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A valószerűség a hatvanas-hetvenes évek francia prózapoétikájának egyik 
kulcskategóriája — legalábbis megítélésem szerint. Kulcskategória, mivel jól 
jellemzi ennek a (többek között Barthes, Todorov, Genette, Kriszteva nevével 
fémjelzett) poétikai iskolának a legbelsőbb törekvéseit, egyben azonban túl 
is mutat eszmevilágukon. Egy alakulóban levő eszmevilág esetében mindig 
a határok kérdése a legizgalmasabb: mi az, ami még „belefér" gondolkodásuk 
keretei közé, és mi az, ami már semmiképpen sem egyezthető össze vele? 
Mielőtt azonban erre rátérnék, röviden utalnom kell arra, hogy mi köze 
lehet Füst Milán művének egy modern poétikai irányzat sokak számára 
luftballonhámozásnak tűnő elméleti tevékenységéhez? 

Vannak, akik már azt is botrányosnak tartják, ha a műalkotáshoz egy 
„kész" elméleti álláspontról közelítünk. Az általános művészetfelfogás sokat 
megőrzött az átélt és az intelligibilis szembeállításának mítoszából. Általában 
szívesebben fogadják azt, aki, úgymond, a mű „eleven valóságából" indul 
ki, és akinek fogalomkészlete (hiszen fogalomkészlete még a legimpresszio-
nisztikusabb műélvezőnek is van) „magától", „spontánul" bukkan fel az 
értelmezés során, mintegy összenőve a célba vett művel. Valójában persze 
mindenki tudja (vagy ha nem tudja, annál rosszabb), hogy bizonyos szem-
pontok, elvek, értékek, kategóriák segítségével közelít a műhöz, és hogy ezek 
már a befogadás aktusát megelőzően jelen voltak gondolkodásában. Ezzel 
persze nem azt akarom állítani, hogy a befogadás során útját nem is tapasz-
talunk, s hogy műértelmezésünk nem más, mint előzetes, félig tudott, félig 
tudattalan diszpozícióink egyszerű ismétlődése, tükörképe. A műélmény nem 
változtat ugyan gyökeresen más emberré, de átalakíthat minket; és ennek az 
átalakulásnak a konkrét megnyilvánulása éppen fogalomkészletünk, érték-
hangsúlyaink átrendeződése, új konfigurációja. Jelen esetbén sem az a döntő 
tehát, hogy a valószerű kategóriája jó kétezer évvel Füst Milán születése előtt 
jelent meg az európai gondolkodásban, s hogy számos metamorfózison átesvén 
a hatvanas évek végén, tehát már az író halála után tűnt fel ismét. Egy kate-
góriának voltaképpen nincsen saját történelme: története van, amely mögött 
korszakformáló, korszakváltó erők munkálnak láthatatlanul. A valószerű két-
ségkívül alapkategória, amely minden irodalmi mű, sőt minden műalkotás 
értelmezésénél gyümölcsözőnek bizonyulhat. A feleségem története vonatko-
zásában azonban különös jelentőséggel bír, hiszen itt nem csupán egyike a 
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szövegszervező tényezőknek, hanem a szó szoros értelmében a mű témája 
is. Állításom tehát az, hogy Füst regénye felfogható úgy, mint amely a való-
szerűség problémájáról „szól", és következésképpen egy ilyen értelmezés 
szerint ez a problematika alakítja a regény formaeszméjét is. 

