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Bevezetés

Andrej Belij Pétervár című regénye megszületése óta talányos ellentmondásossá

gával vonja magára az olvasók és az értelmezők figyelmét. Olyan különös regény, amely 

iránt nem lehet közömbös az, aki egyszer is a kezébe vette. A legtöbb bírálat kompozí

ciójának kaotikus egyensúlytévesztései, fabulájának következetlensége1 és eszmei 

kiúttalansága, stílusának és nyelvezetének eklekticizmusa miatt érte. Néhány értelmezés 

szerint a regény, ahogy Belij egész életműve is, a parttalanság2 és a befejezetlenség3 

hatását kelti. Ugyanakkor, csaknem valamennyi kritikus beszámol egy megmagyarázha

tatlan, szinte misztikus élményről, amely a Pétervár olvasása közben hatalmába kerítet

te.4 A regényből sodró lendülettel eleven alkotói erő árad, és szerzőjének játékos fantá

ziája, igaz embersége olyan katartikus élményt nyújt, melynek köszönhetően ez a 

„minden esztétikai kategórián kívül álló regény”.képes erősen magával ragadni az olva

sót.

Andrej Belij poétikájáról tartott előadásaiban M. Bahtyin kiemeli, hogy a Pétervár elbeszélői 
hangja kaotikus, a mű zavaros, fabulája következetlen. Mindent átfogó kompozíciós elvet a regény
ben nem lát. Бахтин M. M. Запись лекций об Андрее Белом и Ф. Сологубе. Публикация С. 
Бочарова, комментарии Л. Силард. — In: Studia SlavicaXXIX, Budapest, 1983, 224. old.
2 «...в творчестве Белого нету тверди, причем ни небесной, ни земной». Степун Ф. 
Памяти Андрея Белого. — In: Степун Ф. Встречи. München, 1962, 166. old.
3 «...благодаря многосмысленности самого символического значения, текст 
художественного произведения лишается завершенности; даже внешне законченный, он 
приобретает черты зыбкого, трудно определимого единства». Долгополов Л. К. Андрей 
Белый и его роман «Петербург». Л., «Советский писатель», 1988, 47. old.
4 Közismertek a regényt minden esztétikai kategórián kívül állóként értékelő, és főként annak 
negatív hatásait kiemelő Vjacseszlav Ivanov aforisztikus szavai: «...И все же я не хотел бы, 
чтобы в этом полухаотическом произведении была изменена хотя бы одна йота». 
Иванов В. И. Вдохновение ужаса. — In: Иванов В. И. Родное и Вселенское. М., 1918. 
Idézi: Долгополов Л. К. idézett mü, 198. old.

A regény irodalomtörténeti jelentőségét, eszmei és stilisztikai sajátságait tárgyaló orosz és 
nemzetközi kritikai irodalom széleskörű áttekintése található Д. E. Максимов О романе-поэме 
Андрея Белого «Петербург». К вопросу о катарсисе című tanulmányában, főleg az első feje
zetben. — In: Максимов Д. E. Русские поэты начала века. Л., «Советский писатель», 1986, 
240-249. old.
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Az utóbbi negyedszázad irodalomkutatásában egyre nagyobb hangsúly került a re

gény sokoldalú értelmezhetőségére. Fény derült arra, hogy Belij eklekticizmusa mögött 

briliáns humor és stilizációs érzék, valamint rendkívüli hajlékonyság rejlik, melyet pél

dás szerzői műgond tart egyensúlyban (v.ö. Долгополов, Дрозда, Максимов, Л. 

Силард5); felszínre kerültek a látszólag kaotikus művet kompozíciós egységbe szervező 

erők, a többszempontúság és a viszonylagosság elvei (Долгополов, Л. Силард); 

ugyanezek a szerzők kiemelték a tudatalatti szerepét a mű alapproblematikájában és 

hangvételében; hangsúlyozták, hogy a motívumoknak az egész életműre érvényes azo

nossága szolgál a regény kohéziós erejéül, melyben a legfőbb szerkesztési elv az „oldás 

és kötés” («связанность и разделенность») egysége. A mű szerzői pozíciójában és 

szimbolikájában rejlő egyre mélyebb összefüggések feltárásával (Максимов, Л. 

Силард) mára tarthatatlanná váltak a Pétervár szellemi kiúttalanságát egyoldalúan 

képviselő nézetek.

A regény poétikai és eszmetörténeti vonatkozásainak egyre mélyebb feltárása 

mellett sem akad azonban olyan kritikai monográfia, amely a Pétervár narrációs eszköz

tárának és stratégiáinak széleskörű áttekintésével választ adna a részben még ma is nyi

tott kérdésre: milyen elvek vezérlik a regény végtelenül bonyolultnak tűnő kompozíció

ját,6 és mi adja e bonyolultság ellenére is a sokak által szinte tökéletesnek érzett egység 

katartikus élményét?

Értekezésem célja, hogy a mű kompozíciós elveinek és elbeszélői eszközeinek lehe

tőleg átfogó elemzésével felkutassam, mennyiben sajátja a Pétervámak az említett kie

gyensúlyozatlanság és aránytalanság, illetve melyek azok a műben általánosan érvénye

sülő stratégiák, amelyek rendszerbe foglalják a kaotikusán megbonyolított szöveget.

Elemzésem során úgy találtam, hogy a Pétervár halmozott ellentmondásosságának 

oka a szöveg minden nyelvi és szemantikai szintjén megfigyelhető sokoldalú

Дрозда M. Нарративные маски русской художественной прозы. (От Пушкина до 
Белого.) — In: Russian Literature, XXXV-III/IY. Amsterdam, 1994; Максимов Д. idézett mű; 
Силард Л. От «Бесов» к «Петербургу»: Между полюсами юродства и шутовства 
(набросок темы). — In: Studies in 20th Century Russian Prose. Almqvist & Wiksell 
International, Stockholm, 1982., Szilard L. Andrej Belyj and Symbolist Prose. — In: The Slavic 
Literatures and Modernism. Konferenser 16. Almqvist & Wiksell International, Stockholm, 1987.
6 Dolgopolov az imént idézett monográfiájában kiválóan összefoglalja ugyan a Pétervár föbb 
kompozíciós elveit, ám ő sem szolgál olyan szövegkritikai módszerrel, mellyel az általa meglátott 
végkövetkeztetések a regényből kimutathatóak. V.ö.: Долгополов Л. К. idézett mű, 67, 71, 75, 
206-207. old.
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di aló gizálts ág . Értekezésem gondolati vezérfonalául e jelenség szálainak vé

gigkövetését választottam a Péíervár cselekményszövésében és tematikájában, a benne 

érvényesülő narrációs technikákban, a mű nyelvezetében és kompozíciós elveiben.

R. Ingarden és M. Bahtyin megállapításait elfogadva abból az elméleti alaptételből 

indulok ki, hogy az irodalmi művön belül több heterogén réteg épül organikusan egy
másra, és minden műnek „lényege szerint polifon jellege van”7. A dialogizáltság az iro

dalmi művön belül megnyilvánul a hangok, a képalkotás, a cselekmény, a téma, a kom

pozíció és a mindezeket a rétegeket átfogó jelentés szintjén egyaránt. Az irodalmi mű 

ontologikus polifóniája, ötvöződve a befogadói attitűd sokrétű elvárásaival és egyénien 

jellemző értelmezési hangsúlyaival, olyan sokoldalúan dinamikus párbeszédet hoz létre 

a mű és a befogadó között, amely nem mentes a félreértések lehetőségétől sem.

Értekezésem célja éppen abban áll, hogy rámutassak azokra a narrációs technikák

ra, melyek halmozott előfordulása a Péíervárban csak fokozza a szöveg félreértésének, 

ellentmondásos, vagy éppen hiányos értelmezésének lehetőségét. Dialógus- 

csapdák -on /Id. 3. fejezet/ azt értem, hogy ebben a műben koncepciózusán sűrítve 

fordulnak elő a leírtak értelmezésének lehetőségét több irányba szétágaztató, a monda

nivaló fő szálainak követését minduntalan megzavaró „értelmezési csapdák’. Szeretném 

tehát felmutatni a mű szövegében azokat a pontokat, amelyek kellő figyelemmel történő 

körbejárása alternatív értelmezési lehetőségeket kínál.

Az értekezés fölépítése

Az elemzés mindenek előtt a Péíervár szövegére koncentrál. Elsősorban a mű 

szinkronikus dimenzióit tárom fel. Célom a szöveg aprólékos filológiai vizsgálata, 

melynek során ciklikus rendszerességgel követem nyomon a kompozícióban és a karak

terábrázolásban rejlő törvényszerűségeket és anomáliákat. A felszínre került tényeket 

azután mozgásba hozom és közlöm a belőlük levonható következtetéseket. Teljes és 

egybefüggő Péíervár-értelmezés megfogalmazását azonban nem tűzöm ki célomul. A 

regény diakronikus vonatkozásai csak egy helyen töltenek be központi szerepet az elem-

Ingarden Roman. Az irodalmi műalkotás. (Das Literarische Kunstwerk.) Ford.: Bonyhai 
G. Gondolat, Budapest, 1977, 39-40. old.
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zésben: a témák kibontásában érvényesülő ciklikus szerkesztési mód bemutatása érde

kében bővebben ki kell hogy térjek a mű egyes mitológiai, kor- és eszmetörténeti össze

függéseire.

A tárgyalásra kerülő poétikai kérdéseket elsősorban funkcionális szempontból kí

vánom megvilágítani. Legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy feltárjam a szerzői 

pozíciónak a mű szerkezeti felépítésében, tehát a mondandó megformálásában betöltött 

szerepét. A Pétervár szerkezetének, poétikájának valamint stílusának és nyelvezetének 

jellegzetességeit a strukturalista és posztstruktutralista irodalomelméleti irányzatok mód

szereinek és szakterminológiájának felhasználásával tekintem át.

Dolgozatom három fejezetből áll, amelyek közül mind jelentőségében, mind terje

delmében kiemelkedő szerep jut a vizsgált mű szerzői pozícióját összefoglaló második 

fejezetnek.

Az első fejezetben a Pétervár cselekményszövésére és tematikájára vonatkozó 

megfigyeléseimet foglalom össze. Először is kísérletet teszek a Pétervár cselekményé

nek tipizálására — alaptörténetre való leegyszerűsítésére. Az elemzés során a formaliz

mus és a strukturalizmus (Jakobson, Lévi-Strauss, Propp, Sklovszkij, Tinyanov, 

Todorov) és a pszichoanalitikus irodalomkritikai irányzatok (Brooks, Fergusson, Frye) 

módszereit és szakterminológiáját használom.

Ezt követően áttekintem a műben fölvonultatott fő témákat, amelyek közül kettőt, 

a személyiség fölbomlásának a problémáját és a Kelet/Nyugat-témát bővebben is kör

bejárok.

A tematikus problémákat tárgyaló fejezetet azért vettem értekezésemben elsőként 

sorra, mert ezen a területen könnyebben szembeötlenek a mű szerkesztési koncepcióját 

rétegenként mindenütt meghatározó általános elvek. Az első fejezet elemzései hangsú

lyozottan tipizáltak és leegyszerűsítőek, a második és harmadik fejezetek feladata lesz 

ezen megfigyelések részekre bontása és sokoldalú értelmezése.

A második fejezet tartalmazza a Pétervárban érvényesülő elbeszélői technikák és 

poétikai rendezőelvek átfogó vizsgálatát. Az elbeszélői eszközöket a jelentés-építés és a 

jelentés-leépítés törvényszerűségei köré csoportosítottam. Működésük és hatásuk bemu

tatása során a dekonstrukció (Derrida, Lacan) és a befogadáselmélet (Iser) alapelveiből 

indulok ki. A konstruktív és dekonstruktív elemeket párhuzamba állítom és megkísérlem 

megbecsülni arányaikat. A nyelvi pragmatikából ismert beszédaktus-elmélet alaptétele,

9



hogy „beszélve cselekszünk”8. Kutatásaim célja, hogy megállapítsam: létezik-e ellent

mondás a mű retorikája és grammatikája között, valóban mást mond-e az elbeszélő, 

mint amit tesz, avagy a retorika és a grammatika eltérnek bár, de mégis egymást szolgál

ják. A ciklikus motívumszövés és az elbeszélői nézőpontok rendkívüli dinamizmusa 

mellett a Pétervár szövegét nagyfokú dialogizáltság jellemzi. Ennek törvényszerűségeit 

megkísérlem rétegről rétegre végigkövetni a hangok és a képek polifóniájától egészen a 

mű rétegeit szintetizáló jelentés szintjéig. A fejezet további feladata a szerzői pozíció 

behatárolása, a szerzői válság a műben nyilvánvalóan jelen lévő szimptómáinak értéke

lése. A strukturalisták, a befogadói kritika és a dekonstruktív iskola mellett itt fölhaszná

lom a feminista kritika (Cixous, Kristeva, Showalter) elemzési szempontjait is.

A harmadik fejezet együtt és egyenlő arányban kapcsolódik az első és a második 

fejezet megállapításaihoz. Célja a tematikus és cselekményszálak fölbontása, a bennük, 

vagy a motívumokban rejlő rejtett összefüggések fölkutatása, a szöveg dialogizáltságá- 

nak és a dialóguscsapdák lehetőségeinek kimutatása, valamint a szövegben implicite 

beépített másság és az alternatív értelmezési lehetőségek feltárása. Hasonló elemzést a 

mű általam ismert kritikai irodalmában nem találtam. Egyéni úton indultam el, ötvözve a 

megközelítési technikákat, nem riadva vissza az eklekticizmustól sem. Főleg a kompo

zíció összefüggései után kutattam, megfigyeléseimben mindig azt tartva szem előtt, 

hogy az elbeszélő hol és hogyan mondja azt, amit mond. A Pétervár archetipikus vonat

kozásainak áttekintésekor az eddig használt kritikai elméletekhez hozzáveszem még a 

mitologikus és archetipikus kritika (Fergusson, Frye és Lévi-Strauss) és a pszichoanalí

zis (Freud, Jung, Lacan) bizonyos módszereit is.

Austin J. L. Tetten ért szavak. (How to Do Things with Words.) Ford.: Pléh Cs. Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1990, 32. old.
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1.
A cselekményszövés és a tematika sajátosságai

1.1. Kísérlet a cselekmény és a tematika tipizálására
1.1.1. A tipizálás elméleti háttere

1.1.1.1. Föltétlenül hiszek abban, hogy az irodalmi mű szerkezetének föltérképe

zésével közelebb kerülünk annak értelméhez is. J. Tinyanov állítja Az irodalmi tény cí

mű tanulmányában, hogy „konstrukción kívüli anyag nem létezik”9. Forma és tartalom 

egymásra épül és egymásból következik. A kettő közül a forma az, ami közvetlenül 

előttünk áll és az elemzés számára elsődlegesen megragadható. Közismertek és elvitat- 

hatatlanok a strukturalista irodalomkritika eredményei az irodalmi művek felszíni formai 

megjelenését a mélyből szervező alapstruktúrák, alapmotívumok föltárásának terén. A 

strukturalisták abból indulnak ki, hogy a felszíni és a mély struktúrák kettőssége univer

zálisan megfigyelhető tény, mely átfogja úgy a természet, mint az ember által létrehozott 

világ területeit: a társadalomra, a gondolkodásra, a nyelvre és az emberi alkotó tevé

kenységre egyaránt jellemzőek.

Az elmélet lényege abban áll, hogy, csakúgy mint a nyelvészetben, az irodalomban 

is véges számú mélystrukturális szabály kormányozza a felszínen megjelenő formákat és 

azok összefüggéseit. így a mélyszerkezetnek ezen elvileg belátható és megfogalmazható 

szabályai segítségével érvényes ítéleteket alkothatunk a mű részleteiről, vagy akár egé

széről is.10

A mű felszínén a mélyszerkezet szabályainak végtelen számú megvalósulásaként 

igen komplikált és látszólag egymástól távol álló jelenségek együttes szemmel tartásával 

volna dolgunk, míg a mélyszerkezeti szabályszerűségek felé visszanyúló tipizálás az 

egyedi kaotikus sokféleségéből az általános tisztasága felé irányítja figyelmünket. Kö

zöttük talán a különös szintjén állhat az az átfogóan érvényes szabály, hogy a mélyszer-

Тынянов Ю. H. Литературный факт. — In: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История 
литературы. Кино. М., 1977, 261. old.

A strukturalisták, először Lévi-Strauss, kísérletet tettek a strukturalista nyelvészet módszere
inek átültetésére az irodalomkritikába. Arra az eredményre jutottak, hogy éppen úgy, ahogy a nyelvé
szet elemzi a mondatokat, a narratív diskurzusok is analizálhatóak. V.Ö.: Lévi-Strauss C. Structural 
Anthropology. Garden City, New York, Doubleday Anchor Books, 1968, 1-2. fejezet.

10

11



kezeti szabályok manifesztációi mindig kettős szembeállításokban (bináris oppozíciók- 

ban11) jelennek meg.

A strukturalista módszer kétségtelen erőssége a szöveg szinkronikus dimenzióinak 

vizsgálata, a szövegekben rejlő alapfunkciók hasonlóságának feltárása (a témában, a 

cselekményszövésben, a karakterfejlődésben stb.). Ezeket a viszonylatokat nevezi Lévi- 

Strauss homogenitásoknak12. Ezen homogenitások egybevetésével válik lehetségessé a 

legkülönbözőbb narratív szövegek visszavezetése alaptörténetekre a funkciók hasonló

sága alapján.

V. Propp volt az első, aki A mese morfológiájában 3 a gyakorlatban is igazolta azt 

a föltételezést, mely szerint a felszín sokszínűsége alatt, a mélyben meghúzódó vonula

tok is mindig megragadhatóak, rendszerbe foglalhatóak és tipizálhatóak a lényegi tarta

lom megcsonkítása nélkül. így a legszövevényesebb alkotás is visszavezethető olyan 

könnyen kezelhető, és viszonylag kevés számú alaptörténetre {masterplot vagy 

pattem), amely mindössze néhány fogalomba sűrítve mondja el a történet legbelső lé

nyegét.

Az alaptörténeteknek, a legnagyobb általánosságban vizsgálva őket, két változata 

lehetséges: romantikus (a szónak abban az értelmében, amennyiben ember és környeze

te, sorsa örök konfliktusosságára utal), és szatirikus (a kritikai hangvétel dominanciája 

értelmében). A további lebontás a karakterfejlődés homogenitásain múlik: a romantikus 

alaptörténeteknek komikus és tragikus változatai lehetségesek, attól függően, hogy a 

protagonista diadalmaskodik, vagy elbukik; míg a szatirikus oldal variációi az 

antagonista (a mű értékrendjében negatívnak minősülő szereplő) felemelkedésén vagy 

bukásán múlnak.

Ezek a jegyek a művön belül általában folytonosan változnak, egymással örök 

harcban állnak. Egy szereplő protagonistává vagy antagonistává minősítése is mindig az 

éppen aktuális értékrend függvényében értendő (Antigoné pl. Kreón szempontjából 

antagonista, hiszen a király által képviselt rend ellen tör, míg a mű globális humánus 

értékrendje szerint protagonista). Ha a műben nem figyelhető meg lényegi változás a

ConDavis R.— Schleifer R. Deconstruction and Post-structuralism. — In: ConDavis 
R.— Schleifer R. Contemporary Literary Criticism. Literary and Cultural Studies. Longman Eng
lish and Humanities Series, London & New York, 1989, 206-207. old.

ConDavis R. — Schleifer R. Structuralism and Semiotics. — In: ConDavis R. — 
Schleifer R. idézett mü, 146. old.

Пропп В. Я. Морфология сказки. М., 1969.

12

13

12



karakterfejlődésben, és romantikus attitűddel van dolgunk, akkor heroikus keresésről 

{heroic quest) vagy a pikareszk változatban anti-heroikus keresésről {anti-heroic quest) 

beszélhetünk; amikor pedig sem a hősök nem fejlődnek, sem igazi események, kalandok 

nem zajlanak körülöttük, akkor a műben valószínűleg a szatirikus attitűd a meghatározó, 

amihez rendszerint társadalmi vagy pszichológiai panoráma társul.

Ilyen az orosz irodalomban az Oblomov, bizonyos vonásai alapján a Holt lelkek14, 

és szarkasztikus pátosza alapján ide sorolható Belij Pétervára is. Az utóbbi két esetben 

azonban a karakterfejlődés ellentmondásossága, valamint az intrika mindent átszövő 

mozgatószerepe és a szituáció rendhagyó bonyodalmassága (ld.: Csicsikov vállalkozását 

körüllengő titok, a róla szárnyra kelt mendemondák és az általa fölkeltett általános ér

deklődés, valamint a szardíniásdoboz körüli intrika és provokáció szerepét) kizárják a 

két mű egyetlen kategóriába helyezésének lehetőségét.

Ahhoz, hogy a Pétervár helyét kijelöljük ebben a globális alaptörté

net b e n , ki kell emelnünk a szövegben kulcspozíciót betöltő archetipikus funkciókat 

és meg kell határoznunk a kompozícióban betöltött szerepüket. Ehhez P. Brooks 

pszichoanalitikus szemlélete szolgál elméleti háttérül. A műfaji tipizáció ajungi mítosz

kritikából kiinduló N. Frye tételeire épül. Végső megfogalmazására azonban csak a már 

kész elemzés távlatából, a munkám eredményeit szintetizáló harmadik fejezetben vállal

kozom majd /З.5.1./,

1.1.1.2. A kritikai irodalom rámutat arra a tényre, hogy az orosz pszichológiai pró

za kompozícióját a háttérből vezérlő archetipikus 

Pétérvárban szinte a felszínre tömi látszanak,15 alapvetően meghatározva a mű 

„szemantikai magját”16.

A Pétervár archetipikus alapfunkcióinak pszichológiai áttekintését P. Brooks Fre

ud’s Masterplot (A freudi alaptörténet) című tanulmányának módszertani és terminoló

giai hátterét felhasználva végeztem el.17

vonatkozások a

14 A lehető legszélesebb társadalmi panorámát nyújtja. V.ö.: Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. 
М., «Художественная литература», 1988, 136-137. old.
15 Долгополов Л. К. idézett mű, 71. old.

Szilard L. Andrej Belyj and Symbolist Prose. — In: The Slavic Literatures and 
Modernism. Konferenser 16. Almqvist & Wiksell International, Stockholm, 1987, 101. old.
17 Brooks P. Freud’s Masterplot. (1977) — In: ConDavis R. — Schleifer R. Contemporary 
Literary Criticism. London & New York, 1989, 287-299. old.
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Brooks Freudnak Túl az örömeben18 című esszéjét használja fel modellként az 

irodalmi művek cselekményének értelmezéséhez. Abból a freudi megállapításból indul 

ki, hogy a kisgyermek szándékosan megismétli a kellemetlen élményt. Miután eljutott 

ugyanis arra a kényszerű felismerésre, hogy az örömelv szerinti várakozásait az esetek 

nagy többségében nem képes valóra váltani, a gyermek a továbbiakban már csak úgy 

tudja az események fölötti uralkodás érzetét magában föltétien fölkelteni, hogy a negatív 

élményt előidéző — sokszor akár nagy fájdalommal járó — cselekedeteket ismételgeti. 

Ezzel párhuzamban Brooks úgy értékeli az irodalmi műben előforduló ismétléseket, 

mint az individuum azon törekvését, hogy a vég szándékos választásával legyen úrrá 

saját végessége felett.

Az ismétlések az irodalmi művet nemcsak végső konklúziója, a benne munkáló 

halálösztön felé mozgatják előre, hanem egyúttal számtalan bonyolult kitérő beiktatásá

val hátráltatják is ennek a végnek az elkövetkezését. Brooks úgy határozza meg a freudi 

alaptörténet lényegét, mint egy „teljesértékű vázlatot, mely leírja, hogy miként halad 

előre az élet a kezdettől a vég felé”19.

Brooks az irodalmi ismétlések esszenciáját az orosz formalisták20 eredményeit to

vábbvivő T. Todorov által kidolgozott narratív transzformációs modell, a különbözőség 

(difference) és a hasonlóság {resemblance) formai kategóriáiban látja. Az egyes motí

vumok ugyanis a különbözőség és a hasonlóság elvén lépnek be a mű világába, így ezek 

azok a legáltalánosabb alapkategóriák, amelyek,

”a közöttük lévő ellentmondás feszültségével létrehozzák az irodalmi kerettörté
netet {narrative plot; le récit). A transzformáció... megvalósítja a különbözőség és a 
hasonlóság szintézisét; ez az, ami, mondhatnánk úgy is, ugyanaz, és mégis különböző 
{the same-but-diffe- rent). Mármost, az ‘ugyanaz, és mégis különböző’ ... felfogható a 
metafora általános definíciójaként is, ...mivelhogy a metafora legfőbb értéke a benne 
megtestesülő feszültségben van. ...Az 'ugyanaz, és mégis különböző’ tekinthető a próza 
definíciójának is,”21

18 Freud S. Túl az örömelven. {Jenseits des Lustprinzips) 1920. Magyarul megjelent: A ha
lálösztönök és az életösztön, 1923, 1991.
19 Brooks P. idézett mű, 290. old. Fordítás tőlem — В. E.

Ld. elsősorban az orosz népmesék formai és tartalmi tipologizálását leíró V. Propp alapmű
vét: Пропп В. Я. Морфология сказки. М., 1969, valamint V. Sklovszkij prózaelméleti tanulmá
nyait, melyek közül az 1929-es Искусство как прием a legismertebb a nyugaton élő kritikusok 
körében. — In: Шкловский В. В. О теории прозы. М., «Советский писатель», 1983, 9-25.

20

old.
21 Brooks Р. idézett mű, 287-288. old. Fordítás tőlem — В. E.
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amennyiben, Propp és Todorov elveit követve, figyelmet fordítunk a folyamatosság és az 

egymásutániság érvényesülésének szükségszerűségére is:

„csakúgy mint egy érem, melynek két oldala van, a narratív transzformáció is 
kétirányú művelet: egyszerre hangsúlyozza a különbözőséget és a hasonlóságot; moz
gásba lendíti az időt és meg is állítja azt — egyetlen lendületben”22.

Ha elfogadjuk a próza fenti meghatározását, úgy látnunk kell, hogy a prózai mű

vek tárgya és létrejöttüknek végső oka, maga a történet (the story) sem más, mint 

az ugyanaz, és mégis különböző ismételt megtörténte illetve újra elmondása. Ennek 

alapján, végső soron m i n d e n történet egy és ugyanazon törté

net . A vége mindig ugyanaz — az egyensúly {equilibrium) mindig visszaáll, és kez

dődhet minden elölről ugyanott, ahol befejeződött. Az egyensúly archetipikus alapélmé

nye a születés előtti állapot, melyből kiszakadva, melyet elhagyva, melytől eltérve 

(idissidance) az ember elindul az életben, hogy elmondja és megvalósítsa mindig ugyan

azt a történetet.

Az emberi sorsok sokféleségében egyetlen mitologikus alapélmény, a Szent Csa

lád mítosza elmondásának kényszerítő parancsa adja az emberek életében az alapvető 

összehasonlítás mércéjét: belőle kiindulva mérhető fel, hogy ki-ki mennyiben képes el

szakadni a szülőktől, hogyan tud maga is „rendes” apává vagy anyává válni. A Szent 

Család mítoszának megélése tehát lényegében arról szól, hogy az egyén életútjának is

métlődései során, szexuális és individuációs fejlődésében hogyan alakul a számára 

archetipikusan adott őstörténet {primal story). Az őstörténeté bői az egyén nem léphet 

ki: élete lehet folytonos küzdelem a neki jutott történet elmondása ellen — akkor ellene 

küzdve, akaratlanul valósítja meg (ld. Ödipusz király történetét23), vagy beletörődve, 

elfogadva ismétli tovább.

Térjünk vissza az egyensúly és az eltérés fogalmaihoz.

Az egyensúlytól való eltérés adja az élet alapélményét: az ember folytonosan tör

téneteket produkál, hogy megtörje a csend, az egyensúly nem eviláginak tetsző állapotát, 

és kilépjen belőle. Eközben egyre csak az a cél foglalkoztatja, hogy úrrá legyen az ese

mények fölött (mastery), hogy meglássa az értelmüket. Az eseményekben és történetek

ben az equilibrium megtörésére irányuló öncélúság mindig szerepet játszik, a legjobb

22 Todorov T. Les Transformations narratives. Idézi: Brooks P. idézett mű, 288. old. Fordí
tás tőlem — В. E.

Fergusson F. Oedipus Rex: The Tragic Rhythm of Action. — In: Lodge D. 20th Century 
Literary Criticism. London & New York, 1989, 202-219. old.
23
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példa erre az egyéni és a csoportlélektanban egyaránt megfigyelhető bűnbak-képzés 

(scapegoat24) mechanizmusa, mely az emberi pszichébe mélyen kódolt archetipikus fo

lyamat. A bűnbak szakrális áldozati szerepéből legalább annyira reménytelen a kilépés, 

mint az őstörténet meghaladása.

Az ember életútja véges. Ez a végesség határoz meg mindent, ez a dolgok végső 

mércéje, minden azért van, hogy egyszer vége legyen. Az egyén viszonya a végességhez 

ellentmondásos: félünk tőle, mert utána az ismeretlen vár ránk, sajnáljuk, hogy elkövet

kezik, mert veszteséget hoz, ám ugyanakkor, a mastery (uralkodás, kézben tartás) ösz

tönös igényével várjuk is elkövetkezését (desire for the end), hogy túlessünk rajta, és így 

úrrá lehessünk fölötte.

A freudi alaptörténet szerint a próza lényege a kezdet és a vég közötti feszültség. A 

kezdet már előfeltételezi a véget is. Ez az a szükségszerűség, amely megköveteli a cse

lekmény (plot) kidolgozását a szüzsé és a fabula kettős időtávlatában. Brooks szerint a 

narráció nem az elején kezdődik, hanem a végén, mert ez adja meg a történet végső ér

telmét, ez hozza a hasonlóságba a különbözőséget25.

A történetek alapegységei, az események szintén a különbözőség dominanciájával 

definiálhatók: egy történetben csak olyan cselekmény vagy történés vehető esemény

számba, amely különbözőséget hoz, eltér az adott mű keretében érvényes normától, 

megtöri az equilibriumot.

Ez a meghatározás közelít a freudi alaptörténet szerint a költészetre adható definí

cióhoz, amely abból az örök emberi kételyből magyarázza a művészet lényegét, hogy az 

ember egyszerűen nem akarja elhinni, hogy nincs új a nap alatt, hogy valóban minden 

ugyanaz. A költészet eszerint „a hitetlenség szándékos fölfüggesztése”: a versnek egy 

pillanatra elhisszük, hogy másként is lehet.

1.1.2. A freudi alaptörténet funkciói aPétervárban

1.1.2.1. A freudi alaptörténet funkcióinak feltárásával Belij Pétervárában az 

archetipikus sémák szokatlanul szembeötlő kompozíciós szerepét szeretném felmutatni a 

műben: a Pétervár archetipikus vonatkozásai ugyanis, ki-kilépve a szövegbe ágyazott

24 V.Ö.: Fergusson F. idézett mű, 211. old. 
Brooks P. idézett mű, 289-290. old.25
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implicitásukból, feltűnő gyakorisággal jelennek meg a mű felszínén, vezérmotívumok

ban, a mélypszichológia fogalmaihoz sokszor igen közeli megfogalmazásban.

Ugyanakkor a mű felszíni árnyalatai és a narrációs technika mesterfogásai nem 

érintik a lélektani funkciók lényegét egy a vég utáni vágyakozás-motívum akkor is csak 

a vég utáni vágyakozás-motívum marad, akár fenyegető, akár nosztalgikus, akár gro

teszk fényben, akár ellenpontozottan jelenik meg. így ezeknek a funkcióknak a kiemelé

se és egymásutánjuk megfigyelése föltétlenül hasznos fogódzót ad a mű kompozíciós és 

értelmi hangsúlyainak megítéléséhez, a szöveg dialogizáltságáról kialakítandó kép föl- 

vázolásához.

1.1.2.2. A freudi alaptörténetnek a Pétervár cselekményében felbukkanó funkcióit 

a szüzsében való megjelenésük sorrendjében és a teljesség igénye nélkül emelem ki. 

Szükségesnek látszik azonban legalább húsz különböző alapfunkció felmutatása a hoz

zájuk kapcsolódó egyéb homogenitásokkal és szerkesztési elemekkel együtt annak érde

kében, hogy megítélhessük dialogizáltságuk fokát és a regény kompozíciójában betöltött 

markáns kiegyensúlyozó szerepüket.

(1) A regény expozíciójában a várható fő konfliktusok elemei — a család, a hivatal, 

Oroszország politikai nehézségei — Apollon Apollonovics szempontjából, sűrítve, és 

egymással feleselve jelennek meg:. Az ábrázolás intenzitásából is érezhető, hogy a hős 

számára, legalábbis otthonában, a széttört család problémái a legfontosabbak. Már régen 

kialakult konfliktusos helyzetekről van szó, melyeket Apollon Apollonovics minden 

erejével elfojtani igyekszik. így ezek a konfliktusok a regényidő kezdetekor már nem 

történnek, hanem felidéződnek: a tárgyi emlékek, és az Apollon Apollonovics megkö

vült lényének metonímiájaként értelmezhető rideg ház kényszeríti elő őket [16. old.]26. 

A motívumok egymásutánjának szerkezete is a Szent Család-mítosz megtört rendjének 

helyreállítását látszik aktualizálni, keretbe fogva a többi konfliktushelyzet elemeit: Anna

26 Az elemzés során a Pétervár első és legteljesebb szövegváltozatát használom, mely nyomta
tásban elsőként 1913-14-ben, a ’’Szirin” kiadónál három részletben jelent meg, és csak 1981-ben 
adták ki újra. Белый А. Петербург. M., «Наука», 1981. Az új kiadás textológiai alapelveit Id. a 
kötet végén, a 624-640. oldalakon. A regény szövegére történő hivatkozásaimnál mindig ez az 1981- 
es kiadás értendő, az oldalszámokat kapcsos zárójelben közlöm. Lévén hogy ennek a szövegváltozat
nak nincs magyar fordítása, az idézeteket magam fordítottam magyarra — В. E.
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Petrovna — Nyikolaj Apollonovics — hivatali nehézségek — Oroszország — Anna 

Petrovna [12- 14. old.].

(2) Az ”Észak-kelet” («Северо-восток») című alfejezetben a dolgok rendszerbe 

állításának, a káosz elleni védekezésnek groteszk paródiájaként az események fölötti 

úrrálevés (mastery) archetipikus funkciója jelenik meg. Az alfejezet záró bekezdése 

naturalista képekben, elementáris erővel érzékelteti az elfojtott indulatok feszítő erejét. 

Itt jelenik meg először a ”meddő és léha szellemi játék!’ («праздная мозговая игра»), а 

Pétervámak, mint tudatregénynek elsőszámú szervező eleme [14. old.].

(3) A 26-27. oldalakon először bukkannak fel a vezérmotívumok szintjén a freudi 

alaptörténet lényegi funkciói: ismétlődve szerepel az ”egyre ugyanaz” («то же все») 

motívum, а ”pedig voltak eseményeié’’ {«были события») motívummal ellenpontozot- 

tan, amit viszont az ”évek látványa változatlan” («виденье годин — неизменно») 

konklúzió ellenpontoz. A freudi alaptörténet központi funkciója, az ugyanaz, és mégis 

különböző (the same-but-dijferent) is megjelenik ugyanebben a környezetben.

(4) A szereplők cselekvésképtelensége, mint vezérmotívum, fontos szerepet játszik 

már a regény expozíciójában (Id. Apollon Apollonovics elvétéseit, a Hivatal nyolcvan- 

éves roskatag portását, kezében a hatalom jelvényével, Nyikolaj Apollonovics sikertelen 

szerelmi afférját, öngyilkossági kísérletét és meggondolatlan tervét, stb.). A tehetetlen

ség groteszkig fokozott halmozása szintén fölfogható a freudi alaptörténet uralkodás az 

események fölött -funkciójának paródiájaként. Társadalmi, politikai szinten az értelmes 

cselekvés lehetetlensége a regényben globális méreteket ölt, az események önmagukért 

történnek, a cselekvő szubjektumokból vagy magányos áldozat, vagy szélsőségesen ir

racionális tömeg lesz. A probléma tágabb vonatkozásait ld. a további elemzésekben: 

/З.4./.

(5) Szofja Petrovna hisztérikus kapkodása, és a feleség, vagy a szerető szerepeinek 

betöltését helyettesítő pótcselekvéseinek sorozata a freudi alaptörténet szerint úgy értel

mezhető, mint a kínossá vált egyensúlyi helyzetet megtörni hivatott eltérés (dissidance) 

esetei. Ugyancsak ilyen funkcióknak tekinthetők a váltakozva hol Nyikolaj 

Apollonovics, hol pedig a férje ellen irányuló, a bűnbak-keresés kategóriájába sorolható 

indulatai [65-69. old.]. A bűnbak-keresés vétkétől Apollon Apollonovics sem mentes. 

O, s általa Pétervár egész hivatalos rendje elégedetlenségüknek minden erejét a szigetek
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és lakóik ellen irányítják [21. old.]. Nem sokkal később kiderül, hogy ez az ellenséges

ség minden tekintetben kölcsönös [24. old.].

Sivár padlásszobája teljes izoláltságában a nyomasztó emlékei és környezete elől 

menekülő Dudkin egész magatartásán úrrá lesz az egyensúly megtörésére való igény és 

az eseményprodukálás kényszeres vágya.

(6) Apollon Apollonovics őstörténete (primal story), mely a végtelen jeges mező

kön még gyermekkorában vele megtörtént életveszélyes baleset óta egy, a végzet felé 

csábító jeges kéz alakjában kísérti, a jungi mélypszichológia negatív anima-jelenségei27 

körébe sorolható. Ez az őstörténet, mintegy külön hangsúlyt adva a negatív anima- 

jelenség végzettel fenyegető lényegének, a regény lapjain párhuzamosan összefonódva 

bontakozik ki a hőst ért másik traumatikus élménnyel, egyetlen barátja elvesztésével. Az 

elvesztett barát mintha a sírból hívogatná maga után Apollon Apollonovicsot. Ez az 

alapmotívum Puskin elégikus soraiban szólal meg: «И нет его, и Русь оставил 

он...», «Зовет меня мой Дельвиг милый...» (”És nincs már ő, itthagyta 

Oroszországot... ” ’’Hív már az én kedves Gyelvigem... ”)28, és a freudi alaptörténet sze

rint a végzet utáni sóvárgás (desire for the end) funkcióját tölti be. (A verssorok jambi- 

kus ritmusa megtöri a regény három szótagú verslábakra épülő alapmetrikáját — ld.: 

/2.З.2.2./,) A cselekményszövés érdekesége, hogy Dudkin őstörténete (a jakutföldi 

száműzetés) és az ő lényében is kimutatható végzet utáni sóvárgás, ”a halál mindent 

átfogó vágyának fuvallata” («веяние общей жажды смерти») [91. old.] a szüzsé 

szintjén Apollon Apollonovics őstörténetéhez [78-79. old.] egyre közelítő párhuzamban 

jelenik meg (ld. bővebben: /2.1.1.2./),

(7) A freudi alaptörténet ugyanaz, és mégis különböző-elvének leggrandiózusabb 

megnyilvánulásai a regényben azok az apokaliptikus látomások, amelyekben végzetsze

rűen megismétlődnek az orosz régmúlt eseményei [99. old.]. Az utána következő feje

zetzáró alfejezet, mintegy utórezgés gyanánt, immár banalitásokra vonatkozó vezérmo

tívumaiban hangsúlyozza a szüntelenül ismétlődő azonosság élményét: ”ugyanaz a tör

ténet’, ”egyre csak arról, ugyanaról” («сказ один», «все о том, об одном»).

27 A férfi pszichében tudattalanul benne rejlő női jelleg döntően az anyával való kapcsolat során 
alakul ki. Negatív változata leggyakrabban a férfit a végzetbe csalogató szirénhang-szerű jelenség
ben, vagy a férfi tetterejét állandó korholással fékező negatív belső hangban nyilvánul meg. von 
Franz M.-L. Az individuáció folyamata. - In: Jung C. G. Az ember és szimbólumai. (Man and his 
Symbols.) Ford.: Dr. Matolcsi Á. Göncöl Kiadó, Budapest, 1993, 179-187. old.
28 Fordítás tőlem — B.E.
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(8-9) Varvara Jevgrafovnának torz, "misztikus" küldetése, a szenátorfíval kötendő 

polgári házasság (melynek egy ’’világméretű robbanásban” való beteljesülése szinkro- 

nicitást mutat Nyikolaj Apollonovics bomba-missziójával), a Szent Család-mítosz gro

teszk kifordítása [115-116. old.]. Maga az elszánt hölgy pedig, forradalmi buzgalmával, 

egész alakjával a női szerep természetes betöltésére való képtelenséget testesíti meg. 

Megjelenése a mű cselekményében szinte már bosszantóan banális végletig élezi a 

’’végzet asszonya” és a ’’keresd a nőt”- kliséknek hatását, amely Szofja Petrovna bemuta

tásában és az általa megbonyolított intrikában amúgy is ironikusan túlhangsúlyozott. A 

két hölgy kompozíciós szerepének végzetessége a regényben amúgy sem tud kiteljesed

ni: nem ők jelentik a végső okot a szenátorfi tragédiájában — az idős szenátor, szórako

zottsága okán, a hölgyek közreműködése nélkül is (majdnem) fölrobban.

Egyébként nincs a regényben egyetlen pár vagy személy sem, aki a családi, és egy

ben a szexuális viszonylatok ’’normalitásának” akár a látszatát is képviselhetné. Ez alól 

talán Lippancsenko ”hű társa” tűnhet kivételnek. (Nem véletlen, hogy a neve is Флейш 

— Fleisch.) О viszont méltatlan személy mellett tartott ki páratlan odaadással, keserű 

áldozati szerepben, holott vonzalma tárgya szinte a perverzitásig visszataszító. Kapcso

latuk, bár évtizedek óta tart, nem tűnik legálisnak, gyermekük nincs.

(10) A szereplők magatartásában és kapcsolataikban a cselekmény kulminációs 

pontjában álló bálig a negatív és diszharmonikus jelenségek dominanciája figyelhető 

meg. A számtalan elvétés, az állandó szorongás és cselekvésképtelenség, az összhang 

hiánya, elfojtások és a jövőtől való rettegés — mind azt az előérzetet erősíti, hogy a 

regény cselekménye a konvencionális értelemben vett cselekvésnek még a lehetőségét 

is kizáró nincs jelen - alapmotívumra épül. Vezérmotívumként csak később kerül 

felszínre a műben ez az egyensúlyt jelölő archetipikus funkció.

(11) Csak az elbeszélés érzelmi hangsúlyai teremtik meg a bál feszültségterhes 

hangulatát és a mértéktelen túlzások benyomását. Igazában nem történik semmi olyan 

rendkívüli, amit bármely beavatatlan külső szemlélő is rendkívülinek értékelne. A bál 

jeleneteiben végigkísérhető, hogy milyen cselekedetek mennek eseményszámba a 

Pétervárban: egy jelmezes érkezése a jelmezbálba, Apollon Apollonovics megjelenése 

társaságban, tánc, jelmezt viselő közeli ismerős föl nem ismerése, egy levél átadása, egy 

jelmezes lelepleződése, megfutamodások... A regény klasszikus válfajában, ahol egy 

’’regényes” történet elmesélése áll a szerző figyelmének középpontjában, mindezek a
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történések nyilvánvalóan hétköznapi jelenségeknek számítanának. A Pétervárhan vi

szont, a cselekményszövés fordulatainak és az archetipikus előkészítésnek köszönhető

en, valamennyi a dolgok megszokott rendjétől elütő, normasértő jelenség [160. és azt 

követő oldalak],

(12) Ableuhov szenátor rendkívüli tettre határozva el magát, kilép hintája bezárt

ságából, s ezzel megteszi az első lépést afelé, hogy őstörténetét, mely elől korábban ir

tózva menekült, elfogadva játssza újra végül [186-187. és azt követő oldalak]. Bármeny

nyire erős is e cselekedet groteszk felhangja, a szereplő archetipikus sorsát meghatározó 

döntés és következményei mégis kétségbevonhatatlan tények — ld. később, az archetí

pusok csapdáit: /З.5./,

(13) A két Ableuhov közötti feszültség tetőpontján, a bál utáni hajnalon, a tények 

és a lehetőségek közötti bizonytalanságnak és viszonylagosságnak kifinomult pszicho

lógiai játéka emelkedik a szöveget szervező fő kompozíciós elvvé. A megtörtént dolog 

(a meggondolatlan ígéret) elmosódik, mintha csak gondolat lett volna; egy tett pszicho

lógiai lehetősége (az apagyilkosság kényszeres gondolata) pedig — múltban és jövőben 

egyaránt — szörnyűséges, fenyegető erőre kap [219-221. old.].

