függő be-
szédben rejlő tömörítés segítségével ezt a sietséget teszi érzékletessé. 

3) Végül a jelenet narratív súlypontjai – a fontos és kevésbé fontos beszéd 
szembeállítása, valamint ennek megjelenítése a beszédidézési módok segítségével 
– lehetőséget nyújtanak az elbeszélőnek egy tartalmi jellegű kérdés narratív tisz-
tázására, a beszéd és a hallgatás szerzetesteológiai tematizálására is. Antal mint 
szerzetesatya – tanítványai első kérdésükben „pater”-nek nevezik, bár ő maga erre 
mintegy válaszul retorikusan elutasítja a szerzetes nevet („falsum monachi nomen 
fero”) – tanítványait a szerzetesélet nagy kérdéseiben életével tanítja. A tanítvá-
nyok mesterükért való aggódását okvetetlenkedésnek minősíti, olyannak, amiről 
nem is szükséges beszélni. Az „amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell” ki-
mondásában rejlő hermeneutikai problémát egy zseniális fordulattal oldja fel az 
elbeszélő. Antal egyes beszédben közölt utolsó mondata ugyanis felfüggeszti 
önmagát, hiszen valójában nem Antal szava, hanem egy szentírási helyet, a Préd 
3,7-et evokáló intertextuális idézet: „Tempus tacendi et tempus loquendi.”. 

Beszédidézési módok a Vita Pauliban – összefoglalás 

Végezetül választ adhatunk e fejezet bevezetésében feltett kérdésre: miként hatá-
rozza meg a Vita Pauli beszédidézési módjainak eloszlását és alkalmazását az a 
tény, hogy az életrajz egyetlen központi történésről, Antal és Pál találkozásáról 

                                                 
542 Vö. „Cumque iam dies inluxisset alia et trium horarum spatio iter remaneret, uidit inter angelo-
rum cateruas, inter prophetarum et apostolorum choros, niueo Paulum candore fulgentem in subli-
me conscendere.” (VP 14) 
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számol be. Azt láttuk, hogy ezek szorosan követik a cselekmény szerkezetét, sőt 
mélyebb szerkezetet rajzolnak ki azáltal, hogy értelmezik Antal sivatagba beveze-
tő útja során átélt találkozásait, valamint Pállal való találkozását. A beszédek a 
szereplők közötti hierarchikus viszonyt tükrözik: Pál elsőbbségét Antallal szem-
ben (ezzel a Vita Pauli-nak a bevezető kérdésre adott narratív válaszát erősítik 
meg), valamint Antal elsőbbségét a sivatag lakóival és tanítványaival szemben (ez 
pedig egyben a Vita Pauli eseményszerkezetének megjelenülése). 

Másrészt tehetünk egy megállapítást a Genette-i távolság szempontjával kap-
csolatban is. A beszéd narrációbeli megjelenítési módjainak ismertetésekor egyik 
kiindulópontunkat az a megállapítás képezte, hogy az egyes módok a narratív és a 
dramatikus mód mint két pólus közötti átmenet egyes fokozatait képviselik, narra-
tívnak nevezve azt a végpontot, amelyen az elbeszélő jelenléte a legerőteljeseb-
ben, dramatikus módnak pedig azt, ahol a legkevésbé érezhető. Az elbeszélő je-
lenlététől függött ezek szerint a beszédmegjelenítési módok diegetikus vagy 
mimetikus mivolta is. A Vita Pauli-ban található szereplői beszédet idéző helyek 
elemzése kapcsán ez a kép valamelyest árnyalható. A Vita Pauli szakaszait – akár 
a narrativizált beszédről, akár a függő vagy egyenes beszédről volt szó – minde-
nütt alapvetően meghatározta az elbeszélő jelenléte. A narratív szövegrészek és az 
idézet bármely módja között mindig megtalálhatók a beágyazás markáns jelei543 – 
még ott is, ahol éppen nem volna jellemző, a szabad függő beszéd esetében 
(gondoljunk az alany megjelenésére a VP 3. szakaszában) – azaz a beágyazás nem 
átmenet nélkül történik. Másfelől a helyileg legmimetikusabbnak ható egyenes 
idézetek is mindig elárulják az elbeszélő szervező keze nyomát. 

Ez a megfigyelés megerősíti azt, amit az előző fejezetben a Vita Pauli és a Vita 
Hilarionis elbeszélőjéről mondottunk. Elbeszélői jelenléte azért annyira jelölt, 
mert – az auktoriális prológusokban legtöbbnyire eleve meghatározott – tanító 
szerepből, az aszketikus mester szerepéből beszél. Az ebből a szerepből fakadó 
értelmező és szervező ellenőrzés igénye azokban a helyzetekben is megjelenik, 
ahol nem az elbeszélő, hanem valaki más beszélne, s amelyekben az elbeszélő 
ideológiai jelenléte ilyen módon veszélyeztetve volna. Természetesen a fiktív 
szépirodalmi művek esetében a szereplői beszédek éppen úgy a fikció részei, mint 
maga az elbeszélés. Ám a Vita Pauli és a többi jeromosi szerzeteséletrajz külön-
legessége abból fakad, hogy mind formailag, mind tartalmilag folyamatosan a 
történetírás-jellegű életrajz valósága és a szórakoztató jellegű irodalom fikcionali-
tása között lebegnek. Míg előbbiben a beszédek eleve a jellemábrázolás eszközei 
lehetnének, és az elbeszélő eszközeiként működhetnének, addig utóbbiban ideoló-
giai meghatározottságuktól mentesülve „önállósodhatnának”. Végül egy pragma-
tikai szempont is motiválja az elbeszélő formai-tartalmi kontrollját: a prológusok-
ban megszólaló szerző, Jeromos fentebb részletesen bemutatott önprofilírozása, 
akinek aszketikus tekintélyét minden pillanatban fenn kell tartania olvasóközönsé-
gének igényei miatt. 

                                                 
543 Vö. STERNBERG 1982. 
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FOKALIZÁCIÓ A VITA PAULI-BAN 

A Vita Pauli elbeszélésére a zéró fokalizáció jellemző, ugyanakkor találunk több 
olyan helyet (VP 3; 5; 7; 8; 9; 10; 14; 16), amelyekben rövidebb-hosszabb szakasz 
erejéig belső fokalizációra vált. A következőkben ezek közül néhány olyan jelleg-
zetes szöveghelyet választok ki (VP 7; 5; 9), amelyek különösen jól ábrázolják a 
narratív információ szűkítésének a jelenségét, amikor az elbeszélő a főhős által 
látott valóságot integrálja saját szövegébe, s ezáltal sajátos interakciót hoz létre a 
két szöveg között, s egyszersmind egyfajta lebegés forrása. A vizsgált szakaszok 
első csoportja azokkal az élőlényekkel kapcsolatos, amelyekkel Antalt Pálhoz ve-
zető útja, a sivatagba való behatolása hozza össze, míg a második egységbe azok 
tartoznak, amelyek Pál sivatagbeli barlangjáról szóló tudósítást tartalmaznak. 
Nézzük az előbbieket! 

Többször esett szó már arról, hogy Antal sivatagba vezető útja során három élő-
lénnyel, egy hippokentaurral (VP 8), egy faunnal (VP 9) és egy szomjas anyafar-
kassal (VP 9) találkozik. Feltűnő, hogy mindhárom említésekor az elbeszélő Antal 
látásához kapcsolva vezeti be őket („conspicatur hominem equo mixtum”; „haud 
grandem homunculum uidet”; „ intuetur lupam sitis ardoribus anhelantem”), ahe-
lyett, hogy egyszerűen megjelenésük tényéről tudósítana. Nem azt írja le, ami 
megjelent, hanem ahogy Antal azt látta. A sivatag bestiáriuma két állatfajjal egé-
szül még ki az elbeszélés során, a kenyeret hozó hollóval és a Pál sírját megásó 
oroszlánokkal. A madár megjelenését Antal s Pál megint csak „észreveszi” („sus-
piciunt alitem coruum in ramo arboris consedisse” – VP 10), míg egyedül az 
oroszlánok megjelenéséről tudósít tényként az elbeszélő („ecce duo leones […] 
ferebantur” – VP 16).544 A látással kapcsolatos igéket tekinthetjük a fokalizáció 
jelzésének. A hippokentaur megjelenésével kapcsolatban például ezt olvassuk: 

Nec plura his, conspicatur hominem equo mixtum, cui opinio poetarum Hip-
pocentauro uocabulum indidit. Quo uiso salutaris impressione signi armat 
frontem et „heus tu”, inquit, „quanam in parte Dei seruus hic habitat?” At ille 
barbarum nescio quid infrendens et frangens potius uerba quam proloquens, 
inter horrentia ora satis blandum quaesiuit adloquium. Et cum dexterae ma-
nus protensione cupitum indicat iter, ac sic patentes campos uolucri trans-
mittens fuga ex oculis mirantis euanuit. (VP 7) 

Az idézett szakaszban a hippokentaur megjelenéséről szóló beszámolót keretbe 
foglalják az Antal látásával kapcsolatos kifejezések. A keret nyitó tagja, mint em-
lítettem, a „conspicatur” állítmány, míg záró tagja az „ex oculis mirantis euanuit” 
kifejezés. Ami biztos: a kereten belül elbeszéltek Antal előtt valamiféle vizuális és 
auditív élményként jelentek meg. A belső fokalizációs leírás első része az élőlény 
jellemzőire korlátozódik („hominem equo mixtum”), s rögtön megszakítja a min-
                                                 
544 Úgy tűnik, minden olyan jelenséget, amelyekhez valamely csodás elem társítható, Antal látásá-
nak modusában közvetíti az elbeszélő, s azt, amely nem igényel semmi magyarázatot (az oroszlá-
nok feltűnése), beszéli el csak tényként. 
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dentudó elbeszélő kommentárja, amely a tudós elnevezéssel szolgál. Kérdésként 
merülhet fel, hogy az elnevezést megadó elbeszélői kommentár pusztán a belső 
fokalizációs leírásba szúrja bele a megjegyzést, vagy kívülről az egész jelenet 
valóságosságát hivatott megerősíteni, s ezzel fel is függeszti a fokalizációt. Az 
Antal belső reakcióját megfogalmazó későbbi szövegszignál („mirantis”) arra 
utal, hogy inkább az előbbi lehetőséggel van dolgunk, azaz az elbeszélő nem 
szünteti meg a belső fokalizációt, hanem Antal látomását magyarázza egy futó 
kommentárral. Ugyanilyen szerepe van a következő megjegyzésnek, amely Antal 
keresztvetését értelmezi („salutaris impressione signi armat frontem)”. A kereszt-
vetés mint fegyverkezés a gonosszal szemben a látomás valódi mivoltát nem is-
merő Antalnak létfontosságú, így az elbeszélő Antal szempontjából – és nem az 
elbeszélés egésze felől – tudósít erről a mozzanatról. A belső fokalizációs leírás 
folytatódik még a találkozásról szóló beszámoló végén: „et cum dexterae manus 
protensione cupitum indicat iter, ac sic patentes campos uolucri transmittens fuga 
[...] evanuit”.  

Az élőlénnyel való találkozás látomásszerűségét erősíti meg a lezáró elbeszélői 
kommentár, amely Antal tapasztalatát Antal számára ténylegesen megtapasztalt-
nak, a valóság rendjében azonban legalábbis bizonytalannak (ördögi színjátéknak 
avagy ténylegesen megtörténtnek) nyilvánítja: 

Verum hoc utrum diabolus ad terrendum eum simulauerit, an (ut solet) ere-
mus monstruosorum ferax animalium istam quoque gignat bestiam, incertum 
habemus. (VP 7) 

A megjegyzés rendkívül különös státuszt kölcsönöz a hippokentaurral való talál-
kozás elbeszélésének. Ha ugyanis nem lehet tudni, hogy ördögi cselvetés vagy va-
lóság volt az, amit Antal látott, miért mesélte el az elbeszélő? Hogyan viszonyul a 
hippokentaur-látomás értelmezhetetlensége a következő jelenethez, amelynek 
valóságosságát ugyanaz az elbeszélő (az életrajz átfogó valódiságdiszkurzusa ke-
retében) hosszas történetírói kommentárral bizonygatja? Miért bizonytalanítja el 
az elbeszélő e találkozás státuszát, ha szerkezeti szempontból fontos szerepet szán 
neki: ez nyitja meg a furcsa találkozások sorát, amelyekkel Antalnak meg kell 
küzdenie, hogy a Pál reprezentálta szent térbe beléphessen? A legegyszerűbb vá-
laszt ezekre a kérdésekre azzal adjuk, ha feltételezzük, hogy a belső fokalizáció 
ebben az elbeszélői kérdésben is folytatódik, és a többes szám első személyű 
alany valójában Antal kételkedését fogalmazza meg. Az „incertum habemus” eb-
ben az esetben „incertum habuit”-ot jelent. A főszereplővel kapcsolatos narratív 
információ így írja felül az elbeszélő szövegét – és fordítva: az elbeszélő így ren-
deli alá az általa közölt információmennyiséget a szereplői látószögnek.545 

                                                 
545 Az itt leírtak szerint működik a következő szakasz is, amely a faunnal való találkozást beszéli 
el. A bevezető pszicho-narrációt követően az elbeszélő megint arról számol be, amit Antal látott, s 
arról a reakcióról, amellyel válaszolt a látványra: „Stupens itaque Antonius et de eo quod uiderat 
secum uoluens ulterius progrediebatur. Nec mora, inter saxosam conuallem haud grandem homun-
culum uidet aduncis naribus, fronte cornibus asperata, cuius extrema pars corporis in caprarum pe-
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A fokalizációt tartalmazó második szövegcsoport Pál barlangjának leírásával 
kapcsolatos. Három helyen említi az elbeszélő ugyanazt a helyszínt (VP 5; 9; 15), 
ugyanakkor a három említésben kapott információ nagyon kevéssé hasonlít egy-
másra. Az első tudósítás (VP 5) valódi leírás, amely a barlangot az azt éppen meg-
találó Antal szempontjából „locus amoenus”-ként ábrázolja. A hely legfontosabb 
jellemzője a barlangnak az ég felé nyitott előcsarnoka, amelyet egy pálmafa borít 
árnyékba, s ahol forrás tör fel a földből.546 Ezzel szemben a második esetben (VP 
9) ugyanaz a hely – ha szabad így mondani – „locus horribilis”-ként jelenik meg: 
hosszan a sötétségbe nyúló, kongó, félelmetes folyosó. Ebben az esetben nem is 
leírással van dolgunk, hanem a barlang jellemzői az események elmondása során 
állnak össze a befogadóban valamiféle egységes alakká. Végül a harmadik helyen 
(VP 15) sem a kertből, sem a sötét, szülőcsatornaszerű folyosóból nem marad 
semmi, az elbeszélő csak a barlangot magát említi, amelyben Antal imádkozó 
gesztusba merevült holtteste található. Érdemes idéznünk itt a három – két belső 
és egy külső fokalizációs – szöveghelyet (a látásra és a belépésre utaló szavakat 
kiemeltem): 

[R]epperit saxeum montem, ad cuius radices haud grandis spelunca lapide 
claudebatur. Quo remoto (ut est cupiditas hominum auidius occulta cogno-
scere) animaduertit intus grande uestibulum, quod aperto desuper coelo pa-
tulis diffusa ramis uetus palma contexerat, fontem lucidissimum ostendens; 
cuius riuum tantummodo foras statim eadem quae genuerat terra sorbebat. 
(VP 5) 

Quam secutus oculis et iuxta speluncam, cum fera abiisset, accedens, coepit 
introspicere, nihil curiositate proficiente, tenebris arcentibus uisum. Verum 
ut Scriptura ait, perfecta dilectio foras mittit timorem. Suspenso gradu et an-
helitu temperato callidus explorator ingressus est, ac paulatim progrediens 
saepiusque subsistens sonum aure captabat. Tandem per caecae noctis horro-
rem procul lumen intuitus, dum auidius properat, offensum pede lapidem in 
strepitum concitauit; post cuius sonitum beatus Paulus ostium quod patebat 
occludens sera obfirmauit. (VP 9) 

[I]ntrogressus speluncam uidet genibus complicatis, erecta ceruice, 
extensisque in altum manibus corpus exanime. (VP 15) 

Fontos felfigyelnünk arra, hogy Antal lakóhelyével (a nyíláson át megközelíthető 
barlang az előtérrel) kapcsolatos információk egyik esetben sem önmagukban 
állnak, hanem a tér jellemzői mindig összekapcsolódnak az érzékelés statikus, 
valamint az abba való belépés dinamikus mozzanatával. Az első szakaszban Pál-
ról azt olvassuk, hogy előbb a belépés szándékával (kíváncsiságától vezetve) el-
                                                                                                                                      
des desinebat. Et hoc adtonitus expectaculo scutum fidei et loricam spei bonus praeliator arripuit.” 
(VP 8). 
546 A locus amoenus-t leíró Robert Curtius definíciója: „Er ist [...] ein schöner, beschatteter Natur-
ausschnitt. Sein Minimum an Ausstattung besteht aus einem Baum (oder mehreren Bäumen), einer 
Wiese und einem Quell oder Bach.” (CURTIUS 1993 [1948], 202.) 
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mozdítja a barlangot lezáró követ, s ekkor tárul elé a fent leírt látvány. Antal a 
második szövegben ugyanígy a kíváncsiságtól vezetve lép be, csakhogy belépését 
éppen a látás lehetetlensége nehezíti meg. Végül Antal Pálhoz való visszatértekor 
megint belép a barlangba, de már nem maga a hely áll érzékelése előterében, ha-
nem annak lakója, Pál.  

Hasonlóképp meghatározó az elbeszélt történet idejének, valamint a narráció 
(pszeudo-)idejének egymáshoz való viszonya.547 Ez az arány mindhárom esetben 
konstans, ám más-más módon. Az első két szöveg lassítást tartalmaz, míg a har-
madik nem.  

Az első szövegben az „animadvertit” állítmánytól fogva lelassul az elbeszélés 
ideje, de ezzel párhuzamosan az elbeszélt idő is: a lassítás tükrözi, hogy a főhős 
mintegy „végighordozza” a szemét a barlangon – az előcsarnok felső nyílásáról a 
pálma tetejére, majd a pálma tövére, végül a forrásra tekintve. A lassítással párhu-
zamosan a leírt tér maga is kitágul: az ilyen részletesen leírt hely eleve nem lehet 
szűk, ráadásul az elbeszélő elébe is megy benyomásunknak, amikor előrebocsátja: 
„animadvertit intus grande vestibulum”. Persze nem a diegézis „valóságában” (ez 
megismerhetetlen és egyben irreleváns), hanem Pál érzékelésmódja szerint grande 
az előcsarnok. Az elbeszélt idő és a narráció idejének ez az együttes lassítása a 
belső fokalizáció eredménye. Ha a fenti jelenet külső fokalizációs lenne, leíró szü-
net548 tartalmazná a barlang bemutatását egy leírás formájában, amíg a narráció – 
Pál explorálja a barlangot – állna. Ehelyett a belső fokalizációban egymásra vetül 
a szereplői átélés és az elbeszélői leírás, és együttesen lassítják mind a történet, 
mind a narráció idejét. 

A VP 9 esetében még markánsabb ez a lassítás. A narrátor Antal belépésének 
elbeszélésekor Antal szubjektív megélésében mutatja be mind a teret, mind a belé-
pés idejét, s a barlangba lépés „külső” (hipotetikus) idejéhez képest (ezt tükrözi 
egyébként a harmadik, külső fokalizációs szöveg) mind a tér, mind az elbeszélt 
idő kitágul és szinte végtelen hosszúságúvá nyúlik. Az, ami Pálnak egyetlen lépés, 
Antalnak térben és időben hosszú folyamat: tapogatózás a sötétben, botorkálás, 
fény megpillantása a sötét folyosó végén. Ugyanakkor míg az előbbi szakaszban a 
tér határozta meg a főszereplő szubjektív megélését (és ezt közvetítette a narrá-
tor), most fordított a viszony: a szubjektív megélés tükröződik vissza a térről ka-
pott (narratív információkból összeállítható) összbenyomásban. 

