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és regenerálódásával járó, mindenkor megtapasztalható életvalóságot. Végső soron 
tehát az új megjelenéssel az élet, a tevékeny valóság konkrétabb totalitása s önnemző 
természete nyilvánul meg. A megtörténés a mag empirikus adottsága helyett önmeg-
haladási képességét adja tudtunkra; ontológiai státuszváltások során keresztül, mellyel 
az élet és a kultúra valamennyi szférájában tevékenyen jelen lehet. Ily módon a történet-
mondó prezentáció arra törekszik, hogy feltárja minden jelenség újabb aspektusait, 
illetve az ismertek lappangó, jövendő, bekövetkező létmódjait is. Ha hozzá vesszük, 
hogy egy másik irányban is határtalan ez a vitalitás, akkor belátható, hogy a liszt is 
meg a kenyér is a létszerű vitalitás egy-egy megjelenésmódja, s nem pusztán, „objek-
tum”, anyagi tényező. Ám az emberi cselekvés eredményeként, kenyérként kivételes 
ontológiai státusváltáson esik át. A természeti létből átlép a szellemi létet kifejtő em-
beri tevékenység valóságába. Ezért válhat a kultúra tényezőjévé, például szimbólum-
ként éledhet újra. Ezt a vitális kifejlést Dosztojevszkij „eleven életnek” nevezi, tünte-
tően kerülve a valóság realisták által bitorolt szcientikus fogalmát. A lánc mindkét 
irányban határtalan; egyfelől a végtelen oszthatóság (az érzéki világban), másfelől, az 
érzékin túli szférában pedig a kettős végtelen határozza meg. A lényeg az, hogy egy 
bizonyos véges valóságelem azért sorolódhat a „fantasztikus” kategóriájába, mert 
perspektíváját Dosztojevszkij a kettős végtelenség metszéspontján teremti meg – a vég-
telen kicsi és végtelen nagy érintőjén. Olyas valami ez a perspektívatöbbszöröződés, 
mint Bolyai János paraszférája, melyben a meghatározhatatlan számú pontból álló 
párhuzamos vonalak („egyenesek”) a végtelenben érintkeznek.2 Akárcsak Nyikolaj 
Lobacsevszkij hiperbolikus geometriájában. A konvergens párhuzamosok tételét 
Dosztojevszkij ismerte, Lobacsevszkij felismerésére hivatkozik is A Karamazov testvé-
rekben. A fantasztikusnak nevezett elem vagy eljárás elidegeníthetetlen műfajképző 
tényező Dosztojevszkij műveiben, tehát nem csak a szorosan vett fantasztikus elbe-
szélésekben. Nem kevésbé jelentősek teoretikus nézetei a fantasztikum természete 
kapcsán.3 Az alábbi értekezésben megvizsgálom mindkét problémakört.

Témánk szempontjából különösen lényeges az értelmezésre kiválasztott mű, mi-
vel itt a prózanyelvi elbeszélés a nevetés, illetve az irónia, valamint a szatíra és az utó-
pia műfaji problémáival kapcsolódik össze.4 Amennyiben a fi ktív a tevékeny valóság 
megközelítésekor nem érintkezik a fantasztikussal, a fantasztikus képződményeket 

2 Erről az érintkezésről tesz említést Dosztojevszkij A félkegyelmű című regényében. A francia idézet 
a projektív geometria és az integrálszámítás atyja, Blaise Pascal tételére utal, aki először fejtette ki a 
párhuzamosok érintkezésének tételt az eukleidészi 5. posztulátum felülvizsgálata során. Erről részlete-
sen lásd: Kovács Árpád, Philia és Sophia. Blaise Pascal a geometriai, a bibliai és a költői gondolkodásról 
= A tudomány kultúrája. Tanulmányok a Pannon Egyetem Irodalom- és kultúratudományi Műhelyéből, 
Pannon Egyetem, Veszprém, 2015, 137−163.

3 Az elméleti munkákra kifejtett hatása Vlagyimir Szolovjov és Borisz Tomasevszkij írásain keresztül 
Tzvetan Todorovig nyomon követhető. Erről részletesen: Kovács Árpád, A fantasztikus mint heurézis, 
Partitúra 2013/1., 3−31.

4 Az egyik legeredetibb értelmezője, Mihail Bahtyin a „krízis-álmok” sorában helyezi el Dosztojevszkij 
fantasztikus elbeszélését, hangsúlyozván a menipposzi szatírával, a vallomásformával és a próféciával fenn-
álló kapcsolatot (Vö. М. М. БАХТИН, Проблемы поэтики Достоевского = U., Собрание сочинений, 
Т. 6, Языки славянской культуры, Москва, 2002, 166−173. A perszonális elbeszélés a beszédműfajok 
tekintetében is heterogén.

KOVÁCS ÁRPÁD

Nevetésműfajok és fantasztikum 
Dosztojevszkij prózájában
Egy nevetséges ember álma. Fantasztikus elbeszélés

A realibus ad realiora.

(Latin szólás)

Mi lehetne fantasztikusabb 
és kivételesebb, mint a valóság.

(Fjodor Dosztojevszkij)

Dosztojevszkij a fantasztikumról

Dosztojevszkij művészetében a regény létvonatkozásait a következő latin fi gurával 
tudnám tömören érzékeltetni − a realibus ad realiora. Értve ezen a szuprarealitáson 
annak a poétikai műveletnek az eredményét, amely az empirikus valóságot egyszeri 
konkrét realitássá fokozza, a szemlélhető anyagi és alaki tények halmazát mindenkor 
tevékeny jelenvalósággá. Erre a jelenségre alkalmazza az író a „fantasztikus realizmus” 
kifejezést, amivel egy a már tapasztalt, leírható valóságnál magasabb fokú konkrétu-
mot megjelenítő realitást kíván megragadni, éspedig létesülésének, eseményes kibon-
takozása tartamának keretei között. Ezzel magyarázható Dosztojevszkij szembefor-
dulása a szatirikus, a naturalista, de az introspekción alapuló pszichológiai prózával 
is. Ugyanakkor nem a mitikus, a misztikus vagy a romantikus hagyomány eszköz-
tárával operál. A fantasztikus ebben a felfogásban nem hiányos, nem kevesebb vagy 
irreális létvonatkoztatást jelent, hanem a művészi diszkurzuson kívülinél, például a 
közvetlenül adottnál vagy szemléletesnél sokoldalúbban s intenzívebben1 prezentál-
tat. A prezentáció érvényességét a regényműfaji narráció, ennek egyszeri modalitása, 
a személyes elbeszélés és a szöveg prózanyelvi jelentéspotenciálja biztosítja.

A fantasztikus realizmus vitális történésként láttatja a tapasztalati világot – az 
adottat együtt tevékeny valóságával, időbeli kiteljesedésével, jelenlétmódjaival. Mint 
azt A Karamazov testvérek bibliai mottója (János 12, 24), illetve a szöveg belső világa 
tanúsítja. A búzaszem – természeti, alaki, szemléleti realitás. Az, hogy tevékeny való-
ságában a búzaszem egy elővételezett kalász is, sok mag együttese (ami a testvériség 
jelképe a regényben) – nem triviális, már-már fantasztikus. Miként hasonlóképpen 
„csodás”, hihetetlen a feltámadás eseménye az idézett példázatban. Holott ez az ese-
mény csupán a legelemibb realitást imitálja magasabb szinten: a mag pusztulásával 

1 Nem azonosítható a szimbolikus vonatkozásokkal sem, különösen nem a teoretikusaik szóhasználata 
értelmében. A latin szólást Vjacseszlav Ivanov vezette be az orosz szimbolizmus szótárába, s alkal-
mazta Dosztojevszkij művészetére is, amit ezúton a miszticizmus jegyében értelmezett.
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pedig nem a prózanyelvi jelentésképzés alakzatai teszik olvashatóvá – Dosztojevszkij 
álláspontja szerint – az irodalmi mű létvonatkozása nem a konkrét realitást teszi 
megközelíthetővé, hanem természetfeletti, képzeleti vagy naturalista konstrukciót 
fog eredményezni. Jelentéstartományát nem lehet sokoldalúan feltárni, ha izoláljuk 
a prózamű értékvonatkozásaitól, az élet és a kultúra kontextusaitól – Dosztojevszkij 
szemléletében a cselekvésre, a hitelesre, a vágyottra, az igazra és a szépre irányuló 
természetes igénytől. Amennyiben az elszigetelés mégis megtörténik, a fantasztikus 
„fantazmagóriába”5 torkollik, melynek összetevőit nem a létszerű valóságban, hanem 
a szimulákrumok színpadán lehet tetten érni.

Az alogikus még nem fantasztikus. Erre utal Dosztojevszkij, midőn Edgar Allen 
Poe, illetve Ivan Turgenyev novellái kapcsán, jóllehet elismerően szól róluk, végül 
mindig hozzáteszi – nem egészen fantasztikus: „De ez még nem meríti ki a fantasz-
tikus műnem követelményét”6 – jelesül, hogy létvonatkozással bír, diszkurzusa nem-
csak a poétikai funkciónak tesz eleget. Arról van szó, hogy a műalkotás szemantikai 
világa igazságigényt is támaszt. Dosztojevszkij az orosz és az amerikai művész írás-
módja közötti különbséget abban látja, hogy az első a matéria, a második a forma 
tekintetében alkalmazza különösen hatékonyan a fantasztikum eszköztárát, de még 
itt is alkalmaz megszorítást: „Ha valami kritizálhatót mindenáron találni akarnánk 
a Látomásokban, hát az éppen az lehetne, hogy nem teljes egészében fantasztikus”.7

Dosztojevszkij az utalás fogalmához folyamodik, amikor az indexikus képződ-
mények kiemelt jelentősége alapján a zene jelrendszeréhez közelíti a fantasztikum 
nyelvét a prózában. Ilyen képződmény az Egy nevetséges ember álmában a pici csillag 
a sötét, borús, éjszakai égbolton. Kiderül ugyanis, hogy e jelenség a látható – fénylő 
− oldala egy láthatatlan egésznek, mégpedig a Földdel azonosított planétának egyik 
(derűs éjszakán látható) aspektusa. Következésképpen korántsem pusztán részlete 
a szemlélt valóságnak, hanem indexe is még ismeretlen valóságának – része is az érin-
tett egésznek meg jele is annak, amivel érintkezik. Mondjuk, mint a füst a tűznek. 
Ugyanakkor mint jel jelentésre, dologra és a dologgal cselekvő lényekre, emberekre, 
tehát a cselekvés világában részletezett konkrétumra utal, amely narratív perspektívá-
ban, egy cselekményben válik azonosíthatóvá, szövege szerint pedig értelmezhetővé. 
A sötét felhőkkel borított nagyvárosi égbolton váratlanul megjelenő fénycsóva tekint-
hető cselekvésre ösztönző helyzetnek. Ezzel indul ugyanis az álombeli történet, Arany-
kort megidéző elbeszélés8 (fi kció a fi kcióban), melynek helyszíne a csil laggal behelyet-
5 Dosztojevszkij kifejezése a Fehér éjszakák című regényben. A képzelet korlátlan – azaz diszkurzív köz-

vetítésektől és műfaji sajátosságoktól független − „szabadságáról” van szó. Ilyen gyakorta a romantikus 
fantasztikum, az alkotó képzelet vagy az ihlet produkciója. A képzelőerő és az elbeszélés által közvetí-
tett fantasztikum, a fi guratív fi kció és a prózanyelvi fi gurativitás világa közti különbségtevésről van szó.