(14) Nyikolaj Apollonovics őstörténetei négy részletben, minden esetben apjával 

való kapcsolatában kerülnek felszínre. ”A vérrokonság, mint terrorcselekmény 

(«родство — террористический акт») -motívum Nyikolaj Apollonovics rettenet

ben és szégyenben való fogantatását jelöli [217. old.]. A gyermek Nyikolaj Apollonovics 

azonosságtudatának kialakulását megzavaró, újabb rémületet keltő élmény a kisgyereket 

a tükör elé tartó apa megjegyzése: ”nézd csak, Kolenyka, idegenek vannak ott” 

(«..чужие там») [224. old.]. A gyermekkori lázálom — ”lázálom, feneketlen mély

ség, bomba” («бред, бездна, бомба») —, a gömbformát-öltés és a megsemmisülés 

alapélményével, előrevetíti Nyikolaj Apollonovics álomban felbukkanó bomba

misszióját. E misszió fenyegető beteljesülésének még nagyobb nyomatékot ad, hogy a 

gyermekkori látomás az őstörténet ismétlési kényszerét hangsúlyozó vezérmotívum — 

” egyre csak arról, ugyanarról’ («все о том, об одном») — által kísérve idéződik fel 

[227. old.]. Az ifjú Ableuhov őstörténetének negyedik, utolsó eleme, a ”kisgyerek üldö

zése” («погоня за младенцем») -vezérmotívum [316. old.] a fiatalembert egyszerre

„29

29 Fordítás tőlem — В. E. A Pétervár szövegéből vett idézeteket itt, és a továbbiakban is, jobb 
híján, a saját fordításomban közlöm. Nem fordítom le viszont az olyan, általam táblázatokba foglalt 
motívumsorokat, melyek nem ágyazódnak közvetlenül az értekezés szövegébe.
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kísértő és a bűn rettenetével elborzasztó apagyilkosság tervével szorosan összefonódva 

jelenik meg a cselekményben [313-315; 328-332. old.]. A bomba-misszió betöltése, és 

az apagyilkosság tervének végrehajtása apa és fia számára egyformán a végzetet jelente

né. A két küldetés egyaránt a végzet utáni sóvárgás megnyilvánulásai.

(15) Az események fölötti uralkodás (mastery) még Apollon Apollonovicsnál is 

merevebb kényszere él Lippancsenkoban. Ez az igyekezete a műben többször ismétlődő 

”homlokcsont” és ”egyetlen erős igyekezetben” («лобная кость», «в одном крепком 

упорстве») -vezérmotívumokban pszichológiai pontossággal jut kifejezésre [274, 382. 

old.]. Lippancsenkonak, szerencsétlenségére, még akkor sem jut osztályrészül a megér

tés, ha cselekvése egyébként eredményt produkál: rendkívüli erőfeszítésének köszönhe

tően, hegedűjátéka és énekhangja esztétikai értéket teremt, ám szelleme és lelke korlátái 

megakadályozzák, hogy ennek az értéknek ő maga is tudatára ébredjen [382. old.]. 

(Apollon Apollonovics sorsa ilyen értelemben is jóval kedvezőbb — ld. a dialóguscsap

dák cselekvés- és archetipikus csapdáit: /3.4.3./; /3.5.7./,)

(16) Őstörténeteinek többszörös ismétlését hajtja végre Nyikolaj Apollonovics, 

először az üldöző, majd az áldozat, majd ismét az üldöző szerepében, amikor a számon

kérés szándékával Dudkinra támad, majd amikor ugyanilyen indítékkal őt ejti foglyul 

Lihutyin [323. old.], illetve a regény utolsó epizódjában, amikor a segítségnyújtás és a 

magyarázat kétségbeesett szándékától hajtva, menekülő édesapja után ered.

(17) Fenyegetően, de egyben méltóságteljesen készülődő új esemény bekövetkezé

se előtt beálló üresség és néma csend az epikus művek cselekményszövésében általában 

tudatosan használt kompozíciós fogás. A bosszúvágy dühétől irányított Lihutyin foglya

ként Nyikolaj Apollonovics halálos veszélybe kerül: úgy tűnik, most már nem kerülheti 

el a megtorlást, és a bombával kapcsolatos teendői is végzetes késedelmet szenvednek a 

szerencsétlen affér miatt. A vészjóslóan tehetetlen eseménytelenség körülötte az egész 

sugárútra kiterjed: a Nyevszkij elnéptelenedik, minden gyalogos és kocsi egy irányba 

távozik, mintegy szabadon engedve az utat az equilibrium mérlegének eldőlése után 

bekövetkező folyamatoknak [324. old.]. A leírtakkal ellentétben, a Dudkin rémálmát 

követő padlásjelenet eseménytelensége inkább megnyugtatólag hat [299-300. old.].

(18) Az esemény-kategóriába sorolható jelenségek erős dialogizáltságát mutatják 

a regény tetőpontját, a bombarobbanást megelőző jelenetek az Ableuhov-házban. Min

denki mást és mást vél elsődleges fontosságúnak: a lakájok számára Anna Petrovna
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visszatérése jelenti az eseményt, a Hivatal vice-direktora számára elsősorban a politika 

fontos, míg Apollon Apollonovics az emésztőrendszerében fejlődő ártó hatású gázokkal, 

a fia pedig a "rémséges tartalmú szardíniásdobozzaT («сардинница ужасного 

содержания») vannak elfoglalva.

(19) A regény utolsó Ötven oldala szinte elérhető közelségbe hozza a Szent Csa

lád-mítosz betölthetőségének lehetőségét [346-347; 403-405; 407-411. old.], párhuzam

ban az expozícióval, ahol a mítosz felborult rendjének helyreállítása mindent átfogó 

igényként merül fel.

(20) A közvetlenül a bombarobbanást megelőző családi események mérlege ve

zérmotívumokban is aláhúzza a freudi alaptörténet érvényességét:

’’Nem is történtek események, hogyha minden ilyen egyszerűen magyarázatot
nyert”

(«Событий и не было, раз все объяснялось так просто») [406. old.].

’’...most minden elrendeződött...
...valami furcsa és szomorú érzés emelkedett a szíve körül... mintha csak nem vol

na idő.”
(«...все теперь вошло в норму...
...странное и грустное что-то поднималось у сердца... точно не было 

времени») [408. old.].

Az azonosságélménynek erre a látszólagos egyensúlyára, dördül rá a cselekményt 

lezáró utolsó és valódi esemény hangján a bombarobbanás.

1.1.2.3. Andrej Belij Pétervárkból a fentiekben, a teljesség igénye nélkül, a freudi 

alaptörténet húsz meghatározó archetipikus funkcióját emeltem ki, a szüzsében való 

felbukkanásuk sorrendjében. A motívumok sora így a következő:

1) a Szent Család mítosza
2) uralkodás az események fölött (paródia)
3) ugyanaz, és mégis különböző
4) uralkodás az események fölött (paródia)
5) eltérések (menekülés, bűnbak-keresés, pótcselekvések)
6) őstörténetek / a végzet utáni sóvárgás
7) ugyanaz, és mégis különböző
8) a Szent Család mítosza (paródia)
9) eltérések (esemény-produkálás)
10) egyensúly (nincs jelenidő)
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11) az események viszonylagossága
12) az őstörténet elfogadása
13) tények és lehetőségek viszonylagossága
14) őstörténetek / a végzet utáni sóvárgás
15) uralkodás az események fölött
16) őstörténetek akaratlan ismétlése
17) egyensúly (vészterhesen eluralkodik)
18) az események viszonylagossága
19) a Szent Család mítosza
20) ugyanaz, és mégis különböző.

A regény-kompozíció felsorolt alappillérei mind valamiképpen levezethetők a 

Szent Család mítoszából, melynek mindent átfogó keretszerepére az is utal, hogy a mí

tosz alapfunkciói a regény elején, közepén és a végén kulminálnak. Kompozíciós szem

pontból szembeötlő a felsorolásban, hogy a cselekmény jelentősebb fordulatait mindig 

az események viszonylagosságára ráviágító polifonikus funkciók előzik meg, valamint az 

egyensúly funkciója. Az uralkodás az események fölött- funkció mindig parodisztikusan, 

illetve a törekvés hiábavalóságának hangsúlyozásával együtt jelenik meg. Az ugyanaz, 

és mégis különböző -funkció vezérmotívumszerű rendszeres ismétlődéseivel, és a regény 

tetőpontjában és befejezésében játszott kulcsszerepével szinte forgatókönyv szerint va

lósítja meg a freudi alaptörténetnek a prózai mű szerkesztésére vonatkozó elvét.

A főszereplők őstörténetei teljesen szimmetrikus helyet foglalnak el a kompozíci

óban. Mindkét esetben összefonódnak a végzet utáni sóvárgás-iunkcxójával, és külön 

érdekességük, hogy a jungi mélypszichológia szerint az emberi ősvaló alap szerkezetét 

meghatározó négyesség30 kompozíciós rendjében bukkannak föl a mű szövetében. Az 

őstörténeteikhez való tudatos viszony két ellentétes irányban ágaztatja el a főszereplők 

személyiségfejlődésének útját: a vállalva ismétlés és a tagadva, szembeszegülve betöltés 

felé.

Megítélésem szerint, mindezek olyan tények, amelyek az ábrázolási technika 

dekonstruktív tendenciáitól érintetlenek, és ennek köszönhetően érvényes és kezelhető 

információt mondanak el a Pétervár humánus tartalmáról. (Bővebben lásd: /3.4.3./; 

/3.5.4./; /3.5.5./; /3.5.7./,)

A fentiekben fölvázoltuk a freudi alaptörténet archetipikus funkcióinak 

"kompozíciós térképét" Belij Pétervárában. Ahhoz azonban, hogy megfogalmazhassuk

30 von Franz M.-L. idézett mü 172; 209-211. old.
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magát a történetet, mozgásba kell lendítenünk ezeket a funkciókat, be kell pillantanunk 

szövevényesen dialogizált kapcsolataikba. A végső eredményt csak a mű tematikai és 

poétikai sajátosságainak részletes megismerésétől várhatjuk.

1.1.3. A Pétervár tematikai sajátosságai

Figyelembe véve, hogy az irodalmi művek témája általában nem a tartalomból 

közvetlenül megragadhatóan van jelen, hanem csak az ábrázolás direkt tárgyától vala

mennyire elvonatkoztatva, az értelmezés során mutatható ki, a téma-kereső értelmezési 

törekvést is tekinthetjük a tipizálás egy esetének. Az alábbi fejtegetések ilyen értelemben 

tovább folytatják az eddigi gondolatmenetet.

A tematikus megfigyeléseimnek itt csak a végeredményét közlöm, csak néhány 

esetben térek ki egy-egy fontosnak ítélt példára, az eddigi gyakorlatot követve, a szüzsé 

rendjében.

Észrevételeim szerint a Pétervárban nyolc nagyobb téma különíthető el egymástól. 

(Csakúgy, mint ahogy a mű maga is nyolc nagy kompozíciós egységre oszlik. Itt ismét 

felbukkan az emberi gondolkodást archetipikus módon meghatározó négyesség már 

említett elve.) A témákat a nagyobb absztrakciós szint felől a kisebb felé közelítő sor

rendben tekintem át.

1.1.3.1. A Pétervámak a szerző által programszerűen vállalt legátfogóbb témája az 

univerzalizmus — ember és az őt körülvevő világegyetem kapcsolatának újsze

rű tudatosítása. (Bővebben lásd: /2./,)

A regény cselekményét nemcsak átszövik, de az eseményeket döntő részben moti

válják is azok a szokatlan tudati élmények, amelyek ugyan sohasem mentesek a jelen

ségvilág vagy az elbeszélői hang velük kapcsolatos groteszk viszonylataitól, mégis a 

műnek az emberi lét távlataira vonatkozó legfontosabb és egyben legújszerűbb üzenetét 

hordozzák magukban.

A Pétervárban csak azoknak a szereplőknek lehet esélyük a túlélésre, akik valami

lyen módon képesek a szokatlan csatornákon érkező új információk befogadására és 

földolgozására. A többiek tudata vagy megroppan, vagy ki sem emelkedik a tömeglét 

banalitásából.
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A szenátor szemei előtt lebegő "furcsaságok világegyeteme" («вселенная 

странностей») [138. old ], a két Ableuhov különös álmai, kozmikus tágulásélménye

ik, asztrális utazásaik, bár az éteri lét sokszor szárnyakat adó [139. old.], sokszor sors

szerűségével riasztó végtelensége [235-239. old.] után bővelkednek a testi valóba visz- 

szatérés legközönségesebb fordulataiban [140. old.], mégis az emberi tudat előtt bejár

ható, az európai kultúra által eddig kevéssé értékelt dimenziókat nyitnak.

Dudkin az, akinek kozmikus élményei a mű cselekményébe kapcsolják a szociális 

szféra univerzális meghatározottságának a szubjektum által érzékelhető, és érzékelendő 

tényét:

"az ablak — nyílás a mérhetetlenbe
”a lelkem éppolyan, mint a világegyetem térségei
”a mozgalom csúcsa — a világ feneketlen üressége”;
«окно — вырез в необятность»;
«душа моя, точно мировое пространство»;
«верх движения —мировая, бездонная пустота» [90. old.].

Monológjának felsorolt motívumai közvetlenül köthetők azokhoz az egész 

Oroszországot átjáró vészjósló vezérmotívumokhoz, melyek a két fiatalember párbe

szédét megszakító és keretbe foglaló alfejezetek témáját és hangulatát meghatározzák: 

"az 1905-ös év dalá"- hoz («песня 1905-ого года») [77, 98. old.]. Ugyancsak az uni

verzális szintjéről jelenik meg a hős tudatában "a halál mindent átfogó vágya" («общая 

жажда смерти»), egy "fuvallat' («веяние») formájában [91. old.]. (Ha tehát, ezeket 

a fontos párbeszédbe beékelődő leágazó cselekményszálakat valamilyen tisztogatási 

szándékkal megnyirbálnánk, lehetséges, hogy könnyebben olvasható volna az eredmény, 

ám, legalábbis a téma szintjén, mindenképpen nehezebben értelmezhető.)

A kozmikus térségek üzenetei a regényidő hétköznapjaira nézve általában fenyege-

tőek:

"a szörnyűséges tartalmú szardíniásdoboz";
"szörnyűséges tartalmú áramlatolt
"a szörnyűséges tartalom fittyszóként a fakó égbe harson
(«сардинница ужасного содержания»);
(«струи ужасного содержания»);
(«ужасное содержание свиснет в тусклое небо») [233. old.].

A legerőteljesebb kivétel ezalól a."Darvalt' («Журавли») alfejezet reménykeltő 

hangja [316-317. old.].
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1.1.3.2. A műnek második, az uni verzál izmus igényéből levezethető, de az elem

zés számára talán még nehezebben megfogható alaptémája a Belij által 

őselem”-nek (музыкальная стихия) nevezett lényeg, mely a tartalom 

és forma együttes művészi megformáltságában a mű mindent átfogó, és leglényegesebb 

értelmét adja.

Ez a téma olykor közvetlenül is megszólal, a cselekmény vagy a vezérmotívumok 

szintjén: Id. Anna Petrovna zongorajátékát, az 1905-ös év dalát, a Nyári kert égerfáinak 

zenéjét, Apollon Apollonovicsnak a fiában szorongást ébresztő, a zenét helyettesítő sza

valatát tánctanítás közben, a vendéglő fültépően üvöltő zenegépét, Sisnarfíjev énekét, 

Lippancsenko hegedűjátékát, stb. A legjelentősebb, átfogó érvényű zenei vezérmotívu

mok a szereplőkre zúduló végzet erejével feldördülő apokaliptikus ”patadobogás” 

(«цоканье»), egy hintó kerekeinek robaja, ”az életet feldaraboló ütések zaja”, 

(«удары, раздробляющие жизнь») [100; 138; 174; 190; 230; 301; 305. old.], és a 

bombarobbanás döreje («грохот»). Ez utóbbi motívum az, mely egyedül túléli a főhős 

tudatában a Pétervár világát, megrázó kakofóniában önmagába zárva az egyetemes 

kultúra értékeit [414; 418. old.]. A cselekmény végeredményeként így megerősíti a lét 

lényegi információinak hangok formájában eleve adott és megközelíthető ezoterikus 

meggyőződését.

Ez a gondolat a steineri folozófia egyik alaptézise. Rudolf Steiner emellett azt is 

állítja, hogy, bizonyos, a transzcendencia szellemétől alapjaiban átitatott irodalmi alko

tásokban a gondolatok és motívumok ritmikus ismétlődése, és így az ezen ismétlődése

ken alapuló egész kompozíció nem más, mint a művész szellemisége által felfogott és 

közvetített világritmus megnyilvánulása31.

A regény esztétikai megformáltságának lényegi vonását jelentő zeneiség kérdései

re az elemzés megfelelő helyein fogok kitérni: /2.З.2./,

1.1.3.3. A világ kettősségének, vagy inkább többrétegűsé- 

gé ne k alaptémája Belij paradoxnak tűnőén pluralisztikus megismeréselméleti pozí

ciójában gyökerezik, amit ő magapluro-duo-monizmusnak nevez, és térbeli alakzatként 

definiál:

”z e ne i

Steiner R. Hogyan juthat az ember a magasabb világokról való megismeréshez? (Wie 
erlangt man Erkenntisse der Höheren Welten?) Ford.: Hendi I. Pesti Szalon Könyvkiadó, Budapest, 
1992, 137-138. old.
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«...пространственная фигура, имеющая одну вершину, многие 
основания и явно совмещающая в проблеме имманентности антиномию 
дуализма, но преодоленного в конкретный монизм »,32

Andrej Belijnek a filozófia, a teológia és a geometria területeit ötvöző világnézeté

re Szilárd Léna ezen világnézetet elméleti úton igazoló tudományos hátteret lát a Pável 

Florenszkij nevéhez fűződő ’’képzetes számok33 geometrikus elméletében"34 , amelyet 

Belij a művészetekre vonatkoztatva alkalmazott.

"Abból az észrevételből kiindulva, hogy a tér alapvető kérdés mind a művészetek
ben, mind pedig világnézetünkben általában, Florenszkij a képzetes számok elméletének 
alkalmazásával jelentős eredményeket ért el két térnek (a perspektívának és a perspektí
va hiányának) összehangolásában Rafaello, El Greco és Michelangelo munkáiban. Ezt a 
koordinációt általában arra használták, hogy kapcsolatba hozzák spirituális valóság terét 
az emocionális valóság terével (‘Fordított perspektíva’)”.35

Az elmélet kitér a térbeli dimenziók átjárhatóságára és az idő relativitására is, 

amely jelenségek kulcsszerepet töltenek be nemcsak a Pétervár szereplőinek tudati uta

zásaiban, hanem egyben a mű tematikus és kompozíciós elveinek alaptételei is.

Egymástól elválaszthatatlan távolságban lévő térbeli és időbeli dimenziók egybe- 

mosása, (amely az átlagember számára csak álomtevékenysége során tapasztalható, és 

szokatlansága akkor tudatosul igazán, ha el akarja mesélni az így átélt dolgokat) — a 

regény világában mindenben közvetlenül megtapasztalható realitás. Innen ered a kom

pozíció látszólagos túlbonyolítottsága, és ez a többdimenziós látásmód 

adja az idő megszűnésének/megszűntetésének élményét, amely a 

mű alaptémája. (V. ö.: a kétirányú időutazásokat, a jelen idő megszűnésének jelenségét, 

amikor a jelen csak a szimmetriatengely szerepét tölti be az egymásban tükröződő és 

egymásba záródó múlt és jövő között [99; 368. old.], illetve a már említett, ”az időt fel

daraboló csapásokat’ [99-100; 138-139; 174. old.].)

Ugyancsak a többdimenziós látásmód szolgáltat a Pétervárban a tárgyi világgal 

azonos érvényű realitást a gondolat és a szó világának.

1.1.3.4. A többdimenziós látásmódból vezethetők le a regény ábrázolási techniká

ját, motívumszövését és cselekményét egyaránt meghatározó örök változás/

32 Белый А. На рубеже двух столетий. M., «Художественная Литература», 1989,
197. old.
33 Képzetes számok, vagy imaginárius számok: olyan számok, melyeknek önmagukkal való 
szorzata negatív előjelű.

Andrej Belyj and Symbolist Prose. — In: The Slavic Literatures and Modernism. Stock
holm, 1987, 109-110. old.

Szilard L. idézett mű, 109. old. Fordítás tőlem — B.E.
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állandóság/viszonylagosság -témák. Az örök visszatérés érzése a sze

replők pszichéjében is feltűnő gyakorisággal van jelen, de a változások ellenére is to

vábbélő azonosság hatását hívatott erősíteni az ornamentika, a vezérmotívumok rend

szere és a kompozíció is. A három téma a mű minden szintjén egymásba fonódó egy

ségben, egymást erősítő, tagadó és polifonikusan átértelmező motívumokban mutatható 

ki. Az állandóság témájában a cselekmény szintjén megjelenő legfontosabb motívum az 

”ősmongol ügy" («старое монгольское дело»), a vezérmotívumok szintjén a kariatida 

és az ”egyre ugyanaz" («то же все») -motívum, míg az örök változást és a viszonyla

gosságot az "az és mégsem az" («.то и не то»), illetve a dinamikus elbeszélői eszközök 

— a közelítés/távolítás elve, a folytonos nézőpontváltozások —képviselik. (További 

részleteket lásd a freudi alaptörténetnél /1.1.2.2./, és a megfelelő kompozíciós egységek 

elemzésénél.)

1.1.3.5. Ilyen mértékű több-dimenzionáltság és nyíltan vállalt viszonylagosság 

mellett alaptémaként szerepel a formális logika leegyszerűsítő pozícióinak tarthatatlan

sága, átadva a helyet szélesebb távlatokat nyitó, de egyben nehezebben rendszerbe fog

ható nem racionális megismerési módoknak: az inspirációnak, az 

intuíciónak, a telepátiának, a lelki azonosulásnak stb.

1.1.3.6. A Pétervár szövege szembeötlően önmagát magyarázó, önnön megformá

lási és tematikai problémáinak tudatától átitatott metatextuális szöveg. Egyik fő témája

ként kell megemlítenünk a művész-teurgosz szerepének konflik

tusosságát, a szerző-elbeszélő prófétikus szavainak érthetetlenségét. (Bővebben 

lásd a szerzői pozíciót elemző második fejezet vonatkozó részeit: /2./; /2.3./; HAJ.)

1.1.3.7. A regény következő, globális, szinte már az ábrázolás tárgyának közvet

lenségével megszólaló témája a személyiség-probléma. A. mű konfliktusai

nak középpontjában az önnön azonosságát a dolgok felkavarodott rendjében megélni 

nem tudó, az értelmes cselekedet lehetőségétől megfosztott ember személyiségfejlődé

sének lehetőségei állnak.

A személyiségfejlődés a jungi pszichológia individuációs folyamatának értelmé

ben fogható föl, mely szerint az ember belső tartalmaira koncentrálva, a lelke mélyéről 

folyamatosan érkező információk tudatosításával és értékelésével lépésről lépésre köze-
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lebb kerülhet önnön személyisége tartalmainak kiteljesítéséhez és a számára kijelölt 

életút elfogadásához és betöltéséhez.36

A kisember emancipációja helyett a Pétervárban szembeötlő a visszavonulás a tár

sadalmi szerep elől — vagy inkább a menekvés a ’’cselekvéscsapdák” elől a magánszfé

rákba — és a konfliktushelyzetek feloldására a belső, lelki-szellemi utak keresése.

A regény megjelenése óta domináns tendencia a kritikai irodalomban, hogy a 

Pétervár szereplőiben emberi mivoltuktól megfosztott bábfigurákat látnak. Véleményem 

szerint, ha ez száz százalékban így volna igaz, akkor ezekre az alakokra már keresztet 

lehetne vetni, és személyiségproblémáról nem is beszélhetnénk a mű kapcsán, hiszen az 

tárgyakról szólna csupán. Ezzel szemben, meglátásom szerint, Belij elsősorban a lét 

feltételeit és a szereplők cselekedetekben megyilvánuló mozgásszabadságát változtatta 

meg hiperbolikusán, — innen figuráinak hangsűlozott bábszerűsége —, hogy talán an

nál nagyobb hangsúllyal emelje ki az emberi szellem és lélek előtt álló belső ki- 

útkeresés parancsát.

Belij mindig éles különbséget tett lét és létezés (быт, бытие) fogalmai között. Az 

embernek, aki lelke és Isiéi leme révén az örökkévalóság részese, tőle elvitathatatlan bel

ső lehetősége, hogy a földi lét keretei között sem feledkezzen meg teljesen a létezés 

örök törvényeiről. A heideggeri filozófia szerint a lét azzal kezdődik, hogy a létező a 

léttől ’’elkülönböződik”, önmagával azonosulva a lét lényegéről elfelejtkezik37. Ez a lét

felejtés állapota.

A Pétervárban számos olyan cselekményrészlet és kompozíciós fogás van, mely 

következetesen azt a célt szolgálja, hogy feltörje a feledésnek ezt a falát: a szubsztancia 

és akcidencia egymással versengő párosa, a tárgyi világ Májá fátylaként való ábrázolása, 

a szinte beavatás-értékű halálközeli élmények, a fehér dominóval való találkozás transz

cendens élménye, a belső megvilágosodás állapotai, a küldetést megfogalmazó álmok 

vagy egyéb nem racionális úton szerzett vezérlő hatású információk, érzelmi megráz

kódtatások után jelentkező minőségileg más attitűd vagy magatartás, stb... Nem tagadha-

36 von Franz M. - L. Az individuáció folyamata. — In: Jung C. G. Az ember és szimbólu
mai. Bp., 1993, 157-160.
37 Heidegger M. Holzweige. 1950, 335. old. Idézi: Derrida J. Az el-különböződés. {La 
différance.) — In: Szöveg és intepretáció. Szerk.: Bacsó B. Ford.: Gyimesi T. Cserépfalvi kiadása, 
59-60. old.
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tó, hogy a regény szereplőire mindezen jelenségek komoly hatással vannak, és hogy ép

pen ezek az élmények adják a mű legerőteljesebb humánus tartalmát.

A mű cselekménye és ábrázolási technikái is a figyelem középpontjába helyezik 

azt az archetipikus törvényszerűséget, mely szerint az ember földi pályafutása folytonos 

veszteségek sorozata. Az egyre újabb veszteségeket az ember rendre helyettesítésekkel 
próbálja kompenzálni, azonban minden helyettesítés csak távolabb visz az eredetitől38. 

A regénynek ezt az uralkodó metonímikus és szinekdochikus tendenciáját hívatott ellen

pontozni illetve feloldani a ”gyermekkor hangja” {«голос детства») metaforalánc.

1.1.3.8. A személyiségprobléma kifejtésének hátteréül az Oroszország sorsát két 

irányban befolyásoló keleti és nyugati kulturális tradíciók 

antagonisztikus ütköztetésének témája szolgál.

1.2. A témák kibontásának ciklikussága

A továbbiakban áttekintem a két utolsó téma megjelenítésének sajátosságait a 

Pétervárban. Az elemzés az ábrázolás ciklikusságára koncentrál, és szándékosan kissé 

leegyszerűsítő.39 A szöveg sokoldalú dialogizáltsága és a dekonstruktív szerkesztési

38 Lacan J. The Insistence of the Letter in Unconscious. — In: Modern Criticism and 
Theory. Edited by Lodge D., Longman, 1991, London & New York, 84. old.
39 Az elemzés során néha elkerülhetetlen automatizmussal átvettem a mű jelrendszerét és olykor
a hangvételét is. Ezt nem tartom hibának, hiszen a kritika nyelve metanyelv, mely a mű nyelvi formu
láit hivatott értelmezni, feladata nem ”az igazság” formáinak felmutatása, hanem az ’’érvényesség”; 
az értelmezés akkor érvényes, ha szinkronban van a mű szerzője által teremtett jelrendszerrel. Éppen 
a megalkotott jelrendszer egyedi volta adja ”az irodalmi művek erejét: aláásva az ideológiák és a 
hétköznapi logika jelentéseit, kérdéseket tesz fel a világra anélkül, hogy (önmagán kívül) felkínálna 
bármilyen más választ”. Barthes R. Criticism as language. (1964) — In: 20th Century Literary 
Criticism. Edited by Lodge D. Longman, London & New York, 1989, 640; 641. old. (Fordítás tő
lem — В. E.)

Tévedés lenne azt gondolnunk, hogy egy ilyen gondolatmenet csak a XX. sz. második felének 
terméke lehet. Közismert pl. Tolsztoj válasza egy újságírónak, aki arra kérte őt, próbálja értelmezni 
új művét, az Anna Kareninát: "— Olvassa el újra a regényt Semmi mást nem mondhatok. ". De 
hasonló korlátot állít a kritika elé a századfordulón V. Ivanov is, amikor a művészi alkotótevékenység 
ellentmondásos "külső kánonjáról", az eszme megformálásának technikai kérdéseiről ír: 
«...внешний канон...в известном смысле, един, поскольку...поэзия есть искусство 
словесное и потому должна хранить святыню слова. ...В другом смысле нет вовсе 
единого внешнего канона, а существует их множество... здоровая критика может 
состоять только в наблюдении над тем, не нарушил ли сам художник...поставленные 
себе самому технические нормы». Иванов В.И. О границах искусства. Собр. соч. 
Брюссель, 1974, т. II, с.640.
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mód — mely az itt kiemelt problémákat sem hagyja érintetlenül — által kiváltott újabb 

szempontok vizsgálatára a harmadik fejezetben kerül sor.

Pétervár árnyainak átváltozásai

1.2.1. A széthulló személyiség ábrázolása a Pétervárhan 

és a Kelet-Nyugat probléma

A tematikus elemzés során azt próbálom feltárni, hogy a századforduló egyik 

legaggasztóbb kérdése — az emberi személyiség felmorzsolódá

sa — miként értelmeződik át egy irodalmi műalkotás sajátosan individuális esztétikai 

közegében.

1.2.1.1. A XIX. század irodalmában a személyiségproblémák többnyire valamifé

le kettősségre vezethetők vissza: gyökerük az egyén szubjektív világában bekövetkezett 

törésben40, ember és környezete harmonikus kapcsolatának megszakadásában41 mutatha

tó ki.

Az eszmetörténeti alapkonfliktus a Pétervárhon is két erő, — Kelet és Nyugat 

lsösorban kulturális antagonizmusa, összeütközésük színtere pedig a meghasonlásig 

felzaklatott emberi tudat rémes víziója: az ámyváros — Pétervár. Az eddigi megkettő

zöttség viszont már a személyiség teljes felbomlásáig fokozódik: etikum és esztétikum 

ugyanis nemcsak hogy elválnak egymástól, de ez is, az is mintegy feldarabolódik, és 

egymással ellentétes előjelű pólusaik kiszámíthatatlanul keverednek az egyén belső vilá

gában. A szubjektív és az objektív faktorok szétválasztása is merő lehetetlenség: mert a 

külvilág százféle tapasztalása a műben lehet az ember tudatára ránehezülő, cselekvőké

pességét megbéklyózó személytelen erő csakúgy, mint ugyanezen személyes tudat kép

zeteinek kaotikus tárgyiasulása, amely alkotója akaratától már szintén független.

40 Ld. pl. Gogol A Nyevszkij proszpekt című elbeszélését, amelynek alapkonfliktusa az etikum 
és az esztétikum kettéválása a személyiségen belül: az erkölcs megingása és a szépség kiüresedése. 
Гоголь H. В. Невский проспект. Собр. соч. в VII-и томах, М., «Художественная 
литература», 1984, т. III, с. 16.

Iván Karamazov pl. szubjektíve szabadnak érzi magát, belső szabadságát azonban a külvilág 
felé nem képes kivetíteni, mivel nem rendelkezik a tetteit vezérlő eszmével. Ld. Достоевский Ф. M. 
Братья Карамазовы. 5-ая книга, 3-4.

41
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1.2.1.2. A széthulló világot Belij szinekdochikusan ábrázolja42: az Egész soha 

nem jelenik meg, minden és mindenki ambivalens részekre bontható, s e részekkel he

lyettesíthető. A szerző pozitív miszticizmusból nem ritkán negatívba43 vált át, s így nem

csak a szubjektumot igyekszik feloldani a világmindenségben, de azt is kimutatja, hogy 

az egyes dolgok önmagukban is mennyire változékonyak, mennyire végtelen tartalmúak 

— szinte önálló szubjektumként kezelhetők.

A szimbolisták művészetszemléletének természetes velejárója a részletek iránti 

érzékenység. A logikai következetesség emellet háttérbe szorul, a bonyolult jelentéstar

talmakat tónusok, árnyalatok közvetítik. Belij omamentális prózájában különös szerepet 

kap a ritmus, a zenei hangzás és a vezérmotívumok rendszere. Az esztétikai értékek igen 

széles skálán mozognak. A pozitív és a negatív elemek ambivalens párokat alkotnak — 

Belij esztetizálása groteszkbe hajlik. A tárgyi részletek gazdagságából végül is nem áll 

össze klasszikus értelemben felfogott harmonikus egész: tartalmi szinten mindvégig 

érezhető bizonyos feszültség, disszonancia, melyet csak a nyelv zenéje old. (Ennek iga

zolása a szöveg vezérmotívum-rendszerének és metrikájának vizsgálatától remélhető.44)

Az alapkonfliktusból következik, hogy az elemzés során főleg Keletnek és Nyu

gatnak a Pétervárban föllelhető szimbolikus elemeire támaszkodom, valamint a legfon

tosabb mítoszelemekre és irodalmi reminiszcenciákra.

Ám mindezek az elemek a mű szövetébe a hagyományos jelentésüket sokszor 

lényegesen módosító össszefüggésben épültek be. E profán mitikus szituációk értelme

zése éppen ezért a mű egészének megértése szempontjából nem mellőzhető.

A Pétervár feldarabolja, kiforgatva átértelmezi, vagy éppen parodizálja a fel

használt mítoszelemeket. A város saját mítosza mellett a legfontosabb szerep Apollon- 

nak, a formateremtő görög istennek jut, aki egyben a princípium individuationis megtes

tesítője45 is, valamint mitológiai ellenpólusának, az örökké meghaló és feltámadó Dio- 

nüsszosznak, akinek személye a lét (és az alkotás) extatikus spontaneitását képviseli46.

42 A szinekdochikus ábrázolás a Pétervárban tudatosan alkalmazott Gogol-reminiszcencia, 
csakúgy, mint a gyakori hármas fokozás. Ld: Белый А. Мастерство Гоголя. Nachdruck der 
Ausgabe Moskau 1934, Wilhelm Fink Verlag, München, 1969, 184. old.
43 A pozitív és negatív misztikáról Szerb Antal ír: A világirodalom története. Magvető, Buda
pest, 1980, 768. old.

«... конкретное содержание и смысловая потенция ритма 
полноте его эстетического бытия.» Максимов Д. Е. idézett mű, 257. old.

Nietzsche F. A tragédia születése. (Die Geburt der Tragödie oder Griechentum und 
Pessimismus). Ford.: Kertész I. Europa Könyvkiadó, Budapest, 1986, 27-28. old. Az individualitás

44 создают ... текст в
45
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1.2.2. A Pétervár-mítoszolc a Pétervárhan

1.2.2.1. Pétervár mindig több volt, mint egyszerű város. Megszületése a Néva- 

delta mocsarában önmagában is jelkép. Az alapítása óta eltelt kétszáz esztendő alatt a 

Nyugat szimbólumává vált a keleti lényeggel átitatott országban — a péteri kor ellent

mondásaiból kötött eleven gordiuszi csomó.

A városról és erőskezű alapítójáról szövődött mítoszoknak két, ellentétes értel

mű változata ismert. Ezek azonban mégis egybeesnek annyiban, hogy Pétervárt ereden

dően irreális, kísérteties jelenségként fogják föl.

’’Pétervár — szimbólum, egy eszme öltött benne testet; az első esetben... a jó és 
az általános üdvösség eszméje, a másodikban... a rosszé, a mindenkit hatalmába kerítő 
agyrémeké".47

A "jó" változat a klasszicista irodalomból közismert és mintegy "hivatalosnak" tekinthe

tő, míg a "baljóslatú" a nép körében terjedt el. A két Pétervár-mítosz együttes ábrázolása 

századfordulón már hagyományosnak számít, olyan irodalmi előzmények után, mint 

Puskin A bronzlovas -a. Belij groteszk városképében pedig a végsőkig elerőtlenedett 

mítoszoknak már csak töredékei bukkannak fel.

Pétervár rögtön megszületésekor kaotikus, gonosz erők hatalmába került, és ez 

kellő hangsúlyt kap Bélij regényének lapjain is: a város büszke tütornyai egyre-másra 

fúrták át magukat a köd birodalmán, igazán fölébe emelkedni azonban soha sem tudnak, 

mert a hitetlen Bolygó Hollandi (alias Péter cár) ’’szemfényvesztéssel” teremtette itt meg 

földjeit, s pokol-tüzű kocsmáival csak újabb homályba csalja a pravoszláv népet — a 

Nyugat rothadásával mételyezi őket [20-21. old.]. (A naturalista képek a ’’hivatalos népi- 

ség” szótárát parodizálják, a wagneri reminiszcenciában pedig jól érzékelhető Belij 

esztetizáló, a történelmi tényeket a művészet tágabb összefüggéseiben újraértelmező 

szerzői alapállása.) ’’Észak Velencéjének” bűnben fogantatására további példa a 

"bacilus októl hemzsegő vizelő’ («бациллами кишащие воды») [55. old] -

elve alatt az idő és a tér együtt értendő, melyek a dolgok eredendő egységét a különféleség és az egy
másutániság jelenségeivé változtatják. Fülep L. gondolatait idézi Kertész I. az idézett Nietzsche-mű 
fordítói jegyzeteiben, a 208. oldalon.
46 Nietzsche F. idézett mű, 29-30. old.

Долгополпов Л. К. Миф о Петербурге и его преобразование в начале века. — In: 
Долгополов Л. К.. На рубеже веков. Л., «Советский писатель», 1977, с. 159. (Fordítás tő
lem - В. Е.)

47
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vezérmotívum, mely ugyanúgy pusztító jelentésű, mint az ”idegen métely”. Csakhogy ez 

eredendően a hely természetéből következő ártalmas jelenség [297. old.], vagyis — ke

leti. Ám e két vészt hozó elem eredete lehet mégoly különböző is, hatósugaraik minden

képpen egy pontba futnak össze.

Pétervár ködös, mocsaras világában időnként maga az őskáosz látszik feltá

rulkozni. A mindennek a mélyén ott rejtőzködő megfejthetetlen, és ezért fenyegető őserő 

a műben a ”mélység, zöldes zagyvalék?’ («глубина, зеленоватая муть») [19. old.] - 

képben jelenik meg. S a kőrengeteg alatt meghúzódó ősmélység — a kezdetek távoli, 

mindent magába foglaló káosza — időről időre elnyeléssel fenyegeti Pétervárt. (A moti- 

vum nyilvánvalóan kötődik a schopenhaueri irracionalitáshoz, de felruházható-e vajon 

akarati elemekkel, magyarázható-e csak belőle a fölébe épült világ? Egyértelmű fölénye 

is kétséges lehet itt, a tervszerűség, a ráció városában [19. old.].) A kezdet és a vég egy

ségének igazsága ilymódon csak annyiban juthat érvényre, hogy megöli a tradicionális 

Pétervár-mítoszokat: a város veszte a műben Pétervámak, mint eszmét megtestesítő 

szimbólumnak teljes elértelmetlenedése lesz. E groteszk, feloldhatatlan végkifejlet már 

az említett eredetmítoszból sejthető.

Belij Pétervár-mítosza ugyanis — a szó etimológiájának megfele

lően — valóban az őseredet, a káosz mítosza. Egy apokaliptikus rém

látomást elbeszélő művészi mítosz, mely a hagyomány által megőrzött, de immár hitelét 

vesztett két Pétervár-mítosz elemeinek túlesztétizált keverékéből építkezik. Úgy értel

mezhető csak, mint individuális esztétikai tett, de nem töltheti be a mítoszok általános 

példázat-szerepét, nem ad gondolati-cselekvési mintát48.

Mítosza eszmei kiúttalanságába maga a szerző sem képes belenyugodni, ezért 

egyre több részlettel gazdagítja, egyre táguló körben járja körül.

A népi hiedelem megrendítő szűkszavúsággal jósolja-követeli Pétervár vesztét: 

”Pé térvárnak pusztulnia ke ll Г («Петербургу быть пусту!»)49

1.2.2.2. Ám Bélij Pétervára nem élheti meg a megsemmisülés katarzisát. Helyette 

az elsekélyesedés, az elszemélytelenedés, az uniformizálódás sorvasztják komor egy

hangúsággal: a város kőrengetege és az épületek között nyüzsgő ”émberláb-áradaf

48 ”...a mítosz lényege..., hogy a környező világot egyes részeinek eredetét elbeszélő leírásokkal 
modellálja.” Meletyinszkij J. M. A mítosz poétikája (Поэтика мифа). Ford.: Kovács Z., Gondo
lat, Budapest, 1985, 211. old.

Долгополов Л. К. Миф о Петербурге и его преобразование в начале века. 152. old.49
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(«людская многоножка») időtlen időkig változatlan marad. Az igazi pusztuláshoz itt 

nem kellenek kataklizmák, elég az időtlen-üres, értelmetlen, élettelen puszta lét.

Lüktető ritmusú mondatokban szövi Belij a Nyevszkij proszpekt sorsának fonalát 

[256. old.]; a hűvös ésszel, lélektelenül meghúzott egyenes vonalú sugárút nem kap 

mást, csak amit megérdemel: elért "tökélyének”állandóságát. Kívül reked tehát az év

szakok — s velük együtt a hiteles létet alkotó valamennyi jelenség — természetes, örök 

körforgásán. A változás csak részeiben lehet sajátja — amennyiben az embertömeg 

tagjai cserélődnek —, így mozgást csak céltalant láthat. A részek egymástól független 

mozgása nem lendíti előbbre az egészet — a mozgás így ugyanolyan értelmetlen, mint a 

mozdulatlanság.

Ez az összehangolatlanság valami végzetes meghasonlottságot sejtet: a lényegi 

összefüggések hiányát és eleve kizárt voltát. Pétervár — az Egész — áll és nem mozdul. 

A megújulás szemernyi reménye nélkül vegetál egy értelmetlenül merev, semmit fel 

nem oldó nirvánában. így teljesedik be rajta keleti elemeinek évszázadokon át magával 

hordott romboló küldetése — az ’’ősmongol ügy” («старое монгольское дело») [237. 

old.].

A város nagyságát zengő ’’hivatalos” mítosznak a Pétervárban csak erejüket 

vesztett darabkái bukkannak fel mintegy önmaguk paródiája ként. A Prológus zagyva, 

’’pozitivista” okoskodásának is mindössze annyit sikerül leszögeznie, hogy az ’’isteni 

eredetű város”, ”a cár székvárosa”, mely eredendően az orosz birodalomhoz tartozik, 

bár nem orosz, és amely kulturális központ is egyben — csupán egy kiterjedés nélküli 

matematikai pont a térképen. Létezését ezen kívül csak könyvek és körlevelek igazolják 

— az egész Oroszországot elárasztó bürokrácia.

1.2.2.3. Az irreális Pétervár ábrázolásának tradícióját már Gogol és Doszto

jevszkij megteremtették.50 A Pétervár Pétervára is egy eredendően irreális város költői

50 ’’Minden csak csalás, minden csak ábránd, semmi sem az, aminek látszik.” Gogol Ny. V. A 
Nyevszkij Proszpekt. (.Невский проспект). Ford.: Makai I. — In: Gogol Ny. V. Az őrült naplója. 
A Nyevszkij Proszpekt. Két elbeszélés. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1979, 100-101. old. Lásd 
még: Dosztojevszkij F. M. A kamasz. (Подросток). Ford.: Szőllősy K. Európa Könyvkiadó, Bu
dapest, 1982, 171. old.: ”Ha most eloszlik és felszáll ez a köd, vajon nem száll-e el vele együtt ez az 
egész latyakos, nyálkás város, eltűnik, mint a fust, s a helyén nem marad egyéb, mint a régi finn 
mocsár, s a közepén dísznek talán a bronzlovas agyonhajszolt, tüzes párát lehelő paripáján?”

A városkép Gogol-reminiszcenciáinak (akkurátus egyformaság, ártalmas klíma, ördögi fé
nyek, árnyak, különös események, tér-idő keveredés) teljes gyűjteményét találhatjuk A. Belij már 
idézett Мастерство Гоголя c. tanulmányának 3. fejezetében a 181-185. oldalakon.
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megjelenítése. A külső képet lefestő rigorózus aprólékosság Belij számára művészi esz

köz. A sugárutakon, a rakpartokon, a szigetek líneáin, amit a legkézzelfoghatóbbnak 

vélnénk, az a legvalószerűtlenebb. A pétervári ködben még a leghatalmasabb épületek 

sincsenek helyhez kötve a térben. Legtöbbször a színek sem tisztán elkülöníthetők: több 

szín keveredik egymással valami bizonytalan, tompa árnyalatot képezve. Minden vi

szonylagos: ahogy közelítünk hozzá, úgy változik, akár az árnyék.

Belij Pétervára árny város.