Végül a harmadik szakaszban a belépés az előző két esetnél jóval rövidebb 
ideig tart, s az elbeszélő nem is vesződik ennek részletezésével.  

                                                 
547 Az elbeszélés idejének témakörét disszertációmban külön nem tárgyalom. Genette három külön 
fejezetben, az időrend, időtartam és gyakoriság címszavak alatt foglalkozik a kérdéssel. Kiinduló-
pontja az, hogy a Günther Müller által bevezetett hagyományos „elbeszélés ideje” vs. „elbeszélt 
idő” (a bevett német terminológiával: „Erzählzeit” vs. „erzählte Zeit”) szembeállítás második tagja 
csak metonimikusan értelmezhető, hiszen az nem a narráció, hanem a befogadás, az olvasás ideje 
lehet csak (vö. GENETTE 2010 [1972], 17–18.) Ezen túlmenően az időtartam tárgyalásakor a narra-
tív tempónak négy alapvető formáját különíti el. Két szélső pontként az ellipszist és a leíró szüne-
tet nevezi meg, ezek között helyezi el a jelenetet és az összegzést (GENETTE 2010 [1972], 56–59).  
548 GENETTE 2010 [1972], 62–63. 
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A belső fokalizációs szakaszok ezen túlmenően sajátos esztétikai hatással bírnak: 
egyrészt különösen erőteljes bennük a szöveg mimetikussága, másfelől az elbe-
szélés eseményszerkezetének kitüntetett pontjait jelzik, amelyeken a hős lotmani 
határátlépése történik. Nézzük ezeket a funkciókat részletesebben. 

A belső fokalizációs perspektíva a szöveg mimetikusságához járul hozzá mind-
két vizsgált szöveghelyen. Ahogy láttuk, a VP 5-ben a tér elbeszélői leírása leíró 
szünet formájában volna egyébként lehetséges, amely ugyanakkor az elbeszélő 
erőteljes explikálódásával járna. Ehelyett a belső fokalizáció megoldja egyfelől a 
hely bemutatásának narratív feladatát, másfelől pedig a főszereplő érzékelésének 
előtérbe állításával háttérbe teszi az elbeszélőt, a befogadót pedig közelebb juttatja 
a diegézis világához. Még kitüntetettebb ez a mimetikusság a VP 9-ben, ahol a 
szereplő tapasztalási modusának közvetítése olyan erős, hogy szubjektíven kitá-
gítja mind a teret, mind az időt, s a befogadó ennek közvetlen részesévé válik. 

Ahogy az előző szakaszban láttuk, a mimetikusságot valósítja meg a dialógus, a 
Genette-i jelenet is,549 amikor az elbeszélt idő és az elbeszélés ideje egybeesik, s a 
főszereplőket az elbeszélő minimális beavatkozásával, közvetlenül halljuk. Nem 
véletlen, hogy a VP 9-ben leírt behatolás folytatásában Antal és Pál párbeszéde, a 
Vita Pauli egyetlen egyenes beszédben közölt dialógusa következik. 

A VP 7–8-ban, valamint 9-ben található belső fokalizációs szövegek a Vita 
Pauli elbeszélés-szerkezete szempontjából is kitüntetett szereppel bírnak, mert 
ezekben valósul meg Antal határátlépésének második mozzanata. Amint ezt szak-
dolgozatomban Jurij Lotmannak a művészi–irodalmi tér szerkezetéről alkotott el-
mélete alapján550 már kimutattam,551 a Vita Pauli tere két térrészre, s ennek meg-
felelően két szemantikai térre, a sivatagon kívüli világ profán, valamint a sivatag 
belső (Pál által reprezentált) szent terére bontható. A nem-szent teret Antal képvi-
seli, aki feszültségbe kerül saját térfelével, ezért a másik térrész, a szent tere felé 
indul. Az elbeszélő a két térrész közötti határátlépést (Lotman rendszerében ez az 
eseményszerkezet kitüntetett mozzanata)552 két szakaszra bontja: az elsőben (VP 
7–8) nagyobb testi távolságot kell leküzdenie, találkoznia kell az ellentétes tér-
részhez tartozó szereplőkkel, a hippokentaurral és a faunnal, továbbá tisztáznia 
kell az ezekhez való viszonyát. A határátlépés második szakasza (VP 9–10) a Pál 
barlangjába való behatolást, valamint a Pállal való párbeszédet foglalja magába.553 
A mű lotmani értelemben vett „eseménye” éppen abban áll, hogy Antal a határ le-
                                                 
549 Genette jelenetnek nevezi azt a formát, amelyben az elbeszélt idő és az elbeszélés ideje meg-
egyezik. GENETTE 2010 [1972], 59. Ezen az alapon egyébként mind a barlang fokalizált leírását a 
VP 5-ben, mind a VP 9-et nevezhetjük jelenetnek. 
550 LOTMAN 1993, 300–401. 
551 A szakdolgozat a Vita Pauli és a Vita Hilarionis elbeszélt történetét, azon belül a térstruktúrát 
elemzi: DEJCSICS 2006. 
552 LOTMAN 1993, 338–339. 
553 E két szakasz az elbeszélt idő szintjén egy-egy napra bomlik, s éppen az időmeghatározás az, 
amely tagolja a határátlépés két egységét: „Illico erumpente luce uenerabilis senex infirmos artus 
baculo regente sustentans coepit ire uelle quo nesciebat. (VP 7); illetve „Iam altera effluxerat dies” 
és „Tunc uero Antonius pro foribus corruens, usque ad sextam et eo amplius horam aditum pre-
cabatur”. (VP 9) 
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küzdésével eljut Pálhoz. A leküzdést pedig különösen érzékelhetővé teszi a belső 
fokalizáció. Ennek kapcsán fontos kiemelni, hogy belső fokalizációs szakaszok-
ban a fokális szereplő nem okvetlenül azonos a címadó főhőssel. Míg a VP 5-ben 
a fokális szereplő ténylegesen Pál, addig a többi vizsgált helyen (VP 7; 8; 9) An-
tal. Ez a megfigyelés megerősíti a Vita Pauli eseményszerkezetével kapcsolatos 
korábbi megfigyelésemet, hogy az elbeszélő valódi érdeklődésének előterében ál-
ló, s – ami a mű pragmatikai célját tekintve még fontosabb: – a befogadónak azo-
nosulási potenciált hordozó szereplő nem Pál, hanem Antal.  

 
Végezetül nézzük a barlanggal kapcsolatos harmadik szakaszt, amelynek jellem-
zője az, hogy zéró fokalizációval tudósít Antalnak a barlangba való belépéséről és 
az általa ott látottakról. A VP 15-ben mind a barlang, mind a belépés mozzanata 
futólag szerepel: két szóban elbeszélve, participiális mondatfűzéssel, amely rög-
tön a következő leírásra – Pál holttestére – irányítja a befogadó figyelmét:  

Introgressus speluncam uidet genibus complicatis, erecta ceruice, extensis-
que in altum manibus corpus exanime. Ac primo et ipse uiuere eum credens 
pariter orabat. (VP 15) 

Bár a belépésről szóló elbeszélői tudósítást itt is az Antal érzékelte látványnak a 
bemutatása követi, ebben a szakaszban nem belső fokalizációval van dolgunk. Ezt 
az exanime jelző teljesen egyértelművé teszi, amely ebben az esetben élettelent, 
holtat jelent.554 Az, hogy Pál imádkozó gesztusba merevült teste holt, csak az el-
beszélő (és a befogadó) tudja, Antal ezzel ellentétesen cselekszik a következő pil-
lanatban, a leírás tehát biztosan külső fokalizációs. Antalnak e nyilvánvaló ténnyel 
ellentétes vélekedése és cselekvése sajátos irónia forrása.555 

Az elbeszélés módja a Vita Malchi-ban 

A NARRATÍV TÁVOLSÁG A VITA MALCHI-BAN 

Mint láttuk, a Vita Malchi olyan keretes elbeszélés, amelyben a beágyazott elbe-
szélésben szereplő történetet az intradiegetikus autodiegetikus elbeszélő narráció-
ja közvetíti, s amelyben a kerettörténet másodlagos szerepet játszik. Ha nem az el-
beszélés szintjeire, hanem a narráció módjára összpontosítunk, ezt úgy is mond-
hatjuk, hogy Malchus elbeszélése egyetlen nagy beágyazott egyenes beszéd, ame-

                                                 
554 A corpus exanime „vita carens, mortuum, exstinctum” kollokációhoz lásd: ThLL V.2 1173. 
555 Felmerül a kérdés, hogy Antal miért nem vesz tudomást a Pálhoz vezető visszaútján átélt láto-
másáról, amelyben pedig egyértelmű kinyilatkoztatást kapott annak haláláról (VP 14). Vélemé-
nyem szerint cselekvését érzelmei befolyásolják: nem hajlandó tudomást venni a látomásról és an-
nak bekövetkeztéről, amitől félt, ezért tartja inkább minden remény ellenére élőnek. A jelenetben 
található irónia mögött tehát mély és autentikus szereplőábrázolás húzódik. 
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lyet a keretezés is így közöl. A keret nyitó tagja a Vita Malchi 2. fejezetének vé-
gén található: 

De his cum curiose ab accolis quaererem, quaenam esset eorum copula, ma-
trimonii, sanguinis an spiritus, omnes voce consona sanctos et Deo placitos 
et mira nescioquae respondebant. Qua cupiditate illectus adorsus sum homi-
nem et curiosius sciscitans rerum fidem haec ab eo accepi. (VM 2) 

A fenti szakasz első mondatának két mondást kifejező igei állítmánya, az időhatá-
rozói mellékmondatban szereplő „quaererem”, valamint a főmondati „responde-
bant” keretbe foglalja a függő beszédben álló szakaszokat („quaenam esset […]” 
és „sanctos et deo placitos [esse]”). Ahogy a két állítmányból és a függő szaka-
szokból kiderül, az egyetlen mondat egy teljes párbeszédet tömörít, amelynek szó 
szerinti formája és tartalma biztosan nem egyezik meg a közölt mondatokkal. A 
függő beszéd ezen a helyen a tömörítést szolgálja, és biztosan nem a tartalmi 
tényezőre helyezi a hangsúlyt. Ezt erősíti, hogy a respondebant állítmány accusa-
tivus cum infinitivó-ja mellett találunk egy további tárgyat is: „et mira nescio-
quae”, amely nem lehet a függő beszéd eleme, és tartalmilag sem lehet idézet, ha-
nem az elhangzott válasz tényére utaló, és annak legfontosabb jellemzőit megra-
gadó narrativizált beszéd. Egyáltalán: a fenti esetben a nyelvtani forma (függő 
kérdés és accusativus cum infinitivo) kényszerítő ereje miatt nevezhetjük az 
idézetet függő beszédnek, miközben működését tekintve tekinthetjük annak is, 
amit Andrew Laird „bővített” vagy „informatív” narrativizált beszédnek („expan-
sive or informative RSA”) nevez.556 Annál is inkább, mert a fenti mondatot egy 
további narrativizált beszéd követi: „adorsus sum hominem et curiosius sciscitans 
rerum fidem […]” A következő mondatban induló beágyazott történet mint egye-
nes beszéd (VM 3) keretnyitó markere a „haec ab eo accepi”, míg lezárója a 
„Haec mihi senex Malchus adulescentulo rettulit” mondat a 10. fejezet végén. 

A beágyazott elbeszélésen belül a beszédidézési módok a következőképpen ala-
kulnak: az önmagában álló narrativizált beszédre összesen hat példát találunk 
(VM 3; 5; 6; 9 {két helyen}; 10). A vegyes módok között találjuk még három al-
kalommal (VM 3; 6; 8). A függő beszéd önmagában két helyen szerepel (mind-
kettő a VM 3-ban); vegyes módban két ízben (VM 6; 8). Egyenes beszéd önállóan 
összesen két helyen található: VM 6 (dialógusban); 9; vegyes formában pedig egy 
helyen (VM 3). A szabad függő és a szabad egyenes beszédre nem található példa 
a szövegben.  

Mielőtt közelebbről szemügyre vennénk ezeket, előre kell bocsátanom egy 
megjegyzést a beszédidézési módok eloszlásával kapcsolatban. A beszédmegjele-
nítési módok a Vita Malchi-ban sajátos, szimmetrikus eloszlást mutatnak, amely-
nek szimmetriatengelye a Malchus és felesége közötti egyenes idézetben közölt 
párbeszéd az elbeszélés közepén, a 6. fejezetben. Ezt megelőzően az elbeszélés 
elején találunk egy hosszabb szakaszt, amelyben Malchus és apátja párbeszédét 

                                                 
556 LAIRD 1999, 99–100. A függő beszéd és a bővített narrativizált beszéd nyelvtani és tartalmi el-
különítésének szempontjai Laird megállapítása óta is deziderátumok. 
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halljuk függő beszédben, valamint egyetlen egyenes idézetben (VM 3) Ennek a 
szakasznak párja Malchus elbeszélésének végén található a 9. fejezetben, ahol 
narrativizált beszédek közé illesztve a Malchust és társnőjét üldöző szolga szavait 
halljuk ugyancsak egyenes beszédben. Ezen a három kitüntetett ponton kívül csak 
narrativizált beszéddel találkozunk (VM 5; 6; 8; 9; 10), s ezeknek a szakaszoknak 
lényege nem az éppen megszólalók szavainak a közvetítése, hanem bármiféle 
megszólalás tényéről – mint az események egyik eleméről – való híradás. E szim-
metrikus szerkezet kitüntetett mivolta miatt a következőkben nem az beszédidézé-
si módok szerint haladok, hanem lineáris rendben veszem sorra az imént felvillan-
tott helyeket. 

Ön-narráció és függő  beszéd 

A Vita Malchi lényegi eseménysorozata azzal indul, hogy Malchusban több évnyi 
szerzetesség után feléled a gondolat, hogy visszatérjen szülőföldjére, amelyet szü-
leivel meghasonulva hagyott el. Ez a pont, amely a későbbi történéseket kiváltja, s 
erről, valamint első következményéről, apátjával folytatott párbeszédéről a belső 
elbeszélő a következő módon számol be. A szakaszt a beszédmegjelenítési mó-
dokat illetően négy egységre bonthatjuk, amelyeket az idézetben jelölök is. Az 
első – Dorrit Cohn fogalmával élve – ön-narráció (i), a második: függő beszéd 
(ii), amelybe harmadikként egy mondatnyi narrativizált beszéd ékelődik be (iii), 
végül pedig csúcspontként az apát szavait halljuk egyenes beszédben (iv). 

(i) Post multos annos incidit mihi cogitatio, ut ad patriam pergerem et, dum 
adhuc viveret mater (iam enim patrem mortuum audieram), solarer viduita-
tem eius et exinde venumdata possessiuncula partem erogarem pauperibus, 
partem monasterio constituerem – (quid erubesco confiteri infidelitatem 
meam?) partem in sumptuum meorum solacia reservarem. Ob hoc (ii) clama-
re coepit abbas meus diaboli esse temptationem et sub honestae rei occasione 
latere antiqui hostis astutias. Hoc esse canem reverti ad vomitum suum; sic 
multos monachorum deceptos; numquam diabolum aperta fronte se prodere. 
(iii) Proponebat mihi exempla de Scripturis plurima, inter quae illud, quod 
initio Adam quoque et Evam spe divinitatis supplantaverit. Et cum persuade-
re non posset, (ii) provolutus genibus obsecrabat, ne se desererem, ne me 
perderem, ne aratrum tenens post tergum respicerem. Vae mihi misero: vici 
monitorem pessima victoria reputans illum non meam salutem, sed suum so-
lacium quaerere. Prosecutus ergo me de monasterio, quasi funus efferret, et 
ad extremum valedicens (iv) „Video”, ait, „te, fili, Satanae notatum cauterio. 
Non quaero causas; excusationes non recipio. Ovis, quae de ovili egreditur, 
lupi statim morsibus patet.” (VM 3) 
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(i) A szakasz elején pontosan megfigyelhető az ön-narráció működése.557 Az auto-
diegetikus elbeszélő ebben saját gondolatairól számol be függő beszédben: 

Post multos annos incidit mihi cogitatio, ut ad patriam pergerem et, dum ad-
huc viveret mater (iam enim patrem mortuum audieram), solarer viduitatem 
eius et exinde venumdata possessiuncula partem erogarem pauperibus, par-
tem monasterio constituerem – (quid erubesco confiteri infidelitatem meam?) 
partem in sumptuum meorum solacia reservarem. (VM 3) 

Minthogy Malchus saját gondolatairól autodiegetikus elbeszélő saját múltbeli 
gondolatairól tudósít, azok hitelessége nehezen kérdőjelezhető meg. Ugyanakkor 
a beszédhelyzetben eleve adott egy valamiféle eltávolítás, amelyet az átélő én és 
az elbeszélő én időbeli távolsága alapoz meg. Erre a távolságra kifejezetten utal is 
az elbeszélő, amidőn az átélő én gondolatainak narrációját az elbeszélő én hely-
zetéből értékeli. Az értékelés egyik beszúrt mondata magyarázó jellegű („iam 
enim patrem mortuum audieram”), a másik pedig kritikus, amennyiben múltbeli 
viselkedését hűtlenségnek nevezi („quid erubesco confiteri infidelitatem meam?”). 
Ez utóbbi önmegszólító retorikai kérdés jelen idejű igealakjával egyszersmind a 
Vita Malchi kerettörténetében felépített (fiktív) beszédhelyzetet is aktualizálja, 
feltételezi intradiegetikus hallgatóját, aki előtt a kérdés formájában mintegy men-
tegetőzik múltbeli énje érzései miatt. Mind az értékelés, mind pedig a jelen hely-
zethez való visszakötés tehát egyet jelez: az elbeszélő ezen a ponton nem tud azo-
nosulni múltbeli énjével. Feltételezhető, hogy éppen emiatt a távolság és kritika 
miatt alkalmazza a tudattartalmak idézésének leginkább eltávolított módját, a füg-
gő beszédet tartalmazó ön-narrációt – közvetlenebb módok, mint például a későb-
bi (VM 6) önidéző monológ helyett. 

(ii.) Az ön-narráció függő beszédét a fenti szakaszban az apát szavait közlő füg-
gő beszéd követi. Az eddig vizsgált függő beszédek közül talán ennél a szakasznál 
lehet leginkább megállapítani, hogy mimetikus funkciója van, s az apát „eredeti” 
beszédét közvetíti: 

Ob hoc clamare coepit abbas meus diaboli esse temptationem et sub honestae 
rei occasione latere antiqui hostis astutias. Hoc esse canem reverti ad vomi-
tum suum; sic multos monachorum deceptos; numquam diabolum aperta 
fronte se prodere. […] Et cum persuadere non posset, provolutus genibus ob-
secrabat, ne se desererem, ne me perderem, ne aratrum tenens post tergum 
respicerem. (VM 3) 

                                                 
557 Dorrit Cohn „ön-narrációnak” nevezi azt a „pszicho-narrációt”, amelynek elbeszélője nem 
egyes szám harmadik, hanem első személyű. A heterodiegetikusból autodiegetikusba való váltás 
jelentőségét így fogalmazza meg: „Ez a másság az elbeszélő és a hős módosult kapcsolatából szár-
mazik, ami annak köszönhető, hogy a hős a narrátor múltbeli énje. A belső események elbeszélé-
sére sokkal erősebb hatással van ez a személybeli változás, mint a külső történésekére; a múltbeli 
gondolatokat itt úgy kell megjeleníteni, mint amikre az én emlékezik, és ahogy a mostani énje feje-
zi ki (vagyis David Goldknopf kifejezésével « a vallomástétel hozadékával » bíró alany).” (COHN 

1996 [1978], 99. Kiemelés az eredeti szövegben.) 
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A mimetikusság benyomása a tartalmi elemekből ered: az apát beszéde egyfelől 
kifejezetten vallásos tartalmakra hivatkozik (az „ősi ellenség” működésének leírá-
sa, szerzetesi tapasztalat) másfelől a bibliai intertextualitást aktualizálja (az első 
szakaszban: Péld 26,11; a befejező mondatban: Lk 9,62).  