Röviden vázolnám tehát a valószerűség jelentéskörét. A francia kutatók 
által bevezetett szemléleti újdonság abban áll, hogy a valószerűséget nem 
egy szöveg és az ún. „valóság", hanem két, egymástól különböző „szöveg" 
közötti normatív megfelelésnek fogják fel. Két nagy normatípushoz viszo-
nyítva szokás egy művet valószerűnek nevezni. Az elsőt a műfaji szabályok 
alkotják; vagyis ahhoz, hogy egy mű valószerű legyen, meg kell felelnie 
ezeknek a szabályoknak. Todorov példájával élve: bizonyos korokban a víg-
játék csak akkor ítéltetett valószerűnek, ha az utolsó felvonásban a szereplők 
felfedezték, hogy közeli rokonságban vannak. A szentimentális regény akkor 
volt valószerű, ha a megoldást a hős és a hősnő házassága jelentette, ha az 
erény megjutalmaztatott és a bűn elnyerte méltó büntetését. A másik való-
szerűséget Arisztotelész így írta le a/Retorikában : „Valószerű az, ami gyakran 
megtörténik; azonban nem egyszerűen ez, ahogyan sokan meghatározzák, 
hanem az, ami másképp is lehetséges. Ez ugyanúgy viszonyul ahhoz, amihez 
képest valószerű, mint az általános a különöshöz." Az Analitikában még 
egyértelműbben fogalmaz: „. . . a valófezerű tétel egy általánosan elfogadott 
tétel, hiszen valószerű az, amiről tudjuk, hogy legtöbbször úgy történik, 
vagy nem úgy történik, úgy van, vagy nincs úgy; pl. hogy gyűlöljük az iri-
gyeket vagy hogy szeretjük szerelmeseinket."* A valószerű tehát az, amit 
az olvasók vagy a hallgatók igaznak hisznek. A normát jelentő „szöveg" 
itt a közvéleményt amely a műfaji szabályokhoz hasonlóan megszabja a hite-
lesség mértékét. . < , 

A kétfajta valószerűség-típus nem feltétlenül esik egybe, sőt, bizonyos 
esetekben éppen korlfliktusuk jelenti egy-egy mű vagy műfaj lényegi voná-
sát. Strukturálisan is különböznek: a közvélemény általánosérvényűségre tör, 
a műfaji törvények pedig egymáshoz viszonyítva lehetnek ellentétesek is. Tehát 
ami az egyik műfajban az adott korban valószerű, a másikban nem feltétlenül 
az; előfordul, hogy ugyanábban a műfajban, de más korban változik az egyes 
megoldások valószerűség-értéke. Összegezve, a valószerűség kategóriájára há-
rulna az a feladat, hogy az elvontan lefektetett nyelvi, retorikai, poétikai 
törvényszerűségek (mondjuk: a struktúra) és a nyelv alapvetőnek hitt tulaj-
donsága, a valóságra való referálás között húzódik. (Hiszen a modern poétikák 
egyik jellemző vonása, hogy a referenciális funkciót általában a nem-irodalmi 
tényezők közé sorolják.) 

A valószerűség problémakörének még egy vonatkozását kell érintenünk, 
mivel különös jelentőséggel bír Füst Milán regényének szempontjából. Ezt 
Gérard Genette elemezte Valószerűség és motiváció" című tanulmányában. 
Megállapítja itt, hogy a valószerű elbeszélés és a valószerűség rendszere 
közötti kapcsolat lényegét tekintve néma. Ez annyit jelent, hogy az olvasó 
számára léteznek implicit kapcsolatok a szereplő viselkedése és egy-egy álta-