A puszta képzelet szüleménye, csak ”úgy tűnik”, hogy van. A várost elénk vetítő 

valamennyi kép önmagán túlra mutat, metafizikus tartalmakat jelenít meg. Bár szimbó

lumok jelentéstartalmának ’’meghatározása” mindig együtt jár az adott kép végtelen asz- 

szociációs lehetőségeinek51 drasztikus beszűkítésével, most mégis megemlítenék néhá

nyat a városkép meghatározó elemei közül.

Pétervár és szigeteinek kapcsolata a műben szélsőségesen ellenséges. Két véglet 

megszemélyesítői ők: a kozmoszé és a káoszé. Pétervár általában mint az ész-elvek 

alapján elrendezett kozmikus világ [19. old.] áll szemben a szigetek ösztönös, kaotikus 

irracionalitásával. Néha azonban szerepet váltanak [24 old.], s ilyenkor a szigetek sza

bad, természetes célszerűsége52 mint hitelesebb rend támad Pétervár erőszakoltan me

rev, igazságtalan káoszára. A harc során a szigetek szeszélyesen tornyosuló felhőrajokat 

[32. old.], Pétervár pedig sugárút-nyilakat röptét ellenfelére. A szigetekhez tartozik még 

egy kevés fonnyadt zöld, bűzlő kocsmák, mocskos bérházak, nyomor és a gyárkémények 

füstölgő távlata. Pétervárott viszont nincsenek távlatok, mivel a nyílegyenes sugárutak 

jelentik a végtelent [22. old.]. Pétervár jellegzetes attribútumai a keletiesen sárga hivata

lok, a gépi civilizáció fenyegető hangja — az autókürt, a korlátoltan racionalista gon

dolkodásra utaló villamosvasút, az óriási, komor háztömbök, és természetesen az 

”emberláb-áradaf ’ («людская многоножка»), A két szemben álló világ határai a rak

partok, közöttük pedig aNéva hánykolódik, mely főleg érzelmi tartalmakat jelenít meg, 

hacsak nem éppen az alvilág folyója, a Lethé [24. old.]. Fölötte dübörög a fekete híd, a 

hatalmi erőszak jelképe [19. old.], mely az irracionalitás talajába mélyen behatolva és a 

ráció fegyvereivel fölvértezve egyelőre ura a helyzetnek [19, 21, 32. old.].

Ld. erről Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М, 
«Искусство», 1976, 12-13. old.
52 Kant beszél a természetről, ’’mint művészet és cél nélküli célszerűség”-ről. Kant I. Az 
ítélőerő kritikája. {Kritik der Urteilkraft.) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979, 268. old.
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A pétervári utca hidege csontig hatol a járókelőkbe [29. old.]. Meleg helyiségben 

aztán dermesztő hidegrázással olvad ki belőlük. E mindent átjáró hideghez asszociálható 

az orosz bürokratikus irányítás ördögi köre. Az éghajlat egészségtelensége közhely 

ugyan, de fontos; még aDudkint gyötrő gonosz szellem is beismeri: ”a pétervári klíma... 
még nekem is árt”; («климат Петербурга... и мне вреден») [295. old.].

De van a városnak egy, még az eddigieknél is veszélyesebb tulajdonsága, amely 

viszont egyáltalán nem közismert [297. old.]:
”A pétervári utcák egy kétségbevonhatatlan tulajdonsággal bírnak: árnyékká 

változtatják a járókelőket; az árnyakat viszont a pétervári utcák átváltoztatják emberek
ké.”

(«Петербургские улицы обладают несомненнейшим свойством: 
превращают в тени прохожих; тени же петербургские улицы превращают в 
людей») [36. old.].

Pétervártehát — az árnyak városa is.
Aki pedig tudatlanságában valamilyen kárt szenvedne emiatt, annak panasza 

semmiképp sem orvosolható. Hiába ad be ugyanis kérvényt a "látható világ” valamely 

intézményéhez, mert az árnyak — és velük az egész város — teljesen más világhoz tar
toznak:

"emlékművekkel különösképpen felékesített székes fővárosunk a túlvilági hon
hoz is tartozik...”

(«столичный наш город, весьма украшенный памятниками, 
принадлежит и к стране загробного мира...») [295. old.].

A mit sem sejtő turistának így váratlan utazásban is része lehet — mégpedig a 

város negyedik dimenziójában, vagy esetleg találkozhat onnan jött vendéggel:
’’Pétervárott a tér bármely pontja... képes kivetni e (negyedik — В. E.) dimenzió 

lakóját, s tőle nem óv meg a fal.”
(«любая точка петербургских пространств... способна выкинуть 

жителя этого измерения, от которого не спасает стена») [298. old.].
Ugyanígy nem nyújt biztonságot a folyó sem, hiszen az árnyak a szigetekről lassanként
Pétervár kozmikus világába is átszivárogtak:

’’...elkorcsosut faj indult meg a szigetekről — se emberek, se árnyak — megtele
pedve a két, egymásnak idegen világ határán.”

(«...род ублюдочный пошёл с островов — ни люди, ни тени, — оседая 
на грани двух друг другу чуждых миров») [21. old].

Е sziluettek alkotják a gondolattalan és akarattalan, nyüzsgő embertömeget. Az 

”emberláb-áradar («людская многоножка») a platóni idea-tan parodisztikus földre 

szállításaként is fölfogható, minthogy e formátlan massza nem csak összességében, de
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egyedeire lebontva sem alkot nemhogy eszményit, de még kerek egészet sem: az egye- 

dek is különböző tulajdonságaik ötletszerűen felvillanó laza halmazából állnak. Belij 

egyszerűen csak keménykalapok, tollak, kabátok, sétapálcák, fülek, bajszok és orrok 

pusszta halmazaként jeleníti meg e sokaságot [25, 56, stb. old.]. A groteszk 

elszemélytelenítés odáig ’’fajul”, hogy a műben talán a legritkábban előforduló szó az 

’’ember”; a szereplőket nevük, státuszuk, esetleg szembetűnő ruhadarabjaik jelölik — ”a 

sziluetteknek arcuk nincsen” («силуэта лиц не имеют») [37. old.].

A mű logikáját követve könnyű belátni, hogy az említett két fogalom — 

’’ámyváros” és ”az árnyak városa” — tautológia, amely kétféle megközelítésből bár, de 

ugyanazt jelenti: a Péíervár Pétervára nem rendelkezik objektivitással, mert benne a 

jelenségvilág sohasem különíthető el a szubjektumtól. A Pétervár tehát a szubjektum 

olyan sajátos terméke, szubjektív tartalmak — gondolatok, hangulatok, ér

zések, emlékek — olyan kivetítődése, amely nem több, mint képzet, árny, de 

amely képes az őt teremtő szubjektumtól teljesen elszakadni, sőt, személyiségétől meg

fosztva, árnnyá változtatni magát a szubjektumot akár még többszörösen is:

’’Saját magának árnyéka volt... Ó, orosz emberek, orosz emberek!... az árnyakat 
ne eresszétek el a szigetről... gomolyokban szálló ködök árnyékaivá váltok...”

(«Он был своей собственной тенью... О, русские люди, русские люди!... 
теней не пускайте вы с острова:... вы становитесь тенями клубообразно 
летящих туманов...») [28. old.].

Maga az ámyváros pedig, a benne testet öltő hangulati tartalmak rendkívüli 

változatosságának eredményeként hihetetlenül sokféle köntösben képes megmutat

kozni. Néha mint rémlátomás tűnik fel az ördögi civilizáció félelmetes képeiben: a kira

katok torkán át és a viliódzó reklámokból a földre ömlő vöröses-sárgás pokoli fénynya

láboktól marcangolt Nyevszkij Oroszország távlataiból a Gyehenna tüzének látszik. Am 

ha ismét közelítenénk felé,

”az iszonyú fényözön lassanként szétoszlana... S nem is lenne semmiféle Gye
henna...”

(«...тебя ужаснувший блеск медленно растворился бы... Никакой 
Геенны и не было б...») [49. old.].

Itt Belij újból negligálja a Pétervár-mítoszokat, hiszen még ördöngösségétől is megfoszt

ja a várost, s csak annyit állít róla, hogy teljesen kiismerhetetlen53. Ünnepnapokon vi-

53 Biok is ’’megfoghatatlannak” nevezi Pétervárt:
«О город мой неуловимый, Зачем над бездной ты возник..»
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szont Pétervár csillogó-villogó lakkba öltözik, szemkápráztatóan szikráznak tűtomyai 

[106. old.].

Az említett két hely groteszkig eltúlzott színessége, expreszszivitása azonban 

nem jellemző a Pétervár Pétervárára. A város roppant gazdag palettáján a sötét, a szürke 

és a színtelen uralkodik. Pétervár esztétikai értelemben is az ár ny а к, 

árnyalatok birodalma. A látvány szintjén a negatív esztétikai értékek van

nak túlsúlyban a műben, csak ritkán engedve teret a látszatok birodalmában a szépnek:

”A Néva fölött futott le az óriási és bíborvörös napkorong a gyárkémények mögé: 
a pétervári épületeket leheletvékony füst vonta be, és mintha megolvadtak volna, pihe
könnyű füstös-ametiszt csipkévé változtak”;

(«Над Невой бежало огромное и багровое солнце за фабричные трубы: 
петербургские здания подернулись тончайшею дымкой и будто затаяли, 
обращаясь в легчайшие, аметистово-дымные кружева») [147. old.];

”А pihekönnyű csipke a reggeli Pétervár formáját öltötte. Pétervár könnyed és 
csodás fényben fölragyogott.”

(«Легчайшее кружево обернулось утренним Петербургом. Петербург 
расцветился легко и причудливо» [201. old.].

A klasszikus szépség halálának Belij egy alfejezetet szánt ”A Nyári кегГ 

{«Летний сад») címmel. A kert csodált pompája a legszürkébb banalitásba olvadt:

’’Prózaian, elhagyatottan ide s tova futottak a Nyári kert ösvényei;... Komor volt a
Nyári kert.”

(«Прозаически, одиноко туда и сюда побежали дорожки Летнего 
сада;... Хмурился Летний сад») [142. old.].

A szép elhagyta ezt a várost: koporsó takarja a gyönyörű szobrokat, elmúlás előtti féle

lembe dermedt a Nyári kert. A színek és hangok váratlan harmóniája a fejezet végén 

csak a teljes enyészetet megelőző illúzió [145. old.].

1.2.3. A Pétervár árnyai

1.2.З.1. A különös város árnylakói a modem kor teremtményei.54 

Bonyolult lelkűkben a való világ káosza tükrözdik: mindent tagadás és előítéle

tek, kétkedés és üres remény, bizonytalanság, félelem. Egy "átmeneti korszak" "átmeneti

(”Ó, megfoghatatlan városom, Miért is keltél ki a mélyből..”). Блок A. A. 
Возмездие. Петербург, «Алконост», 1922, 22. old. Fordítás tőlem — В. E.
54 «Андрей Белый, ...’вжившись в Петербург’, увидел жителя этого города как 
невиданный еще исторический феномен.» Долгополов Л. К. Андрей Белый и его роман 
«Петербург». Л., 1988, 7. old.
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hősei"55 ők, akik a jövő iszonytató rémképei előtt kapkodva próbálják összeszedni a 

múlt töredékeit az eltűnni látszó jelenben [145. old.]. A ’’történelem örvényében” e szá

nalmasan sodródó figurák tudatában mint tükörben villannak fel Kelet és Nyugat hajdan 

volt egységes eszmerendszereinek szilánkjai. Maguk is fölfoghatok eszmetöredékek 

megtestesítőiként, személyiségük felbomlóban van, tetteiket látszólag külső hatások 

determinálják.

A mű lírai hangvételű: a figyelem középpontjában mindig a szereplők feszült 

lelkiállapota áll, amely közvetlen környezetüket legalább annyira formálja, mint ameny- 

nyire ők maguk tárgyak vagy külső hatások által befolyásoltak. Belij feloldhatatlan 

konfliktushelyzetekben, szimbolikusan ábrázolja ’’marionett-hőseit”. A szimbólumok 

asszociációs körökbe szerveződve folytonosan ismétlődnek, ám a már adottnál maga

sabb vagy éppen alacsonyabb szinten térnek vissza mindig. E körforgásból sajátosan 

szerkesztett spirál épül ki a Pétervárhan. írói mítosz születik arról, hogyan ítélik 

meg az egyes sze replők a helyzetüket, mennyire tudatosan élik meg személyiségük le

épülését, miként próbálkoznak kilépni a kilátástalan körforgásból és milyen szerepük 

lehet még sorsuk alakításában.

Egyre világosabb azonban, hogy a ’’sors” fogalma az etikai-esztétikai értelemtől 

eltávolodva mindinkább a fátumszerű ’’vaksors” felé tendál. Természetesen, megszemé

lyesítője, az ”egyszer csak' («вдруг»)56 sem független a szubjektumtól: a gondolkodás 

undorító hulladékaiból kövérre hízik, miközben teremtőjét lassanként elfogyasztja [39. 

old.].

Váratlan fordulatok nagy ritkán kellemes élményt is nyújthatnak a Pétervárban. 

Kiélezett konfliktushelyzetben valamelyik szereplő tudatában ”egyszer csak’ egyre szé

lesebbé válik valami, általánosítódik, és háttérbe szorít minden más tudati tartalmat. A 

szereplő hiába igyekszik megfejteni a különös lelkiállapot okát — az mindinkább el

uralkodik énje fölött. Majd amikor az elemző magatartás már teljesen lehetetlenné vált, 

hirtelen, mintegy véletlenül, fény derül az addig rejtett, mindent összekapcsoló lényegre

55 V.ö.: a klasszikus hőstípus hegeli meghatározásával: ”A hőskorban,... ahol az individuum 
lényegien egységes, az objektivitás pedig, belőle indulván ki, a sajátja, és az is marad, a szubjektum 
teljességgel és kizárólag azt akarja tenni, amit tesz, és a történteket maradéktalanul magára is veszi.” 
Hegel G. W. F. Esztétika 1-11. (Aesthetik.) Rövidített változat. Ford.: Tandori D. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 87. old.
56 «Вдруг» — felkiáltással bevezetett váratlan fordulatoknak Gogol és Dosztojevszkij művei
ben is kulcsszerepük van, Belijnél azonban az ”egyszer csak"-ok önálló szubjektumként életre keltik 
az őket szülő személyiség meg nem élt énjét, az ’’árnyékát” [39. old.].
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[pl. 211. old.]. E megvilágosulások valamely transzcendens metafizikai princípiummal 

— főleg a "hosszú és szomorú” («длинный и печальный») eszményével — való pilla

natnyi egyesülésként értékelhetők. A ’’hősök” katarzisélményként élik ezt meg, hisznek 

neki, és teljesen belefeledkeznek. A reveláció során tudat alatt visszaemlékeznek vala

mire, ami kezdettől adott volt számukra, csak nem látták, s ami konfliktusaik feloldását 

adhatja.

A szereplők tudat alatti és tudatos világán keresztül Belij így műve egészét be

építi egy időtlen mitologikus folyamatba, melynek elemeit aztán sza

badon variálja. Minden, ami csak előfordul a Pétervárhan, elszakíthatatlan része ennek 

az örök folyamatnak. E mitologikus rendszer minduntalan beavatkozik a szereplők sor

sába, ugyanakkor ők maguk is visszahatnak rá, bejárva a számukra kijelölt mitikus sze

repkört.

1.2.З.2. E mitologikus folyamat legnagyobb jelentőségű eleme I. P é t e r alak

ja. A városalapító cár szerepe a Pétervárhan a Nyugattal asszociálódik, ám dehistorizált, 

és az alkotással homlokegyenest ellenkező, groteszk értelmű.

Péter mindig művészi reminiszcenciák — a Bolygó Hollandi vagy a Bronzlovas 

képében jelenik meg a műben. Élete kritikus pillanataiban szinte valamennyi szereplő 

szembe találja vele magát. Valami különös sejtelmesség, félhomály lengi körül a cár 

félelmetesen fenséges alakját, ezért kezdetben keveset tudunk róla. Lényének kétértel

műsége azonban végig hangsúlyos:

’’Kétértelmű kifejezés kettőzte meg az arc fémjét...”
(«металл лица двоился двусмысленным выраженьем...»)

”...а bronz szemgödrökben bronzgondolatok zöldelltek...”
(«...в медных впадинах глаз зеленели медные мыслы...») [99; 215. old.].

Kettőzött jelleműnek látta őt Merezskovszkij is, az őselemekből vezetve le lényének 

ellentmondásait.57 Falconet lovasszobrát is ellentétek — az ösztönök és az emóciók, az 

akarat és az értelem — egyensúlyának jól eltalált dinamikája teszi oly hatásossá.

De a péteri alak kettősségének egyensúlya véget ér ott, ahol megdől az emberi lét 

célszerű szervezhetőségének és ész-elvek alapján történő irányíthatóságának igazsága. 

Ezen túl lényének emberi arculata elvész, s a Pétervárhan az egész alak már a pusztítás

57 Merezskovszkij D. Sz. Nagy Péter. (Пётр и Алексей.) ’’Dante Kiadás”, Budapest, 1926,
126. old.
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démonává átváltozva jelenik meg. Péter ördögi erőkkel való kapcsolatára utal, hogy 

többnyire éjjel tűnik fel, és zöldesen foszforeszkáló holdfény övezi bronzfiguráját.

íme hát a lényeg, amit a szigorú tekintetű szobrot burkoló félhomály elfed. íme a 

fémből formált gondolatok:

”—Igen, igen, igen... —Én vagyok... —Jóvátehetetlenül pusztítok”
(«—Да, да, да... —Это - я... —Я гублю без возврата») [215. old.].

Ám a groteszk rémség — csakúgy, mint maga a város — csupán távolról félelmetes. 

Bronzlovát hajszolva, gránitot daraboló, iszonytató patadobogással üldözi a sziluetteket 

— de nem éri őket utol. Igaz, atyai ölelése Dudkin vérébe oltja a pusztítás szellemét — 

ám a szerencsétlen megszállott sem egész Oroszországot pusztítja el "jóvátehetetlenül", 

csak egy aljas provokátort.

A Pétervárban kulcsszerepet töltenek be a görög-római mitológia istenei, bár 

csak közvetve vannak jelen a mű világában. A mitikus hősök a szereplők tudatos-, sőt 

ösztön-énjének legrejtettebb tartalmait hozzák felszínre, és öntik formába gazdag jelen

téstartalmuk segítségével. Kerényi szerint a mitológia isteneinek küldetése éppen az, 

hogy felmutassák és megjelenítsék az ember számára az őt körülvevő világmindenség 

rejtett összefüggéseit.58

Érdekes, hogy míg a regény központi történelmi alakja, Péter, szinte végig 

megmarad önmaga és a Bolygó Hollandi mitikussá vált szerepében, és csak a mű legvé

gén változik árnyékká, addig a többi szereplő metamorfózisok végtelenül bonyolult so

rozatán megy keresztül, s eközben a legkülönfélébb mitológiai alakok szerepkörét játsz- 

sza-szenvedi újra.

Tanúi lehetünk így a Pétervárban annak, hogyan változik át Apollon 

Apollonovics szenátor formaadó Apollón istenből, a princípium individuationis 

megszemélyesítőjéből magányos Sziszüphosz-szá, teremtő Zeuszból a fia bosszújától 

rettegő Kronosz-Szatumusz-szá, és hogy az aranymundéros, jégszívű államférfit, az 

idők urát, hogyan változtatja át maga az idő agórafóbiás, aranyértől szenvedő, tehetetlen 

vénemberré, megolvadt hócsomóvá [343. old.].

Nyomon követhetjük a szenátor géniuszából életre kelt fekete bajszos idegen — 

Dudkin — groteszk apoteózisának történetét: láthatjuk, hogyan változott kis batyu

val felfegyverzett Pallaszból anarchista Dionüszosszá, művész-vezérből zongorabillen-

58 Kerényi K. Hermész, a lélekvezető. Magvető Kiadó, Budapest, 1984, 65. old.
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tyűvé, majd végül, legyőzött áldozata fölé kerekedve, — tanítómesteréhez hasonlóan — 

, hogyan vált maga is lovassá.

A ”hosszú és szomorú” («длинный и печальный») krisztusi ideáljához egyedül 

mérhető, makulátlanul tiszta ciprusember, L i h u t у i n becsületén folt esik, és — ha

bár bűnt elkövetni még így is képtelen [ld: 195, 365. old.] — végső kétségbeesésében 

egy egész sor olyan képtelenséget művel, amely kívül áll minden elképzelhető normán. 

Megmagyarázhatatlan magatartása végül teljesen elválasztja őt az emberektől. Előbb 

visszataszító, dühöngő őrültté változik át, majd sátáni attribútumokat vesz fel [359. 

old.].

A szenátorfí száz arca talán fel sem idézhető: szépség és torzszülött, nagyvilági 

dandy és keleti ember, kantiánus és keleti bölcs egy személyben. A tiszta ráció híve, de 

képekben gondolkodik és ésszerű gondolatait meghazudtolva ösztönösen cselekszik. 

’’Mindent szabad” — hirdeti, ám megtenni bármit is gyáva, lelkében a pusztítás szelleme 

és az erőszaktól való félelem egymással küzdenek. Sokszínűsége csak látszat: mögötte a 

lényeg a tökéletes azonossághiány. Nyikolaj Apollonovics szenátor-atyja, 

és a terrorista Dudkin kettős tükörképe.

A műben talán az ő kálváriája a legteljesebb: hősszerelmes Hermannból vörös 

bohóccá, majd vörös dominóvá, tétova teoretikusból Szaturnusz apja életét fenyegető 

két lábon járó, ősturáni bombává változik. (Mivel azonban felrobbanni képtelen volt — 

ő a tér démona, de atyjáé az idő! — Nyikolaj Apollonovics nem többnek s nem is keve

sebbnek érezte magát, mint egy nagy nulla.) A hasában ketyegő időzítő szerkezettől vi

szont fokozatosan elveszítette az érzékei fölötti kontrollt, és ’’égnek meredő hajként fe

szült meg egész teste” («всё тело было, как волосы, — дыбом ...») [258. old.]. А 

darabokra szaggatott Dionüszosz fájdalmát élte át eközben. Ebben az állapotában ron

tott rá a bosszút lihegő Mefisztofelesz-Lihutyin. És Dionüszoszunk nem védekezett: 

elfogadta a szenvedést:

”... az érzések pedig darabokra szakadtak, ahogy darabokra szakadt maga az 
”én” is; az ”én” szétrobbanásából pedig várta, hogy vakító fénynyaláb lobban majd fel, 
és atyai hang szól onnan hozzá...: —Szenvedtél értem: én itt vagyok fölötted. — Am 
hang nem jött, fény sem volt. Sötétség volt. /.../ Mert nem szenvedett ő senkiért: meg
szenvedet önmagáért...”

(«... чувства ж были разорваны, как разорвано самое «я»; из разрыва 
же «я» — ждал он — брызнет слепительный светоч и голос родимый оттуда 
ему изречет...: — Ты страдал за меня: я стою над тобою. ... Но голоса не
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было. Светоча тоже не было. Была — тьма. /.../ Потому что он ни за кого не 
страдал: пострадал за себя...») [372. old.].

Futtában fel-fel csapódó fantasztikus kabátja vergődő angyal szárnyaira emlékeztetett... 
Végül a botcsinálta apagyilkos a kereszten végezte. Atyja többszörös látomásban meg
sejtette a fiú szenvedését, de nem tehetett érte semmit:

”—íme — a szenvedőn nevetésre torzult száj, íme — a búzavirágkék szemek, ím 
— a fénybe emelkedő haj... a keresztformán megfeszülő Nyikolaj Apollonovics ott 
szenved a tündöklő fényesség birodalmában, s szemei tenyerének vörös sebeire tekinte
nek;”

страдальчески усмехнувшийся рот, вот 
светом стоящие волосы...

(«—Вот
василькового цвета, вот 
раскинутый Николай Аполлонович там страдает из светлости светов и 
указует очами на красные ладонные язвы») [374. old.].

глаза
крестовидно

1.2.4. Az elidegenedési folyamat ábrázolása

A fenti metamorfózisok részletes elemzése helyett itt csak a végső következteté
seket ismertethetem.

1.2.4.1. Az ifjabb Ableuhov kálváriáját az imént teljesnek neveztem. Az idézett 
részlet ugyanis ritka kivétel az alól, hogy a Pétervár szereplői többnyire úgy jelennek 

meg mitológiai alak példájával asszociálható szituációban, hogy közben ezt nem élik át 
tudatosan. S amellett, hogy a mítoszból mindig csak bizonyos attribútumokat vesznek át, 
míg másokat elhanyagolnak, legtöbbször ki is egészítik az átvett jelenségkört valamivel, 
ami az eredeti jelentéséhez nem tartozott hozzá.- (Nyikolaj Apollonovics megfeszítteté- 

sének például apja látomásában a víz és a lég mellett meghatározó eleme a lobogó tűz, 
ami pedig az eredeti mítoszban nem szerepel.) Továbbá, az átváltozások sorozatában 

megőriznek és folyamatosan továbbvisznek egy-egy lényeges vonást korábbi állapotaik
ból. így természetes, hogy az átváltozások nem tekinthetők teljes átlényegülésnek.

Az árnyak metamorfózisainak asszociatív szerepe van a műben. Az általuk keltett 
asszociációk nem a szereplők egyéni életútjává állnak össze, hanem ennél sokkal tágabb 

asszociációs körré, amely tulajdonképpen végtelen számú elemet tartalmaz. 
Egy adott szereplő ugyanakkor több asszociációs körbe beépíthető. így a Pétervárhon az 

asszociációs rendszerek szinte végtelen sokasága tárható fel.
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1.2.4.2. A személyiségproblémákat kiváltó megkettőződés szempontjából két 

nagy asszociációs rendszere van a műnek: az első kört a megkettőződés egyéni szintű 

aspektusai, a másodikat pedig ugyanennek a problémának a kollektív vetületei alkotják, 

melyek vizsgálatára a jelen keretek nem adnak lehetőséget.

A megkettőződés egyéni szintű megnyilvánulásainak három fokozata ismert.

Az első az elidegenedés állapota, melyben a szubjektum teljesen tehetetlennek 

érzi magát környezetével szemben — úgy látja, hogy a jelenségvilág egész lénye fölött 

eluralkodott. Jung személyiségmodellje az elidegenedésre érdekes magyarázatot adott. 

Szerinte a freudi háromféle tudat (Es, Über Ich, Ich) harmadik eleme, az ”En”, nem 

jelenhet meg a külvilág felé, mert hozzáadódik egy ’’maszk” — a ’’Persona”. Ez teremti 

meg az egyén és a közösség között a kapcsolatfelvétel lehetőségét.59 Az egészséges em

ber Personája kellőképpen rugalmas, képes az énnel bizonyos mértékig azonosulni. Az 

elidegenedés ott kezdődik, amikor a Persona merev, és különválik az En-től. Az embert 

ilyenkor a státusza uralja, amely mögött a személyisége háttérbe szorul. Mindennek jel

legzetes megnyilvánulási formája a túlzott hivatástudat, amely a Pétervár több szereplő

jére is jellemző: Ableuhov szenátor, Dudkin, Lihutyin. Az ellenmpólus itt Nyikolaj 

Apollonovics — neki ugyanis a Personája hiányzik. Ennek következtében normális in

terperszonális kapcsolatok kialakítására képtelen: zavart, beszéde megformálatlan, part

nerére nem figyel.

Az emberi személyiség fölé emelkedő jelenségvilág megjelenítésének vezérmotí

vumai emlékeztetnek a buddhizmus Májá fátylára, amely bonyolult szövedékével elta
karja az ember szeme elől a világ rendjét megalapozó igazságot.60

Az európai kultúrkörben a "Majá fátyla"-jelenség a schopenhaueri filozófia köz

vetítésével vált ismertté. Nietzsche értelmezésében az apolloni princípium 

individuationis a látszat másodlagossága mellett azonos erővel hangsúlyozza a látszat 

szépségét, a szépség által keltett esztétikai élmény magasrendűségét61. A látszat és a 

lényeg kettősségének problémája végigvonul az egész Péterváron. Talán e meghatározó 

tendenciát ellenpontozandó hangzik el a következő, meglehetősen groteszk szerzői

59 Jung C. G. Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten. Zürich, MCMXLV,
50. old.
60 von Glasenapp H. Az öt világvallás. (Die fünf Weltreligionen.) Ford.: Pálvölgyi E. Gondo
lat, Budapest, 1984, 137. old.
61 Nietzsche F. A tragédia születése. Bp., 1986, 27-28; 208. old.
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megjegyzés, mely Apollon Apollonovics külsejének költői nevét meghazudtoló, semmi

féle pozitív esztétikai mércével nem mérhető torzságára utal:

"amilyen a külső kép, ugyanolyan a lényeg is"
(«каков видимый вид, такова и суть») [225. old.].

На a fenomenális világ már teljesen eluralkodik a személyiség fölött, s ezzel 

együtt megfosztja őt az értelmes cselekvés lehetőségétől is — az emberi lét értelmét 

veszti, kiüresedik. így viszont a jelenségvilág determináló hatása önmaga ellentétébe 

válthat át: az ember úgy érzi, hogy körülötte a külvilág megszűnt létezni; ezért magába 

fordul, és végérvényesen egyedül marad tudattartalmaival.

A személyiség felbomlásának második lépcsőfoka — az egyén elmagányosodá

sa. A legrejtetteb tudattartalmak kerülhetnek ilyenkor felszínre — a Pétervár szereplői

nek esetében rémlátomások formájában. Furcsa tágulást érez ilyenkor az egyén, és tuda

tában úgy véli, benne van az egész világmindenség: minden egymás mellé kerül most 

egyszerre — és minden összekavarodik. A dolgok elvesztik azonosságukat, az ember 

arra is visszaemlékezik, ami soha nem történt meg vele. Mindezek a soha nem látott és 

mégis ismerős képek a tudattalanból rémlenek fel, melyet Jung személyes és személyte

len, azaz kollektív szférákra oszt62.

A kollektív tudattalan — amely az állatősökig nyúlik vissza — rejti magában az 

általános emberit. Ennek formái az archetípusok.

A személyiségproblémák szemszögéből nézve legfontosabb közülük az Árnyék 

— a ’’fekete testvér”: mindaz, amivel az ember nem azonosul, de lényében tudat alatt 

benne van. Az emberi tapasztalás őskezdeteitől eredő kollektív tudattalan a képek és 

szituációk hallatlan tarkaságát hozza felszínre — tér és idő tökéletes szinkronitá- 

sában.

A befelé forduló szubjektum rég elhalt őseivel találkozhat ilyenkor, vagy megüt

közhet meg nem élt énjével — azaz árnyékával. Ezt az élményt a Pétervár valamennyi 

szereplője átéli, a két Ableuhov és Lihutyin különösen tragikusan. Ok ugyanis ’’én

ideáljukat” túlságosan komolyan vették, s így tudattalan világuk hirtelen felismerése 

katasztrofális volt számukra (lásd a szenátor és a kisember (обыватель), a szenátorfí és 

az apagyilkosság, a ciprusember és a képtelen tettek, illetve az erőszak viszonylatokat).

62 Jung C. G. Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten. Zürich, MCMXLV,
30. old.

47



A tudatalatti felszínre kerülésének szimbolikus ábrázolására Belij felhasználja az 

antropozófía spirituális tapasztalatának elemeit: tágulás-élmény, bolygóközi száguldás, 

éteri lét. Gondolható, hogy mindez alaposan igénybe veszi az embert — és a 

Pétervárban nem vezet semmilyen konkrét pragmatikus eredményre.

Az elszemélytelenedés utolsó stádiuma ugyanis a ”meddő és léha szellemi ját élé' 

(«праздная мозговая игра») — a Pétervár fő strukturáló mechanizmusa. A végtelenbe 

tágulás tér-idő szinkronitásának következtében minden együtt van vagy éppen helyet 

cserél: Kelet és Nyugat, jelen és múlt, személyes és személytelen. Az okság teljesen 

megszűnik — vele együtt érvényét veszti a morál. Az egyén ezzel minden tájékozódási 

lehetőségét elveszíti, mert más lesz ”...a gondolat, más a tett és más a tett képe. Az ok 

kereke nem gördül közöttük...”63. A szubjektum ekkor saját, szeszélyesen felszínre törő 

tudattartalmait kezdi kivetíteni a környezetére. Szubjektum és objektum ezzel helyet cse

rél, vagy inkább azonosul egymással, visszatér egymáshoz — és a mitolodikus életérzés 

alapjaihoz. A kivetített gondolatok (köztük a meg nem élt ”én”, az Árnyék is!) 

objektivizálódnak, a logika testet ölt [239. old.].

És ezzel a kör bezárul, mert az immár tárgyiasult tudattartalmak ismét megkezdik 

a maguk elidegenítő hatását.

A ”meddő és léha szellemi játék’ így örök körforgásban folyik tovább.

63 Nietzsche F. Im-ígyen szóla Zarathustra. (Also spräch Zarathustra.) Ford.: Dr. Wildner Ö. 
Grill Károly Könyvkiadó Váll., Budapest, 1908, 48. old.
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2.
A szerzői pozíció

»64’’Zavaros mű, a zsenialitás jegyével.

Alekszandr Biok közismerten szellemes megjegyzésében, amellyel Andrej Belij 

Pétervár című regényét értékelte, nyilvánvalóan benne rejlik az a gondolat, hogy a re

gény szokatlan, nehezen érthető és kaotikus sajátosságai elválaszthatatlanok a művészi 

egész magas színvonalától. Hiszen ”a zsenialitás jegyét” az egész mű hordozza, nem 

pedig annak csupán néhány véletlenszerűen kiválasztott eleme.

A Pétervárhan az elbeszélői hang közismert zavarossága és csapongó stílusa 

ellenére létrejön a részekre darabolt világ egységének és az érthetetlen, de mégis isme

rős tartalmak átélhetőségének érzése. Ez az élmény elsősorban a már említett 

archetipikus minták hitelességének és életszerűségének, valamint a motívumszerkezet 

következetességének köszönhető.

A jelen fejezet okfejtéseinek célja abban áll, hogy körbejárjanak néhány gondola

tot Andrej Belij elbeszélői stílusának bonyolultnak tűnő fogásaival kapcsolatban, és 

hogy felkutassák mindezek feltételezhető összefüggését a regény általános koncepciójá

val.

Ebben a fejezetben megpróbálkozom a Pétervár szerzői pozíciójának szisztema

tikus elemzésével. Természetesen itt nem áll szándékomban értelmezni a regény para

dox vonatkozásait avagy magyarázatokat keresni a számtalan ködös megnyilvánulására, 

minthogy ezek — éppen a szimbolikus ábrázolás lényege szerint — nem is ragadhatóak 

meg a teoretikus érvelés módszereivel. A tárgyalásra kerülő poétikai kérdéseket elsősor

ban funkcionális szempontból kívánom megvilágítani, a szemantikai szempontokkal 

szemben tehát a szerzői pozíciónak a mű szerkezeti felépí

tésében, vagyis a mondandó megformálásában betöl

tött szerepe lesz elsődleges.

64 «Сумбурное произведение с отпечатком гениальности.» Блок А. Судьба 
Аполлона Григорьева. Idézi: Долгополов Л. К. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 
1988, 56. old. Fordítás tőlem — В. Е.
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A beliji próza szerzői pozíciójának hajlékonysága és szokatlan dinamizmusa 

jelentősen eltér az orosz nagyregénynek a tolsztoji hagyományokból ismert egyenletes, 

méltóságteljesen áradó elbeszélői hangjától. Tradicionális elemei főleg az orosz iroda

lom pétervári vonulatával, Gogol és Dosztojevszkij narrációjával mutatnak rokonságot. 

Andrej Belij azonban széles körben alkalmaz olyan újszerű írói megoldásokat is, ame

lyek unikális, korábban ismeretlen lehetőségeket nyitnak az elbeszélés számára, és az 

emberi tudat spontán folyamatainak ábrázolásában korábban ismeretlen élményszerű

séget valósítanak meg.

Belij koncepciózusán és sokszor eltúlozva használ olyan bonyolult narrációs 

technikákat, melyek a mondandó fő szálainak követését minduntalan megzavarják és a 

leírtak értelmezését számtalan, egymással akár ellentétes irányba szétágaztatják. Ez az 

oka annak, hogy a regény interpretációi bővelkednek ellentmondásokban és félreérté

sekben.

Belij elbeszélői stratégiája az emberről kialakított egyénien új koncepciójával áll 

szoros kapcsolatban. Ez a koncepció a jövő felé fordul65, ahol az emberi tudat a három 

dimenzió és az időbe zártság korlátáit leküzdve, kozmikus mértékek szféráit kísérli meg 

átfogni66. Bonyolult írói eszközeinek funkcionális szerepe abban áll, hogy szélesebbre 

tárják az irodalmi szöveg értelmi határait67, hogy a transzcendencia felé emeljék föl az 

olvasót68. Belij elképzelése szerint az irodalmi szöveg ritmikusan megkomponált effek

tusai úgy működnek, mint a ráolvasás, mely által az ember a szó mágikus erejével képes

65 Долгополов Л. K. idézett mű, 5. old.
«Не в борении начал добра и зла увидел Белый человека, своего современника а 

в более широкой перспективе — находящимся на грани двух сфер существования, двух 
миров, двух ‘систем’ мироощущения — сферы быта и сферы бытия. ... Иначе: мира — 
‘конечного’ и мира ‘бесконечного’ ... Человек втягивается в сферу ‘сверхземных’ 
тяготений, иными становятся и его потребности, и его возможности.» Долгополов Л. К. 
idézett mű, 6. old.

Долгополов Л. К. idézett mű, 47. old.
Ebben a kérdésben óriási elvi nézeteltérések voltak a szimbolisták körein belül. Híressé vált 

Vjacseszlav Ivanov aforizmája ”A realibus ad realiora” ("A reálistól a legreálisabb felé"),— me
lyet a Két erő a kortárs szimbolizmusban {Две стихии в современном символизме) című cikké
ben fejtett ki. (Золотое Руно. 1908, No. 3-4-5.) Az idézett elv értelmezési vitát kavart Belij és 
Ivanov között (На перевале. XIII. Realiora. — In: Весы, 1908, No. 5.). Andrej Belij harcba szállt 
a szimbolizmus metafizikus realizmusként való felfogásával, amely mintegy fölcseréli a szimbólum 
fogalmát a misztikus heraldika fogalmaival.

66

67

68

50



hatalma alá vonni az őt körülvevő világot. "A szó mágiája" áthatja az ember egész lé
nyét, és megnyitja az olvasott szöveg szellemi és materiális tartalmának befogadására69.

Ilyen értelemben a magukat a világritmus által kifejezett transzcendens igazságok 

földi közvetítőiként fölfogó orosz szimbolisták "egy új, teurgikus70 művészeti 

irányzat első képviselői71".

69 «Всякое слово есть заговор»; заговаривая явление, в сущности покоряем его. 
Живая речь действует на слушателя как гипноз; и так же — живые слова, образное 
построение художественного текста регулируют дыхание, ...душу ...и дух читателя. 
Таким образом, через ритмические повторы звуков и через деликатный выбор цвета 
(цвет определяется как свет, ограниченный темнотой), ритмически сконструированные 
эффекты художественного текста совершают «восхождение по трем уровням 
человеческого тела», происходит «магия слов», открывающая все существо человека 
для восприятия идейного и материального содержания читаемого текста. V.Ö.: Белый 
А. Магия слов. — In: Белый А. Символизм. «Мусагет», М., 1910, 431,433, 437, 439. old.
70 A teurgizmus értelmezéséhez V. Szoloyjov szavait idézném az eljövendő korok művészeiről: 
«...не только религиозная идея будет владеть ими, но они сами будут владеть ею и 
сознательно управлять ее земными воплощениями». Соловьев В.С. Первая речь о 
Достоевском. Собр. соч. том III, стр. 175. A teurgizmusról a továbbiakban ld. még: /2.2.4.З./, 
/2.З.З.2./.
71 Лавров А. В. Андрей Белый. — In: История русской литературы. Szerk.: 
Муратова. Л., 1983, IV. kötet, 555. old.
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A teurgikus művészet elbeszélői eszközei

2.1. A motívumszerkezet
(Dinamikus jelentés-építés és -leépítés a képalkotás szintjén)

A nyelvi anyag Belij által alkalmazott kísérleti megformálásának alapja a képek 

fokozott asszociativitása, vezérmotívumokban bővelkedő variativitásuk és az ellenponto

zás eszköze. Első tapasztalataira ezen a téren Belij korai szimfóniáinak megírásakor tett 

szert, melyekben az új témák és motívumok bevezetése a zenei ellenpontozás elveit kö

veti, a cselekmény kibontásának következetessége pedig mindenben alárendelődik a 

motívum szerkezet belső törvényszerűségeinek.

2.1.1. A vezérmotívumok

A beliji prózára olyannyira jellemző vezérmotívumokból építkező ornamentika 

alapelve a variativitás: mely egyfelől az idő mindent átalakító hatására emlékeztet, más

felől viszont utal arra az el nem enyésző igényre is, hogy a múlt már meghaladott eleme

iből valami mégis megmaradjon és tovább fejlődjön. A szakadatlan variációkban önma

gukat ismétlő és sokszorozó motívumok a sokféleség, a szüntelen megújulás és fejlődés 

— az élet örök dinamikájának hatását keltik.72

A Pétervár ornamentikája általában az enteriőrt és a szereplők illetve a szerző 

lelki és spirituális élményeit festi le képek és részletek szinte tobzódó gazdagságában. A 

hihetetlen részletgazdagság és színesség ellenére azonban mindig jelen van valamely, az 

Egész visszaadását lehetetlenné tevő kaotikus elem (lásd erről alább: /2.2./), mely mint

egy tudatosítja az olvasóban is a tárgyi világ s vele együtt a nyelvi kifejezhetőség korlá

táit. Ez a gondolat a regény lapjain meg is fogalmazódik:

”... ezt úgysem lehet megérteni... saját magunknak kell átélni mindent érzéseink
ben...”

72 A szecessziós ornamentika sajátságainak részletes áttekintését ld. Eiseman Gy. Prófécia és 
szépségeszmény a szecesszióban c. tanulmányában. — In: Eiseman Gy. Végidő és katharzis. 
Orpheusz Könyvek, Budapest, 1991, 14-15. old.
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(«... тут понять невозможно ... надо всё пережить самому, в 
ощущениях...») [258.old.].
Talán pontosan ezt a megértés felé vezető megérzést segítik elő a regény cselekményét 

átszövő, gazdagon, szétáradva sokszorozódó leírások.

2.1.1.1. A regény lapjain elmesélt történetet a tárgyi-égi-vízi dramaturgia szálai 

szövik át meg át, hol velük párhuzamban futva, hol éppen ellenpontozva az eseménye

ket; általuk sej lenek fel a közöttük lévő rejtett összefüggések is, visszacsatolások és elő

revetítések bonyolult rendszerében.

Az égi és a vízi dramaturgiára láttunk már példákat és még fogunk is látni:

/1.2.2.1.; /2.1.1.5./; /З.З.З./,

A tárgyi ornamentika egyik legszebb részlete a város építészeti remekeinek ele

meiből merít, és első pillantásra igazán nincs is köze a környezetében éppen zajló ese

ményekhez: Nyikolaj Apollonovics és Lihutyin a regényben első párbeszédéhez. A leíró 

részletek meghitt szépsége azonban mintegy a környezet által megidézi a hős szerelmi 

élményének bensőséges erejét. Ugyanakkor, maguk a felsorakoztatott motívumok 

(elsősorban az oroszlánfejek és a fegyverek) már a két férfihős rivalizálására utalnak és 

előrevetítik későbbi harcukat. A motívumokat egybefűző körök és virágfűzérek mintegy 

végtelenítik az ornamentika által felidézett vagy felerősített ellentmondásos tartalmakat. 

Az idézet második felében ismételten szerepelnek az állandóságra utaló határozószók, 

melyek az enteriőr azonosságával ellenpontozzák a múlt, a jelen és a jövő e helyhez kö

tődő, folyton változó és kavargó élményeit.

”A sárga hivatali épület ablakai közül kő oroszlánpofák sorai meredtek mindket
tejük fölé; mindegyik egy-egy címer fölött függött, melyet virágfűzér övezett.

így beszélgették végig az egész utat.
És már itt is van a Mojka: ugyanaz a Sándor-korabeli világos, háromszintes, öt

oszlopos épület; és egyre csak ugyanolyan csíkban húzódik a ragasztott gipszornamenti
ka az első emelet fölött: kör kört követ; a körben pedig római sisak keresztbe vetett kar
dokon.”

(«Между окнами желтого, казенного здания над обоими повисали 
ряды каменных морд; каждая висла над гербом, оплетенным гирляндою.