(iii) Az apát szavainak idézését megszakítja egy mondat, amely a beszéd folyta-
tásának tartalmi összefoglalása. Teljesen a korábban függő beszédben elmondot-
tak duktusába illeszkedik, ugyanakkor lemond az eredeti megfogalmazás megkö-
zelítő visszaadásának igényéről is – ezért narrativizált beszédnek tekintendő: 

Proponebat mihi exempla de scripturis plurima, inter quae illud, quod initio 
Adam quoque et Evam spe divinitatis supplantaverit. 

(iv) A szakasz negyedik egységét az apát egyenes idézetben közölt befejező 
szavai képezik: 

„Video”, ait, „te, fili, Satanae notatum cauterio. Non quaero causas; excusati-
ones non recipio. Ovis, quae de ovili egreditur, lupi statim morsibus patet.” 

Tartalmilag ugyanaz az ív folytatódik ezekben, mint amelyet már a függő és a 
narrativizált beszédben is láttunk: a téma a Sátán befolyása Malchus életére, esz-
köze a bibliai intertextualitás. Az apát szavait gnómaszerű mondással fejezi be, 
mely motívumait tekintve a jézusi példabeszéddel mutat párhuzamot (Jn 10,1–16). 
Az apát és Malchus párbeszédéről tudósító egész szakasz erre az egyenes idézetre 
hegyeződött ki, természetesen nem véletlenül, hiszen ez a Vita Malchi esemény-
sorozatát elindító helyzet zárómondata, egyben tanulsága. Az elbeszélő Malchus 
értelmezése szerint a később kibomló eseménysor ennek az apáti mondatnak az 
illusztrációja, valóra válása. 

Önidéző monológ és egyenes beszéd 

A 6. fejezetben találjuk a leghosszabb beszédidézetet, egy három részből álló dia-
lógust, amely előbb Malchus belső monológját (i), majd társnőjéhez intézett sza-
vait (ii), végül annak válaszát (iii) tartalmazza: 

Tunc vere sensi captivitatem meam prostratusque humi monachum coepi 
plangere, quem perdebam, (i) dicens: „Huccine miser servatus sum? Ad hoc 
me mea scelera perduxerunt, ut incanescente iam capite virgo maritus fie-
rem? Quid prodest parentes, patriam, rem familiarem contempsisse pro Do-
mino, si hoc facio, quod ne facerem, illa contempsi? – nisi quod forte 
propterea haec sustineo, quia patriam desideravi. Quid agimus, anima? Per-
imus an vincimus? Exspectamus manum Domini an proprio mucrone confo-
dimur? Verte in te gladium! Tua magis mors timenda quam corporis est. Ha-
bet et pudicitia servata martyrium suum. Iaceat insepultus Christi testis in 
eremo. Ipse mihi ero et persecutor et martyr!” Sic fatus eduxi in tenebris mi-
cantem gladium et acumine contra me verso (ii) „Vale”, inquam, „infelix 
mulier; habeto me martyrem potius quam maritum.” (VM 6) 
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(i) A szakaszt a mondást jelentő participium vezeti be, ugyanakkor itt is a sibi di-
cens értelemben szerepel, hiszen egyértelműen a tudatfolyam ábrázolásáról van itt 
szó, amelyben a beszélő (költői kérdések és felkiáltások formájában) tartalmilag 
összefoglalja a gondolkodó én addigi életeseményeit, kifejezésre juttatja bűntuda-
tát, tanúskodik rendkívül intenzíven megélt érzelmeiről.558 Nem szabad ugyan-
akkor elfelejtenünk, hogy az átélő én önmagával kapcsolatos egykori reflexióit a 
visszatekintő én közvetíti (ráadásul egy olyan többszörösen összetett helyzetben, 
amelyben az elbeszélő én is fiktív, sőt az elbeszélő énnel való találkozásáról tudó-
sító extradiegetikus elbeszélő is).559 Kettős átvitellel van dolgunk: az elbeszélő én 
olyan tudattartalmakról számol be, amelyeket senki nem hallott, és saját emléke-
zetében maradtak meg olyannak, amilyenként közvetíti őket. Ugyanakkor az is 
elképzelhető, hogy a beszédhelyzet (Malchus számol be belső hallgatójának), az 
átélés intenzitása formálja a beszámolót olyanra, amilyennek halljuk. Ez esetben 
sem a belső, sem a fiktív hallgató nem férhet hozzá az eredeti tudattartalmakhoz. 
Másrészről azt is látjuk – immár a kerettörténet fikcióján belül megmaradva – 
hogy amikor az elbeszélő én beszámol érzelmileg erősen telített egykori gondola-
tairól, ellenőrzést is gyakorol felettük és feltehetően – ezúttal nem kifejtett módon, 
hanem stilisztikai úton – az önirónia és a gúny eszközeivel elidegeníti őket. Az 
eredetileg talán patetikus gondolat (az is Krisztus vértanúja, aki szüzessége védel-
mében öngyilkosságot követ el; a rákényszerített házasság mint a vértanúság ki-
váltó alkalma; a sivatagban el nem temetett mártír-tetem; kivégző és áldozat azo-
nossága) az újbóli elmesélés során egyrészt ténylegesen patetikusnak hathat, más-
felől a később megtörtént események fényében – éppen mert nem került rájuk sor 
– nevetségesnek és eltúlzottnak tűnik. A kérdés az, hogy ki működteti ezt az elide-
genítő gúnyt. Az intradiegetikus-autodiegetikus elbeszélő Malchus, az extradiege-
tikus-autodiegetikus elbeszélő („Jeromos”), vagy a „szerző”? 

Még ha ironikus is a gondolatokra való visszatekintés, azaz az önidéző mono-
lóg hangneme, akkor is megfelelően motiválja Malchus cselekvését, hogy kardot 
ránt. Másrészt az elidegenítés akkor is folytatódik, amikor az autodiegetikus elbe-
szélő az önidéző monológból visszatér saját cselekvésének elbeszéléséhez. A fent 
bemutatott drámai helyzetben kihúzott kardjával kapcsolatban egy jelentéktelen 
részletet közöl: „Sic fatus eduxi in tenebris micantem gladium”. A sötétben felvil-
lanó kardra aligha lehetett szeme az átélő énnek, míg az elbeszélő én megenged-
heti magának – stilisztikai szándékkal – ezt a megjegyzést, azért, hogy az imént 
elmondott gondolatait elidegenítse, de legalábbis az elmondottaknak a valóságos-
ság élményét kölcsönözze. 

(ii) Az önidéző monológ átmegy az egyenes beszédbe, amellyel már nem tudat-
tartalmait, hanem az asszonyhoz intézett szavait idézi az autodiegetikus elbeszélő:  

                                                 
558 Az önidéző monológot az elbeszélésben beágyazó keret itt is teljes: a „dicens” nyitó elem párja 
a „sic fatus” participium az idézet végén. 
559 A szakasz irodalmiságát talán éppen ez a sokszorosan összetett kommunikációs helyzet adja: a 
valós szerző Jeromos megírja, hogy Jeromos elbeszéli, hogy a fiatal Jeromos hallotta, hogy az öreg 
Malchus elbeszéli, hogy a fiatal Malchus átélte.  
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„Vale”, inquam, „infelix mulier; habeto me martyrem potius quam maritum.” 
(VM 6)  

Az idézet nagyon tömörített formában az előbbi monológ tartalmának 
lerövidítése, vagy inkább a végkövetkeztetésének a közlése. Egyenes beszédben 
azért szerepel, mert ez az előbbi gondolatmenet csúcspontja, másrészt az 
események menetében a legdrámaibb pontot kísérő megnyilatkozás. A Vita 
Malchi elbeszélés-technikájára jellemző. hogy épp ezen a ponton bár 
mimetikusnak látszik, kifejezetten stilizált az idézet: a maritum – martyrem 
paronomasia minden drámaiság és mimetikus mód mellett annak 
megkonstruáltságára utal. 

(iii) Malchus hosszabb lélegzetvételű önidéző monológját és egy mondatnyi 
egyenes beszédét követi az asszony válasza – ugyancsak egyenes beszédben: 

Tunc illa provoluta pedibus meis (iii) „Precor”, inquit, „te per Iesum, per 
huius horae necessitatem rogo, ne effundas sanguinem tuum in crimen 
meum. Vel si mori placet, in me prius verte mucronem. Sic nobis potius con-
iungamur. Etiam si vir meus ad me rediret, servarem castitatem, quam me 
captivitas docuit, vel interirem, antequam perderem. Cur moreris, ne mihi 
iungaris? Ego morerer, si iungi velles. Habeto ergo me coniugem pudicitiae 
et magis animae copulam amato quam corporis. Sperent domini maritum; 
Christus noverit fratrem. Facile persuadebimus nuptias, cum nos viderint sic 
amare.” (VM 6) 

Az asszony beszédét Malchus előbbi gondolataihoz hasonlóan erőteljes retorikus-
ság jellemzi. Válaszából két erről tanúskodó mozzanatot szeretnék kiemelni. 
Egyrészt nem lehet nem észrevennünk a kard szexuális konnotáltságát a fenti vil-
lanásnyi említés párjaként: „in me prius verte mucronem. Sic nobis potius coniun-
gamur.” Másrészt az asszony válaszába a „Habeto ergo me coniugem pudicitiae et 
magis animae copulam amato quam corporis” mondat nyelvi és tartalmi megfor-
máltságát tekintve Malchus egyetlen kimondott mondatának („habeto me marty-
rem potius quam maritum”) párja. Nyelvileg a második imperativusban álló állít-
mányok kötik őket össze, tartalmilag pedig  coniugem – maritum, magis – potius 
szópárok. 

A Vita Malchi beszédidézési módjainak tengelyét képező párbeszédben tehát 
egyfelől a leginkább mimetikus módot, az egyenes beszédet találjuk. Ez meg is fe-
lel a drámai helyzetnek, amely a főhős, Malchus életében egyértelmű fordulatot 
jelent. A dramatizált mód a késleltetés, az információk adagolásának eszköze itt: 
izgalmassá teszi a cselekményt. Ráadásul az asszony beszédében egy – az antik 
szerelmes regényekre jellemző – anagnorisis is szerepel, amelyben feltárja elköte-
lezettségét a szüzesség mellett, s ezzel Malchus öngyilkossági szándékát nevetsé-
gessé teszi és gyökerestül megváltoztatja. Mindamellett az is jellemző e dramati-
kus módra, hogy stilizáltsága minduntalan átsejlik, és a háttérben álló elbeszélő 
szervezési eljárására, kompetenciájára irányítja a figyelmet. Ez az elbeszélő nem 
mond le tehát a mimézis javára az elbeszélés feletti jelzett ellenőrzésről. 
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Egyenes beszéd 

A 6. fejezetben szereplő dialógust követően már csak egy helyen találunk egyenes 
beszédet – a 3. fejezetben látottak tengelyesen tükrözött párját – a 9. fejezetben. 
Malchus és társnője gazdájuk elől menekülve egy barlangban keresnek menedé-
ket, amelynek bejáratához megérkezik üldözőjük szolgájával együtt. Erről így 
számol be az elbeszélő: 

Mittit servum, ut nos de spelunca protrahat. Ipse camelos tenet et evaginato 
gladio nostrum exspectat adventum. Interea tribus ferme vel quattuor cubitis 
introgresso famulo, nobis ex occulto tergum eius videntibus (nam oculorum 
istiusmodi natura est, ut post solem umbras intrantibus caeca sint omnia) vox 
per antrum sonat: „Exite, furciferi, exite morituri! Quid statis, quid mora-
mini? Exite! Dominus vos vocat.” Adhuc loquebatur – et ecce: per tenebras 
aspicimus leaenam invasisse hominem et gutture suffocato cruentum intro 
trahere. (VM 9) 

A szakaszban a jelen idejű igealakok dominálnak (mittit; tenet; sonat; aspicimus), 
s az ebből fakadó mozgalmasságot erősítik az ablativus absolutusok is, amelyek 
éppen tömörítő szerepük révén gyorsítják fel az elbeszélést. A mozgalmasságot és 
a dramatikusságot erősíti, hogy az üldöző szavát egyenes idézetben halljuk. Mon-
datát ezúttal nem egy mondást jelentő ige, hanem a hanghatásra utaló, hangfestő 
jellegű sonat szó vezeti be. Az egyenes idézetet keretező másik mondást jelentő 
ige egyrészt lezárja az idézetet, másrészt továbbgördíti a cselekményt: „adhuc 
loquebatur […]”, az előbbi mozgalmasság folytatásaként. Feltűnő, hogy a jelen 
idejű igealakokból fakadó feszített előadásmód, mozgalmasság mellett az egész 
barlangjelenetet a látás és a hallás igéi határozzák meg (nobis ex occulto tergum 
eius videntibus; caeca; vox sonat; adhuc loquebatur; aspicimus). A hallásnak eh-
hez a felerősített reprezentációjához hozzátartozik az, hogy a szolga szava „hall-
ható” legyen. Mind a mozgalmasság, mind az akusztikus hatásokra való összpon-
tosítás egy célt szolgál: a jelenet drámaiságát. Ebből adódóan az egyenes idézet-
nek itt – az eddigi helyekkel ellentétben – ténylegesen mimetikus funkciója van. 

 
Az maradt még hátra, hogy szemügyre vegyük a narrativizált beszéd egy előfor-
dulását a 8. fejezetben. A szokásos rövid, a kommunikációs aktusra vonatkozó 
futó utalás helyett560 ez a változat egy teljes párbeszédet tömörít: 

Regresso ad cubile occurrit mulier. Tristitiam animi vultu dissimulare non 
potui. Rogat, cur exanimatus sim. Audit causas. Hortor ad fugam; non asper-
natur. Peto silentium; fidem tribuit, et iugi susurro inter spem et metum me-
dii fluctuamus. (VM 8) 

Bár a dialógus menete szinte teljes mértékben helyreállítható lenne a fenti leírásából, 
a szakaszt mégis a gyorsaság, a dinamizmus jellemzi, amely a tőmondatokból, a mon-
                                                 
560 Vö.: „dominam liberosque ex more gentis adorare iussi cervices flectimus” (VM 5); „clamore 
rabido servi increpans socordiam” (VM 9); „oblatique tribuno rei ordinem pandimus”. (VM 10) 
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datok párhuzamos megszerkesztéséből és az ebből fakadó töredezettségből adódik. 
Ez a dinamizmus nem véletlen: az elbeszélő szándéka szerint a bemutatott jelenet 
legfontosabb nem nyelvi jellemzője is lehetett: Malchus és az asszony sietve, a 
külső események nyomasztó kényszerétől hajtva beszéltek egymással. Ebben az 
esetben tehát a narrativizált beszéd a mimézis eszköze, csak éppen nem a verbális 
tartalmakat utánozza, hanem azt a helyzetet, amelyben ezek elhangzottak. 

Beszédidézési módok a Vita Malchi-ban – összefoglalás 

A Vita Malchi összetett elbeszélésmódjából adódóan a beszéd narratív reprezentálá-
sának két szempontjával szembesültünk: a tudatfolyamatok és az elhangzott beszéd 
megjelenítése kapcsolatának, továbbá ezek strukturális szerepének kérdéskörével. 

A Vita Malchi egyes szám első személyű beágyazott elbeszélése két módban is 
felveti a tudatreprezentáció kérdését: mind az ön-narrációban, mind az önidéző 
monológban. Az elemzés során azt figyeltük meg, hogy a 6. fejezetben e két 
reprezentációs mód – mint a tudattartalmak kifejezésének mindinkább mimetikus 
módjainak – jelenléte az elbeszélt helyzet fontosságának, sorsfordító mivoltának 
kiemelését szolgálja, ugyanakkor működésük nem automatizált, hanem reflektál 
az elbeszélő két énje, a jelenbeli elbeszélő én, valamint a múltbeli átélő én közötti 
– az események későbbi fordulatából is adódó – disszonanciára. Az én-elbeszélő 
ezt a távolságot az önirónia finom eszközével oldja fel. További vizsgálatra vár 
még annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy mennyiben függ a fenti ön-narrá-
ció és önidéző monológ működése a beágyazott történet közvetítettségétől, tudni-
illik attól, hogy maga a belső történetben beszélő én is a múlt egy eleme, s egy 
másik narrátor közvetíti a tőle hallottakat ugyancsak történelmi távolságból. 
Mindazonáltal a narrációnak efajta összetettsége az irodalmi művekre jellemző, s 
kiemelkedően példázza a Vita Malchi irodalmi igényét. A Vita Malchi-ban is 
megfigyelhető tudatreprezentálási módok működésének, valamint a latin nyelvű 
irodalomban való jelenlétüknek kérdése ugyancsak kutatásra vár.  

Másfelől azt is megfigyeltük, hogy központi 6. fejezetben szereplő önidéző mo-
nológ és az egyenes idézetben közölt dialógus terjedelmével és megformáltságá-
val eleve tartalmi súlypontot emel ki. Szimmetriatengelyként is működik, amely 
kapcsolatot teremt a vita 3. fejezetében szereplő, több beszédidézési módot vegyí-
tő blokk (utolsó eleme az egyenes beszéd), valamint a 9. fejezetben található 
egyenes beszéd között. Ez a beszédidézési módokban megfigyelt szimmetria és 
súlypontozás valamelyest felülírja a Vita Malchi szerkezetéről korábban mondot-
takat, amennyiben az általánosan képviselt nézettel szemben (lezuhanás, majd fo-
lyamatos emelkedés)561 kettős, párhuzamosan működő klimaxra hívja fel a figyel-
münket. Az egyik Malchus szerzetesi erényeinek és szüzességének tematikájához 
kapcsolódik, és a beszédidézési módok eloszlása rajzolja ki: az apáttal folytatott 
vita a kiindulópontja, tetőpontja a rákényszerített asszony jelenlétében önmagával 
és az asszonnyal folytatott párbeszéd, lezárása az asszonnyal alapvetően némán 
                                                 
561 KECH 1977, 162. 
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átélt oroszlánkaland. A másik mozgás az, amelyet – mint láttuk – a kerettörténet 
elbeszélője olvas bele az intradiegetikus elbeszélő narrációjába: az elrablástól a 
megmenekülésig folytatódó emelkedés, amelynek mozzanatai: a sivatag, a kard és 
az oroszlán jelentette életveszély (vö. VM 10). 

FOKALIZÁCIÓ A VITA MALCHI-BAN 

A fokalizáció, mint láttuk, azt jelenti, hogy az elbeszélő saját narrációjába integ-
rálja egy másik szereplő perspektíváját, s a narratív információmennyiséget ennek 
a fokális karakternek az információira korlátozza. Meghatározóan nullfokalizációs 
elbeszélésekben (ilyen egyébként a Vita Pauli és a Vita Hilarionis) ennek reális 
lehetősége van, hiszen ezekben az elbeszélő „mindentudó”, s potenciálisan vég-
telen mennyiségű információval rendelkezik, amelyből valamennyit aktualizál. 
Felmerül azonban a kérdés, hogy az az autodiegetikus elbeszélő, aki saját, koráb-
ban megesett történetéről számol be, és akinek saját információmennyisége, csak-
úgy mint hozzáférése más szereplők információihoz korlátozott, milyen szemé-
lyek milyen perspektíváját teheti magáévá. Ha ugyanis saját története más szerep-
lőit tenné meg fokális szereplőnek, sérülne tudásának a beszédhelyzetből adódó 
szükségszerű korlátozottsága. Ezt az én-elbeszélőt története elmondásakor saját 
(akár elbeszélő én-i, akár átélő én-i) nézőpontja határozza meg, és nehezen volna 
motiválható a diegézisen belül, hogyan juthatott hozzá más nézőpontokhoz. 

A választ Genette adja meg az önéletrajzi típusú, egyes szám első személyű 
elbeszélés tárgyalásakor. Az önéletrajzi elbeszélőnek is van lehetősége fokalizáci-
óra, ha a narratív információ mennyiségét annyira szűkíti, amennyivel az átélő én 
a cselekmény időpillanatában rendelkezhet: a fokális szereplő az átélő én.562 Eb-
ben az esetben az elbeszélő lemond az elbeszélő ént az átélő éntől elválasztó idő-
beli távolság során nyert tapasztalatairól, az elbeszélt események utólagos értel-
mezéséről, s „csak” azt közli, amit a múltban távolabbi én átélt vagy (hipotetiku-
san) átélhetett. 