* A magyar kiadásban szereplő valószínű szót az egységes szóhasználat végett valószerűre 
módosítottam. A francia vraisemblance mindkét jelentésben használatos. 
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lános maxima között. Egy szereplő viselkedését megérteni annyit jelent, hogy 
hivatkozni tudunk egy olyan elfogadott maximára, amelyből az egyedi eset 
dedukálható. (Úgyanígy, az a cselekedet számít érthetetlennek, amelynek nem 
tudjuk megnevezni a maximáját.) Mármost a maxima az esetek többségében 
annyira magától értetődik, hogy el sem kell hangzania; ez teszi lehetővé, 
hogy a műfaji konvenciók szinte észrevétlenül, a természeti törvény erejével 
érvényesüljenek. A másik póluson azok a művek helyezkednek el, amelyek 
a legkevésbé vetik alá magukat a közvélemény normatíváinak. E két véglet 
feltételezésével kijelöltük a kettő közötti területet, ahol az elbeszélés már 
kilépett a konvenció elfogadásának „természetes" hallgatásából, de még nem 
ért el a másik, tudatos hallgatásig, vagyis a konvenció megvetéséig. (Ennek 
a skálának természetesen semmiféle értékelő jelleget nem szabad tulajdoní-
tanunk.) Ebbe a köztes szférába olyan művek tartoznak, amelyekben a narrá-
tor távolról sem fogadja el a közvéleményt, sőt a hősök cselekedeteinek nagy 
része ellentmond annak. Ugyanakkor viszont a mesélő kellőképpen respek-
tálja ennek a sok tekintetben elutasított közvéleménynek az esetleges nehez-
telését, várhatóan negatív ítéleteit. Ezért létrehozza a maga mesterséges való-
szerűségét, amelynek legalkalmasabb észköze a maximák, magyarázatok meg-
sokszorozása, olyan maximáké és magyarázatoké, amelyeket a közönség nem 
ismer, valójában pedig az író eszeli ki őket a saját céljaira. Nos, aligha kell 
bizonygatnom, hogy Füst Milán világának lényeges összetevője a maximák, 
szentenciák rétege. A feleségem történetében pedig ez a szövegréteg éppen az 
imént ismertetett funkcióval rendelkezik: Störr kapitány szokatlan és gyakorta 
előreláthatatlan reakcióinak indoklására szolgál. 

Ezzel részben már válaszoltunk is arra a kérdésre, hogy a valószerűség-
nek milyen szintjén helyezhetnénk el a regényt? Ha az a véleményünk ugyanis, 
hogy a kapitány jellemének alakulása rászorul a magyarázó maximákra, ezzel 
nem kevesebbet állítottunk, mint hogy ez a fejlődés sokszor eltér attól, amit 
hasonló esetekben valószerűnek érzünk. És számos eltérést tapasztalunk a 
normától a másik valószerűség-típus, a műfaji valószerűség tekintetében is. 
Hogy mennyire tudatos eltérésről van itt szó, azt filológiailag is alátámaszthat-
juk Füst naplójának idevágó részletével: „. . . ez a regény egy miliőtlen ember-
ről szól, amilyen magam is vagyok, részben azért is, mert városi lakos vagyok 
(s ez a város jellegtelen), s főképp, mert befelé tekintő lírikus természet 
voltam mindig, s a környezetemre csak annyifa figyeltem, amennyire gon-
dolataimnak szüksége volt rá. S e regényhős környezete tehát nem lehetett 
valódi, mert ilyet képtelen voltam csinálni, — koholnom kellett tehát egy 
oly világot, amelyben elhelyezhetem." Az író tehát maga jelenti ki, hogy 
a regény miliője koholmány, ami a mi nyelvünkre lefordítva tudatos való-
szerűtlenséget jelent. Pontosabban az író, érezvén saját képtelenségét arra, 
hogy úgynevezett „realista", „valósághű" miliőt teremtsen, lemond erről, 
és megelégszik a műfaji valószerűség egy bizonyos fajtájával. Ha a realista • 
valószerűség annyit jelent, hogy a mű megpróbálja elhitetni velünk, miszerint 
nem a saját törvényszerűségeinek, hanem az úgynevezett „valóságnak" felel 
meg-, akkor Füst regénye egyértelműen valószerűtlen. (Úgy, ahogyan például 
egy detektívregény az.) A műfaji valószerűségnek azonban nagyjából meg-
felel: el tudjuk fogadni Störr kapitányt, mint fiktív hőst, mint regényalakot. 
A rengeteg konkrét adalék és információ, amelyet a főhős-narrátor körül-
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ményeiről, életútjáról megtudunk, éppen azt célozza, hogy a figura ne „re-
püljön el" a teljes valószerűtlenség irányába, hanem egyfajta köztes területen 
ugyan, de megmaradjon a hagyományos regény diegétikus keretei között. 
(Mint látni fogjuk, több ponton viszont ki is lép ezek közül a keretek közül.) 
Füst tehát egy pillanatig sem titkolja, hogy a narráció menetét az általa létre-
hozott mesterséges valószerűség szerkezete szabja meg. 