6 Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij, Edgar Poe három elbeszélése = U., Tanulmányok, levelek, vallo-
mások, ford. Kulcsár Aurél − Makai Imre − Király Zsuzsa, Magyar Helikon, Budapest, 1972, 61.

7 Dosztojevszkij, I. m., 215.
8 A fantasztikum változatai között kitüntetett szerepe van a „fi kció a fi kcióban” típusú képződményeknek, 

mivel a fabuláris történet, illetve a téma más műfaji nyelven való értelmezését is lehetővé teszi. Az Egy 
nevetséges ember álma különösen fi gyelemre méltó alkotás, mivel a bolygóközi utazás fantasztikus 
meséje többszörösen átírásra – s ezzel újratematizálásra – kerül. Megidéződik egy mitikus szüzsé, 
annak Ovidiusnál olvasható irodalmi változata, valamint Claude Lorrain festménye, s végül a paradi-

tesített Földön a görög sziget (földrajzilag: Peloponnészosz), a legen dá ban Árkádiá-
nak nevezett térség. Fantasztikusnak az tetszik, amikor ez a planetáris „objektum” 
eltűnik, s helyét elfoglalja a konkrét vitalitás, a tevékeny emberi valóság és annak 
eseményes, személyes és történeti beágyazottsága, „eredete”.

Edgar Allan Poe bemutatása kapcsán olvassuk Dosztojevszkij írásában, hogy 
a rendkívüli téma anyagi hordozója a részletekkel precízen kirajzolt kontinuum – ennek 
míves kidolgozottsága utolérhetetlen az amerikai író elbeszéléseiben. Ezért a bravúros 
eljárásért Dosztojevszkij őt jelentős művésznek tartotta. Turgenyev írásmódját azon-
ban más értékek miatt dicsérte, jelesül a formakezelés kapcsán érvényesülő köl tésze-
téért, mert benne a poiészisz igazságigényének átütő erejét érte tetten. Más a megíté-
lés Poe esetében, akinél nagyon különös, de nem teljes a fantasztikus érvényesülése, 
mivel a konkrét hitelessége a részletekre korlátozódik. Kritikusa ezt írja: „Majdnem 
mindig kiválasztja a legrendkívülibb valóságot, hősét a legrendkívülibb objektív vagy 
pszichológiai helyzet elé állítja, és az éleslátás micsoda erejével, milyen meghökkentő 
hűséggel rajzolja meg ennek az embernek a lelkiállapotát.”9 Két kivételes képességét 
emeli ki Dosztojevszkij. Az egyik a képzelőerő, a másik a részletek cizellált kimunká-
lása: „fantáziája gazdagabb más írókénál; de képzelőerejének van egy olyan sajátossá-
ga, amelyet senki másnál nem tapasztalunk: a részletek ereje.” Az egész képződmény, 
a szüzsé és az alakok konstruáltak és fantasztikusak, de a részletek kirajzoltsága, 
egyenként mindegyiké, rendkívül plasztikus és pontos, ami nem annyira költői, mint 
inkább leíró relevanciáról tanúskodik: „Ez a leírás olyan részletes volt, olyan pontos, 
olyannyira tele váratlan, véletlen eseményekkel, hogy a valóság látszatát keltette”.10

Hoff mann mint költő „mérhetetlenül felette áll Poe-nak”, mivel a reális látszatához 
szövegeiben a szépség és azon keresztül a költői igazság „szomja” – azaz spirituális 
értelem és érték – társul. Ezért érezzük: „Poe-ban, ha van is fantasztikum, valahogy 
materiális […]. Látszik, hogy vérbeli amerikai”.11 Megkülönböztetve a fantasztikus 
eszköz egy másik típusát, formális feltételről beszél Dosztojevszkij Victor Hugo elbe-
szélése, az Egy halálraítélt utolsó napja kapcsán, amikor a Szelíd teremtés bevezetőjében 
elbeszélői „eljárásként” tárgyalja a fantasztikumot. Semmiféle realitása nincs ugyanis 
annak, hogy egy halálraítélt utolsó órájában, sőt annak legutolsó pillanataiban fel-
jegyzéseket készíthetne arról, ami éppen – például – a vérpadra lépés helyzetében tör-
ténik vele. A narratív forma olykor hipotetikus eljárást feltételez: engedjük meg, hogy 
virtuális „gyorsíró” van jelen az egész mondásesemény ideje alatt, aki úgy, ahogy 
elhangzik, esztétikailag nem formált, nem stilizált, „zaklatott, nyers” kifejezések 
rögzítésével tesz eleget a hitelesség kritériumának.

csomi bűnbeesés-történet. E narratívák egymásba s az elbeszélő beszédbe integrálásával a regény meg-
sokszorozza a téma koreferenciális mezőinek számát, ahol is feltárul a téma történeti aspektusa, azaz 
interpretációinak reinterpretációja. E tekintetben a fantasztikum a valóságvonatkozások – koreferen-
ciák – számának és műfajainak sokszorozódását valósítja meg – nem kevesebb, hanem több létaspektust 
von be az elbeszélt identitás tartományába. Minden konkrét részlet a koreferenciák kereszttüzében 
a kettős végtelen és a végtelen oszthatóság archimédeszi pontjának bizonyul.

9 Uo., 215.
10 Uo., 217.
11 Uo.
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A materiális és a formális fantasztikum mellett Dosztojevszkij a Poe bemutatására 
írott bevezetőjében megkülönböztet egy harmadik lehetőséget is. Míg az első kettőt 
a képzelőerő kivételes fejlettségének tulajdonítja, a harmadik kapcsán már nem hasz-
nálja a képzelőerő fogalmát. Az előbbieknek a használati metaforán alapuló képalko-
tás felel meg, a harmadik – mivel minimum két kép összekapcsolását és szemantikai 
kölcsönhatását feltételezi – egyfajta ko-fi guratív képződményre mutat.12 Feltétele az 
is, hogy az új szemantika tematizálódjon a szöveg világában. Ez váltja ki a fantaszti-
kus elem vagy viszony megjelenését. Mivel az orosz szó jelentésköre a gyors felfogás, 
a meglátás, a felismerés ismérveit is tartalmazza, olyan képződményt feltételezhe-
tünk, amelyben a ko-fi guratív alakzatnak ko-referenciális valóságvonatkozása van. 
S ebben az értelemben a heurisztikus felismeréssel rokonítható.

Amennyiben létrejön az interakció két szó szemantikai tartománya között, ez 
a ko-fi gurális képződmény kikényszeríti, hogy keressük két dolog, két különnemű 
valóságelem között is a kölcsönös kapcsolódást, illetve a kétarcú képződmény inno-
vatív létvonatkozását. Éppen azért igazolt az eljárás, mert az ész, mely a megszokás 
hatalmának van kitéve, nem veszi észre az ambivalenciát. Legkevésbé azt, hogy a 
mindennapinak van kivételes aspektusa. A valós tény vagy tényállás nem a szemlélet-
ben, hanem a ténykedés folyamatában, a dolog történetének rekonstruálása – például 
elbeszélése – során válik konkréttá, azaz másik aspektusa, a kivételes s ezzel az egész 
– immár konkrét egyszeri egység – felismerése során. Dosztojevszkij egyik levelében 
olvassuk: „Bármelyik újság bármely száma olyan tényekről számol be Önnek, amelyek 
a legvalóságosabbak és egyben a legkülönösebbek. A mi íróink ezeket fantasztikusak-
nak tekintik; de ők nem is foglalkoznak velük, holott azok maga a valóság […]. Percen-
ként és naponként ismétlődnek, tehát nem kivételesek.”13 Itt annak a referenciali tás-
nak az érvényességéről van szó, amit még nem tudott birtokba venni az észlelő és 
fogalomalkotó tevékenység. A fantasztikus nem tárgyalható függetlenül a viszony-
azonosságát képező ikerpárjától, a mindennapi cselekvés világától. S mivel az időbeli 
csak a cselekvés aktusában válik konkréttá – azaz egyszeri összefüggés egységévé – 
minden esetben más, egyszeri és megismételhetetlen történet alkotórészét fogja ké-
pezni. Az Aranykort Rousseau-tól eltérően nem a történelemelőtti múltba, s Saint-
Simontól vagy Fourier-től eltérően nem is a jövőbe utalja, hanem a jelenlét perszonális 
modalitásában, az igazlétre vonatkozó igényben éri tetten.

Dosztojevszkij a leginkább valószerű mindennapiságban mutatja ki a rendkívü-
lit, sokszor az elképesztőt, az irreálist, és természetesen magát az irreálist megszo-
kottá tevő érzékcsalódást is. Valójában csupán az érzékcsalódás működését és fel-
ismerését jeleníti meg, valamint azt a társas beszédmódot, melyeknek köszönhetően 
az érzékcsalódás létrejöhetett. Ennek két útja lehet: a reprezentáció összetévesztése 
a reprezentált dologgal, miáltal mitologizálódik a gondolkodás, valamint a jelentés 
összetévesztése az értelemmel, ami a triviális köznapi logika csapdájába tereli a gon-

12 Az orosz szó: соображение. Szemben a воображение fogalmával nem az elképzelt elemre, hanem egy 
műveletre utal. Nevezetesen: a felismeréssel járó belátásra, „gyorskapcsolásra”, amit két különnemű 
fi gura interakciója biztosít.

13 Uo., 100.

dolkodót. Mindkét azonosítást megakadályozza a poétikai funkciót szolgáló fi gu-
ratív jelentésújítás.

Történelmi fi kció a fantasztikus elbeszélésben

Az Egy nevetséges ember álma című elbeszélésben az álomban megjelenő látomás ver bá-
lis előadása képez egyfajta extrém fi kciót, amely a nagyvárosi mindennapi élet szerep-
lőjét, aki – tagadván ennek az életnek a realitását − főbe akarja lőni magát, leválasztja 
az elbeszélés, a nyelvi önreprodukció eseménye során kialakított alakmásáról. Ily módon 
az anarratív spekulatív egójától szabadul meg az alak, hogy fölépíthesse a szöveggel 
fölruházott, elbeszélőként előálló kimeneti szubjektumot; eltemesse a nevetségesként 
bemutatkozó szociális típust, hogy kiművelje a nevetés hiteles művészi modelljét be-
mutató szövegalanyt. Ugyanis az önelbeszélést megalkotó személy arról tanúskodik, 
hogy nem a logikailag megindokolt véget választotta, hanem a végről való egyfajta 
gondolkodásnak, a „minden mindegy” érvényének vetett véget, méghozzá épp ezzel, 
a személyes elbeszélést megképző beszédművel. A fi kció itt annyi, hogy az álomban 
eldördül a lövés, s a virtuális áldozat, akit „eltemettek”, továbbra is szemlélője a törté-
néseknek.