Так проговорили они всю дорогу.
И вот уже — Мойка: то же светлое, трехэтажное пятиколонное здание 

александровской эпохи; и та же все полоса орнаментной лепки над вторым 
этажом: круг за кругом; в круге же римская каска на перекрещенных мечах»)

[48. old.].
Az idézet első bekezdésének variációi még kétszer visszatérnek ugyanezen a lapon.
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A regényben leírt rendkívül szokatlan tudati élmények (álmok, halíucinációk 

vagy a hétköznapitól eltérő, annál képlékenyebb és egyben fogékonyabb, más tudati ál
lapotok) az enteriőrhöz hasonlóan gazdag képanyagban tárulnak elénk. Ezen élmények 

vezérmotívumait a hőst éppen foglalkoztató gondolat és lényének archetipikus vonatko
zásai határozzák meg.

”És ím, merengőn tekintve a ködök ama végtelenjébe, a hintó fekete kockájából 
egyszerre csak minden irányba széttágult az államférfiú, és lebegve emelkedett a hintája 
fölé; s szerette volna, hogy előreszálljon a hintó, hogy szemberöpüljenek a sugárutak — 
sugárút sugárút nyomában, hogy a bolygó egész gömbfelületét átfogják, mint alattomo
san kígyózó gyűrűk, a feketésszürke házak kockái; hogy az egész sugárutakkal össze
szorított föld egyenes kozmikus futásban szelje keresztül a végtelent egyenes vonalú 
törvény szerint; hogy a párhuzamos sugárutak hálója a sugárutak hálójával keresztezve a 
világ feneketlen mélyébe táguljon a négyzetek és kockák síkjai által: négyzetet minden 
egyes lakosra, azért hogy... azért hogy...

Az egyenes után megnyugtatólag hatott rá minden szimmetriák idoma — a négy
zet.

Előfordult, hogy hosszú időre átengedte magát piramisok, háromszögek, 
paralelepipedonok, kockák és trapézok gondolat nélküli szemléletének. Egyedül a 
csonkakúp láttán lett úrrá rajta nyugtalanság.

A cikkcakkos vonalat pedig képtelen volt elviselni.”
(«И вот, глядя мечтательно в ту бескрайность туманов, 

государственный человек из черного куба кареты вдруг расширился во все 
стороны и над ней воспарил; и ему захотелось чтоб вперед пролетела карета, 
чтоб проспекты летели навстречу — за проспектом проспект, чтобы вся 
сферическая поверхность планеты оказалась охваченной, как змеиными 
кольцами, черновато-серыми домовыми кубами; чтобы вся, проспектами 
притиснутая земля, в линейном космическом беге пересекла бы необъятность 
прямолинейным законом; чтобы сеть параллельных проспектов, 
пересеченная сетью проспектов, в мировые бы ширилась бездны 
плоскостями квадратов и кубов: по квадрату на обывателя, чтобы... чтобы...

После линии всех симметричностей успокаивала его фигура —
квадрат.

Он, бывало, подолгу передавался бездумному созерцанию: пирамид, 
треугольников, параллелепипедов, кубов, трапеций. Беспокойство 
овладевало им лишь при созерцании усеченного конуса.

Зигзагообразной же линии он не мог выносить») [ 21. old.].
A Pétervár első kozmikus tágulás-élménye a kozmikus méretekre fokozott erő

szaktevés víziója, ahol az erőszak elkövetői következetesen maszkulin jellegű formák (a 

hintó fekete kockája, a sugárutak egyenese és a házak kőtömbjei), míg az áldozat szere
pében feminin vonásokkal meghatározható jelenségek tűnnek fel (a ködök végtelenje, a 

bolygó gömbfelülete, a föld). Az egész aktus vezérlőelve, az egyenesvonalú törvény 

szintén férfias princípium. Fellelhetők még a szövegben a kasztrációs komplexus és a
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törvény megszegésétől való félelem ugyancsak maszkulin archetipikus jegyei is 

(csonkakúp, cikcakk).

Az idézett rész így felvázolja Apollon Apollonovics tudatalatti archetipikus lé

nyegét, előrevetíti szexuális magatartásának csak jóval később kifejtett erőszakosságát 

[362. old.], és nemcsak a város, de az egész világegyetem rendjének megrajzolásában is 

erős kontúrokat fest.

Éppen az omamentális részekben domborodnak ki sokszor leghatározottabban 

azok a rendezőelvek, amelyek a mü általános koncepcióját, és így a cselekményszövést 

is leginkább meghatározzák — a ritmikus ismétlődés, az ugyanaz, 

és mégis különböző, és a viszonyok fölborításának elve. 

Maga a cselekmény is bizonyos vonatkozásokban az omamentális motívumokban mon

datik el, részint az ornamentika kapcsolatteremtő erejénél fogva, részint informáló, ki

egészítő szerepe által. Az ornamentika által leírt három szféra — a tárgyi világ, a csele

kedetek és a lelki történések szférája — valójában el sem különíthető egymástól. Min

dent átfogó, szoros kapcsolatuk explicit kifejezést is nyer, éppen a mű középpontjában:

”...ki tudta volna most megállni nevetés nélkül, amikor az égen így nevettek a 
legkönnyedebb lángok?”

(«... кто же мог теперь не смеяться, когда в небе смеялись такие 
легчайшие пламена?») [198. old.].

2.1.1.2. A vezérmotívumok bevezetésére a rendszeres ismétlődésen alapuló foko

zatosság jellemző. Az ismétlődések hihetetlenül pontosan, szinte mértani rendben köve

tik egymást. Apollon Apollonovics őstörténete (primal story), és az őt kísértő végzet 

metaforalánca például nagyjából húsz oldalanként ismétlődő, kezdetben szinte sehová 

sem köthető, és így érthetetlennek tűnő vezérmotívumokban bontakozik ki:

"ez a lehulló arckép" («этот упадавший портрет»)
"Hív már az én kedves Gyelvigem " («Зовет меня мой Дельвиг милый»)
"hideg ujjak" («холодные пальцы»)
"egy miniszter képe " («портрет министра»)
"egyjeges kéz” («ледянаярука»)
"jeges síkság” («ледянаяравнина»)
"tériszony” («боязнь пространства»)
"egy eltávozott barát képe ” («образ ушедшего друга»)
"És nincsen о, itthagyta Oroszországot”(«И нет его— и Русь оставил он»).

[32. old.] 
[33. old.] 
[52. old.]

[78-79. old.]

A szinte óraműszerű ismétlődések során a képek jelentése kiteljesedik, így viszik tovább 

a történeteket — az Apollon Apollonovics egész további sorsát meghatározó nyomasztó
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gyermekkori emlék és egyetlen barátja elvesztésének történetét. Mint láthatjuk, a kez

detben egymástól teljesen izoláltan felbukkanó képek a 78-79. oldalakon összegződnek 

és egymásba kapcsolódnak.
(Az 52. oldal ”hideg ujjaK'-képe a szakirodalomban vitát váltott ki.73 Én nem 

tartom problematikusnak a motívum címben való szerepeltetését, még akkor sem, ha az 

illető alfejezetben szó sem esik róla. Egy ilyen — talán szokatlan — kiemelés ugyanis 

még nagyobb figyelmet irányít nemcsak magára a képre, hanem a vele megjelölt szöveg

részre is.74 Ez a szöveg pedig bőségesen tartalmaz a ’’hideg ujjakkal” azonos asszociáci

ós körbe tartozó elemeket: Apollon Apollonovics ridegsége, kimértsége, szinte menekü- 

lésszerűen gyors mozdulatai, tériszonya.)

Az ezt követő oldalakon aztán Apollon Apollonovics őstörténetének és 

archetipikus tulajdonságainak bizonyos főbb elemei, a legtávolabbi asszociációs pontból 

kiindulva, és a fokozatos közelítés, valamint az idegen elfogadtatásának szerkesztési 

elvei szerint (ld. még: /2.1.З.2./; I2.2.2.2.Í), összefonódnak a szenátor ’’szellemi szüle

ményének”, Dudkinnak hasonló vonásaival:

Dudkin fél az egerektől ~ Apollon Apollonovicstól
Apollon Apollonovics fél a cikcakkos kézmozdulattól ~ a káosztól
Dudkint megöli a magány
Dudkin eszközként tekint az emberekre

[80. old.] 
[81. old.] 
[81. old.] 
[85. old.] 
[86. old.] 
[87. old.]

A jakutiai száműzetés ~ a fagy, a jég kategóriája
Apollon Apollonovics rideg magánya
Dudkin ugyanazt érezte, amit előző nap a szenátor,

amikor a tekintetük összetalálkozott [88. old.] 
[90. old.] 
[91. old.] 
[94. old.]

Dudkin lelke ~ a világegyetem térségei 
A halál utáni általános sóvárgás 
A két szereplő kézfogása ~ a félelem oldódik

A vezérmotívumok bevezetésének szinte mértani rendjére számtalan példa fel

hozható a regény legkülönbözőbb részeiből. Az alábbiakban már csak ötletszerűen sze

retnék fölvillantani néhányat:

73 Дрозда M. Нарративные маски русской художественной прозы. XII. Андрей 
Белый: Петербург. — In: Russian Literature. XXXV-III/IV, Amsterdam, 1994, 528. old.
74 Mint ahogy a ’’lehulló arckép” önkényesnek tűnő felbukkanásának motivációja a hős elvesz
tett barátjával kapcsolatos szabad asszociációja, a "hideg ujjak” látszólag összefüggéstelen kiemelése 
sem tekinthető a szerző részéről motiválatlannak. Az itt alkalmazott poétikai eszköz hasonlít a Belij 
által csodált Giordano Bruno memorizációs technikáiban (The Art of Memory) alkalmazott elvekre: 
az elsajátítani kívánt ismereteket főbb elemeik kiemelésével, asszociációs rendszerben kell ismétel
getni.
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—) kb. 50 oldalanként ismétlődik a műben a ”Pétervár — a gyehenna tüze” 
(«Петербург — гееннское место») -motívum [49, 102. old.];

—) nagyjából 65 oldalanként találkozhatunk az ”a hölgyekben nem szabad feléb
reszteni a káoszt’ («<? дамах нельзя будить хаоса») és a ” Lihutyin — a fe
hér ciprus” («Лихутин — белый кипарис») -vezérmotívumokkal [65, 125; 
69, 130. old.];

—) vannak motívumok, melyek megjelenése a mű során egyre sűrűbb: ilyen pl a 
”hosszú és szomorúT («длинный и печальный») alakja [172, 252, 285, 317. 
old.];

—) egyes motívumok csak a mű közepén szerepelnek: pl. Sztyopka [100-104; 289, 
291; 293-294. old.];

—) mások a közepén és a végén: pl. a robbanásszerű dörej («грохот») és az 
egyiptomi fáraók múmiáinak asszociációja: [190; 418. old.];

—) kizárólag a mű legelején és legvégén szerepel pl. vezérmotívumként a por, 
mint a kezdet és a vég iróniával kezelt metaforája [11; 350. old.].

2.1.1.3. A motívumszövés egy általánosan érvényesülő, talán leginkább ”bújta- 

tásos,’> technikának nevezhető elven alapul: egymással párhuzamosan futó, és ugyanak

kor egymást valamiképpen ellenpontozó szálakat fűz egybe. A Pétervár szövegének 

dialogizáltsága így a motívum-szerkesztés szintjén is következetesen érvényesül.75

Ha kiemeljük az egyes szálak vezérmotívumait, akkor láthatóvá válik, hogy az 

egy gondolatot továbbvivő elemek soha nem rögtön egymás után következnek, hanem 

mindig kisebb-nagyobb megszakítással. A szálak elemei szinte mindig szabályos sor

rendben bukkannak fel újra. Ha esetleg mégsem, akkor az a motívum a különbözőség 

révén éppen váratlanságával kelt hatást...

Ilyen hajszálpontosan megszerkesztett, kiemelt helyzetben bukkan fel Szergej 

Szergejics Lihutyin rendteremtő igyekezetének leírásakor a /ü^ör-motívum [192. old.]. 

Két párhuzamosan futó, egymást ellentételező szál (a zavar és a rendteremtés szálai) 

közé ékelődik be, Lihutyin számára egyértelműen a zavart erősítő harmadikként.

összezavarodtak a gondolatai 
a felesége tetteinek elemzése 
értelmetlen ostobaság (бессмысленная дрянь) 
a szilárd felület egyedül számára átjárhatatlan 
a szobák tükörképei — mint igazi szobák 
igazi szobák — egy vidéki tiszt családja 
letakarni a tükröket

zavar
rendteremtés
zavar
a probléma 
látszat és lényeg 
forma és tartalom 
a megoldás

75 ”A jelek csoportja, amint azok a mű világába vagy az olvasási folyamatba belépnek, egy 
fonatot alkot (szövetet, textúrát, ami ugyanaz); minden egyes szál, minden egyes jel egy hang: ezek 
az egymásba font illetve egymásba fonódó hangok hozzák létre az írásművet...” Barthes R. S/Z. 
New York, Hill & Wang, 1974, 160. old. Fordítás tőlem — В. E.
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a tiszt a feleségével 
mindenféle ostobaság 
lényegi gondolat 
eloltani a villanyt 
a tükrök elvonták a figyelmét

a tartalom 
zavar
rendteremtés 
a megoldás 
a magyarázat

Mint látható, a tá&ör-szimbólum összegző-magyarázó szerepet tölt be, rávilágítva a tiszt 

problémáinak legbelsőbb, elvi lényegére: lényének hajlíthatatlan egysíkúságára, amely

nek következtében képtelen a lényeg és a látszat, a külső forma és a belső tartalom ösz- 

szefüggéseinek és ellentmondásainak egyidejű kezelésére. Számára egyedüli megoldás

ként a probléma részekre szabdalása, illetve a problémára figyelmeztető jel kikapcsolá

sa, megszűntetése kínálkozik.

A periodikusan vissza-visszatérő vezérmotívumokból a többszörös erősítés, 

előrevetítés és viszszacsatolás rendezőelveinek segítségével épülnek ki a folyamat során 

egyre szélesedő s z e m a n t i к a i láncok és gyűrűk. Kiemelten fontos kom- 

pozíciós szerepüknek köszönhetően az első és az utolsó fejezetekben a legfőbb vezér

motívumok előfordulása halmozott: céljuk az expozícióban a sűrített bevezetés és előre

vetítés, az utolsó fejezetben pedig a szálak eldolgozásánál nélkülözhetetlen összegező 

visszacsatolás.

2.1.1.4. Az ornamentika jellegzetességeinek tüzetesebb vizsgálatával felderíthe

tő, hogy itt is ugyanazok a Pétervárban általánosan érvényesülő kompozíciós elvek mű

ködnek, amelyek a cselekményszövést, az elbeszélői technikát és a nagyobb szerkezeti 

elemek egymáshoz kapcsolását is irányítják:

—) az azonosság és a különbözőség ’’megszűntetve megőrző” elve, és 

—) a viszonyok felborításának elve.

(Minderről bővebben ld.: a narrációs módszerek általános elveit tárgyaló fejezetben 

/2.2./, valamint a dialóguscsapdáknál: /3.3./; /3.2./,)

A Pétervár kompozíciós műgondjára jellemző, hogy szövege részenként (10, 

20, 30, 50 oldalas kompozíciós egységenként) megfigyelhető azonos szerkesz

tési elv által vezérelt egységek sorozatából tevődik össze. 

Ezek lehetnek a már említett legfőbb kompozíciós tendenciák, vagy más egyéb elbeszé

lői technikák, melyek részleteit az elemzés folyamatában igyekszem felvillantani.

2.1.1.5. Ugyanakkor, a. Pétervárban már a képalkotás szintjén sem elhanyagolha

tó szerepet játszanak a jelentés-leépítés, a dekonstrukció tendenciái. A szöveg egyes
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motívumait vagy motívumcsoportjait nemcsak más motívumok ellenpontozzák, hanem e 

motívumok jelentése már önmagában ellentmondások rendszerében épül ki a variációk 

során.

A következő példák alapján érdemes megfigyelni, hogy a naplemente, mint köz

ponti szimbólum köré kezdetben festett színvilágot és hangulatot76 hogyan ássa alá, 

bontja fel és szünteti meg ugyanannak a folyamatnak a továbbgondolása, későbbi kifej

lete:

багровое солнце
тончайшая дымка 
аметистово дымные кружева 
златопламенный отблеск
все обычные тяжести убежали в горящую пламенность 
легчайшие пламена

прилив темных дум
легчайшие пламена опепелялись о тучах 
пепел сеялся щедро
все коварно обернулось одноцветною легкостью 
и мгновение казалось, будто серая вереница из линий, шпицев и стен ... 
есть тончайшее кружево

на зданиях

[147. old.];

[149. old.].

Való igaz, hogy a fordulópontban itt egy nyilvánvalóan ellenpontként felbukkanó, eddig 

nem szerepeltetett elem, a sötét gondolatok és az őket metaforikusán megjelenítő felhők 

állnak; az igazi változást azonban az égési folyamat továbbvitele, az elhamvadás során 

keletkező, mindenre rátelepülő hamu elszíntelenítő hatása hozza a képekben. További 

dekonstruktív elem az első metafora-csoporthoz képest a látszólagosság alkalmazása, 

mely a jelenségvilág könnyedségét alapjában megkérdőjelezve kiterjeszti jelentését az 

első, színpompás élményre is.

A P'étervár szövege hangsúlyozottan о x i m о г о n i k и s sző

ve g . A bináris oppozíciókat szétbomlasztja és minden irányban megforgatja. Valamely 

harmadik elem, esetleg szerepcserék és minőségátcsapások vagy éppen újfajta kölcsö

nösségek és párhuzamok közbeiktatásával a viszonylatokban eredendően meglévő kettő

id Ifjúkorában Andrej Belij különös gonddal figyelte meg a naplementéket. A század első évei
ben volt olyan időszak, amikor egyetlen egy naplementét sem szalajtott el. így saját vallomása szerint 
elsajátította a színek, fények, tónusok megkülönböztetésének olyan kifinomult képességét, hogy a 
korabeli festményeket szemlélve, a kolorit és a fényhatások alapján meg tudta mondani, melyik év és 
évszak naplementéjét ábrázolja a kép. Белый А. На рубеже двух столетий. M., 1989, 47. old
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zötíséget először megbontja, majd pedig megsokszorozza és szerteágaztatja. A végte

lenbe terebélyesedő folyamatot többszörös visszacsatolással körkörösíti, illetve spirá- 

losítja: fázis- és szinteltolódásokkal biztosítja, hogy a folytonos visszacsatolások során 

létrejövő körök nemcsak egyszerűen önmagukba záródnak, hanem kiindulópontján kí

vül minden egyes elágazás számos egyéb helyhez is kapcsolható.

A leírtak érzékeltetéséhez, úgy gondolom, a leginkább szemléletes példával a 

regény egyik alaptémája, a két Ableuhov, apa és fia kapcsolatának konfliktusossága kö

ré szövődő motívum-rendszer vázlatos áttekintése szolgálhat (ld. a köv. oldalon): a táb

lázat közepén kurzívval szedve láthatjuk azokat az eseményeket és viszonylatokat, 

amelyek valamilyen alapvető fordulatot hoznak a két ember kapcsolatába— figyelemre 

méltó az üldözés és a menekülés motívumainak fordított viszonylatban történő megis

métlődése a mű végén; a két egymás melletti oszlopban apa és fiú egymással és önma

gukban is hol ellentmondásos, hol párhuzamos szerepcseréinek sorát követhetjük végig; 

önellentmondásos mitológiai vonatkoztatásaik megjelölése után a szerepcserék lényegi 

tartalma és váltakozásainak iránya egy-egy körbe sűrítve adott; a motívumok felsorolása 

a fabula logikáját követi, ami egyébként a mitológiai szerepkör megfogalmazása után 

egyre inkább egybevág a szüzsé szintjén történő megjelenésükkel.

A két különös műgonddal és pontossággal összekomponált motívumlánc nem

csak a két főhős családi curriculum vitae-jét vázolja fel, hanem az egész regény 

archetipikus konfliktusainak gerincét alkotja.
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FIÚ/APA

/нежный отец мальчуган
погоня за младенцем (страх) 

шутить кровью (позор) 
раздувать ужас

Íокаменелость
золотомундирный старик/ 

erőszaktevő

страшная старина
застенчивый юноша 
богоподобный лик 

лягушечья слякоть
/

/ЗЕВС-САТУРН Туранская БОМБА - НОЛЬ

apa/fiú
teremtő/gyilkos
gyilkos/áldozat

Л/Saturnus (forgás)
/f Kronosz (idő)

бросить бомбу I в отца
I во время

=apagyilkos

/

ноль - ощущение 
разорваться на части 

áldozat

/ план отцеубийства (ужас)

красное домино/смешная фигура 

старообразный, злой 

уродливый сын 

балаганный Петрушка
постарел - похож на отца

Дионис терзаемый

пугаться собственной плоти 
(позор)

нетопырь/цыпленок 

заморыш недоносок 

родитель 

смертный остов
помолодел - похож на сына

прободаемый рыцарь

/
/

/
/

/

/

возвращение
мамы

мышь/талая куча
мефистофельская улыбка /

(a fiát feláldozó apa)
все вошло в норму
детские/безвременная 

черты / мужественность

/ крылатая жертва 

крестовидно раскинутый
(a fiú-áldozat) 

естественность чувства 

старина
ГС страх^

бомба
грохот
бомбы

бессильное тельце 
каплюшка

мамка
позабывшая о каплюшке

погоня за отцол1 
бегство от сына

I носталгия об отце 
(внутреннее видение)

носталгия о сыне 
(внутреннее видение) /
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Talán a kiemelt motívumok alapján is érzékelhető, mennyire sokoldalú és pontos mind 

lélektani, mind mitológiai szempontból apa és fia egymásból fakadásának és egymásba 

visszatérésének — így, a tragikus ellentétek dacára is megharározó azonosságának áb

rázolása. A két Ableuhovhoz kapcsolható metaforaspirál ennél természetesen jóval 

szerteágazóbb és bonyolultabb, ha figyelembe vesszük a hősök egyéb kapcsolatait is: 

Apollon Apollonovics — az államférfi; Nyikolaj Apollonovics — a szerelmes és a filo

zófus.

A Pétervár és Péter cár köré épített metaforaláncot az első fejezetben már főbb 

pontjaiban végigjártuk /1.2.2./; /1.2.З.2./,

Az eddigiekben felvázolt módon bevezetett és alkalmazott vezérmotívumok által 

felidézhető jelentéstartomány rendkívüli szélességére és belső ellentmondásosságára 

vegyünk még egy utolsó példát az égi és vizi dramaturgia köréből. (Ld. a következő ol

dal motívum-táblázatát!) A tökéletesen parallel motívum-szerkesztés ellenére a hatás 

más és más, a harmadik variációban már az elsőhöz képest ellentétes. A kezdetben 

megnyugvást, rendet, békét ígérő hajnal a második motívumláncban már csak nosztal

gikus erővel bír, harmadik megjelenésekor pedig egyenesen a rettenetre derít fényt: csak 

még élesebben megvilágítja az ellentéteket és az eltitkolni vágyott, rejtett indulatokat, 

csak még fájdalmasabban megnehezíti a terheket. (A nyomtatásban a vastag betűk a 

mindhárom láncban közös vezérmotívumokat, a kurzív az égi-vízi dramaturgia elemeit, 

a normál betűtípus pedig a városképi elemeket és a szereplők körül végbemenő esemé

nyeket jelölik.)
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РАССВЕТ

Nyikolaj Apollonovics hazatérése 
- a két Ableuhov találkozása

Apollon Apollonovics 
lovagi tette

A Lihutyin házaspár 
megbékélése

[198-201. old.] [213-218. old.][197-198. old.]

невский ветер; 
клочковатые облака;

полосы хлопотливых дождей; 
холодные пузыри; 

Петербург, Петербург! 
мучитель жестокосердный, 

непокойный призрак;
чугунный мост; 

кишащая бациллами 
зеленоватая вода; 

ветер;
фосфорическое пятно;

беззвучно летящие плоскости; 
смутные очертания,рой за роем;
громадное очертание Всадника: 

полутень, двусмысленная 
улыбка под месяцем, 

медные мысли;
гранит раздробляющий голос; 

для Николая Аполлоновича 
озарилось все: он обречен;

тучи врезались в месяц, 
ведьмовские косы;

погиб без возврата; 
сноп огня - черная карета, 

ярко-красные фонари - 
кровью налитые взоры;

из тумана в туман; 
простерлись проспекты; 
бесконечность зданий; 

Адмиралтейство пророзовело и 
скрылось;

ясное утро, горящее невскими 
искрами;

в пучину червонного золота 
с разлету ушла

труба свиставшего парохода;
сухая фигурочка 

старообразный и уродливый 
юноша;

взгляд юноши - испуг старика; 
водная глубина - изумрудно

красная бездна; 
разъятые пасти грифонов; 

рыцарь, прободаемый 
единорогом; 

смерть в цилиндре; 
зачатие Николая Ап.-а; 

прилив ярости гаснет - бежит 
виновато к отцу; 

слепительные, воздушные, 
розовоперстые предвестия дня; 

отчетливей тяжелели все 
выступы зданий;

туда и сюда раскидалися 
закоулки;

казалось, будто серая вереница 
из линий стульев и стен с чуть 

лежащими плоскостями 
бритвенных принадлежностей - 

только
воздушное кружево, паутина; 

рассветное небо; 
синее лицо неизвестного 

идиота;
легчайшие пламена; 

розовая рябь облачков; 
трепетная робость; 

рубинился блеск;

тяжести,
тьма;

миллионнопудовые громады; 
из тьмы в тьму в петербургском 
тумане Аполлон Аполлонович 

шел, шел,
преодолевал все тяжести; 

все пространства сместились;

голос обывателя: 
"Духом мы к Тебе, Отец"; 
обыватель его собирается

казнить;
всякий государственный 

человек есть герой;

легчайшие голоса; 
ей все просветилось;

на веревке зарели нежнейшие, 
розоватые кружева;

"Пора, мой друг, пора!.."
С кем вдвоем он располагает 

жить?
смерть на посту = украшение 

жизни;
стало по-детски печально и 

уютно;
шелест струящейся лужицы - 

мольба о том, чего не было, 
но что быть могло; 

начала истаивать мгла; 
не громада камней, а воздушно 

вставшее кружево, серая 
вереница из линий, шпицев и 

стен с чуть лежащими 
плоскостями теней, 

с бесконечностью оконных 
отверстий; 

рассветное небо; 
девушка лет пятнадцати; 

все казалось ближе, чем 
следует;

легчайшие пламена;
вдруг все просветилось; 
розоватая рябь облаков; 

сеть перламутр инок; 
голубой лоскуточек;

проступили с боку какие-то 
тяжести и уступы, и выступы;

зарубинился блеск; 
легчайшее кружево обернулось 

утренним Петербургом; 
Петербург расцветился 
и легко и причудливо

образ далекого и вновь 
возвращенного детства; 

Сергей Сергеич долговязый, 
печальный и бритый...; 

она припала к его ногам; 
Сергей Сергеич:

- "Бог простит..."; 
бритая голова рассмеялась так 

счастливо;
розоватое, клочковатое 

облачко;
труба пароходика;

полоса;
искра золотая; 
бриллианты; 

рои кольчатых змей; 
алмазные струнки;

минутное волнение вод 
успокоилось;

белоколонное здание - как 
живой кусок Ренессанса;

ígéret Rettenet
Nosztalgia
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Az első és a második motívumláncban a másodikban megjelenő új elemek és 

ellenpontok ellenére is dominál a párhuzamosság, így ezeket egymás variációinak tekin
tem. A harmadik motívumsor ugyanolyan kapcsolatban áll a másodikkal, mint a máso
dik az elsővel: a mindhárom képsorozatra együttesen jellemző vezérmotívumok mellett 
itt főképp a városkép elemei viszik tovább az állandóságot.

Ha végigkövetjük a motívumláncokban vastagon szedett közös elemeket, való
ban látható a három idézet párhuzama:

кружево — тяжести — призрак; 
рассветное небо — тьма — фосфорическое пятно; 

легчайшие голоса — голос обывателя — гранит раздробляющий голос; 
все просветилось — шелесть струящейся лужицы — озарилось все;

веревка — казнить — он обречен, тучи врезались в месяц; 
образ детства — по-детски печально — зачатие Николая Аполлоновича;

бог простит —мольба... — погиб без возврата; 
труба пароходика — (бесконечность оконных отверстий)— труба

свиставшего парохода;
минутное волнение вод успокоилось — вдруг все просветилось — изумрудно

красная бездна;
живой кусок Ренессанса — Петербург расцветился — отчетливей тяжелели

все выступы зданий.и легко и причудливо

Közülük csak egy, Nyikolaj Apollonovics fogantatása az, ami párhuzamos motívumai
hoz képest jóval később jelenik meg, a számtalan előkészítő motívum 

{Адмиралтейство, труба парохода, изумрудно-красная бездна, разъятые 

пасти грифонов, рыцарь, прободаемый единорогом) késleltető hatásának következ
tében. Máshol а труба парохода -motívum helye a középső oszlopban betöltetlennek 

látszik, illetve női archetipikus motívumok helyettesítik. A variációk másságát elsősor
ban a második két motívumsorban bővebben megjelenő városképi elemek és azok 

attitűdje, a sötétség, nehézkesség motívumai, illetve a harmadik oszlopban az erőszak, a 

szenvedés, a vér és az áldozat-szerep képei adják.

2.1.2. Az ellenpontozás

2.1.2.1. Az ellenpontozás a szöveg ritmusát és polifóniáját megteremtő legfonto
sabb poétikai eszköz. Belij ellenpontozása néha egyszerűen meghökkenti az olvasót, 
mivelhogy végleteket köt össze: tragikust a komikussal, fenségest a groteszkkel. Végső
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soron nála az ellenpontozás speciálisan arra is szolgál, hogy széttörje a dolgok megkö

zelítésének hétköznapi kereteit.

A 174. old. megrendítő apokaliptikus képeire rémséges banalitás felel a követke

ző lapon; Nyikolaj Apollonovics a számára a megváltás ígéretével megnyilatkozó égi 

hang forrását keresi, ám csak az embertömeg és az utca kiábrándító szürkesége veszi 

körül:

’’Nyikolaj Apollonovics csodálkozva futotta át tekintetével maga körül a teret, 
mintha csak azt várta volna, hogy a rezzenéstelen nyugalommal éneklő hang tulajdono
sát majd meglátja maga előtt; de... amit látott: keménykalapok, bajszok, állak tovaúszó 
sűreje; továbbment — csak a ködös sugárút...”

(«Николай Аполлонович удивленно окинул глазами пространство, 
будто он ожидал обладателя нетрепетно певшего голоса увидать перед 
собой; но... увидал плывущую гущу — котелков, усов, подбородков; дальше 
шел — просто туманный проспект...») [317-318. old.].

A fantasztikum és a legközönségesebb hétköznapiság ellentétére épül Dudkin 

rémlátomásainak és lakókörnyezetének párhuzamos leírása [242-245; 299-300. old.].

Más helyeken tragikus feszültséggel teli, vagy ijesztő helyzetek bemutatása során 

jelenik meg ellenpontként ironikus szerzői tónus, a csetlő-botló szereplők komikus elvé- 

téseivel tarkítva. Ilyen a vörös dominó félresikerült bosszúja:

’’...hirtelen, valahogy zavarodottan, a palotaépület oldalsó sarka mögül előnyo
mult egy vörös dominó, csapongva ide-oda szaladt, mint aki valamit keres, és, meglátva 
a kis híd hajlatán a női árnyat, egyenest feléje vette az irányt; és ahogy feszített iramban 
nyargalt, meg-megbotlott a köveken... abban a pillanatban a kalocsnija megcsúszott egy 
kidudorodó kövön: a szánalmas bohóc teljes lendülettel végigvágódott a kövezeten; fö
lötte pedig mostmár visszafojthatatlanul mégcsak nem is nevetés, hanem egyszerűen 
hahota harsant.”

(«... вдруг просунулось как-то растерянно из-за края дворцового бока 
красное домино, пометалось туда и сюда, будто в поисках, и, увидев на 
выгибе мостика женскую тень, бросилось ей навстречу; и в порывистом беге 
оно спотыкалось о камни... в ту минуту калоша скользнула на каменной 
выпуклости: жалкий шут грохнулся со всего размаху о камень; а над ним 
теперь раздался безудержно вовсе даже не смех: просто хохот.») [127. old.];

ilyen Szergej Szergejics sikertelen öngyilkossági kísérlete [195. old.]; ilyen a két 

Ableuhov kölcsönös udvariaskodása a lépcsőn [219. old.] és a szenátorfi áldozati szere

pe a bosszúvágytól őrjöngő Lihutyin karmai között [359-361; 365-369. old.].

A pátosztól fűtött és grandiózus apokaliptikus képekben bővelkedő prófétikus 

kitérőt, mely aggódva szól Oroszország jövendő sorsáról, és amelyet az Utolsó ítélet 

előtti sötétségben az Új Nap felvirradásának vágya kísér [99-105. old.], ellenpontként
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nyílt iróniával, szinte szarkasztikusán felragyogó (hamis) fény szétáradása követ [ 1 Об- 
ll 1. old.].

A vezérmotívumok szintjén az ellenpontozás sok esetben az eredeti motívum 

jelentésének és erejének megszüntetéséhez vezet.
A szenvedélyes szerelmet erőteljes képben megjelenítő ”Aiolosz zsákja''' («эолов 

MeuiOK»)-vezérmotívum [53, 143. old.] ellenpontjaként pl. egész metaforasor szerepel a 

műben, mely meglepő módon szinte ’’kifogja a szelet” a szenvedély vitorlájából, szelídít, 
lágyít, talán már a lehetséges megbékélés idilljét készítve elő: ”halk áramlásit zefif 

(«тихоструйный зефир») [161. old.], ”ű zefirek sóvárgó sóhaja” («томное дыхание 

зефиров») [161, 168. old.], ”azúrfuvallatú füstöli’ («лазурно- веющие дымы») [162.
old.].

2.1.2.2. A dolgok ellenpontokra épülő rendje, és így az ellenpontozás természe
tes igénye a regényben a cselekmény szintjén is megfogalmazódó gondolat: az ellentétes 

pólus hiánya káoszhoz vezet a Lihutyin házaspár kapcsolatában:
”...a kettőzöttség pedig bármely hölgy sajátja:... a kettes szám — a nő szimbólu

ma; a férfié — az egység. Csak így jöhet létre a hármasság, amely nélkül létezhet-e csa
ládi tűzhely?

...Lett volna csak Szergej Szergejics Lihutyin vagy Nyikolaj Apollonovics valódi 
egység, nem pedig kettőzöttség, a hármasság megvalósult volna; és Szofja Petrovna 
megtalálta volna az élet harmóniáját a férfival kötött szövetségben...”

(«...двойственность и является принадлежностью любой дамы: ... 
цифра два — символ дамы; символ мужа — единство. Только так получается 
троичность, без которой возможен ли домашний очаг?

...Будь Сергей Сергеич Лихутин или Николай Аполлонович 
действительными единствами, а не двойцами, троичность бы была; и Софья 
Петровна нашла бы гармонию жизни в союзе с мужчиной...») [66. old.]

Az ellenpontozás a szöveg dialogizáltságát megteremtő egyik legfontosabb esz
köz. A Pétervár minden szintjét és rétegét átszövi.

A hangok és a ritmus szintjén megfigyelhető ellenpontozás jellegzetességeit lásd 

később /2.З.2./,
A vezérmotívumok ellenpontozásának és sokszor oximoronikus kapcsolásának 

technikáira már számos példát láttunk (ld.: Pétervár és a szigetek kapcsolata, Apollon 

Apollonovics és Nyikolaj Apollonovics, Apollon Apollonovics és Dudkin, stb.).
A Pétervárhan a pszichikai síkon is egymást ellenpontozó jelenségek nagy mű

gonddal kiépített szövevényével találkozhatunk. Csak néhány példát említenék felsoro-
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lásszerűen: a nő hiánya a rideg Ableuhov-házban [16, 87. old.]; Apollon Apollonovics 

kényszeredett szóviccei, hogy leküzdje a személyzettel való kapcsolatának kínos feszé- 

lyezettségét [14, 18. old.]; az Apollon Apollonovics fölzaklatott idegeit nyugtató 

egyenesvonalúság és szimmetria [20. old.]; az önmaguk ellentéteibe átcsapó táncosok 

’’színeváltozása” a bálon: ”domború mellkasit daliákP<—>" sohasem volt nap”; ”angyali 

lényekr”<—>" tüzes démon” («крепкогрудые гении»<—>«небывалое солнце»; 

«ангелоподобные существа»<—> «огненный демон»).

A spirituális, gondolati szint ellenpontozottságára már szintén láttunk példát

/2.1.1.З./,

A szereplők cselekvése során az ellenpontozás a legjelentéktelenebb banalitások

tól a központi jelentést hordozó archetipikus megnyilvánulásokig mindenütt nyomon 

követhető: groteszk, lefokozó hatást kelt pl. az a megoldás, hogy a sorsát a Dudkin segí

tő kezébe letevő szenátorfit alig valamivel később a bosszúszomjas alzászlós keze ragad

ja nyakon az utcán [252; 325. old.]; ugyancsak groteszk a hivatalából visszavonuló 

Apollon Apollonovics pótcselekvése, a portörlés [350. old.]; a ’’’‘jeges kéz” által megha

tározott sorsa elől menekülő Apollon Apollonovics a terektől való félelmében ellen

pontként választja a hintóba, a lakkozott házba, a hivatali kötelezettségekbe és 

Pétervárba való bezártságot.

A cselekményszövés szerkezete bonyolult fáziseltolásokkal és egyéb speciális 

narrációs eszközökkel biztosítja, hogy a műben az események szintjén szinte minden 

mozzanat éppen a legrosszabbkor, a legalkalmatlanabb módon, egymás ellenpontjaként 

menjen végbe. Az ügyes szerkesztés hatására szinte úgy tűnik, hogy a Pétervárban 

egyedül csak a ”bosszantó akcidenciáknak” nyílik szabad tér. A legígéretesebb, legfon

tosabb, de ugyanakkor szintén alkalmatlan időben történő esemény az anya visszatérte 

az Ableuhov-házba.

A 319. oldalon egy ’’’‘hirtelen''' fordulópont után minden az ellenkezőjére vált át: a 

hőssel éppen az történik, amit a legkevésbé sem akart, tehetetlenül kiszolgáltatott hely

zetbe kerül, akarata és elintézésre váró sürgető teendői mit sem számítanak. A 

szenátorfival, mint a dühöngő Lihutyin foglyával végbemenő egész eseménysor az előző 

alfejezetek történéseinek (a Dudkintól magyarázatot követelő Nyikolaj Apollonovics, 

Dudkin megértő segítsége, az emelkedett "Darva/c" («Журавли») rész) ellenpontjaként 

értelmezhető.

67



A regény valamennyi szereplője fölfogható valamely más szereplő ellenpontja

ként. A vörös és a fehér dominó, valamint az egyetlen utalásban előforduló fekete domi

nó [70. old.] egymáshoz viszonyítása önmagáért beszél. A két Ableuhov, illetve Apollon 

Apollonovics és Dudkin lényének egymást ellenpontozó vonásait a fentiekben már 

részleteztük: /2.1.1.2./; /2.1.1.5./,

Alekszandr Ivanovics Dudkin ugyanakkor fölfogható Nyikolaj Apollonovics el

lenpontjaként is, az általuk müveit spirituális gyakorlat, a fekete illetve a fehér mágia 

tekintetében. Az elmondottakra a legjobb bizonyítékként a két szereplőnek megnyilat

kozó transzcendens erők üzenete szolgálhat. A megnyilatkozások a regény lapjain nem 

sokkal egymás után hangzanak el, azonos nyelvi konstrukcióban de ellentétes tartalom

mal. A kapcsolódó egyéb motívumokból is érzékelhető, hogy egymással ellentétes 

transzcendens erők üzenetéről van szó.

Dudkint a ”Bronzvendé,g” («Медный Гость») látogatja meg. A szituáció leírá

sából egyértelmű, de explicite is megfogalmazódik, hogy a hős eközben ”idegen (másik) 

tudat' {«иное сознание») befolyása alá került [309. old.]. ”Tanítómesteremnek” 

{«Учитель») szólítja a vendéget, akitől a következő üzenetet kapja:

— ’’Semmi baj: meghalsz, légy türelmes...”
(—«Ничего: умри, потерпи...») [307. old.].

Nyikolaj Apollonovicsot lelki emelkedettségének pillanatában az emberektől 

nyüzsgő utcán szállta meg valami áldásos erő, mintha maga a végtelen örökkévalóság 

szólt volna hozzá, a megváltás ígéretével:

— ”Ti üldöztök engem valamennyien!..”
— ”En ott járok mindnyájótok mögött...”
(— «Вы все меня гоните!..»
— «Л за всеми вами хожу...») [317. old.].

A Dudkinéhoz az imperatívusz megfogalmazásában hasonló, de ellentétes értelmű üze

net már a hős belső útkereséséből, megváltásvágyából fakadó belső hang, nem pedig 

kívülről érzékelt transzcendens megnyilatkozás:

— ’’...Nyugtass meg engem, tanítómesterem, védelmezz...”
— ’’Kelj fel...”
— ’’Menj...”
— ”Ne vétkezz...”

(— «...Успокой меня, учитель, укрой...»
— «Встань...»
— «Иди...»
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— «Не греши...») [318. old.]

ellenpontozás - nál is megfigyelhető az a tendencia, hogy az a 

mű egyes kompozíciós egységeiben azonos elvi7. A regény 

utolsó lapjain pl. a kibontakozó családi idill közepette ellenpontozó sejtetések figyelhe

tők meg többszörös egymásutánban: először Nyikolaj Apollonovics pillanatnyi meg

nyugvásakor, miközben anyja zongorajátéka szűrődik be odakintről és a hős azt hiszi, 

hogy csak Lihutyin vihette el a bombát, a következő szerzői megjegyzés hangzik el:

”Az ablak mögött Pétervár szellemi játékkal kísértett...”
(«Петербург за окнами преследовал мозговою игрой...») [406. old.].

Az idős Ableuhov házaspár egymásra találásakor, kapcsolatuk letisztulásának reményét 

festve, egy szerzői kitérő a következőképpen zárul:

”...már a vihar végét várjuk; hirtelen — hogy felvillan és hogy feldördül: egy fe
nyőfába belevágott a villám.”

«...вы уже ожидаете окончания грозы; вдруг — как вспыхнет, как 
бацнет: в сосну ударила молния»[397. old.].

А 409. oldalon a már kibontakozó családi idill, a megbocsátás, a visszatérés öröme kö

zepette, miközben Nyikolaj Apollonovics szinte csodálkozva állapítja meg, hogy mindez 

mennyire természetesen történt, aNéva felől hirtelen egy kis hajó őrült füttyjele hangzik 

fel. Mindezek az írói megoldások előrevetítik, hogy a szereplők életének realitásában 

nincs igazi megbocsátás, nincs visszatérés, esetleg csak nosztalgia.

A z

2.1.3. A metaforizáció

A metaforizáció elveiről és technikájáról a vezérmotívumokról szóló általános 

részben már sokminden elhagzott.

2.1.3.1. Ezen felül az ismerős e l i d e ge n ít é s é -nekésa szokat

lan e If о g a d t a t á s á -nak általános tendenciájára szeretném külön felhívni a 

figyelmet. Erről az elvről is szóltam már a szereplők köré épített vezérmotívumok kap

csán (ld. a két Ableuhov egymás közötti kapcsolatát és a szenátor és Dudkin kapcsola

tát). Hangsúlyozni szeretném azonban, hogy ez az elv maguknak a motívumoknak a 

kiválasztásában, vagyis bizonyos kifejezések motívummá emelésében is rendre érvénye

sül.

69



Az ismerős elidegenítésére illetve a mitologikus vagy ' poétikus 

demitologizálására vagy depoetizálására a legszemléletesebb példa maguknak a 

Pétervár-mítoszoknak a teljes átértelmezése és megszüntetése. Ez a sorsa a mű szöveté

be beépült számtalan intertextuális vonatkozásnak is.77

Ugyancsak az elidegenítő tendencia figyelhető meg, csak éppen az ellenkező 

végletben, a teljesen hétköznapi nyelvhasználatban: a regény lapjain többször ismétlődik 

különböző szereplőknek az az érzése, mintha a legnyilvánvalóbb és legközönségesebb 

szavak teljesen idegenül és üresen hangzanának.

"...itt áll előttem például ez a kis asztal. És tudja az ördög, hogy mi is voltakép
pen: még az asztal sem asztal..."

(«...столик это стоит себе передо мною. И черт знает, что он такое: и 
столик — не столик...») [89. old.];

’’Nyikolaj Apollonovics továbbra is kétségbeesetten törölgette a homlokát, azon 
töprengve, mit is kellene az ‘egér’ nyelvi szimbólummal kifejeznie... az értekezések 
olvasása után értelmetlennek látszott minden dolognak a neve, és viszont: minden ér
telmezhető teljes mértékben tárgyiatlannak tűnt...”

(«Николай Аполлонович продолжал беспомощно растирать себе лоб, 
вспоминая, что должен он выразить при помощи словесного символа 
‘мышка’... всякое название вещи после чтения... трактатов казалось 
немыслимо, и наоборот: все мыслимое оказывалось совершенно безвещным, 
беспредметным...») [95. old.].