Átléphetett volna a teljes valószerűtlenség, például az abszurd vagy a 
fantasztikum szférájába is; számos olyan mozzanatot idézhetnénk a regény-
ből, amely ebbe az irányba mutat. Nem ezt tette, és ennek csak örülhetünk, 
hiszen a nevezetes Füst Milán-i példabeszéd a valószerűtlenség síkjára helyez-
ve talán vértelen allegóriává változott volna. Hiszen majd minden műve 
visszavezethető arra a kijelentésre, hogy az emberi lélek „nem erre a világra 
való". Ez az állítás sikerült alkotásaiban, így A feleségem történetében is 
kérdések sorozatává változik; a maximákról, életbölcsességekről kiderül, hogy 
nem oldanak meg semmit, a lét, az elmúlás és az életöröm rejtélye megmarad 
rejtélynek, s hogy az író végső célja nem más, mint eme rejtély dimenzióinak 
érzékeltetése. Ezt hangsúlyozza naplója már idézett helyén is. Arra a kérdésre, 
hogy miért nincs megoldása Lizzy rejtélyeinek, ezt feleli: „Ez a mű termé-
szetéből adódik, uram, mert csak ezt viselte el az anyag, minden megoldást 
kivetett magából. Ha megvallotta volna, hogy hűtlen volt, lezuhannánk vala-
honnan, ha azt állítaná, hogy hű volt, nem hinnők el. Az a kérdés, igazolja 
magát a munka így is az életteljességével?" Az „életteljesség" kifejezés is arra 
mutat, hogy Füst nem kívánt gyökeresen szembefordulni minden fajta való-
szerűséggel. Az elbeszélés bizonyos tradicionális törvényszerűségeitől persze 
tudatosan távolodott el, amikor nyitva hagyta a regény szüzséjének központi 
kérdését, és egyben Störr életútját sem zárta le. Ez a megoldás azonban töké-
letesen összehangzó a narráció lebegtetésével valószerűség és valószerűtlenség 
határmezsgyéjén. A következetesen megvalósított nyitottság a mű egyik döbbe-
netesen modern sajátossága. 