A vízióban megalkotott önkép aktora végső soron oda tér vissza, ahonnan elindult, 
de több ezer évet átívelő eltéréssel, mely a kezdetet a jelenkorral, illetve – a művészi 
próza közvetítésének köszönhetően − a jelenvaló léttel s annak antropológiai vetüle-
tével köti össze. Ezzel előkészíti a cselekvő személy egyszeri élete történelmi dimen-
ziójának értelmezési lehetőségeit. Szignáljai az elbeszélő szövegben az antik legenda, 
Vergilius, Ovidius, Voltaire, Claude Lorrain műveire és egyben az aktuális jelenre, 
a kollektív öngyilkosság, a párizsi „aranykor” képzet, azaz a kommün valóságára utal-
nak. Az időutazás a történelem előtti kezdethez, ami a jelenben – vagyis a reverzív 
képződmény14 szintjén – tételeződik, valóban egy alternatív történelem képét nyújtja, 
de csakis annak következményeként, hogy egy szinguláris személytörténetbe ágya-
zódva kerül kifejtésre. Egy egyéni élet problémájává válva beíródik a jelen – a történő 
történelem – hétköznapi világába, mely az egyetemes válság, az önfelszámolás szi-
tuációját viszi színre (Liberté, égalité, fraternité, ou la mort!). Csakhogy a történő törté-
nelem nem tudományosan azonosított tényállások halmazaként vagy rendszereként 
jelenik meg a regényben, hanem mint emberi dráma, „vitális rendszer”;15 Dosztojevsz-
kij elbeszélésében: „erős élet”.16 A hajdanvolt „aranykori ember” modernkori utóda, 
megtapasztalva a kommün által megkonstruált közösség fi kcióját – egy fi kciót ma-
gában a valóságban −, elbeszélése során saját életét is beleírja ebbe a vitális történeti 

14 A reverzióval magyarázza a fantasztikus jelenségeket az irodalomban egy amerikai szerző. Vö. Eric 
Rabkin, Th e Fantastic in Literature, Princeton UP, Princeton, 1976.

15 José Ortega y Gasset, A történelem mint rendszer, ford. Farkas Géza = U., Két történelmi esszé, 
Európa, Budapest, 1983, 145−222.

16 A dráma, a krízis és katarzis az elvont „mindenre” és az egyszeri élet konkrét valóságára kihegyezett 
konfl iktusban ölt testet. Az elbeszélő hős utolsó szavaiban tételesen is megfogalmazódik az „erős élet” 
értelme: „Az élet tudata több, mint az élet, a boldogság törvényeinek ismerete több, mint a boldogság” 
– ez ellen kell küzdeni!” Ez az, amit „hirdetni” megy az öneszmélet szubjektuma.
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létbe. A történelem ezáltal a konkrét tapasztalat közegeként, praxisaként jelenik 
meg az irodalmi elbeszélésben.

A csillag, melyet a hős az öngyilkosságra kiszemelt estén meglát, optikai funkció-
jában az öngyilkosság motívumát képezi. Az égitestet a fenti végtelen s a megalázott 
kislányt a lenti véges képviseletében Dosztojevszkij párhuzamba állítja, majd a két 
nem várt „útitárs” összetartozását a szövegben anaforikus jelöléssel is nyomatékosítja. 
Előbbi a végrehajtásra, utóbbi a felfüggesztésére ösztönöz s új cselekvésmód keresését 
mozdítja elő. A halál helyett következik az elalvás, majd – ébredés után – az életbe 
való visszatérés kifejtése egy önelbeszélést megvalósító megnyilatkozásban. Éppen 
az elbeszélő szöveg előállításának aktusában érlelődik meg az új cselekvési minta: 
az igazság szimbolikus víziója, „fényes” inspirációjának „hangos” kinyilatkoztatása, 
azaz az identitást garantáló nyelv – az akarás szavának − keresése: „Megyek hirdetni, 
mert hirdetni akarom […]. Azt a kislányt pedig megkerestem… És most megyek! 
Megyek!”17 Megcselekszi azt, amit defi niálni nem tud (mert nem is lehet), amit „lá-
tott” igazságnak nevez, miután elbeszéli, amit tett és tenni fog keresése érdekében. 
Miután elbeszélte a látottakat, saját szövege alapján értelmezni kezdi annak törté-
netét és a személytörténetbe való beíródásának jelentését.

Dosztojevszkij jól láthatóan destabilizálni kívánja a fogalom triviális kon notá cióit, 
az ilyenekét – kép, képzet, képzelőerő, fi kció, csoda, varázs stb. Azt bizonyítja, hogy 
a rendkívüli magának a valóságnak a konstitutív eleme: a „megoldatlan gondolat” 
indexe. Feladata azt demonstrálni, amit „a tudat által még el nem sajátított gondolat 
megoldásának”18 nevez, utalva az értelemképzésben játszott megkerülhetetlen funk-
ciójára.

A hüpallagé tematizálása

A fi kcióról bebizonyosodni látszik: nem kitalálás s nem is csoda, hanem fi guratív 
kifejezés, melyet a prózaíró történetmondó beszéde egy személyes elbeszélés szöve-
gébe képes beoltani. Funkciója: ambivalens vagy paradox szemantikai mezők létre-
hozása, amit a prózanyelvi szerveződés az egész szövegre kiterjeszt.

A szemantikai metamorfózisokért felelős kitüntetett trópus: a hüpallagé. E reto-
rikai képződmény tágabb értelemben a mondatrészek különös összekapcsolásán ala-
pul, amely ellentmond az általuk jelölt valóságelemek reális kapcsolatának. A hüpallagé 
olyan szemantikai potenciál megnyitására alkalmas, amely egy cselekvést (vagy okát) 
egy másikkal cseréli ki. Egy egyszerű, a hétköznapi beszédből vett példa: a farok 
csóválja a kutyát. És egy költészeti József Attila Nyár című verséből: „Ezüst derűvel 
ráz a nyír / egy szellőcskét”. Nem a szél mozgatja a fát, hanem a fa a szelet. I. A. 
Richardsnál fordul elő ez a Shakespeare-idézet: „Szédült meredély” („Giddy brink”). 
Hasonlóképpen történhet a fi gura tematizálása a lies (illetve a to lie) alapján. Amikor 

17 Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij, Egy nevetséges ember álma, ford. Makai Imre = U., Elbeszélések 
és kisregények, II., Magyar Helikon, Budapest, 1973, 696.

18 Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ, Письма = U., Полное собрание сочинений в тридцати томах, XXIX., 
«Наука»‚ Ленинград, 1985, 61.

ezt olvassuk: „lies in the thought”,19 akkor annak függvényében, hogy a megnyilatko-
zás egésze a feküdni és a hazudni jelentések helycseréjét miféle cselekvés megjelenítésére 
aknázza ki, eldönthető, hogy vajon a téma kapott-e új fi guratív kifejezést (metafora), 
vagy – megfordítva – a fi guratív szemantika tematizálódott (költészet). Netán szisz-
tematikusan visszatérő, azaz a cselekményre és a cselekvő minden gesztusára kiter-
jesztett módon (fantasztikum)? Az alapművelet minden esetben a szereplő cselekvő 
és szenvedő alanyiságának fölcserélésében ölt testet.

A fantasztikus történetnek megjelölt narratív kerete van, amelynek kezdetén és 
végén mindenfajta rendellenességtől mentes helyzetben találja magát a szereplő. 
A kezdet olyan határszituáció lehet, ahol a már tapasztalható szubjektumhasadáshoz 
nyelvválság társul, ami az elbeszélő szöveg révén megoldódik. Tehát kizárólag azt 
követően, hogy a pici csillag és a pici leány – s két egymástól független és véletlen ese-
mény – konfi gurációját sikerül az elbeszélő hősnek megalkotnia. A narratív beszéd-
cselekvés mint esemény ily módon a saját nyelv elsajátítását is megvalósítja. Ráadásul 
anélkül, hogy ennek tudatában lenne. Ténylegesen ő a próféták beszédmódjára apellál. 
Abban a hitben, hogy az igazság kimondható és hirdethető. Ám erre nem kerül sor 
abban a szövegben, amelynek megképzése viszont sikerrel befejeződött; amelyben 
egy másik nyelv már működőképesnek bizonyult. A regény prózanyelvi prezentációja 
itt a prófécia kompetenciáját határolja körül, szavainak nem koreferens utalásiránya 
s beszédművének nem polifonikus természete kapcsán.

Az elbeszélés befejezése után tudatosul a válság, és nyomban felmerül a nyelvvál-
tás igénye. Hiszen nem lehet tudni, hogy miképpen kell hirdetni az igazságot – „nem 
tudom, mert képtelen vagyok szavakkal leírni. Álmom után elvesztettem a szavakat”.20 
Az új beszédmód, a kinyilatkoztatás műfaja nem áll a narrátor rendelkezésére, tekin-
tettel arra, hogy a „nevetséges ember” nem próféta. Annyi bizonyos, hogy a válságba 
jutott anarratív nyelv – miután egy másikkal, a himnikus dallal konfrontálódik – 
végérvényesen törlésre kerül. De mivel közben az álomról szóló elbeszélés mint kon-
fesszió, alanyi megnyilatkozás éppenséggel megszületett, az új képesség, a narratív 
kompetencia – a szubjektumlétesülés dokumentumaként − már szövegszerűen de-
monstrálva áll az olvasó előtt. Az igazság konkrét – személyes krízis és katarzis árán 
szerzett tapasztalata − narratív alanyiságot teremt, amely nem szavakkal, hanem az 
igazság vitális modelljének megalkotásával tanúskodik az elsajátított beszédforma 
– s a szövegmű világának – relevanciájáról. Ez a világ már nem mitikus szemléletre 
utal, de nem is a ráció teljesítménye: „Nem, nem az eszemmel találtam ki, hanem 
láttam, láttam, és élő képe örökre megtöltötte lelkemet”.21 A narráció útján elnyert új 
alanyiság ezt a szinguláris történetet az antropológiailag vett élet, a tettekkel igenel-
hető, életképes ittlét, vagyis a jelenlét és a lét elidegeníthetetlen ismérvének láttatja. 
A boldogság tehát nem pusztán örömösztön kérdése. Persze nem tagadható, hogy 
egyfajta vágy az, de igazságigénytől és a cselekvés akarásától fűtött vágy, ami az élet-
erővel rokonítja. Mondhatjuk így: létvágy. Mondhatjuk, mert ezt olvastuk: „Régi 

19 Ivor Amstrong Richards, Th e Philosophy of Rhetoric, Oxford UP, New York, 1950, 107.
20 Dosztojevszkij, Egy nevetséges ember álma, 696.
21 Uo., 695.
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igazság ez, de itt van valami új is: én még tévedni se nagyon tudok, mert már láttam 
az Igazságot, láttam és tudom, hogy az emberek gyönyörűek és boldogok lehetnek, 
ha nem veszítik el azt a képességüket, hogy éljenek a földön.”22

Megvilágító erejű a hüpallagé működését illetően a következő megnyilatkozás: 
„a csillag egy határozott gondolatot ültetett a fejembe”. A tétlen, majd szenvedő jelen-
lét formája, az üldögélés e fi gura hatására aktívvá válik. Az elbeszélés ily módon 
kapcsolatot teremt a csillag és a cselekvő, illetve a golyó és golyóval cselekvő között. 
Utóbbi öngyilkosság előtti magatartását az ültem predikátum határozza meg, több-
ször megismételt képződmény részeként. Az ülve végzett tevékenység tartama meg-
egyezik az álomlátáséval, ám felébredéskor a megszűnését − az elindulást, az újra-
kezdést konstatálhatjuk (Megyek). A téma szintjén a golyó nem „ültetődik” a fejbe: 
a cselekvés virtuális műveletként a szívet – s ezzel jelképesen az egész ember konkrét 
életvalóságát – veszi célba. Azt a látomást keltve, hogy a több évezredet átfogó és 
planetáris tereket átívelő, ám mindössze egy éjszakára korlátozódó kvázi-utazás a ki-
lőtt golyó gyorsaságával realizálódik. Ezúton a fantasztikus elbeszélés a golyó funkció-
ját magára a cselekvő – az űrben mintegy golyóként száguldó – alanyra ruházza át. 
A pisztolygolyó tehát kontempláció helyett a tevékeny jelenlét – úgyszólván a szívbe 
tett utazás – metaforájává lényegül. Nevezzük ezt a fi gurát egzisztenciális metaforá-
nak, amennyiben a hüpallagé szabályának alávetve, magát a szereplő újratételezett 
identitását jeleníti meg.