Bármennyire is lehetségesnek tűnik ez a megoldás a Vita Malchi autodiegetikus 
elbeszélésére, a jeromosi elbeszélés többszörös keretezettségéből adódóan rejt egy 
további nehézséget. Amint láttuk, Malchus elbeszélése is közvetítve van, a külső 
elbeszélő újjáteremtő, visszaemlékező magatartása folytán. Azaz az időbeli távol-
ság nemcsak Malchus átélő énje, valamint elbeszélő énje között húzódik, hanem 
az elbeszélést gyermekkorában halló extradiegetikus elbeszélő átélő énje és elbe-

                                                 
562 A Nouveau discours du récit-ben így fogalmaz: „Gemeint ist […] die Einschränkung der narra-
tiven Information auf das, was ein Erzähler „in der ersten Person” wirklich „wissen” kann, d. h. 
ichre Einschränkung auf die Informationen des Helden im Moment der Geschichte, ergänzt um 
dessen spätere Informationen – während der zum Erzähler gewordene Held über die narrative 
Information im Ganzen verfügt. Nur der erste Komplex verdient stricto sensu die Bezeichnung 
„Fokalisierung“; beim zweiten dagegen handelt es sich um eine extradiegetische Information, und 
nur die Identität (der „Person“) von Held und Erzähler berechtigt einen dazu, hier per analogiam 
von „Fokalisierung“ zu reden.  (GENETTE 2010 [1983], 219. Kiemelés az eredeti szövegben.) 
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szélő énje között is. Ebből adódóan – még ha a kerettörténet auktoriális elbeszélő-
je mindent meg is tesz a hitelesség közvetítése érdekében – sosem tudhatjuk, hogy 
Malchus maga értelmezi-e újra, teszi adott esetben fokalizálttá a beszámolóját, 
vagy a gyermekkorában hallott történetet időskorában újraolvasó és közvetítő el-
beszélő vagy író. 

Amint a Vita Malchi elbeszélőjéről írott fejezetben láttuk, Malchus erőteljes el-
lenőrzést gyakorol belső elbeszélésében, s az elbeszélő én többlettudásával, az 
események utólagos ismeretében beszéli el és kommentálja az eseményeket. Még 
a tartalmilag legizgalmasabb részeket is megszakítja egy-egy tudós magyarázattal 
(vö. VM 9), a legmimetikusabb, legdramatikusabb részt, az asszonnyal folytatott 
párbeszédét pedig retorikai eszközökkel stilizálja (VM 6). S ugyanezen eljárások 
mögött a Malchus-elbeszélést közvetítő külső elbeszélő szervező eljárása is állhat. 

Mimézis: fokalizáció és hypotyposis 

Találunk ugyanakkor egy hosszabb szakaszt a 7. fejezetben, amely nyelvi meg-
formáltságával, tartalmával és stilisztikájával belső fokalizációra utal. A Malchust 
már-már öngyilkosságra kényszerítő kiélezett helyzet, s ennek feloldódása, az 
asszonnyal folytatott éjszakai dialógus (VM 6) elbeszélését követően az autodie-
getikus elbeszélő összegzésben tekint át egy viszonylag békés időszakot. Az el-
beszélt történetben itt egy bizonyos nyugvópontot következik be – csakhogy a kö-
vetkező fejezet elején valami megzavarja az összhangot. Ahogy szerzetessé válása 
után egy idővel a fölkerekedés vágya fogta el Malchust, ugyanúgy jelentkezik ez a 
kívánság most, hogy megnyugodtak az események. Az elbeszélő pszicho-narrá-
cióval, minkét esetben hasonló kifejezésekkel vezeti be a változást: „Post multos 
annos incidit mihi cogitatio” (VM 3); valamint „Post grande intervallum […] 
coepi mecum tacitus volvere” (VM 7). A 7. fejezetben beszámol gondolatairól, 
valamint a gondolkodás közben eléje táruló látványról: 

Post grande intervallum, dum solus in eremo sedeo et praeter caelum terram-
que nihil video, coepi mecum tacitus volvere et inter multa monachorum 
quoque contubernii recordari maximeque vultus patris mei, qui me erudierat, 
tenuerat, perdiderat. Sicque cogitans aspicio formicarum gregem angusto 
calle fervere. Video onera maiora quam corpora. Aliae herbarum quaedam 
semina forcipe oris trahebant; aliae egerebant humum de foveis et aquarum 
meatus aggeribus excludebant. Illae venturae hiemis memores, ne madefacta 
humus in herbam horrea verteret, illata semina praecidebant; hae luctu ce-
lebri corpora defuncta portabant. Quodque magis mirum est in tanto agmine: 
egredientes non obstabant intrantibus; quin potius, si quam sub fasce vidis-
sent et onere concidisse, suppositis umeris adiuvabant. Quid multa? Pul-
chrum mihi spectaculum dies illa praebuit. Unde recordatus Salomonis ad 
formicarum sollertiam nos mittentis et pigras mentes sub tali exemplo susci-
tantis coepi taedere captivitatis et monasterii cellulas quaerere ac formicarum 
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illarum similitudinem desiderare, ubi laboratur in medium et, cum nihil 
cuiusquam proprium sit, omnibus omnia sunt. (VM 7) 

A pszicho-narráció jelen idejű igéi (sedeo, video, coepi, aspicio, video) az elbe-
szélt helyzetnek az itt és most érzését kölcsönzik. Azt jelzik, hogy az elbeszélőben 
megszűnik az átélés és az elbeszélés ideje közötti távolság, újra belehelyezkedik 
az eseményekbe, és a felidézés során újra átéli őket. Ez az újra átélés olyan erő-
teljes, hogy a gondolatokról és belső eseményekről való beszámoló a „recordari” 
infinitivusszal belső fokalizációra vált. Az elbeszélő saját fiatalkori énjének 
érzelmeit éli újra s közvetíti, s ezek hitelessége az apátjával kapcsolatos önmagá-
val szembeni szemrehányásain mérhető le: „maximeque [recordari] vultus patris 
mei, qui me erudierat, tenuerat, perdiderat”. A mondat retorizáltsága és tartalma 
egyaránt a fiatalkori én nézőpontjára vall: az állítmányok asyndetonos kapcsolása 
a gondolatfolyam gyorsaságát és az érzelmek hevességét közvetíti. Tartalmilag 
pedig a tekintélyszemély (apafigura) iránti kötődésről, az ő megbántásától való 
irracionális félelemről, a hálátlanság önvádjáról és az apáttal való szakításból 
adódó lelkiismeret-furdalásról tanúskodik. Ugyan Malchus érzelmi alapú érveire 
(„dum adhuc viveret mater […] solarer viduitatem eius”) az apát a 3. fejezetben 
elbeszélt vitában teológiai alapon adott választ (Malchus anyja iránt érzett köteles-
ségtudatát az ördögi kísértés álcájának értelmezte), a belső fokalizációs szakasz-
ban – tartalmilag más helyzetben – Malchus megint tisztán érzelmi alapon gon-
dolkodik: így értelmezi újra apátjához (akit a VM 3 analógiájára apjának nevez – 
„vultus patris mei”) fűződő viszonyát és vele való szakítását. 

A pillanatnyi belső fokalizációt a hangyák látványának leírása követi. A han-
gyák sürgölődő csapatának leírása az antik retorika egyik gondolatalakzata, a 
hypotyposis (evidentia) szerint történik.563 Érdemes e gondolatalakzat néhány jel-
lemzőjét kiemelnünk, hogy világosabban érzékelhessük, miként valósítja meg a 
leírás esztétikai célját, egy rendkívül szemléletes (gondolati) kép létrehozását, 
egyszersmind ábrázolását.564 Kiss Sándor szerint a hypotyposis alakzata rendsze-
rint az igeidő- és személyeltolás, valamint deiktikus elemek segítségével valósítja 
meg az ábrázolt tartalom szemléletes, megszólító erejű bemutatását.565 A fenti 
szakaszban a hangyaleírás, mint láttuk, eleve jelen idejű elbeszélésbe illeszkedik, 
a látást kifejező igék praesens imperfectum alakjai vezetik be, ugyanakkor elkülö-
níti ettől a kerettől az, hogy ezen belül a szűk ételemben vett leírás igéi kivétel 
nélkül múlt idejűek.566 A praeteritum imperfectum használata aktualizálja az ige-
idő gyakorító, valamint imperfectum de conatu jelentését, mindazonáltal a leírás 
érzékletességét kevéssé csökkenti. Ami a személyeltolást illeti: a leírást eleve az 

                                                 
563 Vö. Rhet. Her. 4.55; Quint. Inst. 8.3.61–71. A fogalomhoz lásd: KISS 1975, 487; KEMMAN 

1996, kül. 39–44; KIBÉDI VARGA 1997, 137–139. 
564 Vö. KIBÉDI VARGA 1997, 139. 
565 KISS 1975, 487. 
566 „Sicque cogitans aspicio formicarum gregem angusto calle fervere. Video onera maiora quam 
corpora […].” (VM 7) A Vita Malchi műfordítása jó döntéssel az egész leírást jelen időben hozza 
(« Nehéz az emberi léleknek nem szeretni », 56–57). 
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egyes szám első személyű elbeszélő közvetítésében halljuk, aki belső hallgatójá-
hoz intézi egész narrációját. Ám a hangyajelenet befejezésekor Malchus külön 
élesíti ezt a beszédhelyzetet azzal, hogy belső hallgatója felé fordul és egy retori-
kus kérdéssel szakítja meg leírását, oldja fel mintegy a feltárult kép beszélőt és 
hallgatót egyaránt hatalmába kerítő varázslatát: „Quid multa? […]”.567  

A deiktikus elemek hypotyposisban betöltött szerepe különösen jól szemléltet-
hető a szakaszban. Az aliae – aliae névmások, valamint illae – hae távolra, majd 
közelre mutató névmáspár elsődleges feladata az, hogy tagolja a leírást, és a 
forrongó hangyakolónia rendezett rendezetlenségében négy különböző mozgásra 
irányítja a figyelmet, amelyhez ötödikként az egredientes csoportja társul. A négy 
névmás valójában amellett hogy létrehozza a képet, irányítja is annak szukcesszív 
feldolgozását, hiszen az imagináriusan felső nézőpontból feltáruló, egyben és át-
fogóan befogadott kép a narratívában csak lineárisan mesélhető el. A négy deik-
tikus elem térbeli struktúrákat hoz létre a leírásban, a megfigyelőt pedig felül, kí-
vül pozicionálja.568 

Azzal, hogy az elbeszélő végül lezárja és összegzi leírását („Quid multa? Pul-
chrum mihi spectaculum dies illa praebuit.”) nemcsak saját benyomásairól tájé-
koztatja hallgatóját, hanem a megelőző hypotyposis segítségével azonosulásra is 
indítja.569 S minthogy a leírt kép elsődleges szemlélője az átélő én volt, az ebbe az 
élménybe bepillantást lehetővé tevő leírás a belső fokalizációhoz hasonló módon 
működik. A sivatagi töprengés, lelkiismeret-furdalás belső fokalizációs bemuta-
tását kiegészíti egy, a hypotyposis eszköze révén igen szemléletes és bevonódásra 
indító leírás, amely még csak leíró szünetet sem követel (azaz varázsa nem törik 
meg), hiszen beilleszkedik a belső elbeszélés kommunikációs helyzetébe. 

Ám ezen a ponton elkerülhetetlenül felmerül a kérdés: mi a helyzet az elbe-
szélővel? Végső soron az átélő én elé táruló látvány fokalizált közvetítéséről, vagy 
ugyanannak az elbeszélő én általi retorikus újrateremtéséről van szó? Előre kell 
bocsátanom, hogy egyértelmű választ nehéz adni erre a kérdésre, hiszen az egész 
jelenetet alapvetően meghatározza valamiféle lebegés, amelyet a keretező auk-
toriális elbeszélő közvetítői szerepe még csak megerősít. Ugyanakkor a fenti sza-
kaszban van egy – eddig nem igazán említett – szignál, amely valamiféle útmu-
tatást képes adni az elbeszélő szerepének fölfejtésében. Ez pedig az intertextuali-
tás különleges, kettős jelenléte. 
                                                 
567 A jeromosi hangyaleírás legszorosabb intertextuális előzményében, a sürgő-forgó trójaiak látv-
ányát hangyaboly sürgölődéséhez hasonlító vergiliusi szakaszban (Aen. 4.402–407) jelen idejű ige-
alakokat találunk. A hasonlatot egyes szám második személyű igealak vezeti be (akár a befogadó-
ra, akár általános alanyra vonatkoztatva): „migrantis cernas totaque ex urbe ruentis”. Az elbeszélő 
a hangyahasonlatot követően költői kérdéssel fordul Didóhoz, a látvány okozta felindultságát il-
lusztrálandó (ugyanazt a cerno igét használva, amellyel a hasonlatot bevezette): „quis tibi tum, Di-
do cernenti talia sensus, / quosve dabas gemitus […]” (Aen. 4.408–409). 
568 Ehhez képest a vergiliusi hasonlat valamelyest egyszerűbb és még áttekinthetőbb felépítésű: a be-
vezető nagytotált követően (402–403) keretes szerkezetet találunk: a nyitótagként álló távoli kép – „it 
nigrum campis agmen” (404) – párja a lezáró „opere omnis semita fervet” (407), s ezen a kereten belül 
a két részcsoportot különít el a két hexameter azonos helyén álló „pars – pars” (405–406) szópár. 
569 Vö. KIBÉDI VARGA 1997, 137. 
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A mimézis lebontása az intertextualitással 

A belső elbeszélő pszicho-narrációval egy intertextuális kapcsolatról tudósít, 
amely segítségével a hangyacsapat szuggesztív látványát értelmezte, s amely az-
tán cselekvésre is indította:  

Unde recordatus Salomonis ad formicarum sollertiam nos mittentis et pigras 
mentes sub tali exemplo suscitantis coepi taedere captivitatis et monasterii 
cellulas quaerere ac formicarum illarum similitudinem desiderare, ubi labo-
ratur in medium et, cum nihil cuiusquam proprium sit, omnibus omnia sunt. 
(VM 7) 

A hivatkozott hely így hangzik:  

Vade ad formicam o piger, et considera vias eius, et disce sapientiam. Quae 
cum non habeat ducem nec praeceptorem nec principem, parat aestate cibum 
sibi et congregat in messe quod comedat. Usquequo piger dormis, quando 
consurges ex somno tuo? (Péld 6,6–9) 

Sajátosan működik ez az idézési mód. Az intertextuális kapcsolat ugyanis nem a 
Vita Malichi-ban és a Péld 6-ban szereplő két hangyaleírás között jön létre, hanem 
az elbeszélő értelmező pszicho-narrációja és a Péld 6 között. Ilyen módon az „ad 
formicarum sollertiam nos mittentis” hivatkozási alapja a „vade ad formicam”; a 
„pigras mentes […] suscitantis” párja az „Usquequo piger dormis, quando 
consurges ex somno tuo”, míg a „sub tali exemplo” foglalja össze a „Quae cum 
non habeat ducem nec praeceptorem nec principem, parat aestate cibum sibi et 
congregat in messe quod comedat” verseket. Más szóval a pszicho-narrációt beve-
zető „recordatus” állapothatározó genitivus memoriae-ben álló bővítményei paraf-
razeálják a Péld 6,6–9-et. Az elbeszélő gondolatmenetét ezek alapján a következő-
képpen rekonstruálhatjuk: a hangyák látványa az elvágyódását kiváltó mozzanat, 
ehhez kapcsolódik a Szentírás magyarázó szava. Helyzete az Írás fényében vilá-
gosodik meg, s a kettő, a látvány és az Írás együttműködéséből születik elhatáro-
zása. Az Írás értelmező szava nélkül a hangyák látványa pusztán szórakoztató dolog 
volna, a látvány nélkül viszont nem volna, mi kiváltsa az Írás értelmező szavát. És 
fordítva: a Péld 6,6–9 nem előzménye, kiváltó szakasza a VM 7 hangyaleírásának. 
A szövegben jelölt elsődleges intertextuális kapcsolat tehát nem úgy működik, 
mint ahogy megszoktuk az irodalmi előzmények esetében. 

Létezik ugyanakkor egy második, kifejezetten nem jelölt, de azonosítható és 
szabályosan működő intertextuális kapcsolat: a Verg. Aen. 4,401–409-cel.570 

migrantis cernas totaque ex urbe ruentis. 
ac velut ingentem formicae farris acervum 
cum populant hiemis memores tectoque reponunt, 
it nigrum campis agmen praedamque per herbas 
convectant calle angusto; pars grandia trudunt 

                                                 
570 A hangyára vonatkozó egyéb párhuzamok még: Hor. S. 1.1.33–35; Ov. Ars 1.93–94. 
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obnixae frumenta umeris, pars agmina cogunt 
castigantque moras, opere omnis semita fervet. 
quis tibi tum, Dido, cernenti talia sensus, 
quosve dabas gemitus […] (Verg. Aen. 4,401–409) 

A két szakasz között egyértelmű a kapcsolat. Szó szerint vagy kis változtatással 
idézi a Vita Malchi szövege az Aeneis-t három helyen: „gregem angusto calle 
fervere” – „convectant calle angusto” (Aen. 405); „fervere” – „omnis semita fervet” 
(407); „illae venturae hiemis memores” – „cum populant hiemis memores” (403). 
Összekapcsolja a helyeket továbbá a mondást jelentő igével való keretezettségük, 
a deixis jelenléte, részben az idő- és a személyeltolódás és a nézőpont helyzete. 

 
Elkerülhetetlenül felmerül a kérdés, hogy az egymásba ágyazódó narratív kommu-
nikációs szintek melyikéhez rendelhető ez az összetett intertextualitás. A be-
ágyazott elbeszélés szintjén az első intertextuális kapcsolatot kifejtett módon a 
belső én-elbeszélő mondja el, de eleve az átélő-énnek, a fiatal Malchusnak tulaj-
donítja. Ezzel szemben ott játszik említetlenül, de a parafrázisnál jóval hosszab-
ban és jóval markánsabban a második intertextuális kapcsolat. Ha belemegyünk a 
játékba, tisztán logikai alapon ennek forrását három helyen találhatjuk. Azt, hogy 
(i) az elbeszélő én közvetítésében, ám az átélő éntől származik, s egy bizonyos 
fokalizációval van dolgunk, kizárhatjuk. Ebben az esetben ugyanis nagyon sajátos 
irónia lépne működésbe: a belső elbeszélő egyrészt tudatosan használja az inter-
textualitást (Salamon), azt viszont nem veszi észre, hogy fiatalkori élményébe 
belecsúszva mintegy öntudatlanul intertextuálisan teremti azt újjá. S ott van még 
az extradiegetikus elbeszélő közvetítő szerepe is… (ii) Tulajdonítható másodsor-
ban a belső elbeszélő tudatos elbeszélő-énjének, s ebben az esetben a hangyajele-
net szuggesztív leírása nem volna más, mint az átélő én élményének az elbeszélő 
én általi retorikus újrateremtése, amit az is alátámasztana, hogy a „Quid multa?” 
felkiáltással saját elszárnyalt képzeletét zabolázza meg. Ebben az esetben viszont 
az motiválatlan, hogyan képes Malchus – akinek képzettségéről előzetesen nem 
sok szó esett – erre az irodalmi bravúrra, másrészt az extradiegetikus elbeszélő 
emberfeletti emlékezőtehetsége is meglepő volna – azaz ezt a lehetőséget is el kell 
vetnünk, vagy legalábbis számot kell vetnünk a külső elbeszélő konstruáló 
szerepével. Végül – s ez nyilván a leginkább elképzelhető –, az a lehetőség marad, 
hogy (iii) az extradiegetikus elbeszélő a visszaemlékező Malchus szövegének fel-
idézésekor – nem jelezve – sajátos játékot űz az intertextualitással. Autodiegetikus 
elbeszélője szavaival felhívja a figyelmet a hangyaleírás intertextuális értelmez-
hetőségére, de már ezt megelőzően működtetni is kezdte az intertextualitást, s 
elvárja, hogy olvasói dekódolják ezt a kettős játékot. Többször eljutottunk már 
erre a következtetésre, de itt ismételten nyilvánvaló: Jeromos elbeszélése minden 
mimetikussága ellenére minduntalan le is bontja a felépített narratív keretet. És 
ettől nagyon élvezetes. 
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Az elbeszélés módja a Vita Hilarionis-ban 

A NARRATÍV TÁVOLSÁG A VITA HILARIONIS-BAN 

Az eddig elemzett jeromosi életrajzoktól eltérően a Vita Hilarionis terjedelmesebb 
mű, és bemutatja – mint láttuk, strukturálisan tagolva és az életrajz műfajának 
megfelelően különböző hangsúlyokat kijelölve – Hilarion egész életét. Műfaji 
meghatározottságából és terjedelméből adódóan a vitá-ban található beszédidézési 
módok számszerű megragadásánál is, csakúgy mint ezek működésmódjának feltá-
rásakor, nehézségekbe botlunk. 