Abból az állításból indultam ki, hogy a regény témája maga a valószerű-
ség, vagyis a valóság megismerhetőségének problémája. Störr nagy kérdése 
az, hogy vajon megkülönböztethető-e látszat és valóság; hogy hiteink, indu-
lataink, döntéseink összhangba hozhatók-e valami rajtunk kívül eső, objektív 
realitással, vagy csupán önnön tükörképünkkel hadakozunk egész életünkben? 
Még pontosabb lenne talán úgy fogalmaznunk, hogy Störr ugyan nem hisz 
a megismerésben, de valami számára is megmagyarázhatatlan erő az igazság 
hajszolására kényszeríti. Lizzy mintha a kapitány valamelyik — éppen domi-
náns — énjének kivetülése lenne. Störr monologizál, nem képes dialógust 
folytatni az asszonnyal; innen feloldhatatlan magánya, s egyben ez magya-
rázza az asszony alakját körülvevő szédítő bizonytalanságot is, amely végül 
egész világára kiterjed. „Nem tudom én őt megkülönböztetni magamtól. . ." 
— mondja a kapitány. Lizzy nem létezik objektíve, alakja a kapitány énjében 
zajló konfliktusoknak, metamorfózisoknak megfelelően változik. Ezek a kon-
fliktusok azonban testet öltenek, külsővé válnak Lizzy alakjában, és a kapitány 
számára saját megtestesült konfliktusai jelentik a valóságot, egészen addig, 
amíg át nem adják a helyüket egy hasonlóan tárgyiasult rögeszmének. Való-
szerű és valószerűtlen eme hullámzását a főhős akarata, elhatározásai a leg-
kevésbé sem befolyásolják. 
5 
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Egészen elnagyoltan a valószerűség szempontjából a regény a következő 
rétegekre bontható: 1. A pszichológiailag indokolt szituációk és leíró betétek. 
Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy explicit indoklás nélkül, a 
konvencionálisra, a magától értetődőre appelláló megoldásokkal alig-alig 
találkozunk. 2. A pszichológiailag nem tipikus, tehát egyedi, de elképzelhető 
mozzanatok. Ahogyan Genette felismerte, ezeken a helyeken a szentenció-
zus magyarázatok, életbölcsességek száma ugrásszerűen megnő. A regény 
legnagyobb részét az ilyen elemek és a hozzájuk kapcsolódó magyarázatok 
töltik ki. 3. A teljesen valószerűtlen szituációk és stilisztikai megoldások. Ide 
sorolhatjuk a tudatosan groteszk és abszurd motívumokat, valamint az egyedi, 
de annál hangsúlyosabb fantasztikus elemet, a halott Lizzy „jelenését" a 
regény végén. (Lizzy feltűnését természetesen csak akkor minősíthetjük való-
ban fantasztikusnak, ha olvasóként azonosulunk a narrátor álláspontjával. 
Störr ugyanis kijelenti, hogy elfogadja valóságnak a valószerűtlent. Ez azon-
ban nem áll összhangban korábbi jellemzésével. Nem ő, hanem éppen 
Lizzy kacérkodott a lélekvándorlás tanával. Tehát az olvasónak módja van 
arra, hogy fenntartással kezelje ezt a kijelentést is.) 

Störr szerint minden bajunk a megértés, a megismerés iránti rögeszmés 
vágyunkból ered. Ha ugyanis ez a rögeszme úrrá lesz rajtunk, szükségszerűen 
leszakítjuk saját énünket a világról, szembeállítjuk vele. A világ ezáltal elve-
szíti eredendő egységét és realitását, és minduntalan kijátssza azt a törekvé-
sünket, hogy logikus rendszert vigyünk bele. A kapitány „boldog korszaka" 
a reflexiótlan, önfeledt fiatalkor volt. Az átmenet a gyötrődő, töprengő álla-
potba lélektanilag nem indokolt, magyarázat nélkül, katasztrófaszerűen követ-
kezik be, akár a gyomorbaj vagy a fordulatot jelentő hajótűz. Az író utal 
valamiféle kapcsolatra e külső események és a narrátor énjének belső válto-
zásai között, ámde ezt a kapcsolatot szándékosan misztikus ködbe burkolja, 
amely szintén a valószerűtlenség irányába taszítja a művet. A valószerűtle-
nítő elemek egyébként keresztül-kasul átjárják a művet, szinte ellenpontozva 
a rengeteg „reális", konkrét mozzanatot, illetve a szentenciózus betéteket. 
A teljes valószerűtlenség határán azonban, mint utaltunk rá, mindig meg-
torpan áz író. Számos esetben éppen az egyes szám első személyű elbeszé-
lésmód menti meg az irrealitástól a történetet, hiszen szubjektív véleke-
désként olyasmit is elfogadunk hitelesnek, amit külső nézőpontból tálalva elu-
tasítanánk. Nincs bizonyítható összefüggés a gyomorbaj és a házasodási haj-
lam, a hajótűz és az akaratgyengülés között, de elismerjük az elbeszélőnek 
azt a jogát, hogy feltételezzen ilyen és ehhez hasonló kauzális vagy szimbolikus 
kapcsolatokat. 