A kislány egyetlen szót ismétel: Mámocska! (Anyácska) Ily módon a Terra Mater is 
beépülhet a kicsinyítő képző ismétlődése által nyomatékosított paradigmába, amely 
a kislány hangján nemcsak a megalázott anyához, hanem a megalázott anyaföldhöz 
is elirányít. A mátrix mint materik  −   azaz földrész  − fog feltűnni az utazás végén, 
az álombéli görög szigetvilágon való fi ktív földet érés pillanatában. Ezért nevezheti 
Verszilov „Európa bölcsőjének” ezt az Árkádiával rokonított helyet. A sziget másik 
neve a görög hagyományban – „boldogok földje” (makarión nészoi). Az analógia tehát, 
mely egyetemes szimbólummá vált, a „boldogság” létére, pontosabban a létvágy ki-
iktathatatlanságára, s folyton újra értelmezendő mibenlétére utal. Ebben a tágabb 
összefüggésben a legsúlyosabb válság, az öntagadás és önpusztítás helyzete is arról 
tanúskodik: miért van inkább a lét, mint a semmi. „Régi igazság ez” − mondja a ka-
tarzis alanya.

A logikailag megokolt tettet a fantasztikus narratíva virtuálissá, majd szimboli-
kussá alakítja át. A lövésnek – hiszen nem történik meg – csak metaforikus relevan-
ciája van, az álomban tételeződik, de itt, ebben a narratív térben az elvileg megokolt, 
„autentikus” közöny forrása helyett a „valóságos fájdalom” pontjára irányul, amelyben 
egy vágy tünetjelét azonosítja az elbeszélő: „Hát miért éreztem hirtelen mégis azt, 
hogy nekem nem minden mindegy, és miért sajnálom azt a kislányt?”23 A szívével 
reprezentált alany a vágy szubjektuma, akit csak az álom történetének megalkotásával 
lesz képes átláthatóvá s értelmezhetővé tenni az elbeszélő: „Úgy látszik, az álmokat 

22 Uo.
23 Uo., 680.

nem az értelem, hanem a vágy, nem a fej, hanem a szív irányítja”.24 A szívbe hatoló 
golyó szerepét a fantasztikus metaforikában a földgolyó tölti be – az jelenik meg a szív 
vágyától inspirált álom világában, mint az utazás célpontja. Az univerzális szimbólum 
által képviselt személyes intencióra, az életre törő akaratra nem mondhatjuk, hogy 
nincs vagy nem lehetséges, vagy csak a fantázia műve: amit Aranykornak nevez a le-
genda – Dosztojevszkij szerint – mindig volt és mindig is lesz. Nem korszakként, 
nem helyként, hanem emberi alapdiszpozícióként, mint condition humaine. A bol-
dogságban megnyilvánuló létvágy felfüggeszthetetlen konkrét realitás.

Minden példa azt mutatja, hogy a szenvedő és a cselekvő jelenlét funkciócseréjé-
nek narratív eljárásáról van szó a fantasztikus történetben. Amennyiben a hüpallagé 
által szabályozott művelet szisztematikussá válik a szövegben, az ágens cselekvését 
a páciens cselekvésének ismérveivel ruházza föl a szöveg, illetve megfordítva is ez 
történik. A leírt eljárásnak felel meg az a funkciócsere, amely az alvó látomásos 
ébersége felől átkódolja a nem alvó életbeli vakságát, mely szerint valóság nincs, sőt, 
„semmi nincs”. Ám akkor az sincs, aki erről beszél, jelesül, a cogito egója. Marad hát 
még egy utolsó annulláció: az önmegsemmisítés.

Az Egy nevetséges ember álma című elbeszélésben a funkciócsere hatására az ál-
talános kinevetés tárgya átalakul a nevetés alanyává. Az öneszmélés történetének 
szövegében Dosztojevszkij kifejti a nevetés egyik érvényes antropológiai modelljét, 
amelynek teljesebb rekonstrukciója okán ezt a szöveget érdemes összevetni A ka-
masz ugyancsak árkádiai ihletésű nevetésfi lozófi ájával.

A nevetés prózanyelvi megjelenítése A kamaszban

Az alábbiakban szemügyre vesszük azokat a sajátosságokat, melyeket a nevetés pri-
mordiális, társas, személyes és kulturális aspektusai képviselnek a regénypoétikai 
értelmezés fényében.

A kamaszban olvasható nevetésbölcseleti passzus (Harmadik rész, Első fejezet) 
tanúsága azért fontos, mivel ebben a regényben az örömet kifejező, sugárzó arc és az 
önálcázó nevetés maszkábrázata – mint a szív által vezérelt jelenlét, illetve az ész által 
uralt gesztus – nagy gonddal van kidolgozva. S ezen a ponton a nevetés problémája 
a fantasztikus zóna idealizáló vagy azzal ellentétes eljárásaival szervesen összefügg. 
Az „okos”, az „ostoba”, a „közönséges”, a „gonoszkodó” nevetéstől eltérően a „sugárzó 
arc” sajátos diszpozícióról tanúskodik. Szemben a többi, jelrendszerek által közve-
tített formákkal, ezektől függetlenül, közvetlenül maga alkot jelet – benne a „derűs 
kedély jele” nyilvánul meg. Ennek hatására megértőnek bizonyul s megérthetővé válik: 
„kinyílik előttünk az egész”, az „egész ember”.25

Ez a szakasz egyébként a legteljesebb összefüggő értekezése Dosztojevszkijnek 
a nevetés természetéről és viszonyáról az életigenlés, a gyanú, a kétely, a distancia, 
a gúnyolódás megnyilvánulásaihoz. Különösen részletes a kidolgozás Verszilov arc-

24 Uo., 682.
25 Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij, A kamasz, ford. Szllsy Klára, Magyar Helikon, Budapest, 

1971, 388−400.
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játéka kapcsán. Az egyik változat, az elfogadást spirituális síkon demonstráló derűs 
nevetés, mely intim-konfesszionális helyzetekben jellemzi arckifejezését. Különösen 
akkor, amikor elbeszélővé lép elő, s előadja a maga árkádiai narratíváját. Ez a meg-
nyilvánulás szemben áll a szereplő másik attitűdjével, jelesül, az arisztokratikus hoz-
záférhetetlenség és az elfogadás elhárításának megnyilvánulásaival: a világpolgár 
állandónak mondható álarca, a felsőbbrendűséget árasztó gúnyos mosoly vagy okos 
nevetés, ami az ironikus attitűdnek felel meg, s elsősorban a nyilvánosság előtt zajló 
társas kommunikációban érvényesül.

A nevetés szociális formái azok, amelyek nem az emberi arcot s ezen keresztül 
a személy világhoz való viszonyát, hanem a szájon kiejtett, a kommunikációra kor-
látozott stilisztikai eszközszó műfaji jellemzőit minősítik: az imitációt, a stilizációt, 
a paródiát, tehát az irónia különböző távolságteremtő nyelvi műveleteit. Ezek a re-
gényben felidézett megnyilatkozástípusok tárgyiasulnak a prózanyelv poétikai szán-
dékainak megfelelően. A regénynyelvnek ily módon a tárgyát képezik – nem kons-
titutív elvét. Akkor is, ha valamilyen, kisebb-nagyobb fokú interakció minden egyes 
formával megvalósul az elbeszélés szavával, a párbeszéd, a dialogikus megértés ebben 
a kölcsönhatásban nem tud kiteljesedni. A prózanyelvi diszkurzus leleplezi a part-
talan iróniát.

Mihail Bahtyin szerint a regénynyelv etalonja a dialógus, melyhez mérve az imitá-
ció, a stilizáció, a paródia pusztán a társas érintkezés csonka – sablonokba rögzített 
– megnyilvánulásai, a nem teljes válasz formái. A megértő dialogicitás nem a társas 
kommunikációban, hanem a polifóniában ölt testet, mely a válaszoló érintkezés két 
pólusa, az ironikus és a konfesszionális beszédműfajok között létesít kölcsönhatást, 
ily módon mediális szerepet tölt be. Szeretném aláhúzni: ennek a médiumnak a bá-
zisa a csönd, nem a beszéd, minthogy a még-nem-mondott szóra való odahallgatás 
közegét alkotja. Ezt képviseli Dosztojevszkijnél Jézus A nagy inkvizítorban, másutt 
Liza,26 Szonja, Miskin, Tyihon, Makar, Zoszima. E szereplők mosolya, nevetése nem 
verbális műveletben, hanem cselekvésben jut kifejezésre, az arc által prezentált derű 
formájában. Ezt Dosztojevszkij – a nappal vont párhuzam alapján – „sugárzásnak” 
nevezi, s bevallottan Claude Lorrain festményét jelöli meg az „utolsó sugarak” forrá-
saként: „[…] leáldozott, mint a fenséges, hívogató nap Claude Lorrain képén”.27 A ka-
maszban kimondásra kerül a párhuzam még egy, szemléleti fordulatra utaló szerepe. 
Eszerint az arcon a sugárzás olyan, mintha a hordozója „új szemmel nézné a természe-
tet, a szerelmes szemével”.28 Ilyen a gyermek szeme is, aki minden eléje kerülő jelenség-
ben a felfedezés örömét ünnepli. A gyerek egy létviszonynak, a mentális nyitottságnak 
az etalonja, ahol szépség is társul hozzá: „De szentül hiszem és vallom, hogy a nevetés 
a lélek próbája. Nézzük meg a gyermekeket: csak a gyermek tud szépen, tökéletesen 
nevetni, azért olyan elragadó”. A szép ez esetben is sugárzik (nem csillog), hiszen 
a gyermek nevetésében „a jövő ígérete” ölt formát.29

26 A Feljegyzések az egérlyukból, a Bűn és bűnhődés, az Örök férj című művekben.
27 Dosztojevszkij, A kamasz, 523.
28 Uo., 533.
29 Uo., 400.