A szokatlan elfogadtatására, vagy a hétköznapi és közönséges poétizálására 

ugyanígy számtalan példa akad a regényben: ilyenek a szimbólummá emelt komikusán 

furcsa fogalmak, mint a ”rémséges tartalmú szardíniásdoboz”, a ”meddő és léha szel

lemi játék”, a ”polgárok cirkulációja a sugárúton” stb. («сардинница ужасного 

содержания», «праздная мозговая игра», «циркуляция граждан на проспекте»). 

Lírai kitérőkben pátosszal telt hangon, ünnepélyes sajnálkozással ír a szerző a város leg

hétköznapibb jelenségeiről. így emelkednek szimbólumokká a mindennapok szürkesé

géből a pétervári ”líneák”, ”utcák”, ”lépcsőházas {«линии», «улицы», «лестница»).

A szimbolisták metaforizációjának alapjául ”a szó leleplezésének” 

{«разоблачение слова») poétikai elve és gyakorlata szolgál. Ez kétirányú folyamat, 

amely, a fentiekben elmondottakkal összhangban, egyrészt kiragadja a szót hétköznapi 

keretei közül és átpoétizálja, másrészt pedig a már poétikusként ismert fogalmakat illu-

77 Дрозда M. Нарративные маски русских писателей...— In: Russian Literature, 
XXXV/III-IV. Amsterdam, 1994, 507-510. old.

70



zórikusságuk kiemelésével leleplezi, megfosztja megfellebezhetetlen esztétikai értékük

től.78 A "szó leleplezésének" mitologikus összefüggéseit ld. később, a rejtett motivációk 

poétikai problémájának tárgyalásakor: /2.2.4.З./

2.1.3.2. A metaforikus képek ellenpontozottan épülnek be a szöveg szövetébe. 

Ennek igen szemléletes példáját láthatjuk, ha végigkísérjük a regény expozíciójának 

vezérmotívumait: ”lakkozott ház” / ”az élet viharai’ («лакированный дом» / 

«житейские грозы») [14. old.]; az emberi viszonyok elfojtott, feszítő, leplezett konf

liktusosságára az enteriőr ordító mozgalmassága, harsánysága felel [13, 16. old.]; az 

emlékképeket idéző tárgyak tolakodóan behatolnak a főszereplő tudatába, amely pedig 

korábban zárt katlanhoz volt hasonlatos («герметически закупоренные котлы») [16; 

14. old.]; a sugárút egyenesvonalúsága először az idő folyamához hasonlíttatik az élet 

két pontja között, rögtön utána azonban megtudjuk, hogy ugyanennek az 

egyenesvonalúságnak nincs se eleje, se vége [20. old.] stb.

A motívum-kapcsolások a műben sok esetben nemcsak ellenpontozottak, hanem 

egyenesen önellentmondóak, oximoronikusak. Sűrített motívum-kapcsolásban ez az 

ellentmondásosság egyszerűen értelemzavaró is lehet:

«После линии всех симметричностей успокаивала его фигура —
квадрат.»

(”Az egyenes után megnyugtatólag hatott rá minden szimmetriák idoma — a 
négyzet.”) [21. old.].
A vezérmotívumoknál már idézett mondatban /2.1.1.1./ a nyelvileg látszólag egyértel

műen összetartozó «линия всех симметричностей» -szókapcsolat fogalmilag értel

mezhetetlen. (A lehetséges nyelvi magyarázatot lásd később /2.З.З.2./,)

78 ”A szó leleplezésének” lényegét és eszmetörténeti hátterét kiválóan összefoglalja Наталя 
Опыт интерпретации феномена русского символизма в свете истории 

развития мысли с. értekezésében. — In: Dissertationes Slavicae XX. Szeged, 1989, 43-44. old.:
’’Поскольку в их представлении (в представлении младших символистов — В. 

Е.) художник должен лишь как бы уметь провидеть в слове за его феноменальностью 
его ‘готовую’, упреждающую творческий процесс, ноуменальность, их поэтика 
приобретала визионерский характер: развоплощение, или лучше сказать в применении 
к поэтике младших символистов разоблачение слова, снятие с него покрова, означает 
не преодоление сопротивления реально присущей слову наряду с духовностью, как бы 
сосуществующей с ней, физиологичности, как в поэтике декадентов, или 
рассудочности, как в поэтике старших символистов волюнтаристского крыла, а 
раскрытие, обнажение неподлинности, иллюзорности, призрачности лишь кажущихся 
реальностями, физиологизма и интеллектуализма слова, и одновременно утверждение 
подлинности, истинности, жизненности лишь кажущейся ирреальной в феноменальном 
мире духовности, субъектности слова”.

С. Салма
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Két, egymástól eredetileg igen távol álló jelentésben bevezetett metafora kapcso

lódik egybe a következő mondatban is:

’’..sötétség nyelte el őt, a kifejezhetetlen... lett úrrá felette”
(«...тьма объяла ее, невыразимое ... ее охватило») [175. old.].

Az első kép az 54. oldalon a megsemmisüléssel, a halál küszöbének átlépésével kapcso

latban fordul elő először, míg a második a megmentő fehér dominóval való találkozás 

lélekemelő élményével asszociálható [172. old.].

A Nyikolaj Apollonovicsra zúduló szerencsétlen események sorozatát a piramis 

megfoghatatlan lényegéhez hasonlítja a szerző:

”...a körülmények súlyosan szerencsétlen egybeesése — az esemény-piramis;
...a piramis... a geometria lázálma — semmivel nem mérhető lázálom;
A piramis olyan lázálom, amely számokban mérhető.
Számrettenet — ...harminc nulla egyetlen egyes szám mögött;

...csak le kell húzniuk az egyest, és a semmibe hull a harminc nulla...”

«тяжелое стечение обстоятельств — пирамида событий;
...пирамида...есть бред геометрии — бред, неизмеримый ничем;
Пирамида есть бред, измеряемый цифрами.
Есть цифровый ужас — ...тридцать нолей при единице; ...зачеркните 

вы единицу, и провалятся тридцать нолей» [327. old.].

A fenti metaforasor az embert körülvevő világrend eleve őrjítő ellentmondásosságára a 

képi, nyelvi, gondolati ellentmondások sorozatával hívja föl a figyelmet.

2.1.3.3. Egy prózai mű szövegkörnyezetében a metaforizáció figyelemfelhívó, 

kiemelő szerepét nem kell külön hangsúlyozni. A 80; 122. oldalak ”egérfogó jeleneteit' 

(melyek a Hamlet egérfogó jelenetének nyilvánvalóan groteszk reminiszcenciái), pusz

tán a meseszövés (a hamis sejtetések, ld.: /2.2.4.7./), és elsősorban a metaforizáció emeli 

ki. Különben érdektelen, nevetséges banalitások, nincs semmi igazán leleplező vagy 

jelentőségteljes vonatkozásuk a cselekmény szintjén. Annál inkább sokatmondóak 

azonban az archetipikus vonatkozásaik, melyeket később láthatunk: /З.З.2./,
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2.1.4. A metonimizáció

A téma és a cselekmény szintjén is domináns elidegenedés és értékvesztés a mo
tívumok területén helyettesítések láncolatában jut kifejezésre.

Az emberi személyiség leépüléséről, egyre korlátozottabb, de vele paradox mó
don mégis ekvivalens változatokkal való behelyettesítéséről az első fejezet már megem
lékezett /1.2.З.1./, Furcsaságával igen groteszk hatást kelt például a következő mondat:

’’Egész úton hallotta a nyomában szaladó kalocsnik egyhangú cuppogását és 
érezte, amint futkosnak a hátán a gyulladásos, apró szemecskéi annak a kis keményka
lapnak, aki a kapualj után a nyomába szegődött...”

«Всю дорогу он слышал докучное хлюпанье за ним бегущих калош да 
чувствовал беганье у себя по спине воспаленных и маленьких глазок того 
котелочка, который за ним увязался от подворотни...» [202. old.].
”А keménykalap szemecskéi” eleve meghökkentő hatást kelt, amit még csak tetéznek a
hozzá kapcsolódó cselevések és jelzők.

Jellegzetesen metonimikus rész Nyikolaj Apollonovics rémálma, mely Pétervár 

vesztét jósolja minden érték lefokozásával, a legszürkébb banalitásra való fölcserélésé
vel:

’’...Kant helyett — hadd legyen a Sugárút”.
—’’Érték helyén — a számozás: házanként, szintenként s szobák szerint időtlen 

időkig örökre”.
—” Az új rend helyett: a Sugárút polgárai cirkulálnak egyenletesen, egyenes vo

nalban.”
«...вместо Канта — быть должен Проспект».
— «Вместо ценности — нумерация: по домам, этажам и по комнатам 

на вековечные времена».
— «Вместо нового строя: циркуляция граждан Проспекта — 

равномерная, прямолинейная» [237. old.].
Ugyancsak szerepelt már az '‘'’emberláb áradat’ («людская многоножка») és a

sziluettek problémaköre a következetesen könyörtelen szinekdochikus ábrázolással:
’’...keménykalap, sétapálca, áll, bajusz, fülek és orr...”
«...котелек, трость, подбородок, усы, уши и нос...» [56. old.].

A jelenség részletes áttekintését találhatjuk а 256. oldal okfejtéseiben, ahol aNyevszkij
Proszpekt a kaviáros szendvics metaforájában jelenik meg, amelyen az apró ikraszemek
az egyes járókelők metonímiái:
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”...az aszfaltra perdülő individuumok teste a Nyevszkij Proszpekten egy közös 
test valamely szervévé változik át, a kaviár ikraszemévé: a Nyevszkij járdái olyanok, 
mint egy szendvics kenőfelülete.”

«...тело влетающих на панель индивидуумов превращается на Невском 
Проспекте в орган общего тела, в икринку икры: тротуары Невского — 
брутербродное поле.»

Az archetipikus helyettesítéseket a következő fejezet tárgyalja átfogóan, így a 

különböző szereplők pótcselekvéseit illetve a szerzői kitérőkben található archetipikus 

vonatkozásokat is.

2.1.5. A szimbolizáció

2.1.5.1. A Pétervár szimbólumrendszere az eddig felsorolt képi elemekből di

namikusan kiépített hierarchikus rendszer. A képek dinamikája és a közöttük fennálló 

hierarchia egyszerre és együttesen van jelen, bármilyen ellentmondásosnak tűnjék is ez.

A dinamikus jelentés-építésről már esett bőven szó. A szimbólumokká emelke

dett képek hierarchiájának pedig a már szintén említett ”a szó leleplezése”-elv 

(разоблачение слова) szolgál alapul, amely a szóbeli kifejezés elemeit kiragadja 

megszokott összefüggésükből, és tágabb, a megszokottól mindenképpen eltérő jelentés- 

rendszerbe építi be. A tudatos metaforaépítés során létrejön egy olyan hierarchi

kus képrendszer, amely a végtelenbe táguló potenciális jelentéstartalmával 

alkalmas arra, hogy létezés, lét és tudat legtágabb és legbonyolultabb összefüggéseit a 

legérzékletesebb formában kifejezésre juttassa.

A költői képek hierarchiájában a szimbólum -nak éppen azért jut kiemelt 

hely, mert ez az az eszköz, amely a legsokoldalúbb jelentésénél fogva képes áthidalni a 

szakadékot az ábrázolt jelenség és annak lényege között79. A szimbólum az a költői kép, 

amely egyszerre képviseli az eszmét és a tárgyat, a formát és a tartalmat, az alkotás és az 

élet gyakorlatával:

«Символ, выражая идею, не исчерпывается ею; выражая чувство... не 
сводим к эмоции; возбуждая волю... не разложим на нормы императива... 
Отсюда... трехчленная формула... 1) символ как образ видимости... 2) 
символ как аллегория... 3) символ как призыв к творчеству жизни...;»

«Символ — 1) образ... 2) идея... 3) живая жизнь;»
80

79 Долгополов Л. К. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988, 26. old.
Белый А. Смысл искусства. — In: Белый А. Символизм. М., «Мусагет», 1910, 225-80

226. old.
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«Символ — неразложимый комплекс ‘abc’, где ‘Ь’— форма, ‘с’ — 
содержание; ‘а’ — формосодержание, первичная данность (исход процесса), 
или — действие творения (результат процесса);»81
A szimbólum tehát Belij felfogásában forma és tartalom megbonthatatlan egysége, 

amely nem csak kép, nem csak eszme, nem csak ezt megtestesítő nyelvi formula, hanem 

mindez együtt: a szintézis eleven valóságában megszülető új minőség-.

«В ‘символизации’ мы подчеркивали процесс становления новых 
качеств; в словесной изобразительности диалектику течения новых 
словесных значений».82

Szimbólumainak lényegi szintetikus voltát Belij a kémiai szintézis eredményéhez 

hasonlítja, amelyben nem a kiindulási anyagok puszta mennyiségi összeadódása követ

kezik be, hanem új anyagminőség jön létre:

«... под словом ‘символ’ разумел я конкретный синтез, а не 
абстрактный; в его квалитативности, а не только в ‘квантитас’;... под 
‘символом’ разумели мы химический синтез; разумели ‘соль’, свойства 
которой не даны ни в яде хлоре, ни в яде натрии, соль образующих...».83

2.1.5.2. A Pétervár két központi szimbóluma a tükör és a lépcső. Mind 

a kettő olyan mindent átfogó jelentést hordoz, hogy állandó jelenlétük nemcsak a mű 

képi-gondolati szféráiban érzékelhető, hanem nagymértékben meghatározza a szöveg 

kompozíciós felépítését is.

A tükör szimbólum összefüggése a nyelvi anyag megformálásával és a művé

szi ábrázolótevékenységgel általában, szinte közhelyszerűen ismeretes. A Pétervárban 

az ábrázolt, vagy a szereplők által felfogott képi látvány örök másodlagosságára, felszí

nességére és viszonylagosságára állandó figyelem irányul; és mindez az enteriőrben 

vagy magában az ábrázolási technikában szüntelen hangsúllyal jelen lévő tükröknek 

köszönhető, illetve a tükröződés elvének.

Példaként említeném az Ableuhov-ház szalonjában egymást és környezetük tár

gyait végtelen sorban tükröző falitükröket [16, 222. old.]; a bálterem tükör-labirintusát, 

amelynek látványforgataga mindkét főhőst megtéveszti a látszat elevenségével (a szená

tor majdnem bele is rohan egy tükörbe) [159; 180. old.]; a Lihutyin-lakás tükreit, külö

nös tekintettel a Szolja Petrovna előtt elhomályosuló hálószoba-tükörre [161. old.] és a 

férje gondolatait végleg összezavaró szalon-tükrökre [191, 192, 193. old.]; a fiával való

Белый A. idézett mű, 213-219. old.
Белый А. На рубеже двух столетий. M., 1989, 201. old. 
Белый A. idézett mű, 200. old.
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döntő beszélgetés során a szenátor előtt kacagva elcsattan egy tükör [224. old.]. Mind

ehhez hozzávehetjük még a vízfelületek és az ablakok tükröződéseit is.

Sokkal nagyobb jelentősége van a tükröződés megjelenésének magában az ábrá

zolás technikájában. Ez lehet rejtett, csupán szokatlan szóismétlésben vagy az ábrázolt 

dolgok hangsúlyozott szimmetriájában megnyilvánuló jelenség:

’’Apollon Apollonovics odament az ablakhoz; két kis gyerekfej az ott álló ház 
ablakában meglátta szemben az ott álló ház ablaküvege mögött egy ismeretlen kis öreg
ember arcának foltját...”

(«Аполлон Аполлонович подошел к окну; две детские головки в окнах 
там стоящего дома увидели против себя за стеклом там стоящего дома 
лицевое пятно неизвестного старичка...») [50. old.];

vagy megvalósulhat a tükör közvetlen szerepeltetésével is, mint a Mars-mezei parádé 

színpompájának leírásakor, melynek üres és talmi fénye éppen a tükrözés 

(túl)hangsúlyozásával lepleződik le:

’’...fehérlovas csapatok sorai voltak láthatók; úgy tűnt — egy egybefüggő, fény
ben sziporkázó aranytükör mozdult lassan egyik pontról a másikra; fellobogtak a szél
ben a lovasszázadok tépett-tarka jelvényei;”

(«... можно было увидеть ряды белоконных отрядов; казалось — 
золотое, сплошное, лучи отдающее зеркало медленно тронулось к пункту от 
пункта; затрепались в воздухе пестрые эскадронные знаки;») [111. old.].

A tükröződések a dolgok megsokszorozásával és örök viszonylagosságuk felmu

tatásával a befogadóban is állandóan ébren tartják azt a tudatot, hogy maga az olvasott 

szöveg is másodlagos, teremtett valóság; így a tükör a Pétervár szövegének legfonto

sabb metanyelvi szimbóluma is egyben.

A /w£ó>-szimbólum legáltalánosabb értelmét úgy fogalmaznám meg, mint 

transzcendens üzenet a lényegről — a létfelejtés állapotában, ami

kor mindent maga alá vonni látszik a létezés fátyla. A tükör az, ami folytonosan ráirá

nyítja a figyelmet a különbözőségre, a látvány és a lényeg, a létezés és a lét 

örök eltérésére84.

A tó&ör-szimbólum így a legközvetlenebb kapcsolatban van a cselekményszövést 

átfogóan meghatározó akcidentális véletlenszerűséggel, amellyel az elbeszélő groteszk 

játékot űz, folytonosan a lényeg elé tolva valamely véletlenül felbukkanó jelentéktelen 

körülményt.

84 ”Az el-különböződés (différance) mindenütt a létező uralmát szollicitálja, ... mint egészet 
rendíti meg...” ”A létfelejtés magának a létnek a lényegéhez tartozik, a lényeg általa elleplezett...” 
Derrida J. Az el-különböződés. — In: Szöveg és interpretáció. Cserépfalvi kiadás, 57, 59. old.
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A Pétervár második kiemelten fontos szimbóluma a lépcső. A lépcső, mint 

a hierarchia, a lent és fent szimbóluma, a lépcső, mint egy hierarchikus rendszerben 

való folytonos mozgás, és a rendszeren belül érvényesülő dinamikus viszonylagosság 

szimbóluma.

A regény legjelentősebb párbeszédei szinte kivétel nélkül mind a lépcsőn kez

dődnek vagy záródnak; a két Ableuhov és Dudkin mindennapi rutinja házaik lépcsőjé

nek leküzdése nélkül elképzelhetetlen; a szenátor esetében ehhez csatlakoznak még a 

hintája lépcsőfokai, valamint a hivatali épület lépcsősora, együtt a szolgálat lépcsőjével; 

a lépcsőn indul végzetes útjára a bomba; a lépcsőn találkozik Dudkin a gonosszal; a 

lépcsőn történik meg a két Ableuhov között a véletlenszerű fizikai érintés, mely az apa

gyilkosság rémséges és makacs gondolatát erősíti fel a fiúban stb.

A lépcső a regényben az agy metonímiája is [34-35. old.] — mindenképpen a 

szellem mozgásával asszociálható. Nem véletlen, hogy a szellemi összeomlás szélén 

tántorgó Dudkinban a legközönségesebbnek tűnő lépcsőház a legiszonyatosabb félelmet 

is kelti egyben.

Ahogyan a szenátor előtt elhasadó tükör intő jelként fogható föl arra, hogy az 

embernek ki kell lépnie a látszatokba menekvés gyakorlatából, úgy a Bronzlovas léptei 

alatt lerombolódó lépcsőház is súlyos üzenetet hordoz: az események és az emberi cse

lekedetek látszólagos jelentéktelenségük és értelmetlenségük ellenére is következmé

nyekkel járnak, vannak olyan pontok, amelyek átlépése után már nincs visszatérés.

A lépcső, mint a szintek közötti átmenet szimbóluma, felidézi a "fent" és "lent" 

megrázó transzcendens élményét, a lélek útjának bejárását, amely a halál küszöbének 

átlépése után elkövetkező másfajta szellemi lét legnagyobb megpróbáltatása. (A tudat

nak a test elhagyása utáni továbbélése a regény lapjain többször is előforduló realitás 

[54; 384, 386. old.].)

2.1.5.3. Már a fejezet elején hangsúlyoztam, hogy a Pétervár szimbólumrendsze

rére a hierarchikusság mellett nagyfokú dinamizmus jellemző. A hierarchia tehát 

semmiképpen nem értelmezhető mereven megdönthetetlennek. A szöveg konstrukciójá

ban maguk a szimbólumokká emelkedett, folytonosan vissza-visszatérő vezérmotívu

mok is bejárják ’’a fent és lent lépcsőfokait”, aminek következtében alapjelentésük egyre 

újabb árnyalatokkal gazdagodva kitágul; így megerősödik és elhalványul, esetleg önma

gával ellentmondó tartalmakat is fölvesz, de mindenképpen viszonylagossá válik.
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A Pétervár világa úgy is értelmezhető, mint ’’tükröződések hierarchikus és végte

len rendszere"85. E rendszerben a szimbólumok

"nem egyszerűen közvetítőként szerepelnek bizonyos jelentések között, hanem 
létrehozzák egy bizonyos értékrend alapján szerveződött jelentések függőleges láncola
tát (ценностно отрегулированная вертикаль значений), amely ... a végtelenbe 
nyúlik”. 86

Egy így értelmezett hierarchikus rendszerben egy adott szimbólumnak nemcsak a 

jelentése nem határolható be még szinte nagyvonalakban sem, hanem az általa képviselt 

esztétikai értékek sem állandóak: a variációk során a szimbólumok felbukkanhatnak az

értékrend legkülönbözőbb lépcsőfokain.

’’Belij keresztülbocsátja valamennyi képét a paródia, a travesztia vagy az ellen
pontozás prizmáján”; ”a szimbólumok grimasszá torzítását Nietzschétől tanulta".87

A szimbólumok grimasz-szerű jeleníéstorzulását legkönnyebben a lépcső- 

szimbólum esetében figyelhetjük meg. A szimbólum szinte mindent átfogó, központi 

jelentősége ellenére a műben előforduló konkrét lépcsők leírása a szélsőséges banalitás 

és a ridegen kongó üresség, illetve a talmi fény között ingadozik (ld.: Dudkin házának 

káposztahéjakkal teleszórt lépcsőjét [22. old.], az Ableuhov-ház lépcsőjét [52. old.], a 

Hivatal díszlépcsőjét [110, 111. old.]); ugyancsak ironikusan groteszk hatást kelthet a 

lépcsőkön megjelenő szereplők egymás közötti viszonya illetve csetlő-botló elvétéseik 

(ld.: Dudkin aggodalmas botladozását a szemetes lépcsőn kezében a kis batyuval [22- 

23. old.], a zavarával küszködő szenátorfít és a bombát hozó Dudkint, aki sáros cipőjé

vel végigtapos az Ableuhov-ház bársonyszőnyeggel borított lépcsőjén [71. old.], az 

aranymundéros aszott kis öregurakat és a daliás termetű W. grófot a Hivatal díszlépcső

jén [111. old.], a két Ableuhov kölcsönös udvariaskodását és elvétéseiket házuk lépcső

jén [219. old.]).

Groteszk jelentésváltozáson mehetnek át szimbólumok, hogyha hordozóik föl

cserélődnek: váratlanságával megdöbbentő hatást kelt a ”hosszú és szomorú” 

(«печальный и длинный») attribútum megjelenése egy posztoló rendőrön [181. old.]; 

groteszk jelentést vesz föl ugyanennek az attribútumnak Szergej Szergejicsre vonatkozó 

”szomorú és borotvált’ («печальный и бритый») [198. old.] változata; ironikus értelmű

85 Szilard L. Andrej Belyj and Symbolist Prose. — In: The Slavic Literatures and 
Modernism. Stockholm, 1987, 108. old.

Szilard L. idézett mü, 107. old. Fordítás tőlem — В. Е.
Szilard L. idézett mü, 105. old. Fordítás tőlem — В. E.

86
87

78



a ' feltornyosuló felhő rajok'-пак («рой набегающих облаков») ”hölgyek összeverődő 

rajá”-ra («рой набегающих барышень») [157. old.] történő fölcserélése.

Más helyen az embert elnyeléssel fenyegető prózaiság jelentéskörében bevezetett 

szimbólum a nosztalgikus meghittség magasába emelkedik:

’’...körben föléje emelkedett mindez: kiemelkedett kerítések alakjában; a lá
bánál pedig észrevett: valami kapualjat és egy tócsát...”

(«...кругом встало это: встало заборами; а у ног он заметил: какую-то 
подворотню и лужу...») [183. old.];

’’...mikor magas cilinderét lesodorta a fejéről a szél, ... Apollon Apollonovics 
Ableuhov guggolásba ereszkedett egy tócsa fölött, hogy a cilinderét kihalássza...”

(«... когда с него ветер сбил высокий цилиндр, ... Аполлон 
Аполлонович Аблеухов сел на карачки над лужею для извлечения 
цилиндра...») [187. old.];

’’Valamilyen gyermeki szomorúság és csöndesség uralkodott el rajta, — olyan 
csöndesség, olyan — szinte otthonosság. Körülötte csak egy fodrozódó kis tócsa suso- 
gása hallatszott, mintha valaki imádkozna... azért, ami nem volt, de ami lehetett volna.”

(«Ему стало как-то по-детски и печально, и тихо, — так тихо, так как- 
то уютно. Вокруг только слышался шелест струящейся лужицы, точно чья-то 
мольба ... о том, чего не было, но что быть бы могло») [200. old.].

Attribútumok fölcserélése és fokozatos visszavonása figyelhető meg a ”hosszú és 

szomorú'” eszményi alakjának áttűnésében a borotvált Szergej Szergejics groteszk figu

rájába. Az esős utcán esetlenül ácsorgó suta alakban nyomaiban még mindig fölfedezhe- 

tőek az imént távozott eszménykép jegyei — az új összefüggésben immár szánalmasan 

groteszk hatást váltva ki. Ezt még csak növeli a ’’grimasz” szintetikus jellege: Lihutyin 

torz alakjában a ”hosszú és szomorít” már ’’lefokozott” jegyei mellett fölbukkan a ko

rábban nosztalgikus, reményt adó ”darvak’ («журавли») motívuma:

’’Közelről az ismeretlen egyértelműen veszített vonzerejéből; messziről érdeke
sebbnek tűnt; titokzatosabb volt a megjelenése; szomorúbb; elnyújtottabbak voltak a 
mozdulatai.

— ‘DehátL Már engedelmet: hogy őrültnek látszik? Ej, az a sapka! Szóval hát a 
sapka? Csak szalad ott a darulábaival; lobog utána a kabát, az esernyője elszakadt; és az 
egyik kalocsni nem az ő lábára való...’”

(«Незнакомец вблизи несомненно проигрывал; издали был 
авантажнее; вид имел загадочнее; грустнее; движения — медлительней.

— ‘Э!.. Да помилуйте: у него идиотический вид? Ай, картузик! Вот так 
картузик? Бежит себе на журавлиных ногах; пальтецо трепыхается, зонтик 
прорванный; и одна калоша не по ноге...’») [319. old.].

A közvetlen közelében megjelenő ellenpontozás fogja vissza a mű lapjain egyéb

ként legerősebb pozitív erővel megszólaló szimbólumnak, a ”gyermekkor hangjának’
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(«голос детства») [317. old.] hatását. A gyermekkor emléke ugyanis, még a mindent 
átható hittel felcsendülő patetikus hang egyetemes emberi üzenete előtt a ”kisgyermek 

üldözése" («погоня за младенцем») rémületet ébresztő motívumában bukkan fel elő
ször [316. old.].

Egyszerű kompozíciós megoldások is vezethetnek szimbólumok értékének és 

jelentésének lényeges átformálásához. Még ugyanennek az emelkedetten bizakodó rész
nek a közvetlen folytatásából az derül ki, hogy a főhős nosztalgikus elmerengése az 

előtte feltárulkozó értékek fölött igazából késlelteti őt a rá közvetlenül váró és sorsára 

súlyosan ránehezedő problémák sürgős elintézésében. Úgy tűnik, e szemlélődésnek tud
ható be, hogy éppen a már feltárulkozó megoldás lehetősége előtt Nyikolaj 
Apollonovics a bosszúálló katonatiszt fogságába esik és így cselekvési szabadságát tel
jesen elveszíti.

A szimbólumok jelentésének átforgatására és sok esetben grimasszá torzítására a 

3. fejezetben a dialóguscsapdák tárgyalása során még bőven kitérek.

2.2. A narrációs módszerek és furcsaságaik

Még a tapasztalatlan olvasónak is könnyen szemébe tűnnek a Pétervár elbeszélői 
stílusának bizonyos furcsaságai. A legtöbb esetben a váratlanság hatását keltik és úgy 

értelmezhetőek, mint a szabályostól való eltérés —a logikai követke
zetesség vagy az irodalmi norma tekintetében. A szerzői pozíciót különösen jellemzi a 

tárgyi világ tökéletlenségének és viszonylagosságának fokozott tudata. Ezzel magyaráz
ható az elbeszélő kapkodó igyekezete, hogy az ábrázolás tárgyát lehetőleg minél részle
tesebben és a lehető legsokoldalúbban megvilágítsa, miközben pozícióját dinamikusan 

változtatja.
A különösnek tűnő narráéiós megoldások két alapvető tendenciát követnek:
1) — az ugyanaz és mégis különböző elvét, amelynek alapmotívuma az "az és 

mégsem az" («то и не то»), legfontosabb eszköze pedig a már említett spirális motí
vum-szerkesztés és cselekményszövés. Példaként most a regény ornamentikájából ra-

80



gadnék ki egy olyan részletet, amely képszerűen érzékelteti az elvet: minden'fellebben, 

kört ír le, és visszaszáll majdnem ugyanoda, ahonnan elindult:

”A levelek nehézkesen, lassan fölemelkedtek a földről, sárgás színű és száraz 
köreik körbefogták a köpenye szárnyát; de összeszűkültek a körök, egyre fokozódó 
nyugtalansággal spirálokba csavarodtak, egyre elevenebben táncolt a valamit susogó 
aranyspirál. ...egy vörös, tenyér alakú levél éppen hogy csak megemelkedett, odébb 
szállt és elterült a földön.”

(«Листья трогались с места медлительно, желтоватыми и сухими 
кругами окружали полы шинели; но суживались круги, беспокойнее 
завивались винтами, всё живей танцевал золотой, что-то шепчущий винт.
...красный лапчатый лист чуть-чуть тронулся, подлетел и простерся.»)

[144-45. old.]
2) — a viszonyok fölborításának {опрокидывание отношений)88 a műben álta

lános elvét, melyet az ellenpontozás, a dinamizmus (térbeli és időbeli mozgás és néző

pontváltás89) valamint a kettős megvilágítás eszközeivel valósít meg a szerző.

A narrációs megoldások mindkét fent említett tendenciája együtt és egyformán 

érvényesül a műben szinte elképzelhetetlenül pontos egyensúlyban.

2.2.1. Túlzó és ellentmondásos magyarázatok

Említettem az imént, hogy Belij elbeszélői stílusát mindenekelőtt a leírások 

rendkívüli pontosságára és részletességére való törekvés jellemzi, amelyek ennek ellené

re bővelkednek hiányosságokban, alogizmusokban és ellentmondásokban.90 A túlzó és

88 Szilard L. Andrej Belyj and Symbolist Prose. — In: The Slavic Literatures and 
Modernism. Stockholm, 1987, 103. old.

Az elbeszélői nézőpont szinte folytonos változtatásának számára természetes, bár az olvasót 
sokszor megzavaró elvéről Belij memoárjaiban is megemlékezik: «...сцены симфоний писал я на 
лошади, так что неясность ландшафта есть дымка пространства; а мельки предметов — 
натура летящего всадника. Галопы в полях осадились галопами фраз и динамикой 
мимо мелькающих образов;... Я привык писать на ходу; так и пишу доселе...» Белый А. 
Начало века. М., «Художественная литература», 1990, 137. old.

Mindennek világnézeti magyarázata van: «Весь эмпирический мир, поскольку он 
подчинен законам времени и причинности, алогичен и нелеп, и предстает он у Белого в 
хаотическом сочетании одновременно сосуществующих картин, ничем не связанных 
друг с другом, кроме своей одинаковой несостоятельности перед лицом ‘Вечности 
великой, Вечности царящей’.» Лавров А. В. Андрей Белый. — In: История русской 
литературы. Л., 1983, IV. kötet 552. old.

Lavrov nyilvánvalóan túloz és egyszerűsít, amikor azt állítja, hogy a tapasztalati világ Belij 
műveiben egymásra halmozott képek káosza csupán. Az viszont tény, hogy a jelenségvilág — bele
értve az alkotás termékeit is — viszonylagosságának és tökéletlenségének felfokozott tudata különö
sen jellemző Belij szerzői pozíciójára. Innen az örök törekvés gondolatai újrafogalmazására, művei 
folytonos javítására. Ld.: Долгополов Л. К. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 
1988, 235. old.
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ellentmondásos magyarázatok mind messzebb és messzebb sodorják az olvasót az ere

deti elgondolástól, növelik vagy csökkentik a kiindulási helyzet érzelmi intenzitását, sőt, 

az ellentétébe fordítják át, de banalitások felé elkalandozva meg is szüntethetik az ér

zelmi vagy spitituális feszültséget.

Érdekes megfigyelni a szövegben azokat az ismétlődéseket, amelyek során az 

elbeszélő mintha másodjára már képtelen lenne visszalépni az elbeszélésnek ugyanabba 

a kerékvágásába, immár más aspektusból világítja meg a témát, avagy egyenesen el

lentmondásba kerül a korábban leírtakkal.

Érzékletes például szolgálhat erre a regénynek az a két jelenete, amelyben a szer

ző a szinte végtelenségig pontos körülírást szolgáló magyarázataival az indításkor elért 

hatásnak éppen az ellenkezőjét váltja ki: az első esetben szinte megfosztja korábbi exp

resszív hatásától a témát, a másodikban pedig éppen növeli az expresszivitást; így önel

lentmondásba keveredik.

2.2.1.1. Az élmény intenzitását csökkentő körülírásra lehet példa azt a jelenet, 
amelyben a szenátor réveteg pillantása összeakad a (terrorista) raznocsinyec91 kaotikus 

tekintetével. ”Hirtelen” («Вдруг») -felkiáltás után a szenátor lelkiállapotát először szél

sőségesen zaklatottnak, ijedtnek mutatja be az elbeszélő, majd háromszor is belekezd a 

történtek magyarázásába — miközben először leegyszerűsít, egyre kevésbé metaforizált 

képeket használ, majd pedig minden körülményt megbonyolít, csak azért, hogy a meg

rázó esemény leírását váratlanul így összegezze:

’’Ennyire egyszerű volt a dolog: ...ekkor látta meg a raznocsinyecet; és nyugodtan 
szemügyre vette”;

(«Дело было так просто: ...тут увидал разночинца он; и стал спокойно 
рассматривать») [25. old.].

2.2.1.2. Az élmény fokozódó intenzitását eredményező szerzői (félre-) magyará

zatra a padlás-jelenetben találhatunk példát. Alekszandr Ivanovics rémisztő látomásai 

elől menekült ide, hogy felborzolt idegeit a hétköznapian egyszerű környezetben lecsil

lapítsa:

’’Alekszandr Ivanovics hallgatózni kezdett. És mi az, amit hallhatott? ...egy éle
sen megreccsenő gerenda jól kivehető hangja; és a sűrű csönd: azaz hogy — csupa ne
szekből szőtt háló; itt, először is, — mindenféle susmus folyt a sarokban; másodszor, — 
emberi füllel felfoghatatlan léptek zajától feszültté vált a légkör; és valami cuppogva 
nyiladozó száj a nyálát nyelte.

Egyszóval, mind csupa hétköznapi, jól ismert zörej: nincs mit tartani tőlük.”

91 Közrendű orosz polgár, többnyire értelmiségi.
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(«Александр Иванович прислушивался. И что мог он услышать? 
...совершенно отчетливый звук растрещавшейся балки; и — густое молчание: 
то есть сплетенная сеть из одних только шорохов; тут, во-первых, — в углу 
велись шики и пшики; во-вторых, — напряжение атмосферы от неслышных 
уху шагов; и — глотание слюней какого-то губошлепа.

Словом, — все обыденные, домовые звуки: и бояться их — нечего»)
[300. old.].

2.2.1.3. A tényleges tárgytól egyre távolodó, eltúlzott magyarázkodás a mű elbe
szélői technikáinak általános eleme; egyik legszebb példája éppen az első fejezet ”A mi 
szerepünk” («.Наша роль») című alfejezetében található, melynek az elbeszélői szándé
kok és lehetőségek megvilágítására tett káoszba fulladó igyekezet miatt a szerzői pozí
ció megítélésében kiemelt szerepe van. Az elbeszélő itt is ’Hirtelen...” («Вдруг...») - 
felkiáltással kezd, és minden félmondatával távolabbra kerül az eredeti mondandójától 

[36. old.].

2.2.2. Az ábrázolások viszonylagossága

A leírtak viszonylagosságának szüntelen érzetét többek között a regény egyik 

meghatározó és már említett eszmei-tartalmi motívuma az ”az és mégsem az” («то и не 

то») -vezérmotívum tartja fenn, melynek szerepe az elbeszélés felépítésében sem elha
nyagolható: kizárja annak a lehetőségét, hogy bizonyos tényeket és összefüggéseket 
megingathatatlanul azonosként könyvelhessünk el.

A világ tárgyi és szellemi szféráinak valamennyi jelensége szélsőségesen vi
szonylagos, áttetsző és átjárható, egymástól elválasztott, önmagától pedig elidegenített 
ábrázolást nyer a Pétervárhan. Egymással való kapcsolataikban azonban mindezen je
lenségek rendkívül dinamikusaknak bizonyulnak innen ered a regényben a mindenféle 

átlényegülések és átváltozások végeérhetetlen sorozata, amelyek néha teljes kavarodásba 

torkollanak.
2.2.2.1. Közismert tény, hogy Pétervár tényleges tájképi elemei önkényes ábrázo

lásban jelennek meg Belij Pétérvárában.92 A tárgyi világ legmonumentálisabb elemei is 

lebegni látszanak a térben:
’’...lassanként halványan kirajzolódott, majd az égből a földre ereszkedett a 

szennyes, feketésszürke Izsák”;

92 V.ö.: Долгополов JI.K. Петербург «Петербурга». — In: Долгополов Л.К. На 
рубеже веков. «Советский писатель», Л., 1977.
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(«... матово намечался сперва, потом с неба на землю спустился 
грязноватый, черновато-серый Исакий») [20. old.];

”А legkönnyedebb csipke a reggeli Pétervár alakját öltötte”;
(«Легчайшее кружево обернулось утренним Петербургом») [201. old.];
”Аz Admiralitás előtolta nyolctomyú oldalát: rózsaszín fényben megmutatkozott 

majd elrejtőzött”;
(«Адмиралтейство продвинуло восьмиколонный свой бок: 

пророзовело и скрылось») [215. old.].
2.2.2.2. Az eseményeket láttató mozgás (közelítés vagy távolodás) függvényében 

minőségátcsapás mehet végbe — átértékelődnek a helyzetek, bizonyos jelenségek meg

szűnnek létezni
”Ám akkor, ha te oktalan, vennéd magadnak a bátorságot, hogy elébe menj a 

Gyehennának, az élénk vérpiros fény, mely messziről elborzasztott, lassanként szétol
vadna...

És nem lenne ott semmiféle Gyehenna.”
(«Но если бы ты, безумец, дерзнул пойти навстречу Геенне, ярко

кровавый, издали тебя ужаснувший блеск медленно растворился бы... 
Никакой Геенны не было б») [49. old.].
’’Apollon Apollonovics odanyújtotta két ujját: azok a szemek nem néztek 

rá rémisztőén; ...Apollon Apollonovics maga előtt most csak egy félénk embert látott...
Alekszandr Ivanovics heves mozdulattal megragadta a szenátor ujjait; az a vég

zetes valami most elszállt valamerre: Alekszandr Ivanovics csak egy szánalmas öregem
bert látott most maga előtt.”

(«Аполлон Аполлонович подал два своих палца: 
глядели ужасно; ...Аполлон Аполлонович увидал пред собой только робкого 
человека...

те глаза не

Александр Иванович с жаром ухватился за пальцы сенатора; т о , 
роковое отлетело куда-то: Александр Иванович пред собой увидал 
только жалкого старика») [94. old.].

2.2.2.3. Viszonylagosság, bizonytalanság, kavarodás olykor valamely szereplő 

létét illetően is megfigyelhető:
’’Olyan volt Apollon Apollonovics a jól ismert értelemben, mint Zeusz: istenek, 

istennők és nemtők eredtek fejéből...: az egyik ilyen nemtő (a fekete bajuszkás ismeret
len), bár gondolat képében született meg, azután életre kelt egyenesen a Néva 
környéki sárgás terekben, bizonyítandó, hogy éppen őbelőlük származik: nem pedig a 
szenátor fejéből; meddő és léha gondolatai ezen ismeretlennek is akadtak;...

S az ismeretlen egyik elszabadult gondolata egy olyan gondolat volt, miszerint ő, 
az ismeretlen, valójában létezik; és ez a gondolat a Nyevszkijről visszafutott a szenátor 
agyába, és ott megerősítette azt a tudatot, mintha maga az ismeretlen léte e fejben — 
illuzórikus lét lenne.”

(«Аполлон Аполлонович был в известном смысле как Зевс: из его 
головы вытекали боги, богини и гении...: один такой гений (незнакомец с 
черными усиками), возникая как образ, забытийствовал далее прямо
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уже в желтоватых невских пространствах, утверждая, что вышел он из них 
именно: не из сенаторской головы; праздные мысли оказались и у этого 
незнакомца;...

И одна такая бежавшая мысль незнакомца была мыслью о том, что он, 
существует действительно; эта мысль с Невского забежаланезнакомец

обратно в сенаторский мозг и там упрочила сознание, будто самое бытие 
незнакомца в голове этой — иллюзорное бытие») [35. old.].
Önmagában az a tény, hogy az ismeretlen a szenátor agyszüleménye, a mű logikája sze
rint nem fosztja meg Dudkint a lét realitásától, kiléte és származása felől viszont a szer
ző, mintegy maga is engedelmeskedve a ”megfoghatatlanf’ («Неуловимый») övező 

konspiráció törvényeinek, hallgat. Egyedül a nevét tudhatjuk meg — Alekszej 
Alekszejevics Pogorelszkij —, de azt is az ördöggel folytatott párbeszéd bizonytalansá
gában [291. old.]. A hős minden bizonnyal családjától elszakadt, vagy árva. A családjá
ról megőrzött egyetlen emléke a nemesi büszkesége [276. old.], és egy megkopott taka
ró, ami talán az édesanyjától maradt rá, de ebben az elbeszélő maga is bizonytalan [242. 

old.].
2.2.2.4. Az emberek eltárgyiasulásával párhuzamos jelenség a műben a tárgyi 

világ megelevenedése:
’’Rézsűt szemben a gyertyával, az ablakmélyedés fala és a kis szekrény közötti 

árnyékos, sötét zugban kirajzolódott egy képzelt alakzat: a nadrágja volt az, amit ide 
akasztott; ám egy olyan formává állott össze, mintha figyelné őt onnan valaki.”

(«Наискось от свечи, меж оконной стеной и шкафиком, в теневой 
темной нише выступало замысловатое очертание: здесь висящих штанов; и 
слагалось в подобие отсюда глядящего») [385. old.].

2.2.2.5. Személyek ehárgyiasulásának problémáját, az elidegenedés következté
ben kialakuló mechanikus, automatizmusokon alapuló cselekvéseket és megnyilvánulá
sokat, általában a regény alakjainak marionet-szerepét az első fejezet már körbejárta: 
/1.1.3.7./; /1.2.1.1./; /1.2.3.1./; ld. még: /2.2.4.З./, Különösen átfogóan elemzi a problé
mát M. Drozda, kiemelve, hogy a regényben tárgyak a hősökkel azonos jogon vehetik ki 
részüket a cselekményből, míg a személyek üres bábfigurákká válnak. A szardíniásdo- 

bozba rejtett bomba, mint a legfontosabb ’’megelevenedett” tárgy áll a mű kompozíciós 

középpontjában.93
A regény elszemélytelenítő tendenciáinak szélsősége, hogy nemcsak egy tárgy 

hordozhat magában több életet, mint az emberek, hanem egy hangélmény is: a regény

93 Дрозда M. Нарративные маски русской художественной прозы...— In: Russian 
Literature XXXV-III/IV. Amsterdam, 1994, 517-521. old.
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epilógusában, az egyiptomi fáraók emlékhelyein Nyikolaj Apollonovics fülébe egyre 

csak egy titkozatos "döref’ («грохот») zúg, s a hősnek úgy tűnik, mintha csak abban 

maradt volna meg egyedül az emberiség letűnt kultúráinak titka [418. old.].