Talán nem fölösleges felidéznünk a regény néhány „valószerűtlcnítő'' 
megoldását, hiszen Füst ezen a téren valóban remekel. Emlékeztetnék például 
arra, hogy Störr hiába ontja magából a megfellebbezhetetlen és logikailag 
látszólag támadhatatlan reflexiókat és ténymegállapításokat, az olvasó jófor-
mán sohasem jut el a megnyugtató bizonyosságig. A narrátor emlékezik,és 
ez a beszédhelyzet lehetővé teszi, hogy a különféle időpontokban szerzett 
információk visszamenőleg átalakítsák a „tények" jelentését és jelentőségét. 
Az elbeszélés európai hagyományai szerint a valóság biztos ismeretének és 
a most-nak egybe kell esnie. A múltban tévelyeghettünk, de most, az elbe-
szélés pillanatában már ismernünk illik az igazságot. Füst ezt az alapvető 
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törvényszerűséget rúgja fel, méghozzá úgy, hogy ez csak fokozatosan derül 
ki az olvasó számára. Sokáig elhisszük a narrátornak, hogy valamilyen felismert 
igazság álláspontjáról tekint vissza a múltjára. Azután rájövünk, hogy a hosszú 
évek során semmit sem tudott meg Lizzyről, amit a kezdet kezdetén ne tudott 
volna. Az igazi rejtély azonban, vagyis saját viselkedése egy racionálisan telje-
sen átvilágított szituációban, változatlanul fennáll; csupán mindig új oldalá-
ról mutatkozik meg. Általában is jellemző a regényre, hogy minden új helyzet 
a korábbiakhoz hasonlóan egyszerű és könnyen átlátható. Az olvasó és a 
narrátor egyaránt pontosan tudja, mi az, amit egy ilyen helyzetben a logika 
törvényei szerint -tenni kellene: Storr mégsem a logika törvényei szerint 
viselkedik. Az író feladata tehát az, hogy megrendítse hitünket ezekben a 
törvényekben, rádöbbentsen arra, hogy a dolgok nem egészen azok, amik. 

Már, említettem, de nem hangsúlyoztam kellőképpen Füstnek azt a 
fogását, hogy az elvárásaink szerinti legreálisabb, legkonkrétabb elemeket 
a narráció szintagmatikus rendjében közvetlenül a legbizonytalanabbak mellé 
rendeli. Az olvasó nemigen felejti el például az égő hajó szagát a tűzvész-
-jelenetben; a személyzet és az utasok szintén a szituáció lélektani realitásának 
megfelelően viselkednek. Maga Störr viszont évek múltán sem képes meg-
magyarázni saját magatartását. „Mert még most is elintézetlen bennem ez 
az ügy — úgy látszik, amíg élek" — mondja. Az esemény valószerűtlen olda-
lához tartozik Miss Borton alakja, aki éppen ezt a pillanatot választja ki, 
hogy szerelmet valljon a kapitánynak; ezzel pedig megerősíti azt a feltétele-
zést, hogy valamiféle megmagyarázhatatlan kapcsolat van a katasztrófa és a 
kapitány sorsa", illetve házassága és általában a nőkhöz — vagyis az élethez 
— való viszonya között. 