A „szép nevetés” kifejezés az Egy nevetséges ember álma szövegében egyben a „nagy 
igazság” felfedezésének módja, mely az álomutazás elbeszélése során nyilvánul meg 
hősünk számára. A prózaköltészetben manifesztálódó szépség önmagán – a tetszőn, 
vonzón, erkölcsösön – túlmutató intenciót, nevezetesen érvényes valóságvonatkozást 
tesz beláthatóvá, mely megmutatja, miféle jelenlétmód testesül meg általa az életben 
mint tevékeny valóságban. Vagyis arra vet fényt, hogyan lép kölcsönhatásba az egy-
szeri cselekvés világában a feltétlen odaadás, a szenvedés és a szimpátia – a szépség 
újragondolt, nem esztétizált és nem stilizált konkrétságának jegyében.

A válságszituációt a közös élmény megszakadása állítja elő, amit a bűnbeeséssel 
azonosít az elbeszélő. A megrontás eredményeként a szép nevetést a gúnyos kacaj, 
a kinevetés váltja le, a nevetés verbális formája, az észlényként fellépő individuum 
műve. Ez esetben a fi gyelő embert képviselő derűs arc helyett a szóbeli kirekesztés 
gesztusa válik uralkodóvá. A nyelven hatalmaskodó száj által végrehajtott „nevetés”, 
amely, mint verbális megnyilatkozás, elválik a szubjektumtól, megkonstruálva annak 
nyelvi szimulákrumát. Olyat, amilyet demonstrálni akar közönsége előtt. Ekkor a 
nyelv alárendelődik a retorikának és a logikának, s elveszti poliszémikus gazdagságát, 
konnotatív sokszínűségét és kulturális távlatait, illetve antropológiai rendeltetését.

A kamasz is, akárcsak az e tanulmányban elemzett elbeszélés, a nevetés kétarcú-
ságát hangsúlyozza, midőn a fantasztikus konstelláció alkotóelemeként teszi meg-
közelíthetővé. A könny és a nevetés együtthatásán van a hangsúly Arkagyij narratív 
rekonstrukciójában és értékelésében is: a „meglátott igazságot” a vele való azonosulás 
boldogsága önmagában, illetve a kapcsolódó nevetés nem képes megjeleníteni. Nem, az 
értelem megnyitása által megvalósított létvonatkozás feltárása − azaz diszkurzusa − 
nélkül. A feltárulás szövege híján ugyanis nem észlelhető a polifonikus ellenpontjával 
való érintkezés. A könny, mellyel érintkezik, a szenvedés tapasztalatát – a részesülő 
személy fájdalmát – is megjeleníti, nem pusztán a felhőtlen, naiv harmóniát.

Elbeszélésében Arkagyij először nevelőapja, Makar arcán fedezi fel a sugárzó vo-
nást, s a kivételes odafi gyelés, a minden részletre, az egészre és a mögöttesre kiterjedő, 
átfogó vizsgálódás következményének tekinti:

Láttomra meg se moccant, de szótlanul, fi gyelmesen nézett reám, csakúgy, mint 
én őrá, azzal a különbséggel mégis, hogy én mérhetetlen csodálkozással mered-
tem rá, őrajta pedig nyoma sem látszott meglepetésnek. Öt vagy legföljebb tíz 
másodpercnyi hallgatás után, mintha mindenestül fölmért volna, a lelkem legtitko-
sabb vonásáig, hirtelen elmosolyodott, sőt hangtalanul felkacagott, s noha a nevetés 
csakhamar elmúlt, vidám, sugárzó nyoma ott maradt az arcán, s főleg szemében, 
ragyogó, nagy, kék szemében, melyre azonban ráereszkedett öregesen dagadt 
szemhéja, és számtalan parányi ránc vette körül. Ez a nevetése különösen mély 
benyomást tett rám.30

Váratlanul felismeri e vonást majd apja arcán is, mégpedig a konfesszionális elbeszé-
lés elkezdése pillanatában. Hiszen ahhoz szokott, hogy az önkéntelenül megjelenő

 

30 Uo., 398−399.
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őszinte nevetést Verszilov, a szociális érintkezés során mint az eszme embere − a tün-
tető módon „világpolgár” és „deista” − rendre elrejti. Ám a metakommunikációt is 
rögzítő fi a − később elbeszélőként − pontosan visszaadja: „És akkor – emlékszem – 
arcán megjelent a szokott vonás: gúny és szomorúság egybeötvözve; milyen jól ismer-
tem már ezt a vonást! Összeszedte magát, és némi látható erőfeszítéssel belekezdett 
mondanivalójába.”31 Az álomelbeszélésbe burkolt vallomás során azonban az apa 
nem képes elrejteni az identitásról tanúskodó mosolyt, azt, amelyet általában széppé 
tevő nevetésnek nevez Dosztojevszkij: „Hátranéztem rá, s arckifejezése megrendített. 
Kissé halvány volt az arca, de feszült, égő tekintetéből erő és boldogság sütött; még 
sohasem láttam ilyennek […]. Verszilov boldogan elmosolyodott, de mosolyában volt 
valami szenvedő”.32 Az ambivalencia a személytörténet és a történelem konfi gurációja 
okán indoklást kap: a kétféle, sőt paradox mentalitás mögött a történelmi lét irrever-
zibilis és reverzibilis narratívái húzódnak meg. Verszilov elbeszélésében kimondja, 
hogy az álom és az azt követő fölébredés – ami a kommün és a háború valóságában 
(Drezdában) aktualizálódik − egyazon történet két aspektusát jeleníti meg és két 
szakaszát képezi: „az európai ember első napjának ragyogó alkonya, melyet álmom-
ban láttam, fölébredésemkor nyomban az európai ember utolsó napjának alkonyává 
változott!”33 De konfi gurációjuk kizárólag Verszilov perszonális elbeszélésben válik 
megalkotottá, azaz olvashatóvá, áttetszővé és értelmezhetővé: „Váratlan álmot láttam, 
mert sosem szoktam eff élét álmodni. A drezdai képtárban lóg Claude Lorrainnek 
egy festménye, címe a katalógus szerint Acis és Galathea, de én, magam sem tudom, 
miért, mindig az Aranykornak neveztem magamban.”34

E narratív konfi gurációnak alkotórészét képezi a róla való beszéd alanyának, a per-
szonális elbeszélés szubjektumának a története is. Saját életét Verszilov csak e sokszo-
ros közvetítés értelmezése során érti meg. A felidézés aktusában, amikor Arkagyij 
saját szavaival adja vissza Verszilov megnyilatkozását, őt magát az elvesztettnek te-
kintett – immár regényíróvá váló – fi a fogja teljes mélységben megérteni. Ám csak 
annak hatására, hogy Arkagyij is megalkot egy újabb – prózanyelvi diszkurzuson 
alapuló – közvetítést: az elbeszélés elbeszélését, amit saját írásművével egy új műfaj 
keretében prezentál. S ily módon beírja a bekövetkező jelen valóságába. Az írásese-
mény refl ektálása révén azonban azt is bemutatja, hogy ebből a perszonális szöveg-
ből („Följegyzéseiből”), hogyan sarjad ki a „szép formákat” kerülő „orosz regény” új, 
nem epikus s nem is monologikus típusa.35

A kamaszban megnevezett forrás – az árkádiai szövegbázis – szemben áll az utó-
pia műfajával, a fantasztikum egyik legradikálisabb, gyakran tudományos változatá-
val. Tudjuk, ’nem létező hely’ az elterjedt jelentése, azaz a térben nem azonosítható 
locus. De az ugyancsak nem létező árkádiai térség nevéhez más jelentés is tapad: 
’boldog hely’. Hésziodosz Munkák és napok című művében (171. sor) a Boldogok 

31 Uo., 523.
32 Uo., 520.
33 Uo., 529.
34 Uo., 527.
35 Uo., 634−639.

Szigete. Amiért is a görög nyelvből származó nevet viselő Arkagyij meg „őse”, Makar 
neve is hasonló konnotációt képvisel: makar ’boldog, gazdag, jótevő’; ’hősök, áldottak, 
megboldogultak szigete’, ahol lelkük talál menedékre. Ez esetben a halandó ember, 
a megboldogult ős pozícióját jelöli, aminek domináns ismérve a derű.

A látomás mediális rétegei
A szó, a dal és a festmény

A fent elemzett testbeszéd indexjele felszólítást rejt magában: a megértésére alkalmas 
nyelv létesítésére szólít fel. Ez a nevetéssel rokon tonális képződmény a szólamok 
egyenértékűségére épül, s az „árkádiaiak” verbális érintkezésének sokszólamú kap-
csolatrendjében ölt testet.

Tapasztalja is megvalósulását a látogató azon egyszerű dalok hangzósságában, 
amelyekkel minden együtt töltött napot és egyúttal minden alkalommal a lemenő 
Napot búcsúztatják. A kórusban érintkezők zenei nyelve nem érthető az őket hall-
gató hős számára. Mint elbeszélő, ezt a tényt majd hangsúlyozni fogja: „Ez amolyan 
általános, kölcsönös szerelem volt. De némelyik ünnepélyes, újjongó éneküket jófor-
mán egyáltalán nem értettem. A szavakat ugyan értettem, de sohase tudtam lényegük 
mélyére hatolni – az szinte hozzáférhetetlen volt az én értelmemnek, jóllehet a szíve-
met egyre jobban és jobban átjárta.”36

Már említettem, hogy az észlogikától függetlenül megvalósuló, élő szó egyszerisége 
a hanglejtésből áramló szólamban testesül meg. S mivel a lemenő nap utolsó sugarai 
a szorongás diszpozícióját váltják ki belőle, ez a diszpozíció a tett elhárítását szolgáló 
álom okává válik. A hiányvilág releváns nyelve a defi cit fantasztikus szublimációja-
ként értelmezhető. Az álomban megmutatkozó jelenség nem a valóságban láthatót, 
hanem a belőle hiányzó megsejtését, az elveszített, s ezért fokozottan, sóvárogva vá-
gyott világot, „a jövő ígéretét” reprezentálja. Az elbeszélés álmot megelőző egységé-
ben egyetlen ilyen impresszió van, mégpedig a szándék elfojtása nyomán bekövetkező 
mentális helyzet, amely kivételes, kifejezhetetlen szorongást idéz elő: „valóságos fájdal-
mat éreztem”. Az álomelbeszélésben megfogalmazott sejtés tehát válasznak bizonyul 
a valóságban fölmerült azon kérdésre, amelyre nincs válasz az anarratív beszédmód 
világában. Nevezetesen: „miért fáj nekem az a kislány, miért okoz gondot a szégyen 
és egyáltalán az egész világ? Semmivé, abszolút semmivé leszek.”