2.2.3. A megmásítás eszköztára

Az oximoronikus ellentétek szélsőségesen nagy száma a Pétervár szövegének 

egyik legfontosabb megkülönböztető jegye: az elbeszélés már érvényesként elfogadott 
tényeit maga az elbeszélő teszi semmissé minduntalan, zűrzavart keltve az ítéletekben és 

értetlenséget az olvasóban.
2.2.3.1. A megmásított ismétlésekre már bőven láttunk példát: /2.2.1.1./;

/2.2.1.2./.
2.2.3.2. Előfordul még, hogy az elbeszélő, mintha csak magával ragadná egy 

gondolatmenet, automatikusan szabad asszociációkba csap át, amelyek az olvasói, külső 

szempontból önkényeseknek, nehezen követhetőeknek tűnnek. Lássuk példaként a már 

említett "ű barát elvesztése"-motívum bevezetését az öreg szenátor gondolataiban:
’’..Apollon Apollonovics akarata megfeszítésével tudata központját rendezgette 

át; mindenféle szellemi játék visszavonult a látómező peremére, míg azok a szőkésfehér 
minták ott a tapéta fehér alapján: a párhuzamosan elhelyezett ügyiratok kupaca áthelye
ződött az említett mező közepébe, ahogy az imént középre került ez a lehulló arckép.”

(«... Аполлон Аполлонович волею перемещал центр сознанья; всякая 
мозговая игра отступала на край поля зрения, как вон те белесоватые 
разводы на белом фоне обой: кучечка из параллельно положенных дел 
перемещалась в центр того поля, как вот только что в центр этот упадавший 
портрет») [32. old.].

2.2.3.3. Más esetben viszont megszakad a gondolatmenet és értelmi űr keletkezik 

— hiányzik egy vagy több láncszem:
’’Még egy pillanat, és már nyugodtan el is indult volna a szokott csillagközi uta

zásra, silány porhüvelyéből kozmikus ködfarkat bocsátva ki, mely a falakon át a végte
lenbe hatol, ám az álom megszakadt: kimondatlanul, kínzóan és némán az ajtóhoz kö
zelített valaki, körülötte a nemlétezés szelei kavarogtak: a rémséges régmúlt, mint ahogy 
egy száguldó bérautó kürtje ránk üvölt, fölerősödött hirtelen egy réges régi dal hangjai
ban.”

(«Миг, — и он бы спокойно отправился в обычное астральное 
путешествие, развивая от бренной своей оболочки туманный, космический 
хвост, проницающий стены в безмерное, но сон оборвался: несказанно, 
мучительно, немо шел кто-то к двери, взрывая ветрами небытия: страшная
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старина, как на нас налетающий вопль бегущего таксомотора, вдруг окрепло 
звуками старинного пения») [235. old.].

Az elbeszélői hang titokzatossága itt homályban hagyja, hogy valóban megszakadt-e az 

álma, mert Nyikolaj Apollonovics hatodik érzékkel valahogy felfogta, hogy atyja ott áll 

az ajtaja előtt, vagypedig az ébredés illúzió, és része az álomnak. (A szerző mély lélek

tani jártasságából és a szenátor szokásaiból is inkább következik az első változat: álom 

és ébrenlét köztes állapotából egy pillanatra kizökkentette a fiút apja közeledtének az 

érzése: egy mindkettejük számára fontos, ám más-mást jelentő asszociációt támasztott 

fel benne — "a rémséges régmúlt’ («страшная старина») emlékét —, amely azután 

valóban beindította az álomfolyamatot, melynek első főszereplője a szenátorhoz közvet

lenül kapcsolható Ab-Laj ősatya [236. old.].)

2.2.3.4. Ugyancsak lehetséges az is, hogy egy már megszakított gondolatmenet 

váratlanul ismét folytatódik — és ezt az elbeszélő még a szereplő akarata ellenére is vé- 

gigviheti:

’’...pétervárinak tartja magát, ám közben a káosz lakója, torlódva hömpölygő fel
hőben fenyegeti a Birodalom fővárosát...

Apollon Apollonovics nem kívánta továbbgondolni: a nyughatatlan szigeteket — 
széttaposni, széttaposni! Odaláncolni őket a földhöz az óriás hídnak vasával, átdöfni 
minden irányból sugárutak nyilaival...”

(«...он считает себя петербуржцем, но он, обитатель хаоса угрожает 
столице Империи в набегающем облаке...

Аполлон Аполлонович не хотел думать далее: непокойные острова 
раздавить, раздавить! Приковать их к земле железом огромного моста и 
проткнуть во всех направленьях проспектными стрелами...») [21. old.].

2.2.3.5. Gyakran előfordul a cselekmény térbeli94 vagy időbeli lokalizációjának 

megsértése is: a lokalizáció lehet ellentmondásos vagy akár hiányozhat is.

Szokatlan, de a Pétervána. általánosan jellemző az az elbeszélői tendencia, amely 

a jelenből kétfelé ágaztatja az időre vonatkozó utalásokat: egyidejűleg utal a múlt és a 

jövő felé. így szétfeszíti az időbe zártság korlátáit s egyben mintegy megszüntetni látszik 

a jelent. A regény lapjain oly gyakori időutazások a múltba szinte kivétel nélkül tartal

maznak a történet szempontjából is előre mutató, a jövőre vontakozó képi utalásokat.

A jelen időből való ilyen kétirányú eltávolodás szolgál a második fejezet záró 

részének fő szerkesztő eleméül. A rátörő látomások elől menekülő Alekszandr 

Ivanovics úgy érzi, hogy átélt élményei láthatatlan farokként követik, s amint tudata a

94 A regény térbeli lokalizáltságának ellentmondásait ld. még: Долгополов Л. К. Принципы 
и приемы изображения города. — In: Белый А. Петербург. Л., 1981, 605. old.
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múltba távolodva újra átéli ezeket az élményeket, belőlük fölbukkan egy, a sorsát ké

sőbb végképp megpecsételő kép: egy óriás alakja [98. old.].

Ugyanez a rendező elv, a kétirányú időutazás figyelhető meg a jól ismert 

prófétikus sorokban, ahol a Bronzlovas titokzatos alakjából kiindulva országa jövendő 

sorsán töpreng el az elbeszélő: a jövő nagy ”ugrását a történelem fölött’ apokaliptikus 

képekben látja maga előtt, amint ezen eljövendő Utolsó ítélet beteljesülése újra vissza

hozza a régmúlt orosz történelmének eseményeit [99. old.].

Mind a tér, mind az idő szálainak követése nehézségekbe ütközik abban az epi

zódban, amellyel Apollon Apollonovics furcsa tulajdonságainak ismertetése zárul [35- 

36. old.]. Apollon Apollonovics előzőleg a Hivatalában tartózkodott, s egy onnan kisza

badult gondolata után ered az elbeszélő. Az Ableuhov-ház illuzórikus voltának és tulaj- 

donosa-szülőatyja furcsa lényének további leírása során az elbeszélőt mintegy a lakáj 

vezeti, tovább korlátozva őt kompetenciájában.

A lokalizációs zavarok oka itt az elbeszélői kettős korlátozottság (Apollon 

Apollonovics elszabadult gondolata és a lakáj). A szálak pontos követése azonban feltár

ja az epizód lényegét: leíró kitérőről van szó, amely nem hoz változást az események 

menetében, s a főszereplő még mindig ott ül hivatali asztalánál. (Kompozíciós szem

pontból a kitérő nagyon pontosan szerkesztett: egyrészt lezárja és betetőzi a főszereplő 

tulajdonságainak bemutatását, a korlátozottság elemének bevezetésével pedig a követ

kező alfejezet témáját, az elbeszélői státusz problematikusságát vetíti előre [36-37. 

old.].)

A cselekményszövésben kulcsszerepet játszó bál körül az elbeszélői hang hal

mozott zavarai figyelhetők meg, amelyek azonban legjobb meggyőződésem szerint va

lamennyien szándékosak.

Az időbeli lokalizáltság hiányzik például a második fejezet egyik epizódjában, 

ahol az elbeszélő váratlanul a nevezetes bál eseményeinek ismertetésébe kezd [70. old.], 

amelynek részletes leírását csak a regény negyedik fejezete tartalmazza [150-190. old.].

Szintén ellentmondásos Szolja Petrovna következő megjegyzésének bármiféle 

lokalizálhatósága is:

”...de még ez a Neintelpfain sajtómunkatárs is — mekkora egy nagy barom!”
(«... но и газетный сотрудник Нейнтельпфайн — вот тоже! — 

скотина»), [112. old.]
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A szerkesztőt ugyanis a már említett bál-előzetesben látjuk először, ahol megtudjuk, 

hogy hűségesen elkíséri Szofja Petrovnát a bálra; a bál jeleneteiben azonban nyoma 

sincs. Ez a dühödt megjegyzés hangzik el utoljára róla, még a bál előtt, számunkra ért

hetetlen vonatkozásban. Nyilván való van a minden férfiban bűnbakot kereső női hiszté

ria adja a motivációt, az összes többi információ azonban hiányzik a szálak összefüzésé- 

hez. (A mű logikája mégis valószínűsíti a szerzői belső motivációt: a semmirekellő 

Neintelpfain, a ”sajtómaszlag” («газетная ахинея») [70. old.] szerzője, megbízhatat

lan fantom.)

A cselekmény időbeli és térbeli lokalizációjának nyilvánvaló összezavarásaként 

fogható fel Pável Jakovlevics ’’kétszeri távozása” a bálról [184, 185; 186. old.]. Mint 

tudjuk, az ifjabb Ableuhov távozott elsőként botrányos körülmények között, őt negyed

órával követte szenátor atyja [181. old.]. Elhagyva a bálát, Ableuhov szenátor az, aki 

látja Pável Jakovlevicset kijönni a Cukatov-házból [186. old.], és együtt mennek el egy 

darabon a nyirkos, sötét utcákon ismeretlen irányba, majd elválnak útjaik [190. old.].

Az elbeszélés menetében azonban, úgy gondolnánk, természetes módon, meg

előzi ezt az eseményt a végzetes levelet olvasó szenátort! és Pável Jakovlevics, a provo

kátor találkozása [184-185. old.], hiszen Nyikolaj Apollonovics előbb is távozott a bál

ról. Ok azonban már nem válnak el egymástól reggelig [186; 202-214. old.]. Tehát ta

lálkozásuknak valójában jóval később kellett bekövetkeznie, csak miután Pável 

Jakovlevics a szenátortól elbúcsúzott és visszaért a bál színhelyének környékére.

Ez a tény, valamint a tér és az eltelt idő jelölésének homályossága illetve hiánya 

(nem tudjuk, meddig tartott a szenátort! merengése a levél és a tócsa fölött, nem tudjuk, 

hol is volt pontosan az a bizonyos kerítés, ahol eközben állt, és azt sem tudjuk, merre és 

meddig tartott a szenátor és Pável Jakovlevics együtt megtett útja, és hogyan jutott utána 

a provokátor immár az iíjabb Ableuhov közelébe) a korábban ismertetett körülmények

kel együtt olyan hatást keltenek, mintha Pável Jakovlevics kétszer jött volna ki a bálról, 

hogy mindkét Ableuhowal találkozzék az utcán. (V. ö.: a provokátor felbukkanása a két 

Ableuhov közelében a szüzsé szintjén közvetlenül egyszerre kerül ismertetésre, három 

egymást követő oldalon!)

A lokalizációs zavar szerzői motivációja és hatása világos: a provokáció minden 

utat bejár és mindenki mögött ott leselkedik. A ’’rejtélyre” is található logikus magyará-
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zat: Nyikolaj Apollonovics igen sokáig elidőzött a szörnyűséges tartalmú levél fölött, s 

ezidő alatt Pável Jakovlevics megtalálhatta őt.

2.2.3.6. A Pétervárban uralkodó kompozíciós tendencia a mű kifej lése során 

szabályoktól

(iотступление от правила). Ez az írói eszköz hagyományosnak tekinthető az orosz 

irodalomban, Gogol is széles körben alkalmazta, Jurij Mann ebben látja a Holt lelkek 

legfőbb kompozíciós elvét95.

A furcsa és váratlan hanghatásokra, motívum-kapcsolásokra az előzőekben már 

felhívtam a figyelmet. Furcsaság és váratlanság hasonló számban, és talán még köny- 

nyebben figyelhető meg a cselekmény szintjén: a szereplők magatartásában, megjelené

sükben, a szereplők és a külvilág kapcsolatában, vagy akár a cselekményszövésben is.

A szereplők megkettőzöttsége és cselekvésbeli bizonytalanságuk kedvező alkal

makat nyújtanak az elbeszélőnek, hogy magatartásuk leírásában széles körben éljen a 

furcsaság és váratlanság kínálta lehetőségekkel. Apollon Apollonovics lénye szinte el

képzelhetetlen lenne a rá olyannyira jellemző elvétések illetve magatartásbeli 

’’irányváltások” sorozata nélkül: szinte soha nem azt a tárgyat kapja föl, ami egyébként 

figyelmét megragadta, nyelve botladozik az emberek megszólításában, mozdulatai és 

hangulatváltásai hirtelenek, váratlanok. Magatartásának néhány váratlan fordulata ki

emelt hangsúlyt kap a műben: kiszáll a hintájából és gyalog indul meg a sötét utcán, 

lovagias tettet hajt végre, hirtelen elhatározással lemond hivatali posztjáról, elérzéke- 

nyülten visszafogadja feleségét.

Nyikolaj Apollonovics átváltozásait fokozott színpadiasság és általában megalá

zó kudarcélmények kísérik, ld. őt a ’’vörös bohóc” és a ’’vörös dominó” szerepében, 

vagy amint fantasztikus itáliai ruhában dühödten rátámad Dudkinra; váratlan hatást kelt 

az is, ahogy vállalja a rázúduló szenvedések sorozatát, de a mű végén tapasztalható elér- 

zékenyülése és érzelemkitörései talán csak apja számára meglepőek.

Szergej Szergejics maga is végrehajt ’’semmihez sem mérhető képtelenségeket’, 

amelyektől pedig lénye a leginkább irtózik. Felesége magatartását a hisztérikus kapko

dás szélsőségei jellemzik. A súlyos lelki válsággal küzdő Dudkin megnyilvánulásait is a 

neurotikus tünetek hatják át: konspirációját megtörve féktelenül beszédes, folyton az 

utcát járja, stb. Konok elszántsággal igyekszik elveihez mérten következetes és igazsá-

eltéréstörténőmegerősödő hirtelen

95 Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. М., 1988, 267-320. old.
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gos maradni, de cselekedetei vagy eredménytelenek (ld. a szenátorfinak megígért segít

ség esetét), vagy groteszk módon torzak (mint az általa végrehajtott leszámolás). 

Lippancsenko kilétének talányosságával, de méginkább hattyúdalával és hegedű

játékával lepi meg az olvasót.

A furcsaság és váratlanság elve a szereplők megjelenésében is gyakran érvénye

sül. Ilyen hatást kelt az általában sötét ruhában járó Apollon Apollonovics, amint hófe

hér, arany sújtásos díszruhában pompázik, vagy amikor felölti egérköpenyét; Nyikolaj 

Apollonovicsra egyenesen jellemző a szélsőséges külsőségek halmozása: otthon keleti 

ruhadarabokat visel, melyekkel néha elvegyül egy kard, vagy a nyakig begombolt diáik

zubbony; szerelmi bosszújához vörös dominó jelmezt ölt, mely alól minduntalan kivillan 

néhány jellegzetes részlet, hogy elárulja viselője személyét; ugyancsak jelmezszerű az 

öltözéke a bál utáni napon: fantasztikus olasz szabású ruha széles karimájú kalappal, 

óriási sétapálcával. Anna Petrovna megérkezésekor rangjához méltatlanul szegényes 

öltözéket visel. Lihutyint originálisán képtelen cselekedetei külsejében is szélsőségesen 

megváltoztatják: leveti egyenruháját, borotvában jelenik meg, szegényes kabátban, fe

lemás kalocsniban. Feleségére, Nyikolaj Apollonovicshoz hasonlóan, jellemző ajelmez- 

cserés átváltozások sorozata: japán kimonó, fekete dominó, azúrkék Pompadour-ruha, 

melyben megjelenése szinte boszorkányossá változik [161.old.]. A megszállott Dudkin 

sapka és kalocsni nélkül leselkedik Lippancsenko nyaralója körül. Lippancsenkoban 

meglepő a torzsága ifjúkori énjéhez képest; az a furcsának tűnő szokása pedig, hogy 

meztelenül alszik, csak megkönynyíti gyilkosának a dolgát.

Furcsaság és váratlanság állatokkal és tárgyakkal kapcsolatban is megfigyelhető. 

Lásd például a bomba különleges szerepét, fölbukkanását, eltűnését majd a robbanást, a 

szereplőket körülvevő enteriőr mozgalmasságát és aktivitását, néhány szimbolikus fon

tosságú tárgyat, mint például a titokzatos robajjal gördülő fekete hintókat [53, 100, 190, 

215. old.], vagy az emberekre ráüvöltő automobilokat [100. old.], a portás díszpálcáját a 

Hivatalban, Nyikolaj Apollonovics elveszett sétabotját, Apollon Apollonovics ceruzakö- 

tegeit, Dudkin gyilkos ollóját, stb. Az állatoknak az embert megzavaró furcsa felbukka

nására példa egy egér csapdába esése Nyikolaj Apollonovics szobájában és annak sza

badon engedése; hölgyismerősei a szenátorfí helyett a vele együtt sétáló bulldognak kö

szönnek, amikor meglátják őt a parkban; a Lippancsenkoval leszámoló Dudkin arcán
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fényes nappal egy svábbogár mászik, stb. De váratlan hatást kelt a reményt keltő darvak 

megjelenése is az őszi Pétervár egén.

2.2.3.7. Az elmondottak érvényességének megszüntetésére vagy megmásítására 

kiváló példákkal szolgál az első fejezetet lezáró, összegező rész, ahol az elbeszélő ész

revétlenül a szenátor gondolatai közé sorolja Nyikolaj Apollonovicsot is — megfosztva 

ezzel a szereplőt objektivitásától. Ugyanakkor az eddig talán csak hóbortos különcség

nek tűnő ”meddő és léha szellemi játéktár («праздная мозговая игра») is elvitatja a 

játékosság könnyedségét, és immár fenyegető tartalmat kölcsönöz neki.

Egyúttal arra is rávilágít, hogy e játék végső forrása maga a szerző, akinek esze 

ágában sincs mindezt félbeszakítani, jóllehet, így kellene cselekednie. A rajta lévő szer

zői maszk96 akadályozza meg ebben, amely alól már egy, az ő személyes akaratán kívül 

álló, öntörvényű világ szószólójaként beszél hozzánk:

”A szerzőnek, miután illúziók képeit aggatta szerte, kötelessége lenne, hogy mie
lőbb beszedje mind, megszakítva akár már ezzel a frázissal az elbeszélés fonalát; azon
ban... a szerző nem így cselekszik: van erre joga elegendő.

A szellemi játék — csak álarc; ezen álarc mögött aztán agyunkba általunk nem 
ismert erők hatolnak: és legyen bár Apollon Apollonovics a mi agyunk szövedéke, 
mégiscsak képes ránk ijeszteni másfajta, döbbenetes léttel, amely éjszaka tör ránk.”

(«Автор, развесив картины иллюзий, должен бы был поскорей их 
убрать, обрывая нить повествования хотя бы этой вот фразою; но... автор 
так не поступит: на это у него есть достаточно прав.

Мозговая игра — только маска; под этою маскою совершается 
вторжение в мозг неизвестных нам сил: и пусть Аполлон Аполлонович 
соткан из нашего мозга, он сумеет все-таки напугать иным, потрясающим 
бытием, нападающим ночью») [56. old.].

2.2.4. A megtévesztés eszköztára

Jó néhány Belij által különösképpen kedvelt elbeszélői eszköz, úgy tűnik, egye

nesen arra irányul, hogy felkeltsen és megerősítsen az olvasóban valamilyen téves vagy 

helytelen feltételezést.

2.2.4.1. A Pétervár szerzője a titokzatosság eszközével viszonylag keveset él. 

Egyértelműen titokzatos elbeszélői kontúr övezi azonban mindig a mű központi mito

logikus figurájának, Péter cárnak az alakját — ld.: /1.2.З.2./, Végső soron, örök titok

96 Az orosz írók narratív álarcainak, és ezen belül A. Belij szerzői alapállásának részletes átte
kintését ld.: Дрозда M. Нарративные маски русской художественной прозы. (От Пушкина 
до Белого.) — In: Russian Literature, XXXV-III/TV. Amsterdam, 1994, 293-503; 505-531. old.
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marad számunkra a vörös dominó fenyegető erejének mibenléte is: a jelmez valamennyi 

megjelenése előtt félelmetesen ijesztő várakozást kelt97, fellépésének módja és hatása 

azonban egyértelműen komikus, groteszk, sőt, szánalomra méltó.

Az információ tudatos és szándékos visszatartására az előzőekben már szintén 

láttunk példát /2.2.З.З./: Nyikolaj Apollonovics álomutazásának kezdeténél az olvasó 

mégsem tudja meg biztosan, hogy valóban állt-e ott valaki a szenátorfi ajtajában. 

Ugyancsak örök homályban maradt Lippancsenko és Apollon Apollonovics jövendő 

sorsa is a pasziánsz fölött: Lippancsenkonak nem jött ki semmi a kártyán [377. old.], 

Apollon Apollonovics pedig félbehagyta a pasziánszot [410. old.].

A Pétervárhan az elbeszélő titokzatoskodó információ-visszatartása leggyakrab

ban a szereplők suttogó párbeszédének leírásakor nyilvánul meg, a lényeg elhallgatásá

ban [41; 396. old.].

2.2.4.2. A titokzatossághoz hasonlóan ’’mostohán” kezeli Belij a mimézis elbe

szélői eszközét is. Alig található a műben ’’úgy tűnik”, ’’alighanem”, ’’talán csak” stb. 

enyhítő hatása alatt bevezetett állítás. A mimézis tagadása98 a Pétervár központi témájá

ból teljesen érthető következetesség: a mű paradox világában ugyanis egyfelől amúgy is 

minden lehetséges, másfelől pedig minden csupán látszat. A ”megmentő úgy tűnik" 

(«спасительное кажется»), melyet a szenátor számára a hintája testesít meg, a regény 

egyik vezérmotívuma, s végig ironikus felhanggal szerepel. Abban a világban ugyanis, 

ahol még a gondolat is él [56. old.], az ember nem bújhat el semmi elől.

Ha mégis ráakadnánk a regényben a mimézis egy-egy példájára, akkor szinte 

rögtön utána a mimézis tagadásának elbeszélői eszköze is megtalálható:

”...az a t e к i n t e t pedig, egyszerűen káprázat volt csak, úgy lehet...”
(«... а глаза, быть может, — померещились только ...») [94. old.];
”...ám a legvalószínűbb, hogy teljesen magától nyargalt el a bunkó a 

Nyevszkijtől...”
(«... но всего вероятнее, что сама собой поскакала дубина от 

Невского...») [96. old.].

2.2.4.3. Az előző két eszközhöz képest sokkal inkább meghatározó szerepet ját

szik a regény kompozíciójában a rejtett motiváció, amelynek eredményeként az olvasó

97 Дрозда M. idézett mü, 520-521. old.
Szilard L. Andrej Belyj and Symbolist Prose. — In: The ~§tegic Literatures and 

Modernism. Stockholm, 1987, 102. old. />4**
I J a/.
I 4 ~
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elveszíti a tájékozódást az oksági kapcsolatokban. Szeretném azonban hangsúlyozni, 

hogy a Pétervárban nem puszta önkényességről, az események mozgatórugóinak teljes, 

kaotikus elleplezéséről vagy figyelmen kívül hagyásáról van szó. A jelenségek hátteré

ben a szöveg elolvasásáváf9 szinte mindig felfedezhető valamiféle motiváltság. Arról 

van tehát szó, hogy a motiváció nem egyszerűen hiányzik, hanem más, a megszokottól 

eltérő, nem csupán a felszíni jelenségvilág egyszerű oksági viszonyaiban keresendő — 

rejtett.

A jelenségek és cselekedetek hátterében álló erők a Belij által a 

mélypszichológia iskoláihoz hasonlóan szélesen értelmezett "Én 

tív, vagyis mitologikus szféráiban húzódnak meg. Állandó jelenlétük azonban nyilvánva

ló a mű világában, sőt, a kompozíció szervező elvévé lép elő. (Ld. az akcidencia és a 

szubsztancia vezérmotívumainak rivalizálását: /2.1.2.2./; /2.1.5.2./,)

A tudattalan psziché és az ’’anyag”, vagyis a pszichikus cselekvő, és az ő tettei 

közötti belső kapcsolat tanulmányozása során vezette be Jung a szinkronicitás fogalmát. 

Ez a fogalom világosan föltárja a rejtett motivációk lényegét is: ’’külső és belső esemé

nyek olyan ‘jelentéssel bíró egybeesése’, amikor maguk az események nem állnak ok

sági összefüggésben”101.

A kritikai irodalomban szinte mindenki kitér a Pétervár szereplőinek marionett

szerűségére. Nem szabad azonban egyoldalúan értelmeznünk a marionett-jelenséget:

«Поведение похожих на кукол героев лишено в внутренней 
необходимости; они 
«кукольника», т.е. автора-повествователя.»102

A művészi alkotótevékenység szabadságának és öntörvényűségének szempontjá

ból az elbeszélő valóban azt csinálhat a hőseivel, amit csak akar. Kérdés azonban, hogy 

mit akarhat? A szimbolista alkotásoknak általában a szerző által tudatosan is fölismert

„100 tudat alatti, kollek-

именно орудие играющего ими всемогущего

99 Egy szöveg elolvasásán a szöveg és a befogadó olyan dinamikus interakcióját értem, melynek 
során a szöveg nem tekinthető egyszerű produktumnak, mivel magában hordoz olyan stratégiákat is, 
melyek irányelvként szolgálnak arra nézve, hogy mit is eredményezhet az olvasási folyamat. Ezen 
stratégiák egyike a rejtett motiváció, mely meghatározza nemcsak a szöveg felépítését, hanem a be
fogadási folyamatot is. Az olvasás folyamata sem függetleníthető a szövegben rejlő alapvető szer
kesztési kettősség hatásától: a szöveget strukturáló verbális és a reakciót vezérlő affektiv aspektusok 
kettősségétől. V.Ö.: Iser W. The Act of Reading. A Theory of Aesthetic Response. (1976.) Routledge 
& Kegan Paul, London and Henley, 107. és 21. old.

Jungnak a kollektív tudatalattiról eddig idézett munkái mellett lásd még Jung C. G. Az em
ber és szimbólumai. Bp., 1993, 197-207. old.

Jung C. G. idézett mű, 206. old.
Дрозда M. idézett mű, 525. old.
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törvényszerűsége az akaratnak, és így a szerzői akaratnak is felsőbb, transzcendens irá

nyítottsága103. Semmiképp sem puszta önkényről van tehát szó. Az alkotótól — terem

tőtől — való függés és a sorsszerű, mitologikus belső öntörvényűség dialektikája megfi

gyelhető a karakterek jegyeiben és cselekedeteiben is. A szereplők valóban fölülről 

mozgatottak, a szerepük azonban legbensőbb tudatalatti énjükbe is be van írva! Máskü

lönben az általuk fölmutatott humánus probléma elveszítené hitelét és érdektelenné vál

na. (A rejtett motivációk hátterében álló archetipikus összefüggéseket és a belőlük kiraj

zolódó, meglehetősen koherensnek tűnő történetet értekezésem harmadik fejezetében 

foglalom össze /З.4.; 3.5./) A Pétervár elbeszélője valóban mágus — de nem igazán 

teremtő, hanem inkább feltáró: felszínre hozza az általa meglátott világot. Éppen ez a 

teurgikus művészetszemlélet lényege.

Nyikolaj Apollonovics rejtetten motivált és szinte akaratán kívül, mechanikusan 

véghezvitt tette: a ”szörnyűséges tartalmú szardíniásdoboz” («сардинница ужасного 

содержания») óraszerkezetének beindítása már majdnem a felszínre törő magyarázatot 

kap a szövegben:

"Nyikolaj Apollonovics előtt tompán felderengett a tudatában meghúzódó bizo
nyosság, amely semmirekellőségét és gyengeségét lett volna hívatott igazolni: megérez
te, hogy ő soha nem lesz képes elfordítani ezt a kulcsot, mivel a működésbe hozott szer
kezet megállítására már nem volt mód. És hogy rögtön el is zárja maga előtt minden 
további visszalépés útját, Nyikolaj Apollonovics azon nyomban az ujjai közé szorította a 
fémkulcsocskát; hogy azért-e, mert az ujjai megremegtek, vagy azért, mert Nyikolaj 
Apollonovics, hirtelen megszédülve, belezuhant pontosan abba a feneketlen mélységbe, 
amelyet pedig lelke minden erejével kerülni akart — csak, csak: a kulcsocska lassan egy 
órára, utána két órára fordult, Nyikolaj Apollonovics pedig egy önkéntelen bokázó ug
rással valahogy odébbperdült;”

(«Николай Аполлонович глухо почувствовал стоящую в его сознании 
уверенность, долженствующую доказать его дрянность и слабость: он 
почувствовал, что повернуть этот ключик никогда он не сможет, ибо не 
было средств остановить пущенный в ход механизм. И чтоб тут же отрезать 
себе всякое дальнейшее отступление, Николай Аполлонович тотчас же 
заключил металлический ключик меж пальцев; оттого ли, что дрогнули

103 «Всё, что на волю высшую согласно,
Своею волей чуждую творит,
И под личиной вещества бесстрастной 
Везде огонь божественный горит.»

Соловьев В. С. Хоть мы навек незримыми цепями. — In: Силард Л. 
Русская литература конца XIX - начала XX века (1890-1917). Tankönyvkiadó, Budapest, 
1981, I. kötet, 59. old. A szimbolisták második nemzedékének tagjai, V. Szolovjov eszméit követve, 
elhatárolják magukat a voluntarizmus megnyilvánulásaitól, a teurgikus művészeti gyakorlat megte
remtését tűzve ki maguk elé célként. Ld.: Иванов В. И .Две стихии в современном символизме. 
Собр. соч. Брюссель, 1974, том II, стр. 538-539. Bővebben Id.: /2.З.З.2./
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пальцы, оттого ли, что Николай Аполлонович, почувствовав 
головокружение, свалился в ту самую бездну, которую он хотел всею силой 
души избежать — только, только: ключик медленно повернулся на час, 
потом повернулся на два часа, а Николай Аполлонович... сделал невольное 
антраша: отлетел как-то в сторону») [233. old.].

Még a pszichológiai magyarázatot kereső értelmezés számára is két alternatíva 

adott a szövegben: az egyik a már tudatosított és tudattalanul leküzdeni vágyott akarat

gyengeség, a másik pedig egy talán ennél is mélyebb és még nem tudatosított rejtett bel

ső indíttatás, amely tipikusan Ödipusz-csapdaként fogható fel: a cselekvő személy olyan 

tettet hajt végre, ami ellen pedig minden erejével tiltakozik és küzd.

Azért vélem e második indítékot erősebbnek, mert Nyilolaj Apollonovicsnak a 

cselekményben rögtön ezután következő álma a szardíniásdoboz fölött felszínre is hozza 

ezt a rejtett küldetését — a felrobbanásra ítélt bomba szerepét. (Az akaratgyengeség 

elleni küzdelem a regény motívumrendszerében mindenképpen kevésbé van jelen, míg a 

bomba-szerep, és így mindennek és mindenkinek meglévő rejtett küldetése, mindenütt 

domináns.)

A rejtett motiváció következő, és egyben utolsóként megemlítendő példájában 

már hiányzik mindenfajta szerzői magyarázat. Az esemény elvétés-jellegű (ami megint 

csak nem azt jelenti, hogy nincs indítéka), és a mű kompozíciója szempontjából szintén 

kulcsfontosságú.

’’Érezni lehetett, hogy a magyarázkodást mostmár nem kerülhetik el: érezni lehe
tett, hogy az életük fáján eddig növekvő gyümölcs már megérett; most mindjárt lehull: le 
is hullt és ... — hirtelen:

Apollon Apollonovics leejtette kis ceruzáját (a bársonyborítású lépcsőfo
koknál); Nyikolaj Apollonovics, a régi megszokásból, máris rohant, hogy tiszte
lettudóan fölvegye; Apollon Apollonovics pedig, a maga részéről, sietett meg
előzni a fia szolgálatkészségét...”;
(«Чуялось предстоящее объяснение: чуялось, что на древе их жизни 

выросший плод уж созрел; вот сейчас он сорвется: сорвался и ... — вдруг:
Аполлон Аполлонович уронил карандашик (у ступенек 

бархатной лестницы); Николай Аполлонович, следуя стародавнему 
навыку, бросился почтительно его поднимать; Аполлон Аполлонович, 
в свою очередь, бросился упреждать услужливость сына...») [219. old.].

Hogy került Apollon Apollonovics kezébe a ceruza? Miért éppen egy ceruza? Miért ej

tette el, és pont itt, pont ekkor? Az éppen aktuális szituáció körülményeinek és esemé

nyeinek egybevetése ezekre a kérdésekre egyszerűen nem ad választ, a szereplő énjének
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a mű során rendkívüli pontossággal fölvázolt archetipikus vonatkozásai azonban annál 
inkább... (Lásd erről a következő fejezetben /3.5.3./,)

2.2.4.4. Ugyancsak a következő fejezetben tárgyalom részletesebben azt a szin
tén lélektani alapokon nyugvó jelenséget, amelyet a lelki/érzelmi és spirituális szférák 

egybemosásának neveznék el. Erre most csak egyetlen példát emelek ki, amelyben a két 
különböző terület összemosása rendkívül szokatlan nyelvi fordulatot eredményez.

’’...arra lehetett volna következtetni, hogy a tiszt izgatott volt; mintha habozott 
volna: fölismerje avagy n e .

— ‘Á... üdvözlöm... Merre tart?’
—’Én a Pantyelejmonovszkajára’, — füllentette Nyikolaj Apollonovics, csak

hogy továbbmehessen a tiszttel a Mojkán.
— ‘Menjünk is talán’...
— ‘Ön merre tart?’ — füllentette másodízben Nyikolaj Apollonovics, csakhogy 

továbbmehessen a tiszttel a Mojkán.
— ‘Én hazafelé’.
— ‘Akkor hát, amerre én’.”
(”... можно было бы подумать, что офицер волновался; будто он 

колебался; узнать ему или нет.
— «А... здравствуйте... Вы куда?»
— «Мне на Пантелеймоновскую», — солгал Николай Аполлонович, 

чтоб пройти с офицером по Мойке.
— «Пойдёмте, пожалуй...»
—«Вы куда?» — вторично солгал Николай Аполлонович, чтоб 

пройтись с офицером по Мойке.
— «Я —домой».
— «Стало быть, по пути»”) [48. old.].

A ’’füllentette másodízben Nyikolaj Apollonovics” («вторично солгал Николай 

Аполлонович») -kifejezés szokatlansága abban áll, hogy az elbeszélő mintegy azono
sulva hőse erős érzelmi beállítódásával — aki egyébként maga is tudja, hogy a tiszt 
minden valószínűség szerint csakis hazafelé tarthat, s így a kérdése eleve őszintétlen, 
hisz felesleges — az érzelmi motivációt szinte túlhangsúlyozva megsérti a nyelvi kon
venció racionális szabályait: kérdéssel elvileg nem hazudunk.

2.2.4.5. Rendkívül gyakoriak a Pétervárhan a tudatkeveredés esetei. Előfordul, 
hogy két szereplő tudatának rejtett motívumai cserélődnek vagy váratlan kölcsönösséget 
mutatnak. Erre példa Morkovinnak, a provokátornak a meglepő válasza, amikor 

Nyikolaj Apollonovics megkérdezte tőle, hogy ki az a ”bronzfejű óriás” («медноглавая 

громада») ott a vendéglő ajtajában:

”Az, aki pusztít minket jóvátehetetlenül...”
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(«Кто губит нас без возврата...») [213. old.].

Ez a válasz azért furcsa, mert bár a ”'fémből öntött lovas” («металлический всадник») 

patáinak dobogása Lihutyin és Lippancsenko kivételével a Pétervár valamennyi fősze

replőjének tudatában feldördül [100, 138, 174, 190, 230, 301, 305. old.], pusztító lénye

géről a Bronzlovas egyedül Nyikolaj Apollonovicsnak vall nyíltan, éppen amint a 

szenátorfí a vendéglőből hazafelé tart [215. old.]. (Az a kompozíciós tény, hogy ez a 

közlés egy provokátor szájából hangzik el elsőként, kétes értékűvé teszi az egyébként 

fenyegető erejű megnyilatkozást:

— «Да, да, да...»
— «Это — я...»
— «Я гублю без возврата.»

és a rákövetkező felismerést is:
— «Да, да, да...»
— «Знаю, знаю...»
— «Погиб без возврата...»

— ’’Igen, igen, igen...”
— ”Én vagyok...”
— ’’Jóvátehetetlenül pusztítok.”

— ’’Igen, igen, igen...”
— ’’Tudom, tudom...”
— ’’Jóvátehetetlen pusztulás a sorsom...”

Később aztán Dudkin rémes hallucinációiban is felhangzanak ezek a szavak [244; 299. 

old.], ám itt ördögi megszállotság hatása alatt és a Bronzlovas alakjához nem közvetle

nül köthető összefüggésben. Pontosabban, az összefüggést az ördögi hang és a Bronzlo

vas között éppen a megnyilatkozás azonossága teremti meg, továbbá a 299. oldalon a 

kérdéses motívum elhangzása után rögtön felvillanó foszforeszkáló holdfény, ami szin

tén a Bronzlovas állandó attribútuma.

A szereplők tudattartalmainak keveredésénél gyakoribb jelenség az, hogy az el

beszélői tudat és valamelyik szereplő tudatának motívumai keverednek. Legtöbbször ez 

Apollon Apollonovics és az elbeszélő között fordul elő: a 46. oldal szerzői megjegyzése 

— ”a magunk részéről újra megismételjük” («и опять повторим от себя») azt a kér

dést ismétli, amit Apollon Apollonovics tett fel eredetileg: ’’Miféle jelmezszabó?” 

(«Какой такой костюмер?») [18. old.].

A következő idézetben az elbeszélő szinte teljesen azonosul a hős tudatával, így 

nyelvbotlást követ el, olyan ítéletet mond ki, amit a maga nevében nem tenne meg:

’’Apollon Apollonovics... torz lábak forgatagát látta maga előtt, melyeket államel
lenes bűnözők társasága birtokolt: oh, bocsánat: a táncoló ifjúság;”

«Аполлон Аполлонович... увидел конвульсии уродливых ног, 
принадлежащих компании государственных преступников: виноват: 
танцующей молодежи;» [179. old.].
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Gyakran találhatunk arra is példát, hogy valamely szereplő átveszi a Prológus 

elbeszélőjének stílusát, hangvételét, vagy akár gondolatait is:

”— ‘Egyedülálló’, — recsegte, önmagának válaszolva Alekszandr Ivanovics, — 
pontosabban, hangzott recsegve Alekszandr Ivanovicsból...— ‘Pétervámak nem három 
dimenziója van, hanem négy; a negyedik az ismeretlenségbe burkolózik és egyáltalán 
nincs jelölve a térképeken, hacsak nem egy ponttal’...”;

(«— ‘Оригинально’, трещал, отвечая себе самому Александр 
Иванович, верней трещало из Александра Ивановича... ‘Петербург имеет
не три измеренья четыре; четвертое подчинено неизвестности и на картах не 
отмечено вовсе, разве что точкою’...») [298. old.];

’’Igen, valaki áll ott.
... Ezen az oldalon itt van Nyikolaj Apollonovics — csak úgy, mert éppen így 

tartja kedve... No és a másik is — csak éppen ott áll...
Nem kellene odamenni hozzá...? Hiszen a sugárút nyilvános; ... Akad hely min

denkinek ezen a nyilvános sugárúton...”
(«Да, там кто-то стоит.
...На этой вот стороне — Николай Аполлонович, — так себе, для 

своего удовольствия... Ну и тот — ничего себе тоже...
Не подойти ли к нему...? Ведь проспект публичный;... Всем место 

найдется на этом публичном проспекте...») [318. old.].

2.2.4.6. Az olvasó megtévesztését, megzavarását szolgáló, az eddigieknél jóval 

hatásosabb poétikai eszköz a visszautalás korábban még nem említett dolgokra, nevez

zük röviden megtévesztő visszacsatolásnak. Ez már egyedül a szerzői tudat belső moti

vációival magyarázható, ha magyarázható egyáltalában, és nem egyszerű tévedés.

A Pétervárhan a legszembetűnőbb és ugyanakkor a legmeghökkentőbb ilyen 

megtévesztő visszautalás a mű legvégén található, a bomba felrobbanása után:

’’Emlékeztetjük rá az olvasót: Apollon Apollonovics szórakozottságában a fia 
szobáiból magával vitte a szardíniásdobozt a saját dolgozószobájába; és aztán egészen 
meg is feledkezett róla;”

«Мы напомним читателю: Аполлон Аполлонович рассеянно в кабинет 
к себе из комнаты сына занес сардинницу; да и забыл о ней вовсе;» [414. old.].

Nem így az olvasó. Attól a pillanattól ugyanis, hogy Apollon Apollonovics szórakozott

ságában magával vitte a bombát [364. old ], az olvasó is minden erőfeszítést elkövet 

annak érdekében, hogy figyelemmel kísérje a ’’szörnyűséges tartalmú szardíniásdoboz” 

további útját. Ám legutoljára annyit tudunk meg, hogy Apollon Apollonovics a fia szo

bájából átvitte a bombát a szalonba, és ott a gyöngyház-berakásos asztalkára tette egy 

kínai tálcára [364. old.].
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Ahogy korábban a családi viharok emlékezetes színtere volt a gyöngyház- 

berakásos asztalka [225; 410. old.], ugyanúgy most a család újraegyesülésének idilljében 

is minden ekörül forog: a 402. oldalon minden falitükörben a kis asztalka ragyog; 

Apollon Apollonovics erre az asztalkára teszi le a fiával való megbékélést (vagy a fiú 

elkerülhetetlen föláldozását) jelképező poharat [404. old.]; sőt, erre az asztalra veti ki a 

pasziánszot is [410. old.].

A figyelmes olvasó ekkor már érthető izgalommal várja a bomba felbukkanását, 

ami azonban nem következik be, mivel az elbeszélő elhallgatja előlünk a szardíniásdo- 

boz további sorsát. A doboz ezután már csak a robbanáskor hallat magáról, és nem a 

szalonból, hanem Apollon Apollonovics dolgozószobájából. így a készséges szerzői 

emlékeztetéskor igazában nincs mire visszaemlékeznünk, arról ugyanis, hogy a bombát 

közben Apollon Apollonovics vitte át a dolgozószobába, most hallunk először [414. 

old.].

2.2.4.7. Az előzőhöz hasonló, csak éppen időben előremutató poétikai eszköz a 

téves sugallatok közlése. Nézzük meg példaképpen azt a téves elvárást, amelynek meg

felelően a vörös dominó föllépése a bálon mindent elsöprő hatást vált majd ki. Ezt a 

várakozást alapos műgonddal készítette elő az elbeszélő, igyekezett minden lehető érv

vel megtámogatni személyes-érzelmi és társadalmi-politikai oldalról egyaránt. A jelmez 

által tett hatás mégis sokban eltér attól, ami várható lett volna. A cselekmény bizonyos 

jól ismert vonatkozásai mellett ez a fordulat azzal is magyarázható, hogy a bálon a vörös 

dominót már megváltozott szemszögből láthatjuk: elszigeteltnek, elszakítottnak azon 

jelentésbeli összefüggéseinek jó részétől, amelyeket a szerző korábban köréje épített. 

Lemeztelenített magányában és jelentéktelenségében a vörös dominó megtörtnek és 

szánalmasnak bizonyul inkább, semmint ijesztőnek.104 A szerző hozzá való viszonyának 

alaptónusa a bosszúállás korábbi ironikus igazolásából azonnal a szereplő megaláztatása 

iránti együttérzésbe vált át [156-158. old.].

A 333. oldal lírai kitérőjében az elbeszélő, időben előreugorva a regényidőn túl

ra, kicsit talán megzavarodva úgy igyekszik bizonygatni Apollon Apollonovics létezését, 

hogy közli: ő már járt a sírjánál. Ezzel az adott helyen azt a gondolatot erősíti meg az

104 Az individuumnak, mint olyannak szánalmasságáról és komikusságáról ld. Nietzsche Г. A 
tragédia születése. Bp., 1986, 86. old.
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olvasóban, hogy a hőst esetleg a regénybeli konfliktus ölte meg. Ugyanerre utalnak a 

kitérő vezérmotívumai, a hulló levelek, melyek mindig az áldozatokat siratják a műben.

A két Ableuhov áldozattá válásának és valószínűleg értelmetlen és dicstelen 

pusztulásának téves elvárását keltik a rájuk vonatkozó, vezérmotívumokká előlépő 

metaforizált hasonlatok.

Apollon Apollonovics és az egér asszociációs lehetősége már a regény második 

fejezetétől kiépül, közvetlen kapcsolatban a fémesen kattanó egérfogóval, aminek 

hangja a szardíniásdobozba rejtett bombaszerkezetre emlékeztet [80, 123. old.]. Közöt

tük logikai kapocsként az egérfogó fémes hangja/az illemhely zárjának kattanása, illetve 

az egér/Apollon Apollonovics egérszürke köpenye metonimikus behelyettesítések szol

gálnak. Ez az egér-metafora a regény végére teljesedik szimbólummá, amikor Apollon 

Apollonovics visszavonul a hétköznapok szürkeségébe és egérszürke köpenyében töröl- 

geti a port [345. old].