Az első nehézség abból adódik, hogy a Vita Hilarionis áll legközelebb Jeromos 
három szentéletrajza közül a történetírás, illetve a biográfia műfajához. Míg a 
másik két életrajz a fikcionális szépirodalom körébe sorolható, addig a Vita Hila-
rionis a legkevésbé fikcionális mű. Andrew Laird hívta fel a figyelmet arra, hogy 
az egyenes és a függő beszéd egymáshoz való viszonya (valamint mimetikus mű-
ködésének foka) nem azonosan jelentkezik a fikcionális irodalomban, illetőleg a 
történetírásban.571 Míg a fikcionális szövegek esetében a befogadó azért tulajdonít 
elsőbbséget az egyenes beszédnek, mert úgy érzi, hogy a szereplők fiktív meg-
nyílvánulásai eleve abban jönnek létre és az egyenes beszédben az elbeszélt idő és 
az elbeszélés ideje egybeesik,572 a függő beszéden pedig a narrátor közvetítő sze-
repe érződik, addig a történetírásban mind a függő beszéd, mind az egyenes be-
széd egyaránt közvetített (például az őket bevezető mondást jelentő ige mindig er-
ről tanúskodik).573 Laird ennek kapcsán fel is állít egy olyan, nem fikcionális szö-
vegekre alkalmazható alternatív skálát, amelynek segítségével az elbeszélő és más 
beszélők szövegei közötti átmenet feszültsége jellemezhető. Ezen a skálán az 
egyenes és a függő beszéd azonos szinten szerepel, mint az elbeszélő szövegére 
gyakorolt legmagasabb fokú erőszak („intrusion”) képviselői, s amelyek egyfor-
mán megbízhatatlanok az „eredeti” kijelentés reprodukálhatóságát illetően.574 Egy 
békésebb egymásmellettiséget képvisel Laird rendszerében a szabad függő beszéd 
és a fokalizáció, amelyet Laird az elbeszélő és egy másik személy diszkurzusa kö-
zötti szintézisnek tekint, végül az intertextualitás a legszelídebb forma, amellyel 
egy másik hangnak lehetősége van arra, hogy módosítsa a narrátor beszédét – ter-
mészetesen mindig az utóbbi kontrolljával.575 A következőkben ennek megfelelő-
en azokat a funkciókat vizsgálom, amelyeket az egyenes és a függő beszéd a Vita 
Hilarionis-ban képvisel, illetőleg azokat a súlypontokat, amelyek egymás melletti 
szerepeltetésük esetén kirajzolódnak, s az „eredeti” kijelentéshez való viszonyukat 
nem elemzem. 

                                                 
571 LAIRD 1999, 132. 
572 LAIRD 1999, 131. 
573 LAIRD 1999, 133. és 139. 
574 LAIRD 1999, 139. 
575 LAIRD 1999, 141–142. 
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A negyvenhét fejezetnyi Vita Hilarionis-ban található beszédidézési módok 
előfordulási arányainak számszerűsítésekor a mű terjedelméből adódóan is nehéz-
ségekbe botlunk, s ugyanígy nehézséget jelent az esetenként oratio obliqua-t tar-
talmazó narrativizált beszéd és a valódi függő beszéd elkülönítése is, minthogy 
erre pontos kritériumok egyelőre nem léteznek. Továbbá ezen a helyen – megint 
csak az életrajz terjedelme miatt – el kell tekintenem attól is, hogy a vegyes for-
mákat külön tárgyaljam. Mindezeket előre bocsátva azt mondhatjuk, hogy Vita 
Hilarionis 47 fejezetében hozzávetőlegesen 41 helyen találunk narrativizált beszé-
det, 22 helyen függő beszédet és 35 helyen egyenes beszédet. A szabad függő be-
szédre és szabad egyenes beszédre a Vita Hilarionis-ban nem találunk példát. 

A beszédidézési módok megoszlását tekintve az életrajz egyes szerkezeti egy-
ségei nem mutatnak jelentős különbséget, legfeljebb az állapítható meg, hogy az 
áttekintő szakaszban (összefoglalók Hilarion aszketikus kezdeteiről: VH 2–11) 
arányaiban kevesebbszer fordulnak elő, mint a Hilarion egy-egy életszakaszához 
köthető tematikus beszámolócsoportok (Hilarion növekvő hírneve és csodái – VH 
12–24; szerzetestársai körében tett látogatásai – VH 25–28; a Földközi-tenger me-
dencéjét bejáró utazása – VH 29–43) eleve epizódszerű elbeszéléseiben. Ez utóbbi 
egységek gyakran eleve Hilarion egy logionja, vagy valamely mellékszereplővel 
folytatott párbeszéde köré épülnek. 

A főszereplő Hilarion vagy valamely mellékszereplő beszédét idéző szakaszok 
nagy száma miatt az alábbiakban az egyenes (I) és függő beszéd (II) előfordulá-
saiban megragadható tendenciákat, általános jellemzőket ismertetem. 

Egyenes beszéd 

I.1) A főhős szavait szó szerint közvetítő egyenes beszéd lehet a kiemelés, a hang-
súlyozás eszköze, amennyiben a közölt tartalom valami meglepő, váratlan fordula-
tot tartalmaz. 

A VH 4-ben a serdülőkorú Hilarion kísértéseiről előbb pszicho-narrációval tu-
dósít az elbeszélő, majd a kísértésre adott válaszát egyenes beszédben közli: 

Cogebatur tirunculus Christi cogitare quod nesciebat, et eius rei animo pom-
pam volvere, cuius experimenta non noverat. Iratus itaque sibi, et pectus pu-
gnis verberans (quasi cogitationes caede manus posset excludere): „Ego”, in-
quit, „aselle, faciam, ut non calcitres: nec te hordeo alam, sed paleis. Fame te 
conficiam et siti; gravi onerabo pondere; per aestus indagabo et frigora, ut ci-
bum potius quam lasciviam cogites.” (VH 4) 

Az egyenes idézetben szereplő szakasz nagyon egyénítetten ábrázolja Hilariont. 
Megzabolázhatatlan testére vonatkoztatott asellus-metaforáját egészen a szóhasz-
nálatba menően egyértelműen sajátos gondolkodásmódjának tulajdonítja az egye-
nes beszéd. Azért fontos ez, mert – mint azt már az elbeszélőről írott szakaszban 
bemutattam – az elbeszélő éppen az egyenes idézet kapcsán élhet finom kritikával 
a fiatal Hilarion magatartását illetően. Hilarion szavai alátámasztják túlzott aszke-
tikus elhatározását (amely abban a gesztusban is megnyilvánul, hogy a mellét 



 204

veri), s mind a gesztust, mind az azt kísérő szavakat kérdőjelezi meg finoman az 
elbeszélő „quasi cogitationes caede manus posset excludere” kommentárja. A fia-
tal Hilarion szavainak és tettének tanúsága szerint egyelőre még nem rendelkezik 
azzal a belátással és tapasztalattal, amelyre később szert tesz – és amely az elbe-
szélőnek sajátja. 

I.2) Hilarion egyenes beszédben közölt szavai több esetben bibliai szakaszokat 
idéznek vagy parafrazeálnak. (VH 37; 41; 43) Ezzel ismételten a kiemelés, azon 
belül a jellemábrázolás és pragmatikai szempontból a teológiai meggyőzés eszkö-
zeként működnek, amennyiben narratív eszközökkel arról a meggyőződésről ta-
núskodnak, hogy Hilarion aszketikus élete során egybeforrott a Szentírással, és 
már nem a saját szava, hanem csak Isten igéje működik benne. A 42. fejezet ka-
lózkalandjában – amely áttételesen a Mt 8,24–26-ot idézi fel – az események tető-
pontján az ijedt hajósokat például Mt 14,32 és a Kiv 15.4 parafrázisával nyugtatja 
meg Hilarion: 

Et conversus ad discipulos dixit: „Modicae”, inquit „fidei, quare trepidatis? 
Numquid plures sunt hi quam Pharaonis exercitus? tamen omnes Deo vo-
lente submersi sunt.” (VH 41) 

Az egyenes idézet ezeken a helyeken egyfajta logionként működik, amelyet az 
elbeszélő azért is idézi, mert Hilarion szájából elhangzó, sajátos Szentírás-értel-
mezésnek vagy tanításnak is beillik. Hasonló szerepet látunk egyébként a függő 
beszédnél is (vö. VH 10; 32). 

I.3) Hilarion egyenes beszédben közölt szavai különösen gyakran szerepelnek 
egy-egy gyógyítástörténet csúcspontján a gyógyítást megelőző vagy a gyógyítást 
kísérő logionként, amelyben gyakran tömör, rövid, gnómaszerű tanítás fogalma-
zódik meg. (VH 15; 17; 18; 22; 23) 

Ahhoz, hogy ezeknek a szerepét megértsük, egy rövid kitérőt kell tennünk a 
csodaelbeszélések irányába. A kutatás már a hetvenes években rámutatott arra, 
hogy a Vita Hilarionis csodaelbeszélései egységes szerkezetet követnek, és meg-
határozott elemekből épülnek fel. Herbert Kech például – elsősorban a VH 16; 17; 
18; 23-ban elbeszélt démonűzési jelenetekre koncentrálva – a következő szerke-
zeti alapelemeket különíti el bennük: (i) expozíció, a természetfeletti beavatkozás 
szükségessége; (ii) a szenttel való találkozás előkészítése, megszervezése; (iii) talál-
kozás Hilarionnal; (iv) csodaleírás; (v) a csodatételre adott válasz.576 Az általa ki-
mutatott séma szerint épül fel a VH 14–23. fejezetek mindegyike, jóllehet az 
egyes elemek kidolgozottsága és hangsúlya természetszerűleg változhat. A-
mennyiben a csodaelbeszélés idézi Hilarion szavait, úgy azok leginkább a találko-
zás szövegkörnyezetében (iii) vagy a csodatétel közben (iv) szerepelnek. Az előb-
bi helyzetet találjuk a VH 14–18. fejezetek mindegyikében, valamint a VH 20; 23-
ban; az utóbbit a VH 18; 22-ben. 577 

                                                 
576 KECH 1977, 98–100. 
577 Hilarion szavait a VH 18; 22; 23 fejezetben a csodatétel megtörténtét megerősítő (v.) szerkezeti 
egység is idézi. 
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Nézzük mindezek példájaként a 15. fejezetet, amely egy tíz éve vak asszony 
meggyógyítását beszéli el rendkívül feszesen és élénken. Az alábbi szövegben je-
löltem az egyes szerkezeti egységeket, valamint kiemeltem Hilarion egyenes be-
szédben közölt szavait: 

(i) Facidia viculus est Rhinocorurae urbis Aegypti. De hoc ergo vico, decem 
iam annis caeca mulier (ii) adducta est ad beatum Hilarionem: oblataque ei a 
fratribus (iam enim multi cum eo Monachi erant) (iii) omnem se substantiam 
expendisse ait in medicos. Cui respondit: Si quae in medicis perdidisti, de-
disses pauperibus, curasset te verus medicus Iesus. (iv.) Clamante autem illa, 
et misericordiam deprecante, exspuit in oculos eius: statimque Salvatoris ex-
emplum (v) virtus eadem prosecuta est. (VH 15) 

A fenti fejezet pontosan mutatja a beszédidézési módok együttes működését. A 
(iii) szerkezeti egység, a vak asszony és Hilarion találkozása verbális jellegű, 
egyetlen párbeszéd. Az elbeszélő nem egyenes beszédben közvetíti ezt, hanem él 
a beszéd narrációbeli megjelenítési módjaiban rejlő tömörítési lehetőségekkel. 
Ezek segítségével reflektorfénybe emel két mondatot: az asszony kijelentését, 
valamint Hilarion erre adott válaszát. Az asszony állítása rendkívül fontos, mert 
bővíti az (i) szerkezeti pontban megadott információkat (ott csak arról hallunk, 
hogy tíz éve vak). Mondata személyes tragédiájára, a vakságból fakadó valódi 
gondjára mutat rá, s a befogadó előtt a bibliai vérfolyásos asszonnyal rokonítja. 
(Mk 5,26) Ezt az elbeszélő függő beszédben közli. A függő beszéd modusából 
adódóan a befogadó nem lehet biztos abban, hogy az asszony pontosan e szavakat 
használta, de ez nem is fontos az elbeszélőnek, hiszen az egyenes beszéd adta 
lehetőségeket Hilarion szavainak közvetítésében használja fel. Hilarion válasza – 
„Si quae in medicis perdidisti, dedisses pauperibus, curasset te verus medicus Ie-
sus” – tovább nem fokozható tömörségű, antitézist tartalmazó logion. Belső hall-
gatósága és az elbeszélés befogadói számára is erkölcsi tanítást fogalmaz meg a 
jézusi paradoxonok stílusában. A mondat tudomásulvételéből fakadó szemlélet-
váltás, ez a fajta gyógyulás fontos igazán az elbeszélőnek, ezért emeli ki azt, és 
nem magát a gyógyítás módját. Természetesen, amint a gyógyítást megelőző ige, 
úgy a gyógyító tett is Jézus példáját követi, amint az elbeszélés maga hangsúlyoz-
za is („Salvatoris exemplum” – vö. Mk 8,23). A gyógyítás-elbeszélésben az evan-
géliumi csodaelbeszélésekhez hasonlóan kettős hangsúlyozást figyelhetünk meg. 
Az elbeszélés nagy egésze szempontjából a gyógyítástörténet arra példa, hogy Hi-
larion valódi csodatévő hatalommal bír, ugyanakkor az elbeszélő magát a csodael-
beszélést nem erre poentírozza, hanem a gyógyítás előtt folytatott párbeszédre, 
amely mind a belső hallgató – az asszony – mind a befogadó közösség számára 
épületes tartalmú. Ilyen háttérrel a párbeszéd folytatása nem különösebben érde-
kes, és – minthogy ez is beszédről szól – narrativizált beszédben tudósít róla 
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(„Clamante autem illa, et misericordiam deprecante”). Az egyenes idézet tehát eb-
ben és az ehhez hasonló szakaszokban a kiemelés, hangsúlyozás eszköze.578 

I.4) Elsősorban az utazástörténetek között találunk több olyan elbeszélést, ame-
lyeknek középpontjában egy logionszerű mondat hangzik el egyenes beszédben, s 
az egész beszámoló (fejezet) arra szolgál, hogy ezt a mondatot mint csúcspontot 
előkészítse, vagy magyarázza. (VH 26; 27; 30; 33; 45)  

Az ebbe a körbe tartozó fejezetek rokonságot mutatnak azokkal a szerzetesi 
apophthegmákkal, amelyeket a IV. század végén kezdenek lejegyezni az egyip-
tomi sivatagi atyákkal kapcsolatban. Az apophthegma olyan irodalmi műfaj, 
amelynek középpontjában egy-egy híres szerzetes bölcs mondása, logionja áll, s 
amely egyszersmind a mondás létrejöttének körülményeit is elbeszéli.579 A Hilari-
on-logionok elbeszélései sokkal inkább beilleszkednek a nagy elbeszélés egészé-
be, mint a IV. század végén, V. század elején580 írásba foglalt nagy apophthegma-
gyűjtemények név szerint vagy tematikusan rendezett darabjai. Ugyanakkor ebben 
az egymásmellettiségben megfigyelhetjük a szerzetesatyák emlékét megőrző és 
őket példaképül állító irodalmi fejlődés két irányát: az atyák mondásai hagyomá-
nyozódhatnak vagy stilizálódhatnak a szépirodalmi igényű életrajzok keretében 
(vö. Vita Hilarionis), ahol a cselekménybe szervesen beilleszkednek, és hangsú-
lyukat vesztve alárendelődnek az elbeszélésnek, de megőrződhetnek a mondás-
gyűjtemények keretében is, amelyekben a hangsúly magára a kimondott igére 
esik, és az azt övező narratív keret teljességgel háttérbe szorul.581 A Vita Hilario-
nis esetében az egyenes beszédben közölt idézet a jellemábrázolás, Hilarion kü-
lönlegessége kiemelésének eszköze. E mondatok logion-jellege abban is megnyíl-
vánul, gyakran furcsák, szokatlanok, kétértelműek, s a hallgatóság körében is ér-
telmezésre szorulnak. Ugyanakkor sosem pusztán a logion közlése miatt szerepel-
nek az elbeszélésben, hanem narratív keretükkel mindig illeszkednek az életrajz 
nagy egészébe. 

                                                 
578 Érdemes megemlíteni, hogy az imént bemutatott működést nemcsak Hilarion szavainál, hanem 
egy helyen egy mellékszereplővel kapcsolatban is megfigyelhetjük. A VH 13, amely a Hilarionhoz 
eljutó első asszonyról és vele kapcsolatos első csodatételéről tudósít, nem Hilarion, hanem az 
asszony szavait közli egyenes beszédben. Ráadásul ezek a szavak éppen annyira biblikus veretűek, 
mint Hilarion szavai általában – teológiai érvelésmódot tartalmaznak és egy újszövetségi helyet 
(Lk 5,31) idéznek hivatkozási alapként. „[M]ulier quaedam Eleutheropolitana cernens despectui se 
haberi a viro ob sterilitatem (iam enim per annos quindecim nullos coniugii fructus dederat), prima 
irrumpere ausa est ad beatum Hilarionem; et nihil tale suspicanti, repente genibus eius advoluta: 
Ignosce, inquit, audaciae: ignosce necessitati meae. Quid avertis oculos? quid rogantem fugis? No-
li mulierem aspicere, sed miseram. Hic sexus genuit Salvatorem. Non habent sani opus medico; 
sed qui male habent.” (VH 13) 
579 Vö. Baán István bevezető tanulmánya az apophthegma-kiadáshoz: A szent öregek könyve 
(2001), 14. 
580 Vö. A szent öregek könyve (2001), 15. 
581 Hilarionnal kapcsolatban az apophthegma-gyűjtemények két mondást őriztek meg: Apopht. 
199; 425. Egyfajta átmeneti modellt képvisel a két modell (életrajz, illetve mondásgyűjtemény) az 
ugyancsak a III–IV. században keletkezett Historia monachorum, amely az utazás narratív kere-
tébe foglalva hosszabb, összefüggő szerzetestörténeteket, valamint egy-egy mondást vagy tettet ki-
emelő (esetleg több ilyet egymás után fűző) elbeszéléseket egyaránt tartalmaz. 
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A VH 45, amely Hilarion haláláról tudósít, Hilarion halálos ágyán kimondott 
mondata köré épül. Az elbeszélő általános, summáriumszerű híradással számol be 
Hilarion hanyatló testi állapotáról. Ezzel kapcsolódik az előző fejezet témájához, 
amely a Hilarion betegágyát látogatókról, valamint Hilarion temetéssel kapcsola-
tos rendelkezéseiről számolt be, amelyben Hilarion halálát előre jelző, valamint az 
eltemetésére vonatkozó szavait függő beszédben közölte.582 A haldokló utolsó 
mondatát idéző egyenes beszéd erejéig lelassul az elbeszélés ideje, hogy aztán 
ismét futólag beszámoljon a temetés módjáról is: 

Iamque modicus calor tepebat in pectore, nec praeter sensum quidquam vivi 
hominis supererat, et tamen apertis oculis loquebatur: „Egredere, quid times? 
egredere, anima mea, quid dubitas? Septuaginta prope annis servisti Christo, 
et mortem times?” In haec verba exhalavit spiritum. Statimque humo obru-
tum, ante urbi sepultum, quam mortuum nuntiaverunt. (VH 45) 

Hilarion logionszerű szavának jelentőségét kiemeli kettős keretezése, a nyitó 
„loquebatur” állítmány, valamint a záró „in haec verba” szerkezet. Ugyancsak a 
keretezés elemének tekinthető az idézetet megelőző és követő felgyorsított idejű 
beszámoló is. Az elbeszélő ezzel az időkezeléssel és keretezéssel nem annyira Hi-
larion halálának a tényére, vagy elszenderedésének a hogyanjára, hanem a halál-
nak arra az értelmezésére helyezi a hangsúlyt, amellyel maga Hilarion közelített 
hozzá. 