Az álom szimbolikus képződményei Claude Lorrain festményének átírásán ala-
pulnak. Ám e szimbólumrendszer transzliterációjához Dosztojevszkij a bibliai para-
dicsom és a bűnbeesés motívumait használja föl. A kétféle – képi (mitikus) és szóbeli 
(biblikus) – nyelvezet integrációja révén tesz szert saját diszkurzusra a nagynovella 
hőse.37 Csak ez a beszédmód – a „fantasztikus elbeszélés” – képes feltárni a cselekvés, 
a cselekvés egyszeri tapasztalata s az egész élet összefüggését a léttel és a lét értelmével: 

36 Uo., 690.
37 Verszilov szavaival is hangsúlyozza Dosztojevszkij, hogy a festmény transzfi gurációja álomlátomássá 

történetmondást feltételez, ami itt is egy perszonális elbeszélésben valósul meg: „Nos, ezt a képet 
álmodtam, de nem mint festményt, hanem mint történetet.” Vö. Uo., 527.
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„Nemcsak a dalokban, hanem egész életükben, minden tettükben csak egymást sze-
rették.” A mindenség dicséretére irányuló dal horizontja minden egyes létezőre kiter-
jed, az Egyre s az Egészre egyaránt. E felismerés hatására a szociálisan kitaszított, 
kinevetett lény álmában maga válik nevetővé, a boldogtalan boldoggá, az objektum 
szubjektummá.

A mítosz mögött korábbi, archaikus gyakorlat található. A kollektív identitás 
öröme – Freud szerint – a totemizmusra jellemző. Alapja a közös ős tisztelete. A mí-
tosz a megkülönböztetés hiányára épül. A mitikus Aranykor egymás feltétlen elfoga-
dását tételezi. A regény – mint a személyes alanyiság formája – az identitás elveszté-
sének tapasztalatát tekinti olyan kohéziós erőnek, amely a modern korban is képes 
regenerálni a teremtő elme teljesítményét, anélkül, hogy mitologémát hozna létre.38 
Itt ugyanis nem a totális szimbolizmus, hanem az utóbb keletkezett költői nyelv, 
egyebek között a történetképző prózanyelv teljesítményéről van szó, mely képes nem 
létező – fi ktív és fantasztikus – történeteket alkotva releváns világképet, értelmi és 
értékvilágot alkotni.

Van még további fontos érv az örömösztön költészeti meghaladására. Schopen-
hauer szenvedéskultuszával szemben Nietzsche az örömelvre alapozza az emberi 
cselekvés konkrétságát és hitelességét, mely mindaddig nem az, amíg a megismerő 
észlény tapasztalatszerzésében megelőzi a permanens keletkezésért felelős cselekvő 
szubjektumot. Nietzsche tehát a keletkezéssel azonosítja az igazlétet, melynek alapján 
az öröm gyakorlata létrejöhet. Ezért „az emberen fölüli ember” lesz a hőse, a folyton 
„nemző akarat” hordozója, aki egyben „az igazságra törő akarat” letéteményese.39 
Amikor föl akarja idézni alakját a hagyományban, ő is az Aranykor mítoszához nyúl 
vissza, s A boldogságos szigetek világába helyezi hőseit.40 Ennek hátterében is a tote-
mizmus gyakorlata áll, mely az „ősök tiszteletét” kultiválja, mivel azokat a „boldog” 
és „békés” együttélés letéteményeseinek tekintették. Nietzsche szerint azonban ez 
nem valamiféle archaikus történelmi múlt vívmánya (mint Freud genetikájában), 
hanem feladvány, mindennapos életakarási helyzet. Ciklikus szemléletéből fakadóan 
az „ős” és „leszármazott”, az „atya” és a „fi ú”, az isten és az ember egyazon immanens 
keletkezés, a folytonos nemző akarat működéséről tanúskodik. Ez az ember egyelőre 
a költészet világában tűnik föl, mint a „szép cselekvés” szubjektuma.41 A Zarathustra 
szerzője még az életáldozatban sem pusztulást, hanem az egyén transzcendálását 
látja, amint az többek között Az ön-felülmúlásról szóló fejezetben is olvasható. Az 
áldozat is örömforrás – a feltámadás, az örök visszatérés ígérete.42

38 Dosztojevszkij nem eleveníti föl elbeszéléseiben a mitológiai szüzsék egyikét sem, a „fantasztikus 
műnem” szerinte nem variánsa a mitológiai archetípusnak. „Paramitikus” képződményről értekezve 
(s a „billegés” todorovi képét „lebegésre” cserélve) sorol érveket a mitikus és a fantasztikus elhatárolása 
mellett egy jelentős szerb író. Vö. Miodrag Pavlovi, A fantasztikum kérdéséhez, ford. Gállos Orsolya, 
Jelenkor 1991/6., 529–532.

39 Friedrich Nietzsche, Az ön-fölülmúlásról = U., Így szólott Zarathustra, ford. Kurdi Imre, Osiris, 
Budapest, 2004, 142.

40 Uo., 106−109.
41 Uo., 108.
42 Végső soron Freud is megkülönbözteti a libidót mint örömösztönt azon „örömtöbblettől”, amelyet a 

művészet vált ki a befogadóban: a vicc, a költészet örömtöbblet. Pluszt az élvezeten túlmutató szellemi 

A józan ész ésszerűtlen konstrukciói

A bizonyosságot demonstráló kifejezések paródiája, ami a szöveg első bekezdéseiben 
olvasható, végső soron a fi lozófi ailag vett raison leleplezését szolgálják. Nyilvánvaló, 
hogy miatta az Aranykor elvesztésének biztos tudata került válságba, pontosabban 
az a felvilágosodás-kori szcientista beszédmód, melyet például a deista43 Voltaire 
fejlesztett stiláris értelemben művészi fokra. Igaz, az elbeszélésben kifejtett változat 
egy szolipszista álláspontról tanúskodik, ami nem volt Voltaire gondolkodásának 
sajátja. De sajátja volt a Dosztojevszkij korában eltorzult verziójának, az orosz ateiz-
mus és nihilizmus beszédmódjának. Ezek alakmása az író munkásságában – két 
korábbi öngyilkosjelölt, Ippolit (A félkegyelműben) és tényleges öngyilkos, Kirillov44 
(az Örödökben). Dosztojevszkij Voltaire-ben a hitéért mindvégig küzdő embert, a hit 
és a kétely belső konfl iktusának hősét látta.

A Dosztojevszkijnél érvényesülő nevetésfelfogástól és irodalmi műfajaitól lényege-
sen különbözik az a 18. századi hagyomány, mely az angol szatirikus fantasztikum 
és az empirista valóságfelfogás hatására bontakozott ki, egyebek mellett a francia 
felvilágosítók írásaiban. A szarkasztikus beszédmód fi lozófusa, Voltaire a felvilágoso-
dás egyik leghatásosabb nevetésmodelljét teremti meg, gyakorta éppen a naiv opti-
mizmus, illetve a dilettáns teodícea műveivel folytatott polémia kapcsán. Dosztojevsz-
kij nem ment el e mellett a magas szellemi és kulturális hagyomány mellett. Az Egy 
nevetséges ember álmában kitüntetett szerepet játszik a francia író hatása, nem kis 
mértékben talán éppen azzal, amivel ő járult hozzá az árkádiai diszkurzus és a fan-
tasztikus irodalom történetéhez. Elsősorban a Micromégas című utópia jöhet szóba.45

Félreértés ne legyen: nem a formális logika képződményéről van szó. Dosztojevsz-
kij megkülönbözteti a nem és a semmi hatósugarát. Az első racionális elmeművelet 
– nincs valóságvonatkozása; a második rendelkezik vele – éspedig nem a van, hanem 
a lenni értelmében. Ezért mondhatja az elbeszélés hőse: „semmivé leszek”. E kijelen-
tés értelme gyökeresen eltér a „nem leszek” tartalmától. Ugyanis az akarat által elő-
vételezett létmód felel meg neki, az akarat – a „szív vágya” − pedig a fi kcióban nyeri 
el realitását. A XI. Jegyzetfüzetben (1880−1881) Dosztojevszkij így fogalmaz erről 
az akaratról: „A tagadás nélkülözhetetlen, különben az ember számára nem marad 
más, mint hogy végérvényesen bezárkózzék a földbe, akár egy tetű. A föld tagadására 

jelenlét nyújt. Ezért nemcsak pozitív, hanem negatív esztétikai tapasztalat – a vicc is, de a tragédia is 
– okozhat örömöt, holott ezek befogadását nem lehet érzéki élvezettel motiválni.

43 Verszilov is annak vallja magát: „deista vagyok, deista a szó fi lozófi ai értelmében, mind ezred magam-
mal.” Vö. Dosztojevszkij, A kamasz, 533.

44 Kirillov, Albert Camus kedvence, boldog még az öngyilkosság végrehajtása során is: egy zöld levélben 
gyönyörködik a halál kapujában. Camus kifejti olvasatának fi lozófi ai lényegét, miszerint az élet igen lése 
még a legreménytelenebb világban is erősebb létalap, mint a tudatosított abszurd. A következő állítás-
sal zárja a Sziszüphosz mítosza című művét; ennek utolsó sora szerint „boldognak kell elképzelnünk 
Sziszüphoszt.”

45 Erre Mihail Bahtyin hívta fel a fi gyelmet: БАХТИН, I. m., . Szávai János a Szíriusz mindkét műben 
való felbukkanását említi meg: Szávai János, Aleteia avagy nem találunk szavakat, Vigilia 2006/5., 
369–376.
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azért van szükség, hogy lenni bírjunk − végtelennek.”46 A lét a regény perspektívájá ban 
nyitott entitás, nincs adva – csak mint megszakíthatatlan létesülés, csak mint ese-
mény. A szereplőnek azért kell elhagynia a semmivel azonosított geológiai térséget, 
a földet, hogy rálásson „egész” történetére s „élő képe” alapján megérthesse a vitális, 
benépesített Földnek a létben betöltött szerepét, konkrét realitásának értelmét.47 
A narratív értelmezés tehát az álom alanyaként személyesíti meg a Semmi valóságát. 
Következésképpen: a fantasztikum a Semmi-én − a szubjektum még hiányzó, „pró-
fétai” alakja − hiteles irodalmi modalitásának tekinthető, s éppen a referencia újra-
tételezése okán. A fantasztikumban megjelenő ember azt a „sziszüphoszi” realitást 
ismeri föl, amely az abszurddal való szembesülésben a létvágy erejét fokozó alanyiság-
ban ölt testet.