Míg az egér-metafora a csapdába kerülést, a lehetséges áldozati szerepet sugallja, 

addig a /égy-hasonlat már szinte a biztos pusztulás (hamis) képét vetíti előre:

”...a szóvicceivel, a buta kis tréfáival... néha, nekilelkesedve, a szenátor... egysze
rűen nyughatatlanná, szelessé, kötekedővé vált, olyanná, akitől egyszerűen nem lehet 
megszabadulni, s olyan volt azokban percekben, mint a legyek... vihar előtt...; az ilyen 
legyeket tucatjával verdesik agyon az emberek —kézen és bajuszon — vihar előtt, fül
ledt napokon”;

(«... в каламбурах, в нелепицах, в шуточках... иногда, бодрясь, 
становился сенатор... — непоседою, вертуном, приставалой, дразнилой, 
походя в те минуты на мух... перед грозой...; мух таких давят десятками — на 
руках, на усах — перед грозой, в душный день») [342. old.].

A regény lapjain szinte ezzel párhuzamban fut és azonos szerepet tölt be a 

Nyikolaj Apollonovics és az ”undok:féreg’ (”гадина”) hasonlat:

’’Lihutyin alzászlós most, bizonyára, nem egy ismerős és... nem egy gyermekkori 
barát érintését érezte a bőrén, hanem... egy undok féregét, amelyet általában... agyon
csapnak... ott rögtön...”

(«Подпоручик Лихутин теперь, вероятно, испытывал не прикосновение 
к коже знакомого и ... товарища детства, а... гадины, которую... 
пришибают... на месте...») [355. old.].

2.2.4.8. Az elbeszélő ’’elszólásai”, aki nem egyszer összetéveszti saját alkotói 

tudatának információit valamely szereplőjének ismereteivel — ”És miért, miért volt az a 

cikcakkos kézmozdulat?.. A leges-legkellemetlenebb...” («И зачем, зачем был зигзаг 

руки?.. Пренериятный...») kérdezi önmagát Apollon Apollonovics, amikor valójában
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ő nem is láthatta az ismeretlennek ezt az ösztönösen rafinált kézmozdulatát [v.ö.: 22. és

33., 81., 95. old.] — egyáltalában nem tekinthetőek véletlenszerűnek. Csakúgy, mint a 

téves elvárások keltésének, vagy mint a jövőre vonatkozó téves sugallatoknak, ezeknek 

is jól meghatározható szerepük van a szövegben.

Hasonló poétikai eszközöket már a XIX. század irodalma is ismert és bizonyos

hagyományos és 

szolgáló

esetekben alkalmazott; Belij prózájában azonban a 

megbízható információátadás megbontását 

elbeszélői formák és technikák elsődleges helyre ke

rülnek a szöveg megformálásában.

Emellett arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a Pétervár úgy íratott meg, 

mint egy, ”a regény lapjain nem szereplő személy” "üres és léha szellemi játéka” 

(«праздная мозговая игра»), így aztán a valóság ebben a diskurzusban nem szolgálhat 

kiindulási pontként. ’’Belij számára a fantasztikum, — írja Dolgopolov —, ugyanolyan 

megkerülhetetlen realitás, csak ’’felsőbb”, misztikus értelemben, mivel éppen a fantasz

tikum az, mely magában rejti a mindennapi létben előforduló dolgoknak és események

nek az okait csakúgy, mint azok következményeit is.

Belij Pétervára egy megszakítás nélküli beszédfolyam benyomásátkelti 
(ezt a hatást erősíti a szöveg három szó tagú ütemekre épülő metrikája is106), melynek 
központi, szervező magja az elbeszélő hihetetlenül dinamikus pozí
ciója. így tehát az elbeszélő pozíciójának állandó mozgása, nézőpontjának állandó 
változtatása határozza meg nem csak a fabula nagyobb kompozíciós egységeinek elhe
lyezését a szüzsében, hanem a fent említett eltéréseket is az elbeszélés szokványos sza
bályaitól.

105

A szálak összezavarásának további lehetőségeit biztosítja az attribútumok másra 

ruházása illetve a késleltetett informálás eszköze, amelyek mögött nyilvánvalóan szerzői 

szándékosság áll. A pontatlanságok esetében a kompozíciós szándék felderítése nehéz

ségekbe ütközik vagy lehetetlen.

105 Долгополов Л. К. «Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988, 78. old. Ford.
tőlem — В. Е.
106 A ritmizált próza sajátságairól és hagyományairól az orosz irodalomban ld: Кормилов C. 
И. Русская метризованная проза (прозостих) конца XV111/X1X века. — In: Русская 
литература, 1990, No. 4, 34. old.
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2.2Л.9. Apollon Apollonovics és Nyikolaj Apollonovics bizonyos tulajdonsága

inak kölcsönös felcserélődése rendkívül gyakori a műben, különösebb zavart nem is 

kelt, egyszerűen csak apa és fia egymásban való megismétlődésének lélektani tényét 

tükrözi [44; 108-110; 180; 217; 224; 232. old.].

Másképpen áll a dolog olyan csodás tulajdonságokkal bíró szereplő esetében, 

mint a ’fehér dominó” («белое домино»), akinek lényét mindig a titokzatosság és 

ugyanakkor e titok feltárásának igénye övezi. Legelső felbukkanásakor [172. old.] az őt 

meglátó Szofja Petrovna rögtön férjével azonosítja a ”hosszú és szomorú” («печальный 

и длинный») alakját, talán csak erős várakozása, vagy a csodás alakból áradó bensősé

ges melegség okán: a Lihutyinnal egyező egyetlen attribútum itt a lenszőke szakáll. Ké

sőbb [318. old.] Nyikolaj Apollonovics előtt maga Lihutyin jelenik meg, ő viszont 

emelkedett lelkiállapotában kezdetben egy transzcendens lénynek véli őt. Az alakot öve

ző bensőségesség és szomorúság, és a kabátja, az első látomással megegyezni látszó 

jegyek; most is egy attribútum, a ”csontosán kemény ujjaid’ («костенеющие пальцы»), 

ami Lihutyinhoz kötheti őt. Ezt a téves azonosítást azután többszörösen is feltöri a rejté

lyes alak számos jellemző attribútumának más-más szereplőkön való feltűnése: rögtön a 

'‘fehér dominó” első megjelenése után ”hosszú és szomorú” illetve ”tiszta kék tekintetű” 

(«с синим взором») jelzőket kap a közelben posztoló körzeti rendőr [181. old.]; később 

pedig az eszményinek tűnő alak számos jegye Alekszandr Ivanovics Dudkin lényére 

ruházódik át:

’’Alekszandr Ivanovics ... fölemelte a tekintetét...: valami szomorú, ... kifej ezhe- 
tetlen ..., szavak nélkül is mindenki számára érthető áradt szét váratlanul a homlokáról, 
csontos ujjairól. ...

Alekszandr Ivanovics Dudkin, az ajkaihoz illesztve ujjait, egyre csak ingatta a 
fejét és hallgatott... ”

(«Александр Иванович ... поднял глаза ...: что-то печальное, ... 
невыразимое..., без слов понятное всем тут пахнуло внезапно от его чела, от 
его костенеющих пальцев....

Александр Иванович Дудкин, приложивши палец к губам, продолжал 
качать головой и молчать...») [252. old.].

Az Apollon Apollonovicsot gyermekkora óta kísértő ’jeges kéz” («ледяная 

рука») [78-79. old.] is megjelenik néhányszor szereplők attribútumaként, először
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Nyilkolaj Apollonovicsnak felbukkanni vélt szerelmese alakja felé nyúló varázsló kéz

mozdulataiban:

’’...mintha az utóbbi napok folyamán egyre csak varázslatot űzött volna vele, elő
renyújtva hideg kezeit a sárga ház ablakából, előrenyújtva hideg kezeit a gránittömbök
től a Néva ködébe...”

«...будто он над ней колдовал все эти последние дни, простирая 
холодные руки из окон желтого дома, простирая холодные руки от гранитов 
в невский туман...» [159. old.];
másodszor a provokátor Morkovin kezének érintése jeges:

’’Apollon Apollonovics igyekezett tartani magát ezen óriási nagy térségben, és 
mégis el-elgyengült; hirtelen megérintette őt Morkovin úr jeges keze, kézen fogta, ve
zetni kezdte a tócsák között...”

(«Аполлон Аполлонович старался бодриться в сем громадном 
пространстве, и все же терялся; к нему прикоснулась вдруг ледяная рука 
господина Морковина, взяла за руку, повела мимо луж...») [188. old.];

végül pedig maga Apollon Apollonovics veszi föl az attribútumot, amikor zokogó fiá

nak egy pohár vizet kínál:

’’Jeges ujjak érintették meg a kezét, ez térítette magához:
— ‘Tessék, Kolenyka: igyál egy korty vizet’.”
(«Ледяное прикосновение пальцев к руке привело его в чувство:
— ‘Вот тебе, Коленька: отпей глоточек воды’») [404. old.].

2.2.4.10. Valamely kulcsfontosságú információ szándékos visszatartása nem 

egyszerűen csak értetlenséget vált ki az olvasóban, hanem az információs űr a meglévő 

szálak összekavarodását is okozza a befogadás folyamatában. Három példára hívnám fel 

a figyelmet.

Az első a Nyikolaj Apollonovics számára végzetes tartalmú levél körüli kavaro

dás esete. A levelet először Dudkinnak kellene kézbesítenie a szenátorfí számára, a rob

banószerkezettel együtt [41. old.]. A bomba átadásakor azonban a végzetes levélről már 

egyáltalában nem esik szó [70-75; 79-87; 88-95. old.]. Ekkor a levél eltűnik az olvasó 

látóköréből. Legközelebb Varvara Jevgrafovnánál bukkan fel egy szintén az ifjabb 

Ableuhovnak címzett levél, melyet nevezett átad Szofja Petrovnának hogy ő kézbesítse 

[113. old.]. így kerül a végzetes levél a címzett kezébe a bálon [163. old.]. Azonban 

még ezek után sem lehetünk biztosak abban, hogy azonos két levélről van-e szó. S mivel 

a bizonytalanság nemcsak az olvasót, de az érintett szereplőket is megtéveszti, jó lehető

ség kínálkozik a szerzőnek, hogy az ebből származó félreértéseket a cselekményszövés 

és a szereplők ítéleteinek megalkotása [251-261. old.] során kihasználja. Csak a 261.
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oldalon derül ki ugyanis, hogy Alekszandr Ivanovics egyszerűen elfelejtette átadni a 

levelet az ifjabb Ableuhovnak, ezért ő kérte meg Varvara Jevgrafovnát a továbbításra.

így a cselekmény szintjén megint csak a véletlenszerűség az, ami megkavarja az 

eseményeket, kompozíciós szempontból viszont szándékosságról, késleltetett informá

lásról van szó.

Ugyancsak késleltetett az információközlés a Dudkin további sorsa szempontjá

ból perdöntő sátáni cselekedet végrehajtásának kérdésében. Először a hős bizonytalan az 

”undorító aktus” («гнусный акт») végrehajtásának tényében [243; 293. old.] és csak 

rémséges látomásai legvégén jut el a végső felismerésig, hogy mégiscsak megtette [298. 

old.].

Ennél is nyilvánvalóbb az információ késleltetésének célzatossága a bomba eltű

nése esetében [364; 404. old.] (erről részletesebben lásd a hamis visszacsatolásokat tár

gyaló részben /2.2.4,6./).

2.2.4.11. Az elhallgatás, befejezetlenség (недосказанность) a regényben a 

részletek halmozása ellenére is uralkodó kompozíciós elv. Legszembetűnőbb esetei kö

zé tartozik például a sötét pétervári utcákon néha-néha feltűnő titokzatos női árny alakja, 

akit két szereplővel is azonosíthatnánk, Szofja Petrovnával [54. old.] vagy Anna 

Petrovnával [54; 122-123. old.]. (Jellemző, hogy Nyikolaj Apollonovics Szofja 

Petrovnát véli meglátni a házuk ablakából, holott az olvasó számára később rendelke

zésre álló bővebb információ szerint az az árny talán inkább az édesanyja volt [147. 

old.].) Egyértelműen nem derül ki, ki is volt a női árny az Angol/Gagarin rakparton, 

mint ahogy azt sem tudjuk meg pontosan, hogy Anna Petrovna mikor érkezett a városba 

és mióta figyeli az Ableuhov házat.

Kissé reménykeltőén eldolgozatlanul marad a mű végén a Lihutyin házaspár to

vábbi sorsa. Nyikolaj Apollonovics a bombarobbanás előtti este nem találja őket otthon 

[411. old.]. Ez a körülmény szolgálhat talán egy csepp reménnyel Varvara Jevgrafovna 

számára is, akiről legutoljára annyit tudunk meg, hogy a bosszúszomjas Lihutyin bezárta 

és otthagyta őt [323. old.].

2.2.4.12. A szerzői pozíció fontosságához irodalmi műalkotások esetén kétség 

nem férhet. Idézem M. Bahtyint: ”a műnek minden momentuma úgy adott a számunkra,
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ahogyan a szerző arra reagált... A szerző az, aki intonál hőséről minden apró részle

tet”. 107

Belij intonációja pedig a legtöbb esetben zavart, kapkodást, dadogást árul el 

{косноязычна). Dadogását és cirkalmas körülményességét ő maga az ’’átmenetivé vált 

életnek”, a bizonytalan életkörülményeknek tudja be.

A szerzői tudatnak olykor beteges egzaltáltságig fokozódó kiegyensúlyozatlansá

ga mutatkozik meg az elbeszélői stílus furcsaságaiban: az elbeszélő nem egyszer meg

akad, összezavarodik109, elveszíti a fonalat és igen gyakran önmaga javítására kénysze

rül110. A legtöbb esetben mindez célzatosan történik, a stilizált szkáz111 atmoszférájának 

megteremtése érdekében. Amikor viszont az elbeszélő a saját szavába vág, vitába száll

va önnön kijelentéseivel112, avagy értetlenkedő kérdéseket tesz fel,113 akkor mindez

íos

olyan hatást kelt, minthogyha nem lenne biztos a saját alkotói kompetenciájában.

2.2.4.13. Ilymódon, "a szerző mintegy elvitatja önmagától azt a képességét,
и П4 és szerzői tudatát számtalanhogy intellektuálisan önnön témája fölé emelkedjék, 

idegen, partikuláris és a sajátjánál jóval inkább korlátozott tudathoz rendeli hozzá: ez 

lehet egyik hősének vagy elbeszélőjének tudata, illetve valamely általános nézőpont, 

amelyet egy feltételezett beavatatlan olvasó képviselhet. Érdekes egyébként megfigyelni,

107 Бахтин M. M. Автор и герой в эстетической деятельности. — In: Бахтин М. М. 
Эстетика словесного творчества. М., «Искусство», 1986, 9. old. Ford. tőlem — В. Е.

Ld. erről F.V. Gladkovhoz 1933. július 6-án kelt levelét. — In: Белый А. Проблемы 
творчества. M., 1988, 771. old.

Minderre legjobb például a Prológus sokat elemzett elbeszélői stílusa szolgálhat.
A számtalan javítás, helyesbítés közül a legfigyelemreméltóbbnak a következő példát talál-

108

109

110

tam:
’’Előbb azonban még úgy illik, hogy kijavítsak egy becsúszott pontatlanságot; ebben nem a 

szerző a vétkes, hanem a tolla: ez idő tájt nem járta be még villamos a várost: az ezerkilencszázötös 
évet írták.”

(«Предварительно следует исправить вкравшуюся неточность; в ней повинён не 
автор, а авторское перо: в это время трамвай еще не бегал по городу: это был тысяча 
девятьсот пятый год.») [19. old.].

Az idézet érdekessége az, hogy az elbeszélő az egyébként jelentéktelennek tűnő hiba kijavítá
sával kapcsolatban, szinte mellékesen említi meg, hogy 1905 őszén vagyunk. Mivel a leírt események 
elhelyezése az időben itt hangzik el először, ez a figyelemfelkeltő tény a hibát is kiemelten fontossá 
teszi.
in Ld. erről Силард Л. Русская литература конца XIX-ого начала ХХ-ого века. Вр., 
1981,1. kötet. 293. old.

’’Már engedelmet, engedelmet...” («Позвольте, позвольте...») [37. old.]
”És a magunk részéről ismét felteszük a kérdést: miféle jelmez szabó?” («И опять 

повторим от себя: какой такой костюмер?») [47. old.]; vagy ”De hát mi is történt?” («Что же 
произошло?») [66. old.]
114 Бахтин M.M. Автор и герой в эстетической деятельности. Бахтин М.М. 
Эстетика словесного творчества. М., 1986, 186-187. old. Fordítás tőlem — В. Е.

112

113
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hogy úgy tűnik, egyáltalán nem tartja méltóságán alulinak még azt sem, hogy olyan ne

gatív szereplők nézőpontjába illeszkedjék, mint a titkos ügynökök vagy a provokátorok.

A korlátozott elbeszélői kompetencia legnyilvánvalóbb megnyilvánulása a szer

zői hang összezavarodása. Ennek a jelenségnek számtalan előfordulása közül a regény 

végén található a legérdekesebb, ahol maga az elbeszélő tesz vallomást tudatának zava

rodottságéiról:

”...a lelki terekbe belegabalyodott a szerző tekintetete; teljesen el is homályosuk.
Vele együtt eltűnt Anna Petrovna is.”

(«... в душевных пространствах запутался авторский взор; он закрылся.
С ним скрылась и Анна Петровна») [387. old.].

Е zavarával magyarázza, hogy az Ableuhov család örvendetes nagy eseményének, Anna 

Petrovna visszatérésének mindeddig nem szentelt kellő figyelmet. Nem győz sajnálkozni 

ezen a figyelmetlenségén, ám a nagy kesergés valójában csak színjáték: az anya vissza

térése a családba a regény hajszálpontosan megszerkesztett kompozíciós pontja (lásd 

később a 3. fejezet vonatkozó részét: /3.3.7./),

W. C. Booth megállapítása szerint ”a leghatásosabb eszköz arra, hogy a szerző 

zavart keltsen az olvasóban az, ha olyan megfigyelőt használ, aki maga is zavarodott”.115 

Ezzel a megoldással él Belij a szerzői álláspontot általánosan megvilágítani hivatott ”A 

mi szerepünk(«Наша роль») című részben [36-39. old.]. Lemondva itt korábbi min

dentudó és mindent látó pozíciójáról, ironikusan felveszi egy idegen, ’’objektív megfi

gyelő” nézőpontját, akit pedig még a legjelentéktelenebb apróság is megzavarhat abban, 

hogy a lényeget megragadja.

Az idegen tudat által korlátozott elbeszélő közléseiben aztán a korlátozottságnak 

megfelelően számos pontatlanság, tévedés lelhető fel: említettük már a lakáj által veze

tett elbeszélő közléseinek lokalizációs zavarait [35-36. old.]; Dudkin rémlátomásaiban 

téves megítélések és hallucinációk tömege lelhető fel, hiába a hős minden erőfeszítése, 

hogy az objektív világ valamely biztos pontjába kapaszkodjon (gyufát gyújt, Sztyopka 

segítségében reménykedik, stb.) [289-299. old.]; ugyancsak tévesnek tekinthető Nyikolaj 

Apollonovics reményteli megállapítása helyzetét illetően:

”...a körülmények súlyosan szerencsétlen egybeesése váratlanul jó irányban oldó
dott meg.”

115 Booth W. C. The Rhetoric of Fiction. The University of Chicago Press, Chicago & London, 
1983, 284. old. Fordítás tőlem — В. E.
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(...«тяжелое стечение обстоятельств неожиданно разрешилось в 
благополучие») [312. old.].

Intimitások közlése során az egyébként mindentudó elbeszélő önként feladja po

zícióját és titkolózásba burkolózik:

’’Hogy mit suttogtak maguk közt, azt csak az Isten tudja: mindez kettejük között
maradt”

(«Что они меж собой шептали, Бог ведает: это все осталось меж ними»)
[198. old.].

(Lásd még а 396. és а 410. oldalakat, illetve a titokzatosságról szóló részt: /2.2.4.1./,)

A korlátozott szerzői tudat legszélsőségesebb megnyilvánulása, amikor a szerzői 

hang teljesen eltűnik a műből. Ezt a jelenséget az angolszász kritika a ”szerző távozásá

nak (the exit of the author) nevezi, erről bővebben lásd ”A szerzőség válsága” c. feje

zetben, HAJ.

Az elbeszélői tudat időnként megfigyelhető korlátozottságai ellenére a Pétervár 

elbeszélője természetesen mindentudó. Sokszor még azt is közli, amit a szereplő 

egyébként elhallgatna:

’’Arról a jelenségről Alekszandr Ivanovics jobbnak látta, ha hallgat.
A jelenség lényege egy furcsa hallucináció volt...”
(«О явлении Александр Иванович счел уместным молчать.
Явление заключалося в странной галлюцинации...») [92. old.].

Más helyen a belső nézőpontok gyors váltásával sietve helyesbíti hősének hiányos in

formációiból fakadó tévedését:

’’Nyikolaj Apollonovics azt hitte, hogy felismerték. Ez nem volt igaz: Apollon 
Apollonovics egyszerűen azt hitte, hogy valami tapintatlan tréfacsináló terrorizálja őt...”

(«Николай Аполлонович подумал, что узнан. То не было правдой: 
Аполлон Аполлонович просто подумал, что какой-то бестактный шутник 
терроризует его...») [160. old.].

2.2.4.14. Egy oly mértékben ellentmondásos és túlbonyolított szövegben, mint 

amilyen a Pétervár, igen nehéz valamely érthetetlennek tűnő részletről bebizonyítani, 

hogy az ténylegesen szerzői elírás következménye.

Egyértelműen pontatlanságot, hibát, szerzői elvétést én a műben nem találtam.

A Pétervár általam használt, 1981-es kiadásának egyébként kiváló jegyzetappa

rátusa fölhívja a figyelmet egy a 95. oldalon található úgymond ’’elírásra”: a szerző itt a 

fabula szerint még ugyanazon a napon történt eseményre úgy utal, mintha az az előző 

napon történt volna. A 95. oldalon azonban nem egyedül ez az egyetlen ’’pontatlanság” 

lelhető fel: vele együtt szerepel a szenátor gondolataiban a már említett cikcakkot leíró
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kérdéses kézmozdulat is (lásd /2.2.4.8./), így a tévedés fölfogható a szereplő tudatával 

korlátozott elbeszélői tudat szándékos ’’napfogyatkozásaként” is. Az is amellett szól, 

hogy nem igazán hibáról van szó, hogy ugyanez a pontatlannak tűnő időmeghatározás 

már előbb, a 88. oldalon is szerepel, szintén a szereplő tudata által korlátozott elbeszélői 

utalásban, Dudkin rémálmainak és általában zaklatott lelkiállapotának részletezésekor.

Hasonló magyarázat adható arra a látszólagos tévedésre is, hogy a szánalmasan 

elterült vörös dominót a szerzői leírás szerint a gyors kis női lábak jól megrugdosták 

[127. old.], míg, valamivel később, a hisztérikusan dúló-fúló Szofja Petrovna amiatt 

sajnálkozik, hogy nem kezdte tiporni és rugdosni lábaival az előtte heverő pojácát [135. 

old].

Az a kisebb pontatlanság, miszerint a Bronzlovas beledöfte sarkantyúját a lova 

véknyába [301. old.], holott a Falconet-szobron a halászruhás Péter cár puha bőrcsizmá

ban, sarkantyú nélkül ül, teljesen beleillik a regény általános tendenciájába: a művészi 

reminiszcenciák önkényes és jelentős átértelmezésébe.

Számomra egyedül a 70. oldal halmozott pontatlanságai voltak kérdésesek, 

amelyek egytől egyig a bálra vonatkoznak. Itt jelenik meg Neintelpfain szerkesztő, mint 

Szofja Petrovna ’’hűséges kísérője” a bálon, akinek később a bál tényleges leírásában, 

természetesen, nyoma sincsen: a bál forgatagában Szofja Petrovna mellet soha nincs 

kísérő, mindig egyedül jelenik meg [162, 166. old.], sőt, a szerző még hangsúlyozza is, 

hogy ’’egyedül hagytuk őt a bálon” [168. old.], ahol molesztálás is éri [169-171. old.]; 

innen ered a ”sajtómaszlag’ a vörös dominóról («газетная ахинея»)', Szofja Petrovna 

itt fekete dominót ölt a bálra, holott később, jól tudjuk, azúr szinű Pompadour- 

kosztümben jelenik meg a bálon [145. old.], melynek gazdag részleteit a további oldalak 

ismertetik [161, 162, 163. old.].

Mindezekhez vegyük még hozzá a bállal kapcsolatos, már részletezett lokalizáci

ós zavarokat is /2.2.З.5./,

Fölmerül a kérdés, miért ennyi következetlenség és miért pont ezekben a részle

tekben? Hiszen ha megfigyeljük, az összes többi motívum hajszálpontosan szerkesztett 

(a tánc, a jelmezesek, az enteriőr, a Szofja Petrovna ruhájával és magatartásával kapcso

latos részletek, a táncterem és a társalgó légkörének ellenpontozása, stb ).

Lehetséges válaszként több változat is fölmerülhet: a 70. oldalról indul el a min

dent önkényesen hamis színben föltüntető "sajtómaszlag'’, a 70. oldal a kaotikusán ösz-
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szezavarodott nő hisztérikus kapkodását mutatja be, ami az elbeszélőre is átragadhatott; 

a legáltalánosabb magyarázatot maga a bál ténye adhatja, ami mint tudjuk nem is báli 

szezonban tartatott, nem is igazi bál, de mindenképpen hiperbolikusán groteszkké na

gyítja az elbeszélői stílusban amúgy is domináló tendenciát: a viszonyok fölbontásának 

elvét. (Bővebben ld.: /3.2.1.2./.)

2.2.5. A nézőpontok dinamikája

Az eddigiekben már többször is utaltam rá, hogy az elbeszélői nézőpontok gya

kori, dinamikus, sokszor meglepő változtatása, /2.2.4.8./ illetve a mozgó nézőpont al

kalmazása /2.2./ Andrej Belij elbeszélői eszközei között kitüntetett helyet foglal el.

Az elbeszélői nézőpontok vizsgálatát B. Uszpenszkij A kompozíció poétikája 

című alapművében megfogalmazott szemléletmód és terminológia felhasználásával vé

geztem el.116 Az ábrázolás szempontjait pontról pontra végigkövetni a Pétervárban 

igencsak nehéz feladat, éppen a nézőpontok változtatásának rendkívüli dinamikája mi

att.

2.2.5.1. Az időviszonyokat alapvetően meghatározó retrospektív és a szinkron 

elbeszélői pozíciók váltakozása például néha csak grammatikai mutatók alapján érzé

kelhető. Az orosz folyamatos igék múlt idejű formája ugyanis betöltheti 

jelen’ funkcióját is, amikor a leírás az eseményekhez viszonyítva belső, tehát szinkron, 

és nem retrospektív”, tehát nem visszatekintő.117

A Pétervár szövege bővelkedik ilyen példákban: ’’Itt látta meg a raznocsinyecet” 

«тут увидал разночинца он» [25. old.]; ”De a terek messzeségéből a lakáj hangja 

válaszolt” «Но из дали пространств ответствовал голос лакея» [46. old.] 

(kiemelés tőlem — В.Е.). A múltbéli jelen gyakori alkalmazása a felidézett elmúlt ese

ményeket közelebb hozza az elbeszélés pillanatához, és, mintegy újra megelevenítve, 

érzékletesebbé tesz mindent. így ez a grammatikai eszköz is a mű ornamentikáját és 

szerkezetét egyébként meghatározó 1 örök visszatérés’ tendenciáját erősíti.

”a ‘múltbéli

ne Uszpenszkij B. A. A kompozíció poétikája (Поэтика композиции). Ford.: Molnár I. 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1984.
117 Ld.: Uszpenszkij B. A. idézett mű, 122. old.
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2.2.5.2. A tér viszonylatában sajátos helyet foglal el az úgynevezett általános 

áttekintés pozíciója,118 amelynek során Belij szövegében sokszor a tárgyak is váratlanul 

intenzív, gyakran szinte agresszív dinamizmusra tesznek szert:

’’Apollon Apollonovics, kezével a metszett kristálykilincsre támaszkodva, gyor
san kitárta az ajtót; kopogni kezdtek léptei a fénylő parkettalapokon; porcelán csecsebe
csék vitrinjei vágódtak elébe mindenünnen; e csecsebecséket Velencéből hozták ők 
ketten Anna Petrovnával... Egy ködös lagúna ... emléke így villant fel kéretlenül a szená
tor fejében...

Tüstént a zongorára fordította hát szemeit.
A lakkozott sárga fedél bronzberakásaiból hirtelen apró levélkék ragyogtak elő; 

és újfent (tolakodó emlék!) ...
Hirtelen felragyogtak a berakások — a bronz és a gyöngyház — apró levélkéi a 

szelencéken, a falból kiemelkedő picinyke polcokon. Apollon Apollonovics kényelme
sen elhelyezkedett egy empire karosszékben...”

(«Аполлон Аполлонович распахнул быстро дверь, опираясь рукой на 
хрустальную граненую ручку; по блистающим плитам паркетиков застучал 
его шаг; отовсюду бросились горки фарфоровых безделушечек; 
безделушечки эти вывезли они из Венеции, он и Анна Петровна... 
Воспоминания... о туманной лагуне, ... промелькнули некстати так в 
сенаторской голове...

Тотчас же глаза перевел на рояль он.
С желтой лаковой крышки там разблистались листики бронзовой 

инкрустации; и опять (докучная память!)...
Разблистались листики инкрустации — перламутра и бронзы — на 

коробочках, полочках, выходящих из стен. Аполлон Аполлонович уселся в 
ампирное кресло...») [16. old.].

Az idézet külön érdekessége, hogy az enteriőrnek a szereplők mozgásának függ

vényében történő pásztázó leírása párhuzamos a látvány által kiváltott lelki reakciók 

panorámájával is. így az általános áttekintés pozícióján belül a külső és a belső nézőpon

tok folyamatos váltakozása is megfigyelhető.

A panorámaszerű áttekintés hasonlóan gyönyörű megoldásaival találkozhatunk 

még a már idézett lakáj által vezetett elbeszélői leírás soréin [35-36. old.], valamint 

Nyikolaj Apollonovics és Dudkin utcai párbeszéde folyamán [247-255; 257-264. old.], 

majd valamivel később Nyikolaj Apollonovics és Lihutyin ’’párviadalának” leírásakor, 

melyet, a tüntetőktől forrongó utca [319-326. old.], a vészjósló hangulatú Mihály-palota 

[353-355. old ] és végül a Lihutyin-lakéis [357-361; 365-374. old.], enteriőrjeinek pano- 

réimája kísér.

118 Uszpenszkij B. A. idézett mű, 100. old.
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Ahogy az oldalszámokból is látható, az utolsó három esetben az általános átte

kintés pozíciója szinte gigantikussá terebélyesedve mindent átfogó kompozíciós elvvé 

emelkedik. Számtalan részletével nemcsak fölerősíti, de ugyanakkor a végletekig össze 

is zavarja a dialógusok menetét. (Erről részletesebben lásd a 3. fejezet elemzéseiben

/3.1.2.2./; /3.1.2.3./.)

2.2.5.3. A leírás tárgyának belső vagy külső megvilágítását illetően csak néhány 

szélsőségre hívnám fel a figyelmet: egy már többször említett epizódban a szerző, le

mondva korábbi mindentudó és mindent látó pozíciójáról, ironikusan felveszi egy ide

gen, ’’objektív” megfigyelő nézőpontját, akit pedig még a legjelentéktelenebb apróság is 

megzavarhat abban, hogy a lényeget megragadja:

”... és amíg a könnyelmű ügynök csak tétlenkedik az ügyosztályán, ez az ügynök 
addig mi leszünk”; ... a sziluett arca elég jól látható volt: ámde ezt az arcot sem volt 
időnk megfigyelni, mivelhogy a rajta lévő bibircsók óriás voltán csodálkoztunk el: így 
aztán az arc szubsztanciáját eltakarta előlünk egy pimasz akcidencia.”

(«... и пока легкомысленный агент бездействует в своем отделении, 
этим агентом будем мы»; ... лицо силуэта было достаточно видно: но лица 
также мы не успели увидеть, ибо мы удивились огромности его бородавки: 
так лицевую субстанцию заслонила от нас нахальная акциденция») [37. old.].

Más helyen az elbeszélő közvetlenül a szereplő agyába férkőzik be, és onnan 

közöl részleteket a külső, illetve belső világról. (Lásd a már szintén többször idézett 

részt, melyben az elbeszélő az Ableuhov-házat mint a szenátor agyát és egyben ezen agy 

szüleményét írja le [34-36. old.].)

Szintén jellegzetes a regény szereplőinek szélsőségesen eltávolító, eltárgyiasító 

külső leírása (lásd az első fejezet vonatkozó részét /1.2.1.2./; /1.2.3.1./.)

Andrej Belij nemcsak él a szubjektum eltárgyiasításának eszközeivel, hanem, a 

romantika hagyományaival összhangban, követelményként is megfogalmazza hőseivel 

szemben az önreflexió igényét. A szubjektumnak önmagára, mint a megfigyelés külső 

tárgyára irányuló összpontosításának képessége kiszélesíti ugyanis a szubjektum látóha

tárát, és tágabb teret nyit előtte ítéleteinek megfogalmazásában és cselekedeteiben egya

ránt.

’’Hogyha képes lett volna azon pillanatban kívülről szemlélni önmagát, eszét 
vesztett hősöm beleborzadt volna...”

(«Если бы со стороны в ту минуту мог взглянуть на себя обезумевший 
герой мой, он пришел в ужас бы...») [298. old.].
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A szereplők belső szemszögéből ismertetett történések, gondolataik és érzéseik 

viharai és az átélt legszélsőségesebb élethelyzetek (akár a halál küszöbének megközelí

tése vagy átlépése is!) a psziché legmélyebb tartalmait hozzák felszínre, a külvilág ele

meinek rendjét olykor jelentősen felkavarva [195-196; 289-299; 312; 386. old.].

2.2.5.4. Figyelemre méltó tény, hogy Andrej Belij meggyőzően képes női szem

pontból is láttatni az általa leírt eseményeket. A női szempont a témától függetlenül ön

magában is a másságot képviseli az irodalomban. Megjelenésekor rögtön dialogikus 

viszony alakul ki a férfiak által uralt domináns kultúra és annak nők által képviselt, és 

általában elhanyagolt, rejtett titkokat hordozó "holdudvara" között, ami nélkül pedig az 

összemberi kultúra nem lenne teljes.119

A Pétervár szerzője rendelkezik tehát azzal a lélektani mélységgel, hogy bepil

lantást engedjen a női szféra feltáratlan területére, és számos esetben él is ezzel a képes

ségével. Különösen érdemes felhívni a figyelmet arra a lélektani pontosságra, ahogyan 

Szofja Petrovna hisztériája kifejlődik, [62-68; 111-114; 125-136; 166-175. old.], illetve 

a bál ábrázolásában sokszor domináns helyre kerülő női szempontra. Értékítéleteinek 

megfogalmazása során azonban a szerző többnyire nem tagadja meg férfi voltát. A női 

cselekedetek megítélésekor egyszer hangsúlyozottan ironikus minimalizált mércét al

kalmaz — a ”..nő.. Egy nőtől pedig mit is lehetne elvárni?” («..дама.. А от дамы что 

спрашивать?» kérdés alfejezetet lezáró vezérmotívumként kétszer ismétlődik [64, 66. 

old.]; máskor azonban a rá jellemző tolerancia általános tónusától élesen elütő, kemény 

szavakban ítélkezik a nő fölött — holott más hibák fölött addig nem tört pálcát, inkább 

mellőzte a véleményalkotást:

’’...ahogy megszerette a gyűlöletet, megszerette az undok kis mosolyt is, romlott 
szerelemmel...”

(«...полюбивши ненависть, полюбила гаденькую улыбку развратною 
любовью...») [66. old.];

’’...egyébként is már régóta bújkált valami bűnre való hajlam benne .”
(«...в ней и так уже затаилось давно преступное что-то..» [125. old.].

Ahogyan már utaltam rá, a vörös dominónak a bálon való megjelenése keltette 

fokozott érdeklődés és fonák helyzete iránt ébresztett szánalomérzés a leíráskor alkal

mazott női szempontnak is köszönhető: egy tízéves kislány az, aki először észreveszi és

119 Showalter E. Feminist Criticism in the Wilderness. — In: Lodge D. Modem Criticism 
and Theory. London & New York, 1991, 348. old.

113



velünk is láttatja a jelmezest, félelem és öröm ellentéteiben ingadozva; a dominót elő

ször ”hölgyek összeverődő raja” {«рой набегающих барышень») veszi körül. Közülük 

egy, aki legközelebb állt az álarcos alakhoz, erősítgeti szüntelen, hogy itt valami nincsen 

rendjén... [158. old.] Ellenpontként természetesen egy férfihang is megjegyzést tesz a 

bál túlzásaira, tulajdonosát viszont azon nyomban elhívják táncolni [160. old.].

Ugyancsak női szempontból szerezhetünk tudomást az addig egyértelműen un

dorítónak, aljasnak és állatiasnak ábrázolt Lippancsenko személyiségének másik oldalá

ról is, és az új információ valóban nem várt meglepetésként hat. Zinaida Fleisch, 

Lippancsenko hű társa emlékszik egyedül a férfi fiatalos vonzerejére még diákkorából; ő 

az, aki huszonöt éven át mindenben kitartott mellette, és most is védelmezni, menteni 

igyekszik, felmutatva a férfi lényében megmaradt és általa még mindig értéknek tartott 

örök gyermeket, és hangsúlyozva Lippancsenko áldozatát, amit a nőn kívül senki más 

nem vesz észre. Őszinte aggodalommal, a társ jogaira hivatkozva kérdezi a férfit a ve

szélyesnek tűnő ügyeiről, választ azonban, természetesen, nem kap [272-276. old.].

2.2.5.5. Több szereplő együttes jelenlétekor nézőpontjaik egymás közötti folyto

nos váltogatása, illetve az elbeszélő nézőpontjának közbeiktatása közismert poétikai 

eszköz, amely dinamikusan és sokoldalúan színezi az elmondottak hatását. Az ilyen 

többszempontúságra (amely a kétszereplős dialógusokra fölépített Péíervárban egyéb

ként ritkán fordul elő) az egyik legjobb példa a regény 115-116. oldalain található: itt az 

elbeszélői nézőpont mellett Szofja Petrovna, Varvara Jevgrafovna illetve Nyikolaj 

Apollonovics nézőpontjai szerepelnek együtt.

Két szereplő és az elbeszélő, illetve egy szereplő és az elbeszélő pozícióinak 

szinkronitása meghatározó a műben. Számtalan felhozható példa közül kiemelek néhá

nyat. A 226. oldalon a nap elbeszélői ábrázolása élesen eltér a Nyikolaj Apollonovics 

tudatában a napról egyidejűleg megjelenő képtől. Az elbeszélői láttatás szerint:

’’...aranyfényű, ezerkarú titán, némán panaszkodott magányosságára...”
(«... золотой, тысячерукий титан, немо плакался за свое 

одиночество...»);

Nyikolaj Apollonovics képzeletében:

”... ezerlábú tarantulapók, ... amely rátámad a földre...”
(«... тысячепалый тарантул,... нападающий на землю...»).

Ellentétes tartalmakat közlő gyakori nézőpontváltások figyelhetők meg a következő pél

dákban:
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’’Két öreg, régóta kedves arc!”
(«Два старинных родимых лица!») — Nyikolaj Apollonovics nézőpontja.

”... a sűrű len haj sipka onnan valami nyomasztóan furcsa, halotti fehérségben
látszott...”

(«... шапка льяных волос промертвенела так странно там...»)
— Apollon Apollonovics nézőpontja.

’’Csodálkozva tekintett az apa a boldog anyára...”
(«Удивленно отец посмотрел на счастливую мать...») — elbeszélői néző

pont [404 old.].
Hasonló nézőpontváltás a következő idézetben egy mondaton belül figyelhető meg. Az 

elbeszélői külső nézőpont fokozatos átmenetben az egyik hős belső nézőpontjába csú

szik át:
’’Apollon Apollonovics a szalonban lejátszódott jelenet után ezt adta tudtukra 

külsejével: most minden elrendeződött;... egy furcsa és szomorú valami támadt fel a szí
ve körül; mintha csak nem lenne idő; és mintha csak tegnap történt volna mindez (ez 
jutott eszébe Kolenykának): ő, Nyikolaj Apollonovics, öt éves...”

(«Аполлон Аполлонович после сцены в гостиной своим видом показы
вал им: все теперь вошло в норму;... странное и грустное что-то поднималось 
у сердца; точно не было времени; и точно вчера это было (подумалось 
Коленьке): он, Николай Аполлонович, пятилетний...») [408. old.].

2.2.5.Ó. A fentiekhez hasonló, de a vizualitás élményének dinamikáját fokozó 

újszerű eszköz a kettős megvilágítás alkalmazása. Ennek első példája a 96. oldal naple
mente-ábrázolásában bukkan fel, majd ugyanez az elv folytatódik később a Bronzlovas 

alakjának leírásában, immár éjszaka:
”Egy kissé már sötétedett; sápadt fényben kezdtek pislákolni az utcalámpák, éle

sen megvilágítva egy kapualjat; a harmadik emeletek még a naplemente bíborában ég
tek...”

(«Чуть темнело; бледно стали поблескивать фонари, озаряя подъезд; 
четвертые этажи еще багрянели закатом...») [96. old.];

”... a szubjektumok pedig, valamint a mandzsúriai sapkák mind egy irányba 
nyomultak — egy sötét épület felé, melynek teteje bíborszínben égett...”

(«... субъекты же и манджурские шапки брели к одному направлению 
— к мрачному зданию с багрянеющим верхом...») [97. old.];

’’Bizonytalan félárnyék borította a Lovas arcát; és az arc fémjét kétértelmű kife
jezés kettőzte meg.”

(«Зыбкая полутень покрывала Всадниково лицо; и металл лица 
двоился двусмысленным выраженьем») [99. old.].

2.2.5.7. A leírás nézőpontja elbizonytalanodhat, ha a nézőpont sem az elbeszélő, 
sem pedig valamely ismert szereplő szemszögéhez nem köthető igazán.
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A Mars-mezei parádé leírása például kissé zavarba ejtő azért, mert egyetlen fő

szereplő cselekményszálába sem kapcsolódik közvetlenül, holott az olvasó talán számít 

Apollon Apollonovics megjelenésére. Szerzői kitérőről van tehát szó. Ezt támasztja alá a 

jelenet végén elhelyezett önkényesnek tűnő intertextuális utalás is, melynek alanya telje

sen azonosíthatatlan:

”... messziről hangzott trombitájának panasza a tömegre; de barna por vont ködöt 
az őt kereső tekintetek elé; pergett a dob; gyalogosok haladtak el...”

(«... издали на толпу он пожаловался трубой; но его затянуло от 
взоров бурою пылью; трещал барабан; прошли пехотинцы...») [111. old.].

(Az intertextualitás lehetséges magyarázatát lásd a kötet jegyzetapparátusában.)

A következő lírai hangú felkiáltásban egyszerűen hiányzik a nézőpont megjelölé

se. A legnagyobb valószínűség szerint ismét szerzői kitérőről van szó, mindössze a rö

vidsége kelt váratlan hatást; megszoktuk ugyanis, hogy az ilyen jellegű felkiáltások után 

mindig hosszabb lírai kitérő következik [23; 247. old.].

’’Észak, kedves észak!..”
(«Север, север родимый!..») [334. old.].

Az alábbi szerzői leírások korábban elő nem fordult folklorisztikus szóismétlése

ket tartalmaznak, amelyek minden bizonnyal annak tudhatok be, hogy az elbeszélői né

zőpont itt a lakájokéhoz közelít:

’’Veszett szikratáncba kezdtek a fénysugarak a kristálytiszta, a zengő, a halvány
kék égen...”

(«Бешено просверкали лучи по хрустальному, звонкому, по голубому 
по небу...») [338. old.];

”... Szemjonics csodálkozva vette észre: az úrfínak az ajtajából előbukkant egy 
hirtelenszőke fej...”

(«... с удивленьем Семеныч приметил: из барчукской из двери 
белобрысая просунулась голова...») [340. old.].

2.2.5.8. A belső és külső leírás nézőpontjainak mérhetetlenül gyakori váltogatása 

következményeképpen a szerzői pozíció irreálisnak is bizonyulhat [34-36. old.]. Mind

ehhez társulhat még a leírás időzítésében, helyi lokalizációjában vagy az események 

egyéb körülményeiben megfigyelhető halmozott ellentmondás is. Ezen jelenségek 

együttes előfordulása szintén irreális nézőpontra utal.