A valószerűtlenség érzését mikro-stilisztikai szinten is képes felidézni az 
író. Störr barátja, Alexander Kodor például kiosztott szerepe szerint a könyör-
telen, csak a pénzben is kifejezhető realitásoknak élő üzletember típusa. Füst 
azonban éppen az ő alakjába épít bele egy jókora adag irrealitást, méghozzá 
beszédmódja bizarrsága révén. Kodor társalgási stílusa mintha a narrátor 
beszédének abszurd variánsa lenne. Ugyanis ez a görög üzletember is maxi-
mákat, közmondásokat gyárt, csakhogy ezek nyelvi nonszenszek, értelmetlen 
logikai bakugrások. Egy példa: „Mert ahol borsó van, ott kopogjon a szemed" 
— hangzik a kodori bölcsesség. (Részletes elemzésre itt nincs módunk, de 
világos, hogy két szólás, a „falrahányt borsó" és az éhségtől „kopogó szem" 
kontaminációjáról van szó.) A kettőjük nyelvhasználata közötti karikaturiszti-
kus viszony megismétlődik sorsuk későbbi alakulásában is. Kodor, akárcsak 
Lizzy, szintén Störr egyik énjének, mégpedig a racionális üzletembernek a 
kivetülése. Minél energikusabban próbálja valaki racionalizálni az életét, 
annál közelebb kerül az irrációhoz, sőt a tébolyhoz — ezt a több szinten 
ismétlődő összefüggést szimbolizálja a két szereplő kapcsolata. 

Epizódikusabb, de szintén a valószerűtlenség vonulatához tartozó a házi-
úr figurája. Ez az öregember a legváratlanabb és a legalkalmatlanabb pilla-
natokban tesz föl kérdéseket a világ teremtésének filozófiai-teológiai prob-
lémáiról, és vele való viszonyában a kapitány is jóval irreálisabban visel-
kedik, hiszen hirtelen kiderül róla, hogy jól ismeri az idevágó szakirodalmat, 
sőt hosszadalmas idézetek is telnek tőle. (Itt említeném meg a teljesen való-
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szerűtlen, szinte azonosíthatatlan nemzetiségű vezetéknevek sűrű alkal-
mazását.) 

A valószerűtlen mozzanatok két típusa válik egyre gyakoribbá az elbe-
szélés előrehaladtával. Az egyik csoportba oszthatók azok, amelyeket maga 
a narrátor is valószerűtlennek érez. Csak felsorolásszerűen említenék néhányat. 
A vihar utáni London olyannak tűnik a narrátor előtt, mintha „víz alatt 
tenyészne a világ". Egy kis kávéházban hirtelen, megmagyarázhatatlanul fele-
sége jelenlétét érzi. Az önvédelemből megölt sofőr esete, s főleg, amikor 
később nem találja a gyilkosság színhelyét, szintén ide tartozik. (Ez külön-
ban évtizedekkel később Robbe-Grillet-nek válik kedvenc fogásává.) A másik 
típusból, amikor a narrátor nem jelzi, hogy valószerűtlennek tartja a helyzetet, 
csak egyetlen példát idézek, az álarcosbált. Ez a rendkívül barokkos jelenet 
szinte összefoglalja, megismétli az egész mű problematikáját, egyben tovább 
lendíti a cselekményt is. Itt is érvényesül a már említett kontraszt, hiszen 
ebben a külsőségeiben is valószerűtlen szituációban értesül Störr arról a 
kétségkívül konkrét és kézzelfogható igazságról, hogy felesége szökni készül 
a szeretőjével. Maszkot öltve, mintegy idegen bőrbe bújva mintha színről 
színre pillanthatná meg a valóságot. (Később persze erről is kiderül a viszony-
lagosság.) 

„Néha még a kétely is elfog, hogy mindez igazán megtörtént-e velem, 
amit minden erőmmel le szeretnék szögezni magamban." A narrátornak ez 
a mondata a regény végén szinte magába sűríti a mű központi konfliktusát. 
Ez a konfliktus vitathatatlanul a számára legmegfelelőbb közegre lelt a „mes-
terséges valószerűség", illetve a lebegő valószerűtlenség Füst Milán-i ötvö-
zetében. A problematika valamennyi poétikai és axiológiai összefüggését ter-
mészetesen nem érinthettem ezúttal, de talán sikerült érzékeltetnem a való-
szerűség vizsgálatában rejlő interpretatív lehetőségek gazdagságát. 
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