I.5) Egyenes beszéd közölheti a főszereplő hosszabb megszólalását, amelyben 
életének saját értelmezését és ehhez kötött tanítását halljuk. (VH 29) 

A 29. fejezetben az elbeszélő beszámolója gondosan felépíti azt a helyzetet, 
amelyben Hilarion önértelmezését halljuk: 

Igitur sexagesimo tertio vitae suae anno cernens grande monasterium, et 
multitudinem fratrum secum habitantium; turbasque eorum, qui diversis lan-
guoribus et immundis spiritibus occupatos ad se deducebant, ita ut omni ge-
nere hominum solitudo per circumitum repleretur, flebat quotidie, et in-
credibili desiderio conversationis antiquae recordabatur. Interrogatus a fratri-
bus quid haberet, cur se conficeret, ait: „Rursum ad saeculum redii, et recepi 
mercedem meam in vita mea. En homines Palestinae, et vicinae provinciae 
existimant me alicuius esse momenti; et ego sub praetextu monasterii ad 
dispensationem fratrum, vilem supellectilem habeo.” (VH 29) 

A narratív konzisztencia megteremtését szolgáló időmeghatározást követően pszi-
cho-narráció közvetítésében (belső fokalizációval) mintegy Hilarion szemével 
látja a befogadó a Hilariont körülvevő világot; és azt a tényt, hogy emberek özön-
lenek hozzá, az ő érzékelési modusán keresztül kellemetlennek, problematikusnak 
                                                 
582 „Venerunt itaque ad aegrotantem de Papho multi religiosi viri; et maxime quod eum dixisse au-
dierant, iam se ad Dominum migraturum, et de corporis vinculis liberandum; sed et Constantia 
quaedam sancta femina, cuius generum et filiam de morte liberaverat unctione olei: quos omnes 
adiuravit, ut ne puncto quidem horae post mortem reservaretur; sed statim eum in eodem hortulo 
terra operirent, sicut vestitus erat in tunica cilicina et cuculla, et sago rustico.” (VH 44) 
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hallja. A pszicho-narráció értelmezte helyzet külső megjelenésére („flebat quoti-
die”) és ugyancsak pszicho-narrációban közölt újabb magyarázatára („incredibili 
desiderio conversationis antiquae recordabatur”) tanítványai reagálnak: kérdésü-
ket függő beszéd közli. Az így bevezetett helyzetben közvetíti az egyenes beszéd 
Hilarion szavait. Ez az idézet a fokalizáció legerőteljesebb pontja, és éppen emiatt 
működik az önértelmező szakasz ismét a jellemábrázolás eszközeként. Hilarion 
tanúsága arról, hogy a hozzá érkező embereket tehernek, szerzeteséletét pedig 
hiteltelennek tartja, e felépítésben igazán hitelesnek („mimetikusnak”) tűnik. Az 
elbeszélőnek el kellett érnie a hitelességnek ezt a fokát ahhoz, hogy ezen keresztül 
jellemezhesse Hilariont – éppen önértelmezésével ellentétben valódi szerzetesnek, 
igazi szentnek. A jelenet esztétikai értéke abból fakad, hogy a befogadó a nagyobb 
összefüggések ismeretében, az elbeszélő által megadott értelmezési kulccsal ol-
vassa Hilarion szavait, és találhatja azokat annak bizonyítékának, amit Hilarion 
magától éppen elvitat. 

I.6) Azokban a dialógusokban, ahol a párbeszéd tartalmát tekintve mindkét be-
szélő fontos, egyenes beszéd közvetíti mindkettejük szavait. Ezek a párbeszédek 
lehetnek csak egy mondat-válasz terjedelműek, de ugyanígy lehetnek többforduló-
sak, hosszabb lélegzetvételűek is. (VH 12; 18; 21; 35) A négy esetből háromban 
ellenféllel (a démonnal) folytatott viták ezek, míg a VH 18-ban a démontól meg-
szabadított Orionnal vitázik Hilarion a fizetséggel kapcsolatban. 

Ahhoz, hogy az egyenes beszédben közölt dialógus működésmódját lássuk, 
vessünk egy pillantást a korábban már többször említett 21. fejezet párbeszédére! 
Ebben az Istennek szentelt gázai lányt varázspraktikák hatására megszállva tartó 
démonnal folytat Hilarion szellemes párbeszédet: 

Perducta ergo a parentibus ad monasterium, seni traditur: ululante statim et 
confitente daemone, „Vim sustinui, invitus abductus sum: quam bene Mem-
phis somniis homines deludebam! O cruces! o tormenta quae patior! Exire 
me cogis, et ligatus subter limen teneor. Non exeo, nisi me adolescens qui te-
net, dimiserit.” Tunc senex: „Grandis”, ait, „fortitudo tua, qui licio et lamina 
strictus teneris. Dic, quare ausus es ingredi puellam Dei?” „Ut servarem”, in-
quit, „eam virginem.” „Tu servares, proditor castitatis? Cur non potius in 
eum qui te mittebat, es ingressus?” „Ut quid”, respondit, „intrarem in eum, 
qui habebat collegam meum amoris daemonem?” (VH 21) 

A párbeszéd arról tanúskodik, hogy Hilarion provokálja a démont, ezzel fejezvén 
ki hatalmát felette. Két ízben cáfolja meg, saját szavait fordítva ellene: előbb a „li-
gatus subter limen” kifejezését használja ki, utóbb az „eam virginem” szerkezetet 
fordítja visszájára. Az egyenes beszédben közölt párbeszéd működésmódja a dra-
matikusságban rejlik. A befogadó végigköveti, mivé fajul a dialógus, „szurkolhat” 
Hilarionnak a szellemi küzdelemben, és örömmel nyugtázhatja szellemi fölényét. 
Az ellenfél szavai is fontosak ebben a folyamatban: szellemes fordulatait közölni 
kell ahhoz, hogy Hilarion igazi szellemessége és győzelme megnyílvánulhasson. 

A VH 21-ben található dialógus egyébként az egész vita leghosszabb párbeszé-
de, és észrevehetők rajta a narratív szövegekbe beillesztett egyenes beszédben kö-
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zölt párbeszéd problémái is. Ha egy gyors, pörgő ritmusú vitát közöl, az elbeszé-
lés idejének tükröznie kell az elbeszélt időt és a vita elbeszélése nem csökkentheti 
a vita dinamikájának érzését. Az egymást váltogató kérdés és válasz közé ugyan-
akkor az elbeszélőnek központozás híján folyamatosan be kell illesztenie az idéz-
etek keretezését szolgáló mondást jelentő igéket, valamint a megszólaló megneve-
zését (vö. „tunc senex”). Ennek a problémának a VH 21-ben úgy megy elébe az 
elbeszélő, hogy a beszélőt csak egy ízben nevezi meg, másfelől a szignálokat (in-
quit; ait; respondit) nem az idézetek elé, hanem a latin nyelv lehetőségeiből adó-
dóan magukba az idézetekbe szúrja be, végül pedig egy esetben sem a verbum di-
cendi-t, sem az alanyt nem jelzi („Ut servarem, inquit, eam virginem. Tu servares, 
proditor castitatis? Cur non potius in eum qui te mittebat, es ingressus?”) A dé-
mon mondata és az ő kifejezését idéző szent mondata között olyan nagy a tartalmi 
ellentét, hogy nem szükséges a személyek közötti váltást jelezni hasonlóan ahhoz 
a latinban gyakori stilisztikai jelenséghez, ahol az ellentétes jelentésű szavak vagy 
tagmondatok között éppen hiányzik az ellentétes kötőszó. 

Az egyenes beszéd működési formáinak áttekintése után nézzük, milyen funk-
ciókat tölt be a függő beszéd a Vita Hilarionis-ban! 

Függő  beszéd  

A függő beszéd az egyenes beszéd megjelenési formáihoz hasonlóan állhat önma-
gában, ahol a fő- vagy egy mellékszereplő megnyilatkozását közvetíti, vagy egy 
párbeszéd (a lairdi angled narration of dialogue) részeként. Előbb az önálló hasz-
nálat változatai veszem sorra. 

II.1) Függő beszéd közli Hilarion szavait a fenti I.1) kategória ellenpontjaként 
olyan helyeken, amelyeken – az elbeszélő előzetes döntése alapján – nem ki-
emelten fontos a megnyilatkozás szó szerinti idézése. Ezekben a szakaszokban 
nyelvtanilag minden esetben oratio obliquá-t találunk, amelynek szerepe lebeg a 
kibővített narrativizált beszéd és a függő beszéd között (VH 25; 30; 32). 

Az alábbi, VH 25-ből vett szakaszban nehezen dönthető el például, hogy 
mennyire fedik egymást az elbeszélő által függő beszédben közölt szavak, vala-
mint a (természetesen csak imaginárius) eredeti kijelentés. (A függő beszédben lé-
vő szakaszt kiemeltem.)  

Quos ille blande humiliterque suscipiens, obsecrabat ut Deum magis quam 
lapides colerent: simulque ubertim flebat, caelum spectans, et pollicens, si 
Christo crederent, ad eos se crebro esse venturum. (VH 25) 

Amint a másik két szentéletrajz esetében már láttuk, ezeken a helyeken az elbe-
szélt eseménysorozat, és ennek kapcsán az elbeszélő kontrollja a hangsúlyos, nem 
pedig a leírás mimetikussága. 

II.2) Ehhez hasonlóan függő beszédben közölheti az elbeszélő Hilarionnak azo-
kat a gnómaszerű szavait, logionjait is, amelyekkel saját magatartásmódját meg-
okolja, vagy amelyekkel egy-egy cselekedetét (gyógyítást, az adomány elutasítá-
sát) kíséri. (VH 10; 16; 22; 24; 44) Különösen szentenciózus megfogalmazásuk 
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miatt hasonlítanak ezek a helyek az egyenes beszéd működésmódjait között em-
lített I.3) ponthoz, és a lényegi különbség éppen az, hogy az elbeszélő ezeken a 
helyeken lemond az egyenes beszéd jelentette lehetőségekről, azaz erőteljes ellen-
őrzést gyakorol, válogat és súlyoz. Ezt a működést szemléltető első példánkat a 
Hilarion életmódját összefoglaló 10. fejezetből vesszük, amelyben Hilarion mon-
dásának logionszerűségét valójában még inkább kiemeli az, hogy függő beszéd-
ben szerepel: 

Saccum quo semel fuerat indutus, numquam lavans: et superfluum esse di-
cens munditias in cilicio quaerere. (VH 10) 

Hasonlóan a tömörítést és a hangsúly elhelyezését szolgálja a függő beszéd a 16. 
fejezetben, amely eleve zárt és epizódszerű: 

Auriga quoque Gazensis in curru percussus a daemone, totus obriguit; ita ut 
nec manum agitare, nec cervicem posset reflectere. Delatus ergo in lecto, 
cum solam linguam moveret ad preces, audit non prius posse sanari, quam 
crederet in Iesum, et se sponderet arti pristinae renuntiaturum. Credidit, 
spopondit, sanatus est: magisque de animae, quam de corporis salute ex-
sultavit. (VH 16) 

Ebben a gyógyítástörténetben nem Hilarion gyógyító szava vagy tette az igazán 
hangsúlyos, hanem a gázai kocsiversenyző megtérése. Figyeljünk fel arra, hogy az 
egész elbeszélésben egyszer sem fordul elő Hilarion neve vagy bármilyen, a sze-
mélyére utaló névszó. Hilarion mondata is eleve a szereplő érzékelési modusában 
közvetítődik, hiszen az audit állítmány vezeti be. A hallott szavak a gyógyulás fel-
tételét közlik vele, s e mondat állítmányait újrarendezve fogalmazza meg az elbe-
szélő a gyógyulás megtörténtét: „Credidit, spopondit, sanatus est”. Az asyndeto-
nos mondat tömörsége és az azt lezáró pszicho-narráció („[…] exsultavit”) ugyan-
csak a kocsiversenyzőt állítja a középpontba.583 

Végezetül még egy példa a gnómikus tartalmakat idéző függő beszédre a 24. 
fejezetből, amely Hilarion hírnevének terjedését azzal ábrázolja, hogy beszámol a 
palesztinai monostorok számának gyarapodásáról. A fejezetben az elbeszélő egy-
enes beszédben közli Antal elismerő szavait Hilarionról, majd hozzáfűzi: 

Exemplo itaque eius per totam Palaestinam innumerabilia monasteria esse 
coeperunt, et omnes ad eum monachi certatim currere. Quod ille cernens, 
laudabat Domini gratiam; et ad profectum animae singulos cohortabatur di-
cens Praeterire figuram huius mundi; et illam esse veram vitam, quae vitae 
praesentis emeretur incommodo. (VH 24) 

                                                 
583 Hasonlóan a tárgyalt 16. fejezethez, a VH 22 végén, a gyógyítás tényét konstatáló szerkezeti 
egységben is a hallással kapcsolatos a Hilarion-idézetet bevezető vezérige: „Cumque curatus esset, 
simplicitate rustica decem auri libras offerens, hordeaceum ab eo panem accepit: audiens quod qui 
tali cibo alerentur, aurum pro luto ducerent.” (VH 22) A mondás vége egyben közkeletű bölcses-
séget is idéz, vö. Petr. 51. 
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Az idézett szakaszban „dicens” participiummal bevezetett függő beszédet meg-
előzi egy másik idézési mód, egy két kapcsolatosan mellérendelt főmondatot tar-
talmazó narrativizált beszéd, („laudabat […] cohortabatur”), amelynek második 
tagjának tartalmát fejti ki az idézet. Első ránézésre egyértelmű az idézet mivolta: 
függő beszédről van szó, s ennek első főmondatában az 1Kor 7,31-et idézi a 
beszélő, s ezt a bibliai mondatot bővíti midrásszerűen. A függő beszéd működésé-
vel kapcsolatban ugyanakkor találunk egy ellentétes szignált is, éppen a függő be-
szédet bevezető „cohortabatur dicens” keretben. A mondást kifejező verbum fini-
tum-hoz kapcsolódó „dicens” participium a bibliai szóhasználatban ugyanis egye-
nes beszédet vezet be (vö. Mt 5,2; 8,2; 10,5; Mk 1,7; 8,15; ApCsel 5,28; 7,27 
stb.), ezért meglepő ezen a helyen a függő beszéd jelenléte, olyannyira, hogy az 
idézet – egyértelmű nyelvtani alakjától eltekintve – az egyenes beszéd, vagy ép-
pen a szabad függő beszéd érzetét is kelti. 

II.3) A függő beszéd közvetítheti a főszereplő hosszabban-rövidebben kifejtett 
tanítását, illetve azt tartalmazó beszédét is. Ezt az elsősorban az ókori (annalista) 
történetírásra jellemző, de Caesar és Livius által is alkalmazott működésmódot a 
vita két fejezetében találjuk, egy szűkebb és egy bővebb formában. (VH 21; 23) 
Nézzük az utóbbit! 

Hilarion csodaelbeszéléseinek sorában az utolsó egy meglehetősen furcsa eset-
ről számol be, az őrjöngő baktriai teve megtisztításáról. A meglepő fordulatok vé-
gigkísérik ezt az elbeszélést. Nemcsak az szokatlan, hogy a tevét a szenthez viszik 
vagy hogy az Hilarionnal találkozva szelíddé válik, hanem az is, hogy Hilarion 
szír nyelven társalog az állatot megszállva tartó démonnal (amit az elbeszélő latin 
nyelven egyenes beszédben közöl – a „közvetített közvetlenség” nyilvánvaló pél-
dájaként: „Non me, inquit, terres, diabole, tanta mole corporis: et in vulpecula, et 
in camelo unus atque idem es”). Az elbeszélő arról tájékoztat, hogy csodálkozó 
hallgatósága kedvéért („mirantibus cunctis qui aderant, post tantam ferociam, tan-
tam subito mansuetudinem”) Hilarion megmagyarázta az eseményt. Az elbeszélő 
keretező szavait az alábbiakban kiemeltem: 

Docebat autem senex, hominum causa diabolum etiam iumenta corripere: et 
tanto eorum ardere odio, ut non solum ipsos, sed et ea quae ipsorum essent, 
cuperet interire. Huiusque rei proponebat exemplum, quod antequam beatum 
Iob tentare permitteretur, omnem substantiam eius interfecerit. Nec movere 
quempiam debere, quod Domini iussione, duo millia porcorum a daemonibus 
interfecta sunt; siquidem eos qui viderant, non potuisse aliter credere exisse 
de homine tantam daemonum multitudinem, nisi grandis porcorum numerus, 
et quasi a multis actus, pariter corruisset. (VH 23) 

A terjedelmes, függő beszédben lévő idézetet bevezeti, majd egyszer megszakítja 
az elbeszélő megjegyzése. Az így két részre osztott beszéd első szakasza az álla-
tok démoni megszállásának teológiáját fejti ki, míg a második egység ugyanennek 
bibliai példáit (vö. Jób 1,12; Mt 8,28–34) és azok egzegézisét tartalmazza. A 
hosszú magyarázat a belső hallgatóság csodálkozását hivatott eloszlatni. Ugyan-
akkor a szakasz beilleszthető a valódiságdiszkurzus folyamatába is: ha a vita befo-
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gadójában kétely ébredne az elbeszélt csoda megtörténtét illetően, egyszersmind 
az ő kételyeit is eloszlathatja Hilarion idézett magyarázata. Erre a pragmatikai cél-
ra egyébként nem csak a két hallgatóság feltételezett hasonlósága utal, hanem az a 
párhuzam is, amely az elbeszélő VH 40-ben látott saját egzegézise, valamint Hila-
rion itt olvasott megnyilatkozása között megfigyelhető. A VH 40-ben, mint fön-
tebb láttuk, egy ugyancsak „nehezen hihető” csodát, a szökőár megfékezését ma-
gyarázza meg az elbeszélő az újszövetségi hivatkozási alap (Mt 17,19) fölidézé-
sével és értelmezésével, s a magyarázat kiváltó oka ott is – a ki nem mondott, de 
rejtetten megfogalmazott – befogadói hitetlenkedés. 