A 382. oldal fantasztikus tájleírásában például nehezen kivehető, kinek a szem

szögéből láthatjuk a tájat. A közvetlen előzményből arra számíthatunk, hogy mindezt 

Lippancsenko látja, az ablakon át: előzőleg ugyanis zajt hallott, és elhatározta, hogy
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kinéz. Az "im, ott van", "im, ott van" («вот оно, вот оно») ismétlés azonban már in

kább valami már korábban is látott jelenség újra felbukkanására utal. Hogy külső, elbe

szélői nézőpontról van szó, az csak a ”kicsiny alatt' («фигурочка») késleltetett említé

sével dől el. A továbbiakban már az időzítés is zavaró: az előző alfejezetben a "kicsinyke 

alatt' az asztalnál ülő Lippancsenkot látta, mielőtt elugrott az ablaktól, [381. old.] az 

itteni közvetlen előzmény pedig már a hegedülő Lippancsenko. Mindezek a bizonyta

lanságok nagyon is tudatosan szolgálják az előző alfejezet "kifejezhetetlen tartalmainatt' 

(«невыразимые смысли») erősítését.

2.2.5.9. A végletekig fokozott dinamika, és a bizonytalanságoknak a fentiekhez 

hasonló halmozása folyamatában az elbeszélőnek azon artisztikus játéka, hogy néző

pontját minduntalan változtatja, leleplezi a tulajdonképpeni igazi nézőpontját — amely 

a misztikusan mindentudó és mindenható és ugyanak

kor ingadozó és megbízhatatlan szerző pozíciója.

2.2.5.10. A szerző pozíciója még önmaga megnevezésében is ingadozik. Ami

kor, persze jól rájátszva, az elbeszélő szerepében szólal meg, vagypedig kompozíciós 

kérdéseket érint, olyankor a ”szerző" («автор») szót használja, vagy többes szám első 

személyben beszél. Ilyen általános környezetben azok az ítéletek, amelyeket egyes szám 

első személyben fejt ki, különös hangsúlyt kapnak: lírai töltettel gazdagodva mintegy 

személyesekké válnak.

”Láttak-e már a gyermekkorba visszahanyatló, ám még mindig nagyszerű és ne
ves férfiakat...

Én láttam...
— láttam én ...— 
Szomorúság fog el!”
(«Видывали ли вы уже впадающих в детство, но все еще знаменитых

мужей...
Я видел их...
— видел я ...—
Мне грустно!») [343-344. old.]

Természetesen, ugyanilyen pozícióból fogalmazódtak meg a regény lírai kitérői, ame

lyekben a szerző személyes élményeinek eleven folyama, átlépve az ábrázolás tárgyától

való kötelező távolságtartás határát, közvetlenül a szöveg szövetébe ömlik:

”Pétervár, Pétervár!
Köd által ostromoltan üldöztél engem is léha és meddő szellemi játékkal: te ke

gyetlen szívű kínzó; te nyughatatlan kísértet; volt úgy, hogy évekig nem szűntek a táma
dásaid; futkostam rémes sugárutaidon...”
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(«Петербург, Петербург!
Осаждаясь туманом, и меня ты преследовал праздною мозговою иг

рой: ты — мучитель жестокосердый; ты — непокойный призрак; ты, бывало, 
года на меня нападал; бегал я на твоих ужасных проспектах...») [55. old.].

Lírai helyett inkább nevezném drámainak azt a kitérőt, ahol az elbeszélő a 

Nyevszkij sugárutat mint a gyehenna tüzét írja le. Itt csak figyelmesebb olvasáskor derül 
ki, hogy igazából kitérőről van szó: az arra haladó Nyikolaj Apollonovics ugyanis saját 
gondolataiba mélyedve nem is látta a Nyevszkijt. így a pokoli vízió a szerző látomása:

’’Esténként lángoló káprázat árasztja el a Nyevszkijt. És a sok ház fala briliáns 
fényben ég: ragyogva szikráznak a gyémántokból kirakott szavak: ‘K á v é h á z ’, 
‘Farce’, ‘Tat briliánsai’, ‘Omega óra’. Napközben zöldesen, most 
viszont sugárzón tátja a Nyevszkij re lángoló torkát egy kirakat; mindenütt tízével, szá
zával a pokoli, lángoló torkok...”

(«Огненным мороком вечером залит Невский. И горят бриллиантовым 
светом стены многих домов: ярко искрятся из алмазов сложенные слова: 
‘Кофейня’, ‘Фарс’, ‘Бриллианты Тэта’, ‘Часы Омега’. 
Зеленоватая днем, а теперь лучезарная, разевает на Невский витрина свою 
огненную пасть; всюду десятки, сотни адских огненных пастей...») [49. old.].

A Pétervár szövege bővelkedik a magára a szövegre, annak megformálására, 
vagy az alkotó pozíciójára vontakozó metatextuális kitérőkben. Az ”A mi szerepünk 

{«Наша роль») című alfejezet vonatkozó részeit már többször idéztem, csakúgy, mint 
az 56. oldal összegző megjegyzéseit az alkotói szándékról. Megemlítenék még egy leg
alább ennyire fontos, és zseniálisan ellentmondásos metatextuális kitérőt a külső látszat
ról és a lényegről s ezek művészi kifejezhetőségének és kifejezendőségének örökké 

nyitott kérdéseiről.
”0, érdemes olvasó: ... a briliáns jegyek hordozójának küllemét mi éppen csak 

úgy jelenítettük meg, ahogyan az bármely idegen, külső szemlélő előtt is megmutatko
zott volna, — és egyáltalában nem úgy, ahogyan az minden bizonnyal feltárulkozott 
volna neki magának és minekünk szintén: mert hiszen mi gondos megfigyelés alá vettük 
e küllemet; behatoltunk a lehetetlenségig megrendült lélekbe és a tudat vad viharaiba; 
hiszen az nem árt, ha emlékezetébe idézzük az olvasónak ama bizonyos küllem képét a 
legáltalánosabb vonásokban, mivelhogy tudjuk: amilyen a látható megjelenés, ugyan
olyan a lényeg is. Itt elég csak annyit megjegyeznünk, hogy amennyiben ez a lényeg elé- 
bünk állna, hogy amennyiben végigvágtáznának előttünk e tudatnak minden viharai... 
Ámde — némaság.”

(«О, достойный читатель: ... мы явили наружность носителя 
бриллиантовых знаков лишь так, как она предстала бы всякому — 
постороннему наблюдателю, а вовсе не так, как она несомненно открылась 
бы и себе, и нам: мы, ведь к ней присмотрелись; мы проникли в донельзя 
потрясенную душу и в ярые вихри сознания; не мешает же напомнить 
читателю вид той самой наружности в самых общих чертах, потому что мы
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знаем: каков видимый вид, такова же и суть. Здесь достаточно лишь 
заметить, что если бы эта суть нам предстала, что если бы перед нами 
промчались все эти вихри сознания... Но — молчание.») [225. old.]

Az idézett rész értelmezési csapdáinak vizsgálata a következő fejezet feladata /3.3.5./.
A szerző számos esetben áthágja művének határait az olvasóhoz címzett kiszó

lásokkal is. Hol vádolja az olvasót, vagy kioktatja egy pszichoterapeuta pozíciójából:
’’Olvasó! Jól ismered az‘egyszerre csak’ -okát. Akkor hát miért dugod, 

mint egy strucc, a tolláid közé a fejedet, amint a végzetes és elháríthatatlan 
‘egyszerre csak’ közeleg?”

(«Читатель! ‘Вдруг’ знакомы тебе. Почему же, как страус, ты 
прячешь голову в перья при приближении рокового и неотвратного 
‘вдруг’ ?») [39. old.],
hol félig ironikusan a megértéséért könyörög:

”... ím, ezek, ezek a lábak és ez a megfáradt, teljesen megfáradt (higgyék el ne
kem!) szív ... egyszerre csak ... válhatnak”

(«... вот эти, вот, ноги и это усталое, совершенно усталое (верьте мне!) 
сердце ... могут вдруг превратиться ...») [189. old.],
hol pedig komolyságra inti:

”ne nevessen!”
(«не улыбайтесь!») [196. old.].

Eközben az olvasót is csapongva egyszer tegezi, máskor magázza. Ezen kívül, néha a 

műből kibeszélve is olyan megjegyzéseket tesz, olyan óvásokba vagy intésekbe bocsát
kozik, amelyek, ahogy már láttuk, tévesek, hamisak is lehetnek /2.2.4.7./; /2.2.4.9.Л
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2.3. Az elbeszélői stílus és nyelvezet

A szimbolizáció elveinek tárgyalásakor már kellő hangsúllyal szerepelt az a gon

dolat, hogy Andrej Belij a szimbólumait forma és tartalom megbonthatatlan, hármas 

egységének fogta föl: ‘abc ’, ahol ‘ó’ — a forma, ‘c’ — a tartalom ‘a’ pedig a forma és 

tartalom együtt és eleve adott szintézise, mely az alkotói folyamat végső eredménye.

Hasonló nézeteket vallanak az orosz strukturalisták is, amikor arról beszélnek, 

hogy ”...az ‘anyag’ egyáltalában nem ellentétes a ‘formával’, hanem szintén ‘formai’, 

minthogy konstrukción kívüli anyag nem létezik”.

Andrej Belij alkotói krédójában is a művészi megformálás kvalitásainak elsődle

gességéről vall, amelynek igénye vezérli az alkotói folyamatot, és ez az, amely állandó 

figyelmet biztosít a már elkészült műnek a befogadó részéről is.

«Я и до сих пор в процессе творчества не думаю о сюжете, все усилия 
направляя к выявлению своих критериев художественности: ‘понятно’, когда 
волнует, как музыка; и ‘непонятно’, если пересказ, отняв музыку, становится 
слишком ясен, обидно ясен! Стоит только отдаться художеству, 
непонятное рассудком, понятно сердцу.»

«... в художественных произведениях ‘что’, или смысловая тенденция, 
не более одной десятой полного смысла; девять десятых лежат в ‘как’ 
выполнения...»121

’’Nem a tükrözött tárgy természete az, ami meghatározza a művészetet... az egész 
alkotás lényege a technika.”122

A Pétervár szövegében egyértelmű aszó és a képszerűség domi

nanciája a cselekmény fölött. Ezt a hatást elsősorban a vezérmotívu

mok mindent átfogó rendszere, a hihetetlenül részletgazdag leírások, a stíluseszközök 

expresszivitása, a szöveg ritmusa és megformálásának magas esztétikai színvonala biz

tosítja, amely azonban együttjár a tónus ingadozásával, a stílus és a nyelvezet furcsasá

gaival.
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A szöveg beható nyelvi, stilisztikai és metrikai vizsgálata nem tartozik értekezé

sem alapcélkitűzései közé. A főbb tendenciák áttekintése nélkül azonban nem tudnék 

átfogó képet adni a szerzői pozícióról sem.

2.3.1. Az expresszivitás

Andrej Belij ábrázolói technikái között első helyen áll minden organikusan egy

betartozó dolog vagy jelenség végtelen sok részletre való földarabolása 

(распластование всякого органического бытия) és dinamikus körbejárása. Éppen 

ezért a szakirodalom gyakran veti egybe írói stílusát a kubistákéval.123 Nyelvi kifejezése

inek bizonyos furcsaságait, a sűrített metaforákat és a szokatlan hasonlatokat ő maga is a 

későbbi futuristák eszköztárához hasonlítja.124

2.3.1.1. Mind a jelenség- mind a tudati világ formáinak mértani alakzatokba 

sűrített dinamikus ábrázolása a Pétérvárban folytonosan alkalmazott írói gyakorlat.

A pétervári térségeknek már idézett /2.1.1.1./, Apollon Apollonovics tudatában 

végbemenő, megrázó expresszivitással ábrázolt harca, a sugárutak egyeneseinek az 

egész világegyetemet átfogó gyűrűkké, majd egymást keresztező hálókká történő szer

veződése, az intenzív, dühödt mozgásban egymásból kifejlő mértani idomok — egyene

sek és gyűrűk, rácsok és gömbök, négyzetek, kockák, háromszögek — sorozata olyan 

felkavaróan dinamikus vizuális élményt teremt, amelyhez foghatóra táléin csak а XX. 

század végének lézertechnikája vagy számítógépes animációja képes [21. old.].

A főhős sietős mozdulatait az elbeszélő nem egyszer alapelemeire, mértani for

mák sorozatára lebontva láttatja:

”...az élénkvörös posztón, az egymás után behajlított kicsiny lábak természetelle
nes gyorsasággal szögeket kezdtek formázni...”

(«... на ярко-красном сукне, сгибаясь, маленькие ноги с неестественной 
быстротой стали строить углы...») [110. old.];

’’...Apollon Apollonovics a végletekig felélénkült, egy üdvözlő háromszöget raj
zolva kezével a térbe...”

123 Ld.: Szilard L. Andrej Belyj and Symbolist Prose. — In: The Slavic Literatures and 
Modernism. Stockholm, 1987, 105. old; Лавров А. В. Мемуарная трилогия и мемуарный 
жанр у Андрея Белого. — In: Белый А. На рубеже двух столетий. М., 1989, 26. old.
124 Белый А. Начало века. М., 1990, 27. old.
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(«...Аполлон Аполлонович оживился до крайности, вычертив рукой 
приветственный треугольник в пространстве») [179. old.].
(A mozdulat szándékosnak is fölfogható, mint a szabadkőművesek egymást üdvözlő 

titkos jele.125)

Nyikolaj Apollonovics gyermekkori lázálmának leírásakor minden látvány és 

jelenség a gömb formájára vezethető vissza: a felületekkel puhán érintkező ”rugalmas 

kis gömb” («эластичный комочек»), a gyertyaláng sárga köre, az ördögi haj csavarók a 

nevelőnő hajában, a körformát öltve tágulás majd a megsemmisülés, a nullává válás 

érzése; a lázálom vezérmotívuma, а «бред, бездна, бомба» (”lázálom, feneketlen mély

ség, bomba”) még az orosz szavak fiziológiai, sőt képi megformálásában is a gömbfor

mát idézi. A mindent felölelő gömbszerűség élményébe szinte fájdalmas agresszivitással 

döf bele egy tűszerű egyenes ellenpontja:

’’...könyörtelen ragyogással a magas égbe fúrta magát a Péter-Pál erőd tűtomya” 
(«...немилосердно блистая, уткнулся в высокое небо петро-павловский 

шпиц») [227. old.].
2.3.1.2. Erőteljes expresszivitás figyelhető meg az ábrázolt tárgyak és az őket

megvilágító fény vagy éppen elfedő árnyék fokozott dinamikájában is:

’’Napközben zöldesen, most viszont sugárzón tátja aNyevszkijre lángoló torkát a 
kirakat; mindenütt tízével, százával a pokoli, lángoló torkok: gyötrő fájdalommal hány
ják a járdákra ragyogófehér fényüket e torkok; zavaros nyirkot okádnak lángoló rozsda
foltokban. És tűz marja szét a sugárutat. Fehér csillám hull keménykalapokra, cilinde
rekre, toliakra; fehér csillám csapódik tovább a sugárút közepe felé, félretaszítva a járdá
ról az esti sötétséget: az esti nyirkosság pedig villanásokban terül szét a Nyevszkij fölött, 
bágyadt, vérszínű-sárgás, sárból és vérből kevert zagyvalékot alkotva.”

(«Зеленоватая днем, а теперь лучезарная, разевает на Невский витрина 
свою огненную пасть; всюду десятки, сотни огненных пастей: эти пасти 
мучительно извергают на плиты ярко-белый свой свет; мутную мокроту 
изрыгают они огневою ржавчиной. И огнем изгрызан проспект. Белый блеск 
падает на котелки, на цилиндры, на перья; белый блеск ринется далее, к 
середине проспекта, отпихнув с тротуара вечернюю темноту: а вечерняя 
мокрота растворится над Невским в блистаниях, образуя тусклую 
желтовато-кровавую муть, смешанную из крови и грязи») [49. old.];

’’Veszett szikratáncba kezdtek a fénysugarak a kristálytiszta, a zengő, a halvány
kék égen...”

(«Бешено просверкали лучи по хрустальному, звонкому, по голубому 
по небу...») [338. old.];

125 Силард Л. Роман Андрея Белого между масонством и роценкрейцерством. — In: 
РОССИЯ/RUSSIA, Venezia, 1991, 82. old.
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’’Forrt a bokor... A homokos parton itt is ott is piciny tavakban ráncolódott a sós
víz.

Az öböl felől fehértarajos fodrok szálltak csak egyre; megvilágította őket a hold, 
fodor fodort követve tajtékzott fel és dübörgött ott a messzeségben; utána alázuhant, 
repülve, habcsomókban közelítette meg a partot; az öbölből kifelé szálló fodor szétterült 
a síma parton...; mint egy vékony üvegpenge száguldott végig a homokszemeken;

Forrt a bokor...
...a tengertől kissé távolabb feketén fölnyújtóztak a bokrok száraz kezei is; esze

lős csapásokkal emelkedtek a térbe ezek a lombtalan kezek...”
(«Куст кипел... На песчанистом побережье здесь и там морщинились 

озерца соленой воды.
От залива летели все белогривые полосы; луна освещала их, за 

полосой полоса там вскипала вдали и там громыхала; и потом она падала, 
подлетая у самого берега клочковатою пеной; от залива летящая полоса 
стлалась по плоскому берегу...; будто тонкое и стеклянное лезвие, она 
неслась по пескам;

Куст кипел...
...в некотором отдалении от моря черные протянулись и суховатые 

руки кустов; эти безлистые руки подымались в пространство полоумными 
взмахами;») [379. old.];

’’...elrándult a függöny: a félrerepüllő kalikószövet felsuhogott; zöldes bronz
világosságban ragyogott föl a szoba, ott, onnan: kicsiny felhők ólomfehérjéből egy lán
goló korong dördült végig a szobán...”

(«...отдернулась занавеска: отлетающий коленкор прошуршал; 
комната просияла зеленоватым свечением меди; там, оттуда: из белого олова 
тучек диск пылающий грянул по комнате...») [385. old.].

Míg az első idézet expresszivitása az ábrázolás dinamikáján kívül a naturalista 

képek halmozásával magyarázható, addig a rákövetkező részletekben a mozgás és az 

éles fény/árnyék-hatások villódzásába harsány hangelemek is vegyülnek, méghozzá 

többnyire képsürítés, szinesztézia formájában: ”zengő ég” («звонкое небо») ”lángoló 

korong dördült végig a szobán” («диск пылающий грянул по комнате»).

2.3.1.3. Valóban a futuristák nyelvezetére emlékeztetnek a Pétervárhan néha 

szinte vad expresszivitással fölharsanó hangélmények is:
«...оттуда машина, как десяток крикливых рогов, в копоть бросивших 

уши рвущие звуки, вдруг рявкнула...»
(’’...onnan a gép, mint egy tucat ordító trombita, mely dobhártyaszaggató hangjait 

fekete koromba kidobta, egyszer csak felrivallt...”) [205. old.].
2.3.1.4. Belij írói palettája roppant gazdag. Ugyanilyen kifejezően és élménysze- 

rűen képes visszaadni az intimitás [198. old.], a gyöngédség [397. old.], a megindultság 

[403-404. old.], a nosztalgia [23; 200. old.], a pátosz [316-319. old.] vagy az irónia 

[123-125; 145-146. old.] hangulatait is. Mivel azonban a Pétervámak ezek a jegyei sok-
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kai inkább beilleszkednek az őt megelőző irodalmi hagyományba, rájuk bővebben nem 

térek ki.

2.3.2. A ritmizált próza

Közismert tény, hogy a Pétervár szövege a zenei tónusok gazdagságára, épül. 

Nem egyszerűen csak ritmizált prózáról van tehát szó, hanem olyan prózai szövegről, 

amelyben a jelentést közvetítő szavak hangtani felépítésének összeválogatásától az egy

másra következő szótagok, szavak, mondatok, témák és nagyobb kompozíciós egységek 

ritmusán keresztül a cselekményszövésig minden réteget áthat a zene

iség.

2.З.2.1. A Pétervár dialogizáltsága már a hangok szintjén is kimutatható. Az 

egymást váltogató témák mindegyike valamely sajátosan rá jellemző hangzásban jelenik 

meg. A témák e jól felismerhető hangzásbeli különbségét a bennük felvonultatott ve

zérmotívumok betűrímei biztosítják.

A járókelőktől és járművektől zsúfolt utca forgatagában történő elakadás fenye

gető bezártság-élményét pl. a könyörtelen egymásutánban sorakozó zöngétlen rés- és 

zárhangok alliterációi érzékeltetik:

«... стиснутая потоком пролеток, карета остановилась у перекрестка...» 
(”...а bérkocsiáradat által beszorítva, a hintó megállt a kereszteződésnél...”)126

[25. old.].

Hasonló képzésű hangok a szavak elején és végén rendre ismétlődő betűrímekkel a tehe

tetlenségében összezavarodott nő ideges pótcselekvéseit festik le:

«... краснела, косила, кусала платочек...»
(’’...pirult és bandzsított, a kendőjét rágcsálta...”) [69. old.].

A következő idézet alliterációi a zöngés réshangok (‘z’, ‘v’), a nazálisok (‘n’, 

‘m’) és a folyékony hangok (‘г’, 4’) dominanciájával a szöveg nosztalgikusan melodi

kus tartalmát erősítik:

«... и там, во всем огненном, ярко-красные егеря,... опять мелодически 
извлекут из зефиров органные волны...»

(”...és ott, a mindent elborító tűzben, az élénkvörös égerfák,... a zefírekből újra 
kicsalják az orgonaszó hullámzó dallamát...”) [145. old.].

126 Itt, és az ezt követő idézetekben csupán a közlés lexikai jelentésének lefordítására vállalko
zom — В. E.
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Az alábbi két kiragadott példa alliterációi némileg feszült hangulatú közvetlen 

hangutánzások:

«...тревожный треск телефона...»
(”...izgatott telefoncsörgés...”) [345. old.];
«...в передней продребезжали звонки...»
(”...az előszobában felcsörömpölt a csengő...”) [346. old.].
Viszonylag ritkábbak a Pétervárhan az asszoncmszos, magánhangzó- 

dominanciájú betűrímek:

«...уши рвущие звуки...»
(’’...dobhártyaszaggató hangok...”) [205. old.];
«...гудящая гуща угловатых ... суков...»
(’’...szögletes gallyak zúgó sűrűje”) [353. old.].
A városképet lefestő, a regény egymás utáni oldalairól kiemelt alábbi két mondat 

mássalhangzóinak hangtani áttekintése szemléletesen példázza a Pétervár témáinak és 

motívumainak nemcsak képi-hangulati, de hangtani ellenpontozottságát is:

«Между окнами желтого казенного здания над обоими повисали ряды 
каменных морд.»

(”А sárga hivatali épület ablakai közül kő oroszlánpofák sorai meredtek mindket
tejük fölé”) [48. old.].

Itt a kevés számban, és főleg zöngés változatban előforduló zárhangokat (‘k’; ‘d’, ‘g’) 

mindenütt nazálisok (‘m’, ‘n’), zöngés réshangok (‘z‘, ‘z’, ‘v’) vagy folyékony hangok 

(T, ‘r’) lágyítják. Közvetlen egymás utáni pozícióban alig találunk mássalhangzókat, ha 

mégis, úgy azok zöngések vagy zöngés hang társaságában szerepelnek: ‘zd’, ‘kn’, ‘zd’. 

Még a szavak kezdetén és végén is egymással harmonizáló hangok — főleg magán

hangzókra következő mássalhangzók — állnak. így a mondat könnyen kiejthető, s a 

harmonikus gördülékenység, mély magánhangzóinak köszönhetően pedig valami nyu

godt állandóság hangulatát idézi.

Mindezzel hangtanilag is ellenkező hatást kelt az alábbi mondat:

«Огненным мороком вечером залит Невский. И горят бриллиантовым 
светом стены многих домов;»

(’’Esténként lángoló káprázat árasztja el a Nyevszkijt. És a sok ház fala briliáns 
fényben ég...”) [49. old.].
Az előzőekhez képest szembetűnő itt a zöngétlen zárhangok (‘t’) és sziszegők (‘s’) 

megnövekedett száma. Két mássalhangzó együttállása a szavakon belül is jóval gyako

ribb (‘sk’, ‘br’, ‘sv’, ‘st’), ráadásul két esetben zöngétlenek kerülnek egymás mellé. A 

szóközökben immár csupa mássalhangzók követik egymást, megsokszorozva a zöngét-
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lenek és zárhangok feltorlódásának esélyét (‘sk-g’, ‘t-st’). Az előző részt ellenpontozó 

hangulati hatást nem kell részleteznem: a mondat hanganyaga mindenképpen szoronga

tó, feszültségkeltő élményt idéz.

Andrej Belij egyébként igen komolyan vette poétikai témáinak hangképekben 

való eleve adottságát.127 A szavak hangtani megformálásában bizonyos mértékig érzé

keltethető hangképek alapja a transzcendenciában gyökerező úgynevezett ‘ritmikus érte

lem ’ (<<ритмосмысл»),128 melynek poétikai kifejezésére való törekvés az ifjabb szim

bolisták művészi célkitűzéseinek központjában állott. (Ld. erről: /1.1.3.2./,)

2.3.2.2. Oráció vagy egyéb prózai szövegek esetében a metrika csak felidézi, 

közelíti a verset. Mivel azonban törvényszerűségei sohasem tarthatók fenn konzekven

sen — egy idő után a mérték mindig megtörik és szétesik, majd újból feléled — csak 

hangulat-festő, díszítő szerepe lehet, és nem strukturáló, mint a versben.

A Pétervár alapritmusát a három morás verslábakra épülő metrika adja, mely a 

folyamatosság érzetével egy ritmusosan gördülő, vagy inkább hömpölygő beszédfolyam 

hatását kelti. Az uralkodó ritmikus tendencia fönntartása a szövegen belül sokszor oly 

mértékben elsődleges, hogy még a mondatok szintakti kai lag megkívánt optimális szó

rendje is csorbát szenvedhet emiatt:

«..и центра сознания не было: мрачная там прозияла дыра...»

(”...és tudatának központja hiányzott: sötéten tátongott ott egy lyuk...”)

uu|— uu|U U---- KJ'

[184. old.].
Máshol, ugyanezen okból, a szerző által megjelölt hangsúlyváltozás történik:

«Дальше за мостом на фоне ночного Исакия...»
I ---- U U

(’’Tovább a hídon is túl az éjsötét Izsák előtt...”) [99. old.].
---  U I---- u I — uu I —

127 «Я ... знаю происхождение содержания Петербурга, из 'л-к-л- -пп-пп-лл где ‘к’ 
звук духоты, удушения от ‘пп-пп’ — давления стен ‘Желтого Дома’] а ‘лл’ — отблески 
‘лаков', 'лосков' и ‘блесков’ внутри ‘пп’ — стен, или оболочки 'бомбы'. ‘Пл’, носитель этой 
блещущей тюрьмы — Аполлон Алоллонович Аблеухов; а испытывающий удущье 'к' в 
V на ‘л’ блесках есть ‘К’: Николай, сын сенатора.»

Jellemző módon a kritika értetlenül fogadta az ilyen kinyilatkoztatásait, mire Belij kikérte 
magának, hogy elvitassák tőle szellemi szerzeménye legszemélyesebb értelmezésének a lehetőségét. 
Ld.: Белый А .Дневниковые записки «К материалам о Блоке». — In: Белый А. Петербург. 
М., 1981, 501-502. old.

Szilard L. Andrej Belyj and Symbolist Prose. — In: The Slavic Literatures and 
Modernism. Stockholm, 1987. 103. old.
128
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A metrika részleteibe nem kívánok belemenni, csupán a leglényegesebb vonását 

emelném ki: az egyes szövegrészeket átfogó domináns tendencia egy ponton valahol 

mindig az ellentétébe vált át. Az uralkodó anapesztusok sorát általában néhány daktilus 

zárja le (Id.: a 184. oldalról már idézett példát!). A következő mondat közepén elhelye

zett cezúra természetes metrikai töréspontot is ad — itt daktilusok változnak át anapesz- 

tusokká:

Весь Петербург — бесконечность проспекта, возведенного в энную степень.
KJKJ---  I UU --- I KJKJ---- 1^1

(Az egész Pétervár — az n-edik hatványra emelt sugárút végtelenje) [430. old]. 

Az anapesztusok közé beékelődő pergő pyrrichiusok fokozatos kikopása figyel

hető meg például a Prológus megszólításának ritmusában, miközben a háromütemű 

lábak az ellentétükké, daktilusokká változnak át:

I — 7 I— KJ KJ Kj Kj — Kj kj

«Ваши превосходительства, высокородия, благородия, граждане!»
I — | 7о | и ^ — I — — I 7 u I u ^ — I kjkj I 7kjkj | — ш | 71 —

(’’Kegyelmes, méltóságos, nagyságos uraim, polgártársak!”) [9. old.].
Az ellentétes lejtésű verslábak szembeállítása a váratlanság erejével hat: a törés

pont után következő szövegrészek így nagyobb hangsúllyal kiemelkednek, maga a törés 

pedig akár tükrözést tengelyként is fölfogható:

KJ KJ

«..несется из этой невидимой точки стремительно циркуляр.»
I KJ--- | U KJ— | u и----  I U KJ

(’’...ebből a láthatatlan pontból száguld szélsebesen a körlevél”) [10. old.].

KJ KJ — u KJ KJ

Még nyilvánvalóbb a tükröző hatás az olyan mondatokban, ahol a ritmusváltást szórend

csere eredményezi:

как забыла она и вовсе сон...»
---  KJ I--- KJ KJ I----  KJ I

«... а она и забыла,
1^7

(”...de ő el is felejtette, ahogy teljesen elfelejtette az álmot is...”) [173. old.].

Az alábbi idézetben a ritmustörés utáni furcsa szórend és a szokatlan genitivusz- 

használat (a minőség-jelölő, és a tárgy tagadásakor használt birtokosok grammatikai 

norma-bontó keveredése) is a mondat utolsó frázisára irányítja a figyelmet:

— KJKJ KJ----- I KJ KJ------

«... а дрожащие руки все никак не могли
уложить на затылке ночи черные кос...» 

— 1^7 — KJKJKJKJ----- I KJ KJ -----KJ
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reszkető kezei sehogy sem tudták a tarkójához tűzni éjfekete hajfona
tát...”) [113. old.].

A ritmus önmagában is kiválthat ellenpontozó hatást. A regény szövegében pl. az 

egyik legerőteljesebb lüktetéssel ritmizált rész éppen az, amely az ”émberláb-áradat' 

örök és kilátástalan változatlanságáról szól [256. old.].

Az általánostól elütő metrikájukkal is kiemelkednek a Pétervár szövegéből azok 

a vezérmotívumok, melyek megtörik a háromszótagú ütemek tendenciáját. Ilyen első

sorban a trocheikus felépítésű «бред, бездна, бомба» ('lázálom, feneketlen mélység, 

bomba’'’) -motívum; de a « —’Да, да, да...’ —’Это 

возврата’» (”—’Igen, igen, igen...’ —’Én vagyok...’ —’Jóvátehetetlenül pusztítok’”) - 

vezérmotívum is erős tagoltságával és hosszú szótagjaival inkább tűnik spondeikusnak, 

mint valamely hármas-üteműnek. Ugyancsak eltérnek a szöveg uralkodó ritmusától az 

Apollon Apollonovics emlékezetében egyre-másra fölbukkanó Puskin-elégiák jambikus 

sorai.

—’Я гублю безя...

2.3.2.3. A hangok és szótagok ritmusa azonban még nem meríti ki a ritmizált 

próza lényegét. A prózai szövegek ritmusa a szöveg számos elemének bonyolult 

rendszert alkotó ismétlődése során teremtődik meg. A motívumrendszer ritmusához 

képest a metrika másodlagosságának fölismerése már Andrej Belij Gogol- 

tanulmányában megfogalmazódik.129 A motívumok ismétlődésének bámulatos rendjére 

már kitértem /2.1.1.37. A vezérmotívumok, a szavak és kifejezések ismétlődéseinek, a 

parallel szintaktikai formáknak és az intonáció párhuzamainak kiváló áttekintésével 

szolgál D. Makszimov tanulmánya.130 Makszimov felhívja a figyelmet a ’’lírai elbeszélői 

hullámok úsztatott, elnyújtott mozgására”, melyeket hirtelen fordulatok szakítanak 

meg.131 Hangsúlyozza ezen kívül a kifejezések és a tónus ismétlődésének értelemgaz

dagságát:

«...в этих упорно повторяющихся словесных репризах, в самой их 
монотонии, в их мерном ‘качании’ выступает некая упокаивающая, 
убаюкивающая эмоция, не только соответствующая прямому смыслу текста, 
но и вступающая в контрастные отношения с его мрачной 
тональностью...».132

129 Белый А. Мастерство Гоголя. (1934.) München, 1969, 218-227. old.
Максимов Д.Е. О романе-поэме Андрея Белого «Петербург»... — In: Максимов 

Д.Е. Русские поэты начала века. Л., 1986, 268-279. old.
131 Максимов Д. Е. idézett mű, 271. old.

Максимов Д. Е. idézett mű, 272. old.
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A vezérmotívumok ismétlődésének lírai hullámai — melyekre Makszimov a Péíervár 

bál-jelenetében megjelenő vörös dominó meginditóan szánalmat keltő magatartását leíró 

”némán könyörgött, hogy ne űzzék őt viszza” {«немо умоляло не гнать его 

обратно») -motívum [156-158. old.] azonos érzelmi tónussal visszatérő rendszeres 

ismétlődését említi példaként — teremtik meg a műnek azt a meghatározó ritmikus ten

denciáját, amely a legerőteljesebb érzelmi és értelmi hangsúllyal szakad el a mű általá

nos komor mondanivalójától.

2.3.3. A stílus és a nyelv

Az elbeszélői stílus és a nyelvezet szempontjából a Pétervár szövegére a század- 

forduló korában érvényes irodalmi-esztétikai hagyományokhoz képest szokatlan kettős

ség és labilitás jellemző.

Egyfelől, kétségbevonhatatlan a mű kiemelkedően magas esztétikai színvonalú 

megformáltsága: a szerző valóban mestere a szónak, rendkívül gazdag nyelvi anyagával 

bravúros könnyedséggel űz páratlan szellemességű és kifejezőerejű artisztikus játékot. 

Másfelől azonban ugyanilyen ámulatba ejtőek a stílus és a nyelvhasználat kvázi bizony

talanságai és döccenői is.

2.З.З.1. A szimbolisták metaforizációs gyakorlatának alapját képező ”a szó lelep

lezése” («разоблачение слова») - elv a nyelvijei és denotátuma kapcsolatának fellazítá

sa mellett («сдвинуть слово с вещи») azt is magában foglalja, hogy az ily módon át- 

esztétizált nyelvezet elkülönül a tömegek által használt és megértett nyelvhasználattól 

(«обособление словесного мира от языка толпы»)133, csakúgy, mint az irodalmi 

kánontól. Jóllehet, a nyelvi anyag megformálásának ilyen gyakorlata első megközelítésre 

voluntarisztikusnak látszhat, a szimbolizmus második nemzedékének képviselői, V. 

Szolovjov eszméit követve, elhatárolják magukat a voluntarizmus bármely megnyilvánu

lásától, nyíltan törekedve teurgikus alkotói célok megvalósítására.

133 Силард Л. От «Бесов» к «Петербургу»: Между полюсами юродства и 
шутовства, (набросок темы) — In: Studies in 20th Century Russian Prose. Almqvist & 
Wiksell International, Stockholm, 1982, 95. old.
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«...символическое искусство разоблачает сознанию вещи как символы, 
а символы как мифы... оно позволяет осознать связь и смысл существующего 
не только в сфере земного эмпирического сознания, но и в сферах иных».

«...теургический принцип в художестве есть принцип наименьшей 
насильственности и наибольшей восприимчивости. Не налагать волю на 
поверхность вещей — есть высший завет художника, но прозревать и 
благоветствовать сокровенную волю сущностей ... облегчать вещам

134выявление красоты;... снимать пелены, заграждающие рождение слова».
Feltételezhető, hogy a beliji próza stilisztikai ellentmondásosságának gyökere az 

író azon meggyőződésében keresendő, hogy mivel az eszmei, szellemi világ a materiális 

világgal azonos érvényű realitással bír (a gondolat is él), mindkettő adekvát kifejezési 
eszközöket igényel. Belij több helyen említést tesz olyan spirituális megfigyeléseiről és 

gyakorlatairól, melyeket egy Goethe-élmény alapján kora ifjúságától űzött, és amelyek
nek célja a dolgok mögött rejlő eszme közvetlen meglátása («увидеть идею за 

предметом»135). Miközben a világ jelenségeit univerzális összefüggéseikben kívánták 

megvilágítani, a szimbolisták a diskurzív nyelvhasználat nyilvánvaló korlátaiba ütköz
tek, és "a tökéletes nyelv" megtalálása érdekében nyelvi kísérletekbe kezdtek.

A mű nyelvezetében rejlő feszültség a dolgok valódi lényegének 

(numinozitásának) megragadására és kifejezésére való extatikus törekvés és a hétköz
napi léttapasztalás részleges, kaotikus és széteső tudatállapota közötti folytonos ingado
zásban keresendő. A Pétervár nyelvezetében tehát a transzcendens élmények befogadá
sára és kifejezésére való teljes nyitottság, és a vele együttjáró rendkívüli esztétikai kifi
nomultság ötvöződik a léttapasztalás nem kevésbé árnyalt és részletgazdag tükrözésének 

igényével.
Már említettem, hogy Belij számára a fantasztikum is tapasztalatokban átélhető 

realitás /2.2.4.17. A tudati vagy érzéki tapasztalás felkavaróan szokatlan élményeinek 

leírásakor nem titokzatoskodik sokat, nem keres és nem sugall föltétien ’’evilági” ma
gyarázatokat, hanem vagy egyszerűen ’’lebegteti a témát” az esztétikai értelemben vett 
titokzatos és csodás megfoghatatlan határán, vagyis a fantasztikumban (ld.: Dudkin négy 

különös látomásos találkozását "velük” [288-89. old]; a ”kifejezheíeílen tartalmak”-at

134 Иванов В. И. Две стихии в современном символизме. — In: Иванов В. И. Собр. 
Соч. Брюссель, 1974, том II, стр. 538-539.
135 Белый А. На рубеже двух столетий. М., 1989, 325. old.
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[375-385. old.]), vagy hagyja azt átcsúszni a csodás szupernaturális világába136 (Id.: a 

találkozásokat a ”fehér dominó”-vet).

2.3.3.2. Az esztétikai értékek szélesre duzzasztott tárházában Belij regényében 

jelentős teret töltenek be a negatív értékek. Ide sorolandók az éppen ábrázolt tárgy hiá

nyosságai mellett az elbeszélői stílus és nyelvezet ’’napfogyatkozásai” is. Ez utóbbiakat a 

kritikai irodalom a ”nem makulátlan stílus” (неблагообразие стиля), а ”pongyola 

nyelvhasználat (небрежение словом) vagy а ”dadogó nyelvezet (косноязычие) foga

lomkörökben már részletesen elemezte. Jelen munkámban én csak annyi figyelmet 

szentelnék ezeknek a jelenségeknek, amennyi a szerző dinamikus pozíciójának általános 

megvilágításához, illetve a szöveg alternatív értelmezési lehetőségeinek kimutatásához 

föltétien szükséges.

A beliji próza stílusának legszembetűnőbb vonása a csapongóan kiegyensúlyo

zatlan nyelvezet (косноязычие). A Pétervár elbeszélője ’’örök igazságokat is meg- 

megdöccenő nyelvvel, dadogva közöl”137.

A ”hosszú és szomorú” («длинный и печальный») alakjának feltűnésekor pél

dául szinte mindig belecsúszik a magasztosan emelkedett stílusú leírásba egy-egy «ну 

вот» (”hát szávat), mely beszéltnyelvi pongyolaságával sehogy sem illik e környezetbe 

[172, 252. old.].

Máskor nem is annyira a nyelvi kifejezés megválasztása, hanem a közölt tartalom 

és az éppen leírt szituáció alkalmatlan disszonanciája kelti a kommunikációs zavar hatá

sát. Számomra a legérdekesebb ilyen közlés Nyikolaj Apollonovics szájából hangzik el, 

amikor eksztatikus megszállottsággal magyarázza Dudkinnak a bomba fölött átélt felka- 

varóan új élményeit; Dudkin, félve, hogy az utca forgatagában bárki meghallhatja, hogy 

a bombáról beszélnek, kétségbeesetten igyekszik csitítani őt, mire a szenátorfí a maga

szellemi elragadottságában csak annyit vet oda:

’’...ezt úgysem lehet megérteni... magunknak kell átélnünk mindent, érzéseink
ben...”

(«...тут понять невозможно... надо все пережить самому, в 
ощущениях...») [258. old.].

136 Todorov Т. The Uncanny and the Marvelous. A The Fantastic (1970.) című tanulmánykö
tet 2. fejezete. — In: ConDavis R. — Schleifer R. Contemporary Literary Criticism. London & 
New York, 1989, 175-184. old.

Силард Л. От «Бесов» к «Петербургу»: Между полюсами юродства и 
шутовства, (набросок темы) — In: Studies in 20th Century Russian Prose. Stockholm, 1982, 
99. old.
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Az idézett szituációban nyilvánvaló a megértéshez elengedhetetlen kontextus hiányának 

és a szellemi, lelki, tapasztalati és politikai szférák disszonanciájának travesztiája: a dol

gok mélyebb összefüggéseinek feltárulásakor érzett katarzis szembekerül az esetleges 

lelepleződés által kiváltott konspirációs félelemmel

A Pétervár elbeszélőjének tónusa végletesen bonyolult ingadozásokat mutat. Az 

általánosan jellemző szarkasztikus pátosz138 mellett a regényben erősen szól a szerző 

hősei iránt érzett őszinte emberi együttérzésének hangja is139. D. Makszimov a Pétervár 

katartikus hatását elsősorban a mű líraiságában látja, mely közvetlenül kapcsolatban áll 

a szöveg zeneiségével140. (Ld. még: /2.З.2.З./), így elsősorban a lírai hangvételben és a 

lírai kitérőkben érezhető Andrej Belijnek korának katasztrofikus kiúttalanságával szem

ben táplált szenvedő békétlensége.

”De eljön a nap.
Egy szempillantás alatt megváltozik mindez. És minden ismeretlen járókelő... ők 

mind, mind találkoznak!
És a találkozásnak ezt az örömét senki sem veheti el tőlük.”
(«Но настанет день.
Изменится во мгновение ока все это. И все незнакомцы прохожие... 

все, все они встретятся!
Этой радости встречи у них не отнимет никто») [319. old.].

Ahogy azonban egyre szélesebb szövegösszefüggésben vizsgáljuk meg az adott 

helyet, az ábrázolt szituáció ironikusan groteszk felhangjainak következtében minden 

átértelmeződhet. Az események kimenetelét negatívan befolyásolni látszó késleltető sze

rep jut például a fent idézett katartikusan felemelő résznek. Máshol az együttérző elbe

szélői hangba ironikus kétértelműség vegyül: a Nyikolaj Apollonovics borzalmas külde

tését és sorsa eleve meghatározottságát föltáró tragikus rémálom fordulópontján, amikor 

az apagyilkosság parancsa és végrehajtásának lehetetlensége együtt megfogalmazódik, a 

következő elbeszélői megjegyzés hangzik el: ’’itt a gyönyörűségtől megszakad a szív” 

(«здесь от сладости разрывается сердце») [238. old.].

Gyakoriak az olyan stílus- és tónuskeveredések, amikor az elbeszélő magas pá

tosszal szól közönséges jelenségekről: ’’Lineák!” («Линии!»); ’’Utcák!” («Улицы!»).

138 Ld. pl. a regényidő közelmúltjának történelmi tragédiáit az államgépezet tehetetlenségének 
groteszk fényében idéző vezérmotívumokat: Port-Artur eleste, a kínai zavargások stb. [26; 347-348. 
old.].
139 Ld. erről: Целкова Л. H. Поэтика сюжета в романе А. Белого «Петербург». 
Филологические науки, «Высшая школа», 1991, No. 2, 15. old.

Максимов Д. Е. О романе-поэме Андрея Белого «Петербург»... — In: Максимов 
Д. Е. Русские поэты начала века. Л., 1986, 268. old.
140

132



Az is előfordul, hogy magas stílusértékű vagy régies kifejezést használ vulgáris környe

zetben: ’’...ott piroslott tisztátalan orcája piszka...” («... там горела грязь ее нечистых 

ланит») [205. old.].

A mű szókészletében föllelhetők a legkülönbözőbb rétegnyelvi és szaklexikonok 

elemei, legtöbbször egymással keveredve. A bibliai és a tudományos lexikonok keve

rednek pl. a 24. oldalon az elidegenedett embertömeg ábrázolásában:

’’...felebarát a felebarátjával itt körülbelül ugyanolyan viszonyban állt, mint ami
lyen viszonyban az égboltozat sugárnyalábja áll a recehártyával, amely az idegtávírón 