A refl exió hőse elveszti az ego bizonyosságát, ám pusztán azért, hogy a válságta-
pasztalat cselekményesítése után, e kerülő úton újra elnyerje életét. A vágy diszpozí-
ciójának késztetéséről van szó a szövegben. A narráció origóján, a válságot kifejező 
szorongásos állapotban az alábbi kezdőmondatok hangzanak el:

megérlelődött bennem az a meggyőződés, hogy mindenütt minden mindegy ezen 
a világon […]. Egyszer csak úgy éreztem, nekem mindegy lenne, hogy létezik-e 
a világ, vagy pedig nincsen sehol semmi. Egész lényemmel érzékelni kezdtem, 
hogy most, az én időmben nincs semmi […], azelőtt se volt semmi, hanem valami 
okból csak úgy tűnt fel, mintha volna. Lassanként meggyőződtem, hogy soha 
nem is lesz semmi. Attól fogva nem haragudtam többé az emberekre, és jófor-
mán észre se vettem őket […]. Ám egyszer csak megismertem az igazságot.48

Az idézett helyen egy szolipszista gondolatmenet következetes kifejtéséről van szó, 
amely természetesen nem naiv, hanem elvi: meggyőződésen alapul. Narratológiailag 
azonban úgy van kialakítva ez a szereplői megnyilatkozás, hogy kihalljuk belőle a bel-
ső kétszólamúságot. A kényszeres szóismétlés az érvek hiányának tünete, az into-
náció egy homlokegyenest ellentétes álláspont lehetőségét jelzi, mint amit a tárgyi 
tartalom képvisel. Az intonáció a lappangó, érlelődő – a beszéd tárgyára irányuló – 
értékviszony emocionális oldalát fejezi ki, s elővételezi az új beszédmód, az elbeszélő 

46 Idézi egy orosz irodalomtörténész: Вадим КОЖИНОВ‚ Преступление и наказание Ф. М. Достоевского 
= Три шедевра русской классики‚ Художественная литература, Москва‚ 1971, 142.

47 Madách Imre ezt nevezi a Föld Szellemének, melynek Szavát a történelmi tapasztalást közvetítő álom 
végén, a planetáris utazás közben hallja meg Ádám, amikor megválik a Földi léttől. Hisz ezt megelő-
zően ő is az öngyilkosságban kiteljesedő tagadásra szavaz. S ugyancsak a tagadás negációja révén tér 
vissza utópikus célképzeteitől a cselekvő jelenlét, a küzdés helyszínére. Az „Ész rendezett teóriáiból” 
sarjadó fi kciók negációját Madáchnál is a dal közvetíti: „S míg emberszív van […], / Szintén fog élni 
a szellemvilágban / Tagadásul a költészet és a nagy eszme”. A Föld Szellemének Szava tehát a költészet-
ben nyilvánul meg az ember számára. Hatását Éva, a gyermekét váró anya, s így a jövő letéteményese 
még a „vég” határhelyzetében is érzékeli, s utolsó szavaival magasabb értelmet tulajdonít neki: „Ah, 
értem a dalt, hála Istennek!” Ezt az értelmet gyanítja s fogja követni végül Ádám is. Mert a dal arra 
fi gyelmeztet, hogy a tételezett „vég” nem létezik („badar beszéd”), s így célja sem lehet a létnek: „Hiszen 
minden perc nem vég és kezdet is?”

48 Dosztojevszkij, Egy nevetséges ember álma, 676.

diszkurzus hangvételét, az ironikus kijelentések hangzóságában a fájdalom akcentusát. 
A szolipszista beszéd csonkolása, majd teljes megsemmisítése a narráció nullapont-
jának készíti elő a terepet.49

A megvilágosodást az egyre fokozódó „félelmetes szorongás” készíti elő, amely 
együtt alakul ki a nevetségesség refl exiójának és az erre ráépülő meggyőződésnek, 
az öntagadással járó abszurd eszméjének kifejtésével. A meggyőződés beteljesedése, 
tehát az ideológiává formált idea rögzítése után, egy évvel az elbeszélés kezdete előtt, 
hirtelen következik be. A nem várt esemény a kislánnyal való találkozásban ölt testet, 
amit egy második fokú megvilágosodás okának tekint az elbeszélő: „Ám egyszer 
csak megismertem az igazságot. Tavaly novemberben, nevezetesen november harma-
dikán ismertem meg”.50

A vég elhárítását a gondolkodás újraindítása motiválja ebben a döntési helyzetben: 
„Leültem, meggyújtottam a gyertyát és elkezdtem gondolkozni.” Mint már tudjuk, 
a gondolkodás újrakezdése egy új tételezésben ölt testet s az álomelbeszélésben nyeri 
el hiteles formáját. A nevetségessé deformált ego saját nyelvének – a tagadás beszéd-
módjának – az áldozata. Dosztojevszkij ezt az önmagával rossz „beszélő viszonyban” 
lévő észlényt tekinti fantasztikusnak – magát a megszerzett tudás adataival eltakart 
valóságfelületet, nem a róla szóló irodalmat: „Az ember egy egész életen át szünte-
lenül maga magát igyekszik megkreálni, önkreatúráltatik.”51 Valójában nem maga az 
ember mint önnön cselekvésvilágának aktora nevetséges, hanem csupán az öntudat 
önreprezentációinak rendszere – ezt demonstrálja a fantasztikusnak titulált elbe-
szélés konkrét realizmusa.

A gondolkodás újraindításának szituálása fontos fordulatnak tekintendő, mivel 
a cselekvésről a diszpozícióra irányítja át a fi gyelmet, amit a tárgyi attribútumok 
tartománya testesít meg. A szituáció részletgazdag felülete vezet át ugyanis a reális 
cselekményből a fantasztikusba, amelynek színtere még inkább détalizált, mivel benne 
a „szív szava” érvényesül, a részleteket megillető rendkívül odaadó fi gyelem orgá-
numáé. A karosszék, az asztal, könyv, valamint a gyertya és a revolver azok az elemek, 
amelyek képződményt alkotnak, éspedig annak érdekében, hogy az új gondolat meg-
születését reprezentálják.

Ugyanis a karosszék, amelyben az öngyilkosjelölt elkezd gondolkodni, majd el-
alszik, kultúratörténeti relikviaként értelmezhető – ez a szobor alapján is elhíre-
sült „voltaire-i”52 emelvény, a raison trónusa. Az asztalon könyvek, s közöttük talán 
Voltaire utópiája, a legendai Eldorádóról szóló Micromégas, melyet Dosztojevszkij jól 
49 Érdemes megemlíteni, hogy Diderot és Voltaire küzdelmes, a tagadás krízisein érlelődő hitével szemben 

orosz követőik, a pozitivista és a nihilista értelmiség szemléletét Dosztojevszkij a tabula rasa fogalmával 
illeti. Aláhúzza azonban, hogy a nihilizmus alapja nem a józan ész, a ráció vagy a tények empirikus 
elfogadása, hanem – épp ellenkezőleg – a valóság „pozitív tényekkel” való eltakarása, a tiszta „gondolat-
talanság”. A leírható tényállás összetévesztése a konkrét valósággal – szerinte – fantasztikusabb, mint 
a fantasztikus irodalom, amely a „költői igazságot” tárja fel, amikor ezt a szimulákrumot – az adatok 
„mundérjába” kényszerített eleven életet – leleplezi. Dosztojevszkij, Elbeszélések és kisregények, II., 245.

50 Dosztojevszkij, Egy nevetséges ember álma, 676.
51 ДОСТОЕВСКИЙ Ф. М., Об искусстве‚ Искусство‚ Москва, 1973, 464.
52 Idézem eredeti megfogalmazásban: „покойное кресло‚ старое-престарое‚ но зато вольтеровское” 

(’nyugalmas karosszék, régi-ősrégi, de viszont voltaire-i.’).
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ismert. A könyvek mellé most odakerül a revolver, amelynek a neve elég feltűnően 
összecseng a nagy fi lozófus nevével. Dosztojevszkij az 1870-es évek elején az Ateiz-
mus, kicsit később az „orosz Candide” megírását tervezgette, egy, a deista Voltaire-rel 
folytatott irodalmi polémia jegyében. Ezért ismét elővette a francia gondolkodó műveit, 
akinek húszkötetes francia kiadása ott sorakozott könyvtára polcain.53 Dosztojevszkij 
tágan fogta föl az „európai bánat” jelenségét a világpolgár Verszilov életérzése és esz-
méje kapcsán is, s az ellenpólusok − az Aranykor és az Ateizmus – kölcsönös függősé-
gével magyarázta a háromezer éves kultúra hajnalának és alkonyának ideáltípusát, 
egyazon mentalitásból eredeztetve mindkettőt. Éspedig: mind a materializmus, mind 
az idealizmus gnoszeológiai alapozásából.

A Micromégas a spekulatív fi lozofálás szatírája. Az alapokról szóló spekulációké, 
ami – a Francis Bacon-követő Voltaire szerint – teljesen értelmetlen. Ő a tudomá-
nyokra, elsősorban a newtoni fi zikán alapuló szcientizmusra és az angol empirizmusra 
támaszkodott. Ebből a pozícióból támadott mindennemű metafi zikát. Dosztojevszkij 
fantasztikus elbeszélésével átírja az aranykort idéző fantasztikum ironikus modelljét: 
a szatírát – akárcsak az idillt vagy az utópiát – regénnyé. A Sterne szatíráját favorizáló 
Diderot prózája nyújtja a legkiemelkedőbb teljesítményt, egyebek mellett a Minden-
mindegy Jakab (Jacques fataliste et son maître, 1773) című elbeszélésében, mely lehet 
a Dosztojevszkij-féle regényesítés útján az egyik parodizált műfaj, különösen a temati-
kus rokonság alapján.54 Ugyanezt feltételezhetjük Jurij Lermontov művéről, A fatalista 
(Korunk hőse, 1839) című regényfejezetről, melynek fabuláját szintén egy megvalósí-
tatlan „logikai öngyilkosság” bemutatása teszi ki.

A narráció kiindulópontján tárul fel a szereplő előtt, hogy el kell kezdeni gondol-
kozni a semmi transzcendenciáján, végső soron: a semmi és a tagadás különbségén. 
Ennek motiválása okán Dosztojevszkij végrehajtja a prolongált tett reduplikációját. 
Az öngyilkossággal szemben, annak elmaradását, a nem-cselekvést szimbolikusan 
kezeli, azaz egy másik cselekvésmód elgondolásával azonosítja hősénél: „Leültem, 
gyertyát gyújtottam, és gondolkozni kezdtem.” A hangsúly az eseményen, az élet 
„vé gén” bekövetkező kezdésen van; ugyanis hősünk csak üldögél, de nem képes gon-
dolkozni. A fény és a gondolat, szemben a tehetetlen testtel, spirituális értéket jelöl, 
az álomban teljesedő vágy indítékát. Ily módon az ülő saját üldözőjévé alakul át, s az 
álomban el is hagyja a bizonyosság tehetetlen alakmását: „Biztosan tudtam, hogy ezen 
az éjszakán agyonlövöm magam. De hogy mennyi ideig fogok így ülni az asztal nál – 
azt nem tudtam.”55 Azonban elbeszélőként – visszatekintve – már tudja bizonyosan, 
hogy egészen hajnalig fog tartani ez a néma, ám intenzív szellemi jelenléti állapot. 
Az elbeszélés nemcsak alkalmazza a hüpallagé kódját, de egyúttal mani fesztté teszi 
működését. Épp ez az, amit fantasztikusnak vélünk.