II.4) A függő beszéd vegyes formában (más beszédidézési módokkal együtt) – 
akár egy szereplő megnyilatkozását közvetítve, akár dialógusban – szolgálhat a 
szereplő által egyenes beszédben mondottak kiegészítésére, árnyalására. Ebben a 
működésében a tömörítés és a variáció eszköze. (VH 8; 28) 

Ezt a működését szemléltető első példánkban egy mellékszereplő (a gonosz 
lélek) egyenes beszédben közölt kérdését bővíti ki:  

Oravit semel fixo in terram capite, et ut natura fert hominum, abducta ab orati-
one mens, nescio quid aliud cogitabat: insiliit dorso eius agitator, et latera cal-
cibus, cervicem flagello verberans: „Eia”, inquit, „cur dormitas?” cachinnans-
que desuper, si defecisset, an hordeum vellet accipere, sciscitabatur. (VH 8)  

Az egyenes idézetben közölt kérdés pillanatfelvétele után a függő kérdés a szavak 
idézése és a tartalmi idézés között lebeg. A praeteritum imperfectum-ban álló 
„sciscitabatur” állítmány gyakorító értelmű, s a függő kérdés a mondatot termé-
szetesen csak egyszer adja vissza. Ilyen módon lehetetlen közölni az ismétlődő, 
különleges szupraszegmentális elemekkel bíró eredeti kijelentést. Másfelől a Hila-
rion hátára ugró „agitator” személye, csakúgy mint az egész jelenet valóságossága 
is kérdéses. Az elbeszélő nem pontosítja, hogy kit kell érteni az „agitator” ala-
nyon: egy emberi személyt, aki a gonosz lélek eszköze, egy a Hilariont testi alak-
ban meglovagoló démont, vagy egyiket sem, s egy álomszerű, Hilarion elkalando-
zott gondolatainak tartalmát elbeszélő, magára a helyzetre reflektáló látomás  le-
írását olvassuk. Ha a főszereplő érzékelési modusában, azaz belső fokalizációval 
számol be az eseményről, akkor a befogadó csak azt tudhatja meg, amit a róla tu-
dósító átélt, s a valóságosság és szubjektív átélés határai ennélfogva még inkább 
elmosódnak. Ebből pedig az következik, hogy az egyenes és a függő beszéd valósá-
gosságában nincs különbség, csakis stilisztikai értéke van a váltásnak. Ezt a stilisz-
tikai értéket leginkább a tömörítésben és az elbeszélt idő felgyorsításában találom.584 

                                                 
584 Hasonló működésmódot találunk a VH 28-ban, egy dialógusban, ahol Hilarion szavait előbb 
függő, majd egyenes beszéd közvetíti. A két modust a beszélőpartner függő beszédben közölt vá-
lasza választja el egymástól. A két függő beszéd kevésbé lényeges mozzanatokat, míg az egyenes 
beszéd Hilarion felháborodott felkiáltását tartalmazza: „Quem cum Hesychius posuisset in mensa 
ad vesperum, exclamavit senex, se putorem eius ferre non posse, simulque unde esset rogavit. Re-
spondente autem Hesychio, quod frater quidam primitias agelli sui fratribus detulisset, non sentis, 
inquit, putorem taeterrimum, et in cicere foetere avaritiam? Mitte bubus, mitte brutis animalibus, 
et vide an comedant.” (VH 28) 
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II.5) A függő beszéd legfontosabb, és legtöbbször szereplő működésmódja a 
párbeszéd hangsúlyainak a kijelölése, az, amit Andrew Laird angled narration of 
dialogue-nak nevez. (VH 14; 15; 20; 29; 33; 43) Minthogy több példát láttunk en-
nek működésére, nézzünk most egy olyat, amelyben egyenes beszéd közli Hila-
rion rövid kérdését, és függő beszéd tartalmazza a szereplő hosszabb válaszát. 

A már többször érintett 20. fejezetben Hilarion pogány rontástól tisztítja meg a 
keresztény polgár versenylovait. A klasszikus gyógyítástörténetek minden szerkezeti 
elemét megtaláljuk a meglehetősen bőre eresztett beszámolóban. A szent és a kocsi-
hajtó találkozásáról tudósító (iii) szerkezeti elemben szerepel az alábbi párbeszéd: 

Cumque [Hilarion] subrideret et diceret: „Cur non magis equorum pretium 
pro salute animae tuae pauperibus erogas?” Ille respondit, functionem esse 
publicam; et hoc se non tam velle, quam cogi: nec posse hominem Christi-
anum uti magicis artibus; sed a servo Christi potius auxilium petere, maxime 
contra Gazenses adversarios Dei: et non tam sibi quam Ecclesiae Christi in-
sultantes. Rogatus ergo a fratribus qui aderant, scyphum fictilem quo bibere 
consueverat, aqua iussit impleri, eique tradi. (VH 20) 

A függő beszédben közölt szövege rendkívül tömörre fogott hitvallás, amely ki-
fejti egyrészt a kocsiversenyzés pogány foglalkozásával kapcsolatos keresztény 
tanítást, elkülöníti a keresztény hitet a pogány mágikus praktikáktól, megmutatja a 
beszélő egyházias érzületét, és megvallja „Krisztus szolgájának” segítő erejébe 
vetett hitét. A hitvallást a függő beszéd áradó infinitivusai és a tisztán elkülönülő 
tagmondatok ritmusa rendkívül erőteljes szöveggé teszik, amely retorikai erejét 
éppen ezekből a meghatározottságokból meríti. Meggyőző szöveg áll előttünk, a-
mely eredetileg (így a fikció) nyilván valamiféle egyenes beszédként hangzott el, 
s el is érte célját, hiszen elsődleges hallgatója, Hilarion különösebb vonakodás 
nélkül – a testvérek támogatása mellett – azonnal teljesítette a beszélő kérését, 
amint az elbeszélő meg is erősíti. A beszéd eredeti meggyőző hatását az olvasó 
felé közvetítő függő beszéd itt tehát olyan minőséget képes átadni, amely az „ere-
detileg” elhangzó kijelentés non-verbális összetevőiből adódott és az egyenes be-
szédben csak más retorikai eszközök segítségével volna átadható. Az elméletileg 
kevésbé mimetikusnak definiált függő beszéd ezen a helyen éppen a mimetikus-
ság megteremtésének eszköze. 

Az egyenes beszéd segítségével történő kiemelés Hilarion kérdését („Cur non 
magis equorum pretium pro salute animae tuae pauperibus erogas?”) a maga 
egyenes valójában állítja az olvasó elé, s ez nem véletlen. Láttuk már, hogy az itt 
kérdés formájában megfogalmazódó szegénység-tematika egyike a Hilariont fog-
lalkoztató központi kérdéseknek (vö. VH 3; 15; 18; 36), s mint a narratíván végig-
húzódó vörös fonál az elbeszélőnek a rámutatás eszköze is. A mindent szétosztó 
és a szegényeknek juttató önzetlenség pragmatikai szempontból kulcsszó a Vita 
Hilarionis narratívájában, hiszen művét Jeromos éppen annak a befogadói körnek 
küldi el szórakoztató és tanulságos olvasmányul (emlékezzünk csak a mű dediká-
ciójára), aki a maga módján utánozhatja ezt a fajta önzetlenséget, szétosztott va-
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gyonából nem utolsó sorban az író betlehemi monostorának juttatva.585 Az egyenes 
beszéd jelentette hangsúlyozás mellett egy más hangsúlyelhelyezést tesz lehetővé 
a függő beszéd, amely ugyan kevésbé a reflektorfénybe emelés, mint inkább a tö-
mörítés eszköze, ám mint fentebb láttuk, olyan tartalmakat képes megjeleníteni, 
amelyeket az egyenes beszéd nem. 

Beszédidézési módok a Vita Hilar ionis-ban – Összefoglalás 

A terjedelmes Vita Hilarionis beszédmegjelenítési módjait számba véve azt látjuk, 
hogy legfontosabb vonásuk a változatosság. Használatukban éppen ezért inkább 
kristályosodási pontokat lehetséges megállapítani: mind az egyenes beszéd, mind 
a függő beszéd szolgálhatja a kiemelést és a hangsúlyozást (I.1 és II.1), a nagy 
elbeszélésen belül egy-egy epizódban működhet logionként, ekkor jut az önálló 
idézetnek a legnagyobb szerep (I.3 és II.2). A beszéd megjelenítésének leginkább 
mimetikus szerepe a dialógusban (I.6 és II.5) van, amelyben az egyenes beszéd 
önállóan vagy a függő beszéddel együtt szerepel (angled narration of dialogue). 
A másik két életrajjzal összehasonlítva azt látjuk, hogy a beszédek messzemenően 
az elbeszélő pragmatikai céljának alárendelten működnek. Céljuk inkább az il-
lusztrálás, mint a valóság illúziójának megteremtése. 

FOKALIZÁCIÓ A VITA HILARIONIS-BAN 

A Vita Hilarionis elbeszélésére a zéró fokalizáció jellemző, néhány helyen azon-
ban az elbeszélés a Vita Pauli-hoz és a Vita Hilarionis-hoz hasonlóan belső foka-
lizációra vált. Az alábbiakban két olyan szövegrészt vizsgálok (VH 6; 29; 43), 
amelyekben a főhős által látott valóság interferálódik az elbeszélő által bemutatott 
(az objektivitásra igényt formáló) valóság elbeszélésével, végül egy olyat, amely 
éppen Hilarion érzékelésével ellentétesen (zéró fokalizációval) mutatja be a Hila-
rion által szemügyre vett helyet. (VH 43) 

Az első szöveg arról tudósít, amit Hilarion egy kísértés alkalmával látott és hallott: 

Quadam nocte, infantum cepit audire vagitus, balatus pecorum, mugitus 
boum, planctum quasi muliercularum, leonum rugitus, murmur exercitus, et 
rursus variarum portenta vocum, ut ante sonitu quam aspectu territus cederet. 
Intellexit daemonum ludibria; et provolutus genibus, Christi crucem signavit 
in fronte: talique armatus, iacens fortius praeliabatur; quodammodo videre 
desiderans, quos horrebat audire, et sollicitis oculis huc illucque circumspi-
ciens. Cum interim ex improviso, splendente luna, cernit rhedam ferventibus 
equis super se irruere: cumque inclamasset Iesum, ante oculos eius repentino 
terrae hiatu, pompa omnis absorpta est. Tunc ille ait: Equum et ascensorem 

                                                 
585 Vö. REBENICH 1992, 264–268. 
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proiecit in mare. Et, Hi in curribus, et hi in equis: nos autem in nomine Dei 
nostri magnificabimur. (VH 6)  

A szakasz felépítése visszatérő rendszert követ. Előbb az elbeszélő arról számol 
be, amit Hilarion hallott, majd ezt követi a dolog értelmezése (pszicho-narráció-
val, valamint a keresztvetés említésével). Ugyanezt ismétli a látomás leírásakor: 
előbb arról számol be, amit Hilarion látott, majd a látványra adott reakciójáról tu-
dósít, amely egyben a jelenség értelmezését is adja. A szöveg egyik legfontosabb 
jellemzője az, hogy egyik esetben sem árulja el, hogy az, amit Hilarion átélt, mi-
ként viszonyul az objektív külső megfigyelő által érzékelhető jelenségekhez, azaz 
valójában is megtörtént, vagy csak Hilarion érzékelésében.  

A szakasz második részét, Hilarion látomását bevezető „cernit” ige megerősíti 
ezt a kettősséget. Használatát tekintve586 ugyanis egyaránt jelent valós látást (a. m. 
oculis videre), de jelent belső érzékelést, különösen látnoki, jósi víziót is (animi 
oculis / animo videre).587 Míg a látomás első szakaszát a „cernit” ige vezette be, s 
nyelvileg is ettől függött a jelenség accusativus cum infinitivo-s leírása, addig a 
látomás második része, amely Jézus nevének segítségül hívása után következett, 
már nem ettől az igétől függ, hanem tényként van elbeszélve: „ante oculos eius 
repentino terrae hiatu, pompa omnis absorpta est”. Az elbeszélés során tehát az 
eredetileg látomásként jelzett dolog a valóságosság vonásait öltötte.588 

A másik belső fokalizált szakaszban, a VH 29-ben az elbeszélő integrálja Hila-
rion világlátását, látásmódját, értelmezését saját szövegébe – de nem pusztán ön-
célúan, hanem alárendelve az elbeszélés egyik pragmatikai céljának: 

Igitur sexagesimo tertio vitae suae anno cernens grande monasterium, et 
multitudinem fratrum secum habitantium; turbasque eorum, qui diversis lan-
guoribus, et immundis spiritibus occupatos ad se deducebant, ita ut omni ge-
nere hominum solitudo per circumitum repleretur, flebat quotidie, et incre-
dibili desiderio conversationis antiquae recordabatur. (VH 29) 

                                                 
586 Ehhez lásd: ThLL III 865–870 és 873–874. 
587 Vö. „tum vero mirum in modum cerneres contra vim venti ignem retorqueri” (Sulp. Sev. Mart. 
14.2); id facit mente cernere, quod angeli videndo beati sunt.” (Cassiod. Inst. div. 9.); „in alia 
prophetia, quae adversum Aegyptios cernitur” (Hier. In Is. 23.1). 
588 Végül az egész fejezet valóságtartalmát megkérdőjelezi az az elbeszélői kommentár, amely 
arról tudósít, miként értelmezte Hilarion a tüzes szekér eltűnését a bibliai intertextualitás segítségé-
vel. (Kiv 15,1; Zsolt 16,8) „Tunc ille ait: Equum et ascensorem proiecit in mare. Et, Hi in curribus, 
et hi in equis: nos autem in nomine Dei nostri magnificabimur.” (VH 6). A két idézetet összekötő 
„et” státusza ugyanis kényes: a szokásos patrisztikus szövegekben szereplő et-re emlékeztet, mellyel 
egy-egy dolog illusztrálására több bibliai helyet kötnek össze egymással (vö. „Demonstrans nobis 
hoc Propheta, cum in cogitationibus nostris ita Deum semper praesentem ostendit dicens: Scrutans 
corda et renes Deus; et item: Dominus novit cogitationes hominum; et item dicit: Intellexisti 
cogitationes meas a longe; et: Quia cogitatio hominis confitebitur tibi. – RB 7,14–17). Ha a beszé-
lő Hilarionnak tulajdonítjuk, akkor az egyenes idézet mimetikus erejét csökkentjük, mert aligha 
valószínű, hogy a főhős a fenyegető tüzes kocsi eltűnésekor teológusi szóhasználattal él. Ha vi-
szont az elbeszélőnek, akkor a jelenet erőteljes konstruáltsága tűnik ki, s az elbeszélő szervező je-
lenléte, mely még az egyenes idézetbe is beavatkozik, s teológiai szóhasználatot visz a narratívába. 
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Hilarion a világ széles spektrumából önkényesen – saját meggyőződésének meg-
felelően, sajátos nézőpontja alapján – kiválogat elemeket, s ezeket értelmezve jut 
el a döntésre, arra, hogy otthagyja a monostort. A mindentudó elbeszélő, aki Hila-
rion motivációjáról számol be, eleve csak ezeket a sajátosan szűrt adatokat közve-
títi. Az elemek felsorolásában, a szóválasztásban tetten érjük a sajátos, Hilarionra 
jellemző szűrőt: a monostor jelzője grande (egyértelműen negatívan konnotáltan); 
az együtt élő testvérek közösségét multitudo-nak nevezi – amely a szerzetesközös-
ségre alkalmazva megint csak negatív előjelű –, a Hilarionhoz járulókat turba-
nak; a sivatagba jövő emberekkel kapcsolatban pedig megjegyzi, hogy omni gene-
re hominum telt meg a sivatag. Ebből a belső fokalizációból sajátos esztétikai ha-
tás fakad, hiszen az így elmondott tények valójában máshogy is értelmezhetőek, 
sőt a befogadóközösség valószínűleg így is értelmezné őket. Ami Hilarionnak te-
her (a monostor nagysága, az együtt lakó testvérek száma, és különösen az, hogy 
csodatévő erejét számosan keresik), az a más összefüggéseket szem előtt tartó el-
beszélő és olvasója számára éppen szentségének bizonyítéka. Az idézett szakasz 
ereje abban van, hogy mindezt nem kifejtett módon mondja el, hanem – amellett, 
hogy a belső fokalizáció segítségével jelzést ad – a következtetés levonását áten-
gedi az olvasónak. Az olvasó pedig szembesül azzal, hogy máshogyan is lehet ol-
vasni azokat a tényeket, amelyekből Hilarion a világ elől való menekülés követ-
keztetését vonta le, együttérzően mosolyoghat a főhős „naívságán”, és ezt is a 
szentség bizonyítékának tudja be. Az elbeszélő aztán a Hilarion útra keléséről be-
számoló következő fejezet elején explicit módon meg is fogalmazza a tanulságot: 

Mirentur alii signa quae fecit: mirentur incredibilem abstinentiam, scientiam, 
humilitatem. Ego nihil ita stupeo, quam gloriam illum et honorem calcare 
potuisse. (VH 30) 

Végül nézzük a harmadik szakaszt, amely nullfokalizációs, és egy olyan módon 
jellemzett leírást tartalmaz, amely élesen szemben áll azzal, ahogyan Hilarion 
érzékel.  

A 43. fejezetben Hesychius mestere Egyiptomra irányuló menekülési próbálko-
zásait megelőzendő alkalmas helyet keres neki Cipruson, majd elvezeti őt a he-
gyek közé: 

Quem [secretiorem locum] cum diu lustrans omnia, reperisset, perduxit eum 
[Hilarionem] duodecim millibus a mari procul inter secretos asperosque 
montes, et quo vix reptando manibus genubusque posset ascendi. Qui intr-
gressus, contemplatus quidem est terribilem valde et remotum locum, arbori-
bus hinc inde circumdatum, habentem etiam aquas de supercilio collis irri-
guas, et hortulum peramoenum, et pomaria plurima, quorum fructum num-
quam in cibo sumpsit: sed et antiquissimi iuxta templi ruinam ex quo (ut ipse 
referebat et eius discipuli testantur) tam innumerabilium per noctes et dies 
daemonum voces resonabant, ut exercitum crederes. Quo ille valde delecta-
tus, quo scilicet antagonistas haberet in proximo, habitavit ibi per annos 
quinque […] (VH 43) 
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A „contemplatus […] est” állítmánnyal kezdődően olyan ekphrasis áll előttünk, 
amely a contemplatus est alanyának érzékelési origójából van megkomponálva. A 
VP 5-höz hasonlóan szukcesszíven beszéli el a teret, úgy, ahogy az érzékelő alany 
végighordozza a szemét a helyen. Egy fák szegélyezte elzárt helyet lát, amelyen 
belül egy forrás és egy további gyümölcsöskert található, s közvetlen közelében 
egy antik szentély romjait.589 Az elbeszélő jelzőkkel is ellátja a leírás egyes tár-
gyait, amelyek – meglepő módon – nem Hilarion, hanem a külső megfigyelő ér-
tékítéletét tükrözik. A hely maga valde terribilis; a gyümölcsöskert ezzel szemben 
peramoenus, az antik templomrom pedig sokszorosan félelmetes, minthogy éjjel-
nappal egy hadseregnyi démon hangjától visszhangzik (ut exercitum crederes). A 
leírás különösségét az adja, hogy a leíró és értékelő diszkurzussal párhuzamosan 
halad, arra mintegy rátevődik egy második jellemzés, amely felülírja az előbbit, és 
amely a helyet Hilarion szempontjából mutatja be. A locus terribilis legfontosabb 
vonása az ő szempontjából az, hogy két oldalról fák szegélyezik, azaz remotus; a 
„varázslatos” gyümölcsöskerttel kapcsolatban azt tartja érdemesnek megjegyezni 
az elbeszélő, hogy Hilarion – új Ádámként (vö. Ter 3,6) – sohasem evett a fák 
gyümölcséből, tehát neki fölösleges; míg a legnagyobb lenyűgöző erővel az antik 
templomrom bírt (valde delectatus). A kettős olvasat a leírást záró utolsó mondat-
ban ér el tetőpontjára. Ennek az első tagja a hagyományos elbeszélői értelmezést 
sugallja („quo ille valde delectatus”), hiszen a vonatkozó névmás masculinum-
neutrum alakja vonatkozhat a fenti contemplatus est állítmány első tárgyára, a 
hímnemű locus-ra. Vehető persze semleges nemben – ebből űz játékot az elbeszé-
lő – s ebben az esetben a quo vonatkozó névmás az utoljára említett tényre utal 
vissza, ahogy ezt is fejti ki a következő magyarázó mondat: „quo scilicet antago-
nistas haberet in proximo”.590 

A külső fokalizációs leírás az elbeszélői megjegyzésekkel feldúsítva tehát ké-
pes hordozni a főhős perspektíváját. A befogadó ismét azzal a kettősséggel talál-
kozik, amelyet már a fenti belső fokalizációs szakaszban is láttunk: Hilarion más-
hogy lát és értékel, mint az átlagember, s ez az átlagostól, megszokottól eltérő 
mivolta éppen szentségének jele. A kettősséget (a természetest és a természetfelet-
tit) pedig az elbeszélő közvetíti narratív eszközökkel, bámulatosan nagy találé-
konysággal. 