53 Lásd Dosztojevszkij könyvtárának leírásában: Библиотека Ф. М. Достоевского‚ Наука‚ Санкт-Петербург, 
2005, 248–249.

54 1869 áprilisában Dosztojevszkij arról számol be Sztrahovnak írott levelében, hogy: „Egész télen 
Voltaire-t és Diderot-t olvastam.” Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ, Письма = U., Полное собрание сочинений 
в тридцати томах, XXIX., «Наука»‚ Ленинград, 1986, 35.

55 Dosztojevszkij, Egy nevetséges ember álma, 678.

Az elmélkedő Voltaire-t idéző karosszékben alszik el az öngyilkosjelölt. Álomba 
szenderülve megnyílik előtte az árkádiai látomás. A tett elmulasztása fordulattal jár: 
a halál helyett új élet veszi kezdetét, melynek térideje Európa születésével, az írott 
történelem „kezdetével” esik egybe. Ennek okát elbeszélői pozícióból visszatekintve 
a kislánnyal való találkozásban jelöli meg, amely viszont aktuális „végének”, a szent-
pétervári ateizmus téridejének felel meg. A megelőző racionális bizonyosság ekkor a 
nem cselekvésként leírt, hosszúra nyúlt – hallgatással töltött – üldögélésre cserélődik: 
„Ülök egész éjszaka karosszékemben az asztalnál és semmit sem csinálok. Könyveket 
csak nappal olvasok. Ülök s nem is gondolkozom, hanem csak úgy ülök.”56 Az üldögé-
léssel társított nem-gondolkodás a karosszékhez fűződő voltaire-iánus szabadgon-
dolkodás és józan ész kikapcsolását jelentheti, ami az álomban teljesen megvalósul. 
Az olvasás nem a gyertyafény mellett, csak nappal, a világosság fényénél, azaz Voltaire 
hatásának köszönhetően történik. Az ülés egyrészt a végrehajtás elmaradását, más-
részt annak motívumát, a voltaire-i raison felfüggesztését, harmadrészt az új cselekvésnek 
– az álombeli történet megalkotásának – az elindítását jelképező aktus. A történet 
szövege ezzel a forrással szemben fogalmazódik meg, talán a Micromégas vagy éppen 
a Candide Eldorádójával folytatott polémiában. Jól követhető, hogy itt a nem-cselek-
vés, az üldögélés és alvás, átvitt értelemben azt jelenti: ’már nem olvasok Voltaire-t’.

A naturalista harmónián élcelődő művek (Vers a lisszaboni földrengésről, 1765; 
Candide vagy az optimizmus, 1759) szerzője önhittségnek tekinti az Istenről szóló 
bármely kijelentést – úgy az igenlést, mint a tagadást. Ez a nagy kételkedő mind-
azonáltal nem ateista: kész elismerni „egy nagy Értelmet”, „Legfőbb Lényt”, amelynek 
létére nincs más bizonyosság, mint a következetes ráció: „refl exió útján felfogván a dol-
gok közt levő csodálatos viszonylatokat, gyanítanám egy végtelenül ügyes Munkás 
létezését.”57 Dosztojevszkij Voltaire kapcsán épp ezt az ellentmondást tartotta fontos-
nak: az ateista kétségbeesett küzdelmét a hit megmentéséért.58 Így látták Voltaire 
rejtőzködő hitét az enciklopédisták is. „Voltaire bigott, hisz Istenben” – mondták róla.

A józan észre hagyatkozó abszolút bizalom a naturalista optimizmus kíméletlen 
kritikáját eredményezi, amit azonban hasonlóan felszínes, racionális pesszimizmus 
talajáról fejt ki Voltaire. Ez a végsőkig vitt kételkedés juttatja el a szolipszizmushoz 
közeli, bár nem következetes, pozícióba – a kételkedő elmén kívül minden másnak 
a tagadásához. Kifejtett fi lozófi ája végső dokumentumában, a Filozófi ai ábécében írja: 
„A mi dolgunk, hogy számítsunk, latolgassunk, mérjünk és megfi gyeljünk; ez a termé-
szetes fi lozófi a, jóformán minden egyéb képzelődés.”59 A módszeres indukció Bacon 
öröksége; következetes alkalmazása végül is szolipszizmust eredményez, amit a „ne-
vet séges ember” el is sajátít, ám csak azért, hogy meghaladja. Hiszen ennek az isme-
retelméleti empirizmusnak a hordozóját, ezt a gondolkodás szabadságában kételkedő 
56 Uo., 679.
57 Will Durant, A gondolat hősei, ford. Benedek Marcell, Dante, Budapest, 1931, 214.
58 Emlékezhetett Voltaire híres mondására: „Lehetetlen, de igaz; hiszek abban, amiben nem hiszek.” 

Ebben van rokonsága Pascallal, akiről ezt írta: „állandóan egy szakadékot látott karosszéke mellett”. 
Megint az a híres karosszék! Érdekes társaságban. Vö. Voltaire, Filozófi ai ábécé, ford. Gyergyai 
Albert − Réz Pál, Európa, Budapest, 1983, 237.

59 Uo., 210.
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– csak a módszerben hívő – tudatot sikerül kioltania. Az Új Atlantisz utópiája Bacon-
nál (még egy radikális fi kció!) nem csak elképzelhetetlen, annál sokkal több: az el-
méleti gondolkodáson hatalmaskodó fantazmagória.

Voltaire könyvei, a revolver, a raison és a ratio trónjaként reprezentált karosszék 
– mindezen részletfelület a nem-cselekvés és nem-gondolás helyzetét konkretizálja. 
Ennek az elmejátéknak a projekciója, az immanens refl exió terméke a semmiről alko-
tott spekulatív diszkurzus.

A két attribútum – a revolver és a gyertya – a könyv mellett az asztalon található. 
Az egyik az indukció programját volna hivatott teljesíteni, a másik a lelki diszpozíció 
megváltozását, a szorongásban érlelődő akarás intencióját jelezni. A gyertya egyfajta 
belső – nem aufklérista – világosság fényéről tanúskodik, amely – mivel az álom vé-
gén, a felébredéskor – ég le csonkig, magát az álomban szereplő fényt, a lemenő nap 
sugarait elővételezi.

Láthatjuk tehát, hogy a narratív megnyilatkozás (és műfaja, a regény) igénye abban 
a szituációban merül föl, amelyben a kogníció kríziséhez a nyelvválság fölismerése 
társul, s az olvasó konstatálhatja ennek a beszédmódnak a szolipszizmus diszkur-
zusában gyökerező életidegenségét. Meg azt a konfl iktust is, amely a szereplő belső 
dialógusában nyílvánul meg mint a spekulatív szótár és a személyes nyelvi tapasztalat 
konfl iktusa. Utóbbit a pici lány segélykérő hangja, a fájdalom szólama indítja útjára.

Műfaji vetületben – és a történeti poétika szintjén – megállapítható, hogy a racio-
nalizált fi kció, az utópia szatirikus nyelvét Dosztojevszkij elégtelennek tartja a fantasz-
tikum irodalmi diszkurzusában érvényre jutó relevancia, a „költői igazság” tekinteté-
ben. Ennek érdekében történik a szolipszista beszédmód „ábrázolása” a regénynyelv 
eszközeivel. Közben arról győződhet meg az olvasó, hogy minden más, nem poétikailag 
artikulált beszédmód a fantasztikusról magának a fantasztikusnak racionális vagy 
empirikus meghamisításával egyenlő. A fantasztikusra vonatkozó igény akkor merül 
föl, ha minden más társas és ideológiai beszédmód zsákutcába juttatja a gondolkodást.

A fantasztikus nem extrém reprezentáció, hanem a heurisztikus felismerés, az 
öneszmélet formája.

DEMETER TAMÁS

Az elidegenedés regényelmélete
A fi atal Lukács György és a polgári társadalom irodalma*

I. Bevezetés

Lukács György műve, A regény elmélete 1916-ban, a Zeitschrift für Ästhetik und All-
gemeine Kunstwissenchaft című folyóirat hasábjain, tanulmányként jelent meg először. 
Azaz mintegy öt évvel a drámakönyv után,1 amelyet a regényelméletnek úgyszólván 
szükségképpen követnie kellett. A drámakönyv legfontosabb tanulsága ugyanis, hogy 
a modern dráma azért kerül válságba, mert a polgári társadalom élményvilága nem 
kínál olyan anyagot, amelynek feldolgozása drámai formában esztétikai tökélyre len-
ne vihető – vagy legalábbis a drámai forma támasztotta esztétikai követelményeknek 
megfelelhetne. Ennek okaként Lukács a drámakönyvben azt diagnosztizálta, hogy 
a polgári társadalom élményvilága inkább epikus, pszichologizáló, az individuumot 
befelé fordító – olyan tehát, amely regényként sokkal inkább megformálható, mint 
drámaként. Ebben az értelemben természetes folytatása tehát Lukács regényelmélete 
a drámakönyv vállalkozásának: a regény története egybeesik a modern kor, a polgári 
társadalom megszületésének kibontakozásának történetével.2

Nem valamiféle esztétika rendszeres kifejtésének igénye szempontjából követ-
kezik tehát logikusan és organikusan a regényelmélet a drámaelmélet után Lukács 
életművében, hanem szociológiai és történelemfi lozófi ai értelemben. A drámakönyv-
ben felállított kordiagnózis az, amely regényelméletet követel – a regény olyan elmé-
letét, amely számot vet a regényforma által támasztott esztétikai követelmények és 
az ekként megformálható anyag sajátosságainak viszonyával. A kérdés itt az, hogy 
mi hívja életre a regényt, mi alakítja az epikát regényformájúvá Homérosz és Dante 
után, milyen az az élményvilág, amelynek ez lesz a természetes kifejeződése. És per-
sze ezen az élményvilágon – itt is, ahogyan a drámakönyvben – átsüt egy bizonyos 
történelemfi lozófi ai szituáció, a történelmi folyamat, a társadalomfejlődés egy bizo-
nyos stádiuma, és ezzel együtt egyfajta történeti szociológia. 

Ezen túl a két mű szemléletmódja is könnyedén rokonítható. Az esztétikai elemzés 
mindkét esetben a forma szabta követelmények szempontjából közelíti meg az egyes 
műveket, s bennük azokra a tendenciákra összpontosít, amelyek a forma szétfeszítésé-

* Hálás vagyok Lendvai L. Ferenc, Szelényi Iván, Szűcs Zoltán Gábor és Zuh Deodáth kommentár-
jaiért. A tanulmány az MMA MTKK támogatásával készült.

1 Lukács György, A modern dráma fejlődésének története, Akadémiai, Budapest, 1978.
2 A drámakönyvet korábbi könyvemben, A szociologizáló hagyományban részletesen elemzem: Demeter 

Tamás, A szociologizáló hagyomány. A magyar fi lozófi a főárama a XX. században, Századvég, Budapest, 
2011, 73–90. Ahogyan itt a regényelméletet a drámakönyv szerves folytatásaként olvasom, ugyanúgy 
olvasható a jelen tanulmány a drámakönyv ezen elemzésének folytatásaként.