                                                 
589 Emlékeztet ez a leírás a bibliai második teremtéstörténet térbeli viszonyaira, ahol (i) az eső nem 
öntözte sivatagon belül Isten a felszálló párával (ii) termőföldet hoz létre, s ezen a termőföldön be-
lül telepít (iii) paradicsomkertet (vö. Ter 2,4b–10). A kiűzetés is e három fokot járja végig: Ádám 
a paradicsomkertből a művelhető termőföldre űzettetik (Ter 3,23), fia, Káin pedig a termőföldről 
ki a megművelhetetlen pusztába. (Ter 4,11–16) A termőföld megfelelője szövegünkben a remotus 
locus, a paradicsomkerté pedig a hortulus peramoenus. A második teremtéstörténethez lásd: VOGELS 

1997, a kiűzettetéshez: VOGELS 2000. 
590 A relatív mondatfűzést nagyon pontosan fordítva és a szellemes fordulatot megőrizve adja 
vissza a műfordítás: „Nagyon tetszett ez az öregnek, tudniillik, hogy ellenlábasai oly közel vannak 
hozzá.” (« Nehéz az emberi léleknek nem szeretni », 84.) 
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Távolság és perspektíva a jeromosi életrajzokban 

Ebben a fejezetben az elbeszélés módjának, a távolság és a perspektíva Genette-i 
fogalmainak és kutatástörténeti elmélyítésüknek áttekintése után a három jeromosi 
szentéletrajzot elemeztem e két szempont szerint. Az elemzések kiinduló kérdése 
az volt, hogy miként érvényesül a mimetikus és a diegetikus mód közötti finom 
mozgás, azaz miként (milyen mértékében) mond le az elbeszélő a szereplő világá-
ba történő behelyezkedést lehetővé tevő beszédidézési módok és a belső fokalizá-
ció révén az információáramlás feletti kontrollról, és ez miként kapcsolódik a há-
rom szerzetesi életrajz műfaji meghatározottságához és pragmatikai céljához.  

A részletes szövegelemzésekből kirajzolódó választ két lényegi pontba sűríthet-
jük. Egyfelől Jeromos él mind a beszédidézési módokból, mind nullfokalizáció és 
a belső fokalizáció közötti váltásból adódó lehetőségekkel. Míg a narrativizált be-
széd és a függő beszéd legtöbbnyire diegetikus funkciót tölt be, addig a szabad 
függő beszéd ténylegesen a mimézis eszköze. Abban a néhány szakaszban, ame-
lyekben ezzel a beszédidézési móddal találkozunk, a főhős (a vértanú vagy Antal) 
gondolatait és érzelmeit közvetlen módon adja át az elbeszélés, ugyanakkor 
mindvégig megfigyelhető az a lebegés, a szereplő és a narrátor együttes jelenlété-
ből, interferenciájából fakad. Hasonlóan a szabad függő beszédhez az egyenes be-
széd ugyancsak képes megteremteni a közvetlenség élményét. Mindazonáltal mi-
metikus funkciója mellett ez a beszédidézési mód egyéb feladatot is betölt: más 
módokkal való kombinációjában a kiemelés és a súlyozás eszköze – s ennyiben 
máris alárendelődik az elbeszélői hangnak. Ehhez hasonlóan a belső fokalizációs 
helyeken is finom átmenettel integrálódik a fokális szereplő élményvilága az 
elbeszélő közvetítette narratív információba. Ha pragmatikai szempontból nézzük, 
a fenti módokon megteremtett mimézis a szórakoztatás célját szolgálja. 

Másfelől – és ez megfigyeléseink legfontosabb eredménye – az elbeszélő kont-
rollja nagyon gyakran felülírja vagy le is rombolja a mimézis illúzióját. Akár a 
mimézisnek eredetileg jóval nagyobb szerepet szánó műfaji kategóriákba sorolha-
tó Vita Pauli-t és Vita Malchi-t vizsgáljuk, akár a mimézist kevésbé igénylő bio-
grafikus Vita Hilarionis-ról van szó, az elbeszélő a leginkább mimetikusnak tekin-
tett egyenes beszédet és a fokalizációt is alárendeli elbeszélői önprofilírozásának 
és/vagy pragmatikai céljainak, az ábrázolásnak, és a tanításnak. A VP 9-ben Antal 
és Pál egyenes beszédben közölt párbeszédét felülírja az intertextualitás; Antalnak 
tanítványaival folytatott, az angled narration of dialogue eszközével közölt párbe-
széde a hallgatásról alkotott aszketikus tanítás reálszimbóluma (VP 13); a VM 6-
ban a cselekmény egyik tetőpontját jelentő párbeszédben az elbeszélő én elidege-
níti az átélő ént; a VH 23 terjedelmes tanítása pedig nem annyira belső hallgatóit, 
mint inkább befogadóit kívánja meggyőzni az elbeszélt csoda lehetségességéről. 

Hasonló jelenséget találunk a belső fokalizációs szakaszokban is: a VM 7 ere-
detileg belső fokalizációs szakaszában a hypotyposis alakzata még megerősíti a 
mimézist, ám az intertextualitás kettős jelenléte megint lebontja az élményt, és rá-
vetíti a tudós-tanító elbeszélő jelenlétét, aki a szövegvilágon belül a bibliai inter-
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textualitásra mutat rá, ám kívül az pogány irodalomból vett intertextus segítségével 
saját szerzői képét profilírozza. A VH 29-ben pedig a belső fokalizációs szakasz 
esztétikai hatását abból nyeri, hogy a pszicho-narrációval párhuzamosan egyértel-
mű jelzéseket ad a befogadónak a főhős által átélt érzések értelmezhetőségét ille-
tően, és így jut el pragmatikai céljához: főhőse, Hilarion életszentségének bizonyí-
tásához. 

Abban, hogy a szereplői beszédet közvetítő és belső fokalizációt tartalmazó 
szakaszokban ennyire erőteljes a szerző-elbeszélő jelenléte, az ókori és a jeromosi 
irodalom sajátosságát és irodalmi kommunikációba való beágyazottságát fedez-
hetjük fel és ragadhatjuk meg. Az elbeszélő jellemzésekor azt láttuk, hogy elbe-
szélés maximuma – elbeszélő minimuma paradigmát úgy kerülte ki, hogy a szerző 
a paratextuális szövegekben volt jelen maximumon, s ha, akkor ezek révén szivá-
rogtatta le jelenlétét a diegézisbe is (összemosódtak a fiktív elbeszélő és az aukto-
riális hang vonásai). Úgy tűnik, hogy a szerzőnek – akár implikált szerző, akár 
fiktív elbeszélő vonásait hordozza – a jeromosi és az ókori művekben jelen kell 
lennie. Ezt kívánja meg az irodalmi kommunikáció működése, ezt kívánják gyak-
ran a műfaji konvenciók is. 
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Összefoglalás, kitekintés 

Értekezésem kiindulópontja az volt, hogy míg az irodalomtudomány és a társada-
lomtudományok a XX. század közepe óta jelentős „narratív fordulatot” éltek át, 
addig az elbeszéléselmélet klasszika-filológiai befogadására – különösen hazánk-
ban – jelentős késlekedéssel, vagy csak részben került sor. Munkámban ezért arra 
vállalkoztam, hogy áttekintem a narratológiatörténet legfontosabb artikulációs 
pontjait, és az elbeszéléselmélet módszereivel közelítek három késő ókori keresz-
tény elbeszélő szöveghez, Szent Jeromos életrajzaihoz. Minthogy a narratológiára 
jellemző a számos neologizmust is tartalmazó szakszókincs használata, másrészt a 
hazai klasszika-filológia rendelkezésére nem áll olyan magyar nyelvű áttekintés, 
amely használható elemzési kategóriákat dolgoz ki az ókori szövegekhez, az 
elemzés fogalmait és azok elméleti hátterét is tárgyaltam a szövegelemzések beve-
zetéseként. 

A dolgozat egyik legfontosabb eredményének azt tartom, hogy a narratológiai 
megközelítés jogosultságát azzal sikerült bizonyítanom, hogy a leírás új meglátá-
sokra vezetett Szent Jeromos szerzeteséletrajzaival kapcsolatban, vagy olyan kér-
dések pontosításához járult hozzá, amelyek eddig vitatottak voltak. A következők-
ben ezek közül emelek ki néhányat.  

Az életrajzok hagyományos klasszika-filológiai megközelítését erőteljesen 
meghatározta az elbeszélések referenciális viszonyai iránti érdeklődés. A fikcio-
nális és nem-fikcionális mozzanatok szétválasztását, valamint kezelését az tette 
nehézzé, hogy az életrajzok egyben a hagiográfiai diszkurzus hordozói, azaz főhő-
sük életét parainetikus céllal stilizálják. A hagyományos megközelítések mögött 
az a két előfeltevés húzódott, hogy egyfelől az életrajzok célja a főhős (konkrét) 
követésére való buzdítás, másfelől a követés csak akkor lehetséges, ha „valósá-
gos” személyről és „valóságosan megtörtént” eseményekről számolnak be, továb-
bá „valóságos” szerzetesteológiát dolgoznak ki. Az életrajzokban leírt események 
ugyanakkor néha erőteljesen rombolni látszottak ezt az igényt. Ezzel ellentétes 
irányba hatott viszont a tény, hogy a szentéletrajzokban írójuk, Jeromos is meg-
nyilatkozik, a prológusokban irodalmi kérdésekkel kapcsolatban foglal állást, el-
lenfelekkel vitatkozik, vagy éppen személyes élményről számol be.  

E kérdések megoldása felé az első lépést a paratextusok fogalmának felhaszná-
lásával tettem. Így sikerült elkülönítenem a Vita Pauli-ban a szerzői és az elbeszé-
lői hangot. Az előszóban mint paratextusban az implikált szerző auktoriális hangja 
szólal meg, amely fokozatosan egybemosódik az elbeszélések narrátorának hang-
jával, így hozva létre a fentebb említett bizonytalansághoz vezető lebegést. A pro-
lógus és epilógus által közbezárt narráció elbeszélője mindig fiktív, és nem azonos 
az azon kívül megszólaló auktoriális hanggal. 

A Vita Malchi esetében mélyebben feltártam azt a már korábban is ismert, de 
közelebbről sosem vizsgált műfaji kapcsolatot, amely az életrajzot az ókori szerel-
mi regényekkel, elsősorban Longos és Achilleus Tatios művével rokonítja. A pár-
huzam feltárásával az elbeszélői viszonyok összetettségét is ki tudtam mutatni: 
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műfaji rokonainál annyiban összetettebb ez az életrajz, hogy a keretelbeszéléshez 
egy szerzői prológus is társul. A Vita Malchi különlegességét abban látom, hogy a 
prológusban megszólaló auktoriális hang jelenlétét a fikcionális kerettörténetben 
és az ugyancsak fikcionális beágyazott elbeszélésben is folyamatosan fenntartja, 
ám egy ezzel ellentétes mozgással tudatosan dekonstruálja is. Ennek a leépítésnek 
az eszköze az implikált szerző szervező és stilizáló eljárása, aki olyan tematikus 
összefüggéseket teremt az intradiegetikus autodiegetikus elbeszélő narrációjában, 
amelyeket az nem említ, és nem vesz észre. Két ilyen szálat mutattam ki: a mezte-
lenség és a kard motívumát. Végül a Vita Malchi elbeszélője egy további, a befo-
gadást irányító kulcsot is felkínál a fikcionalitás jelzése mellett: az életrajz követé-
si lehetőségét a továbbadás, az elbeszélés aktusában határozza meg, azaz abban a 
tevékenységben, amely az életrajzban magában olyan kitüntetetten megvalósul. A 
fikcionalitás felépítése felé irányuló másik implikált szerzői eljárásmódot a Vita 
Malchi belső fokalizációs helyeinek vizsgálatával tártam fel. A VM 7-ben a belső 
fokalizációhoz egy érzékletes leírás, hypotyposis kapcsolódik, s így együtt a két 
alakzat a mimetikusságot növeli. Ám ezt lebontja az intertextualitás kettős jelenlé-
te, s az egész jelenet erőteljes megszerkesztettségére hívja fel a figyelmet. 

A Vita Hilarionis elbeszélőjének elemzésében kimutattam, miként interferáló-
dik egymással a prológusban megszólaló auktoriális hang valamint az elbeszélői 
szólam. Utóbbi az evaluatív, értékelő, a teológiai és aszketikus összefüggéseket 
megteremtő kommentárjai révén stilizálja magát: olyan elbeszélő áll a befogadó 
előtt, aki nemcsak az életrajz mozzanatait, az eseményeket, hanem a keresztény-
aszketikus értékrendszert is ismeri, alkalmazza és közvetíti egyben. Ugyanakkor 
az elbeszélő konkretizálódásával egyidejűleg a befogadó is világos vonásokat ölt: 
magára ismerhet a zarándoklás, a szenthez való odajárulás mozzanatában. Ezt a 
megfigyelésemet a Vita Hilarionis egyik kevéssé ismert paratextusa, az ajánlás se-
gítségével tudtam igazolni. Végül a Vita Hilarionis elemzésében a legfontosabb 
eredménynek azt tartom, hogy az implikált szerző két szerkesztési módját tudtam 
kimutatni: az egyik az a mozgás, amely diszkurzíven kifejtett tartalmakat igazol 
narratív eszközökkel (az életrajz elején tett egy-egy elbeszélői vagy főszereplői 
kijelentés egy-egy epizód keretében valóra is válik), a másik pedig a narráció és 
az elbeszélt történet közötti tükröződés. A Hilarion által megtett utazás a Földközi-
tenger medencéjében – amelyet az elbeszélő a főhős hírnév előli menekülésével 
motivál – a szerzetesség hírneve elterjedésének allegóriája is, ám azzal, hogy az 
elbeszélő beszámol erről az utazásról, maga maga is hozzájárul a hírnév terjeszté-
séhez. Egy sajátos metafikciós lépéssel az elbeszélő aktus maga is Hilarion utazá-
sának meghosszabbítása, folytatása. 

Ha a három életrajz narrációjának az a jellemzője, hogy benne folyamatos jáko-
bi harcot vív egymással az auktoriális hang és az elbeszélő, s e mögött mind az 
implikált szerző szerkesztésmódját sejthetjük, akkor az elbeszélés hogyanjáról azt 
mondhatom, hogy ugyanez a küzdelem folytatódik az elbeszélő és a szereplő sza-
vai és gyakran nézőpontja között is. A fikcionális szépirodalmi vonásokat hordozó 
Vita Pauli-ban a beszédidézési módok eloszlása tartalmi súlypontot jelöl ki: az 
Antal és Pál találkozását közvetítő jelenetben szerepel csak egyenes beszédben 
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közölt dialógus. Ám az elbeszélő az intertextualitás eszközével e fölött a helyzet 
fölött is „uralmat” gyakorol, és saját tudós mivoltára hívja fel a figyelmet. A Vita 
Malchi elbeszélésében a tudattartalmak és a beszéd narrációbeli megjelenítési 
módjai közül a legmimetikusabbaknak a szerepeltetése tartalmi súlypontot jelöl 
ki, ám ezek működése nem automatizált, hanem visszatükrözi az elbeszélés szer-
kezetéből adódó, a jelenbeli elbeszélő én, valamint a múltbeli átélő én közötti 
disszonanciát az irónia révén, amelyet az implikált szerző szervez. Emellett kimu-
tattam azt is, hogy a beszédidézési módok eloszlása ebben az életrajzban szimmet-
riát mutat, tengelyében az egyenes beszédben közölt dialógussal, s ilyen módon a 
narratív távolság szervezése az implikált szerző kezében a tartalmi súlypontok ki-
jelölésének az eszköze is. 

A szereplő nézőpontja, valamint az elbeszélő által közölt üzenet közötti finom 
feszültség játékát a Vita Hilarionis egyik belső fokalizációs helyén, a VH 29-ben 
mutattam ki. E fejezet esztétikai hatása abból ered, hogy míg az elbeszélő a belső 
fokalizációval integrálja a szereplő nézőpontját és világértelmezését, addig az el-
beszélés egyéb mozzanataival megkérdőjelezi ugyanezt, s a befogadó előtt vilá-
gossá is teszi – nem diszkurzívan, hanem az elbeszélés megszervezésével. Ugyan-
ezt a finom szembenállást mutattam ki egy nullfokalizációs, leírást tartalmazó sza-
kaszban, amelyben ugyanannak a helynek a leírásában vetült egymásra a főhős és 
az elbeszélő (és hozzá tartozóan a befogadó) érzékelése és értelmezése. 

Visszatérve az életrajzok referenciális viszonyaihoz és pragmatikai céljához: az 
elemzések alapján bizonyítottnak tekintem, hogy Jeromos a Vita Pauli-ban és a 
Vita Malchi-ban fikcionális, szépirodalmi művet alkot, s jóllehet a Vita Hilarionis 
hátterében valóságosabb személy áll, ez az életrajz is a fikció jegyeit hordozza 
magán. Ugyanakkor ezzel nem mondanak ellent pragmatikai céljuknak: Jeromos 
bennük nem a konkrét életek vagy eszmények követésére, esetleg megvalósítására 
buzdít, hanem szórakoztató irodalmat kínál. Igényes szórakoztató irodalmat, mely 
messzemenően szem előtt tartja azt a befogadói kört, amelyet szerzője más, nem 
szórakoztató, hanem teológiai és spirituális irodalommal is ellát. A művek befoga-
dói számos ponton azonosulási lehetőséget kapnak, magukra ismerhetnek – nem a 
főhősben, hanem a mellékszereplőkben, a körülményekben, az életmódban. Az 
életrajzok a szerzeteseszményt propagálják, de a konkrét megvalósításra vagy kö-
vetésre való felszólításnál jóval szubtilisebb módon: azzal, hogy olyan szórakozta-
tó irodalmat nyújtanak, amely a befogadók életmódjához, az aszketikus elkötele-
zettséghez kapcsolódik. Mindeközben szerzőjük is stilizálja magát: a megfelleb-
bezhetetlen tanító, aszketikus mester szerepében jelenik meg – ahogy valós élet-
körülményei motiválják vagy megkívánják. 

Szent Jeromos szerzeteséletrajzaiban az elbeszélő számos arcot mutat – s ennek 
a ténynek a fel nem ismerése volt a korábbi értelmezési nehézségek, sőt félreérté-
sek forrása. Felépíti a valódiságdiszkurzust, ám ennek elemei rendre fikcióba 
ágyazottnak – azaz fikcionálisnak bizonyulnak. Követésre méltó életekről számol 
be – ám az életrajzok legmegfelelőbb követését az újra-elmesélésben definiálja. A 
mimetikusság benyomását nyújtja – ám minduntalan lebontja ezt az elbeszélői je-
lenlét és az intertextualitás (megkonstruáltságra utaló) eszközeivel. Komoly törté-
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netet beszél el – ám az irónia segítségével meg is kérdőjelezi ugyanazt. Végül 
szent emberek életét ígéri – ám a legárnyaltabb képet önmagával kapcsolatban kí-
vánja kialakítani befogadójában. Értekezésem ezeket az arcokat világította meg és 
tette felismerhetővé. 

 
A mostani vizsgálódásommal megkezdett narratológiai alapú elemzés továbblépé-
si irányai közül kettőt emelek ki. Egyrészt szükséges volna elvégezni a három 
szerzeteséletrajz elbeszélt történetének – szereplői rendszerének és térstruktúrájá-
nak elemzését. Ez a leírás az életrajzok pragmatikai céljának további feltárása felé 
vezethet. Másrészt érdemes volna vizsgálni a jeromosi életrajzok folytatásában 
Nyugaton meginduló – ám elérő pragmatikai célokat követő – hagiografikus iro-
dalom jellemzőit a most kutatott két szempont – a hang és az elbeszélésmód – sze-
rint, esetleg kiegészítve az elbeszélt történet elemzésével. A nyugati monostorok-
ban lelki olvasmányként használt Historia monachorum, az Apophthegmata, Col-
lationes, Vita Martini, vagy Nagy Szent Gergely Dialógusainak négy könyve, de 
ugyanígy a keresztény családregény, a Recognitiones narratológiai megközelítése 
új meglátásokra vezethet. Végezetül: a Szent Jeromos életrajzaiban, a Vita Pauli-
ban, a Vita Malchi captivi-ben és a Vita Hilarionis-ban megszólaló elbeszélők ar-
cait a narratológiai elemzés körvonalazta. Ám Jeromos újraolvasása során ezeket 
az arcokat kinek-kinek magának is meg kell alkotnia. 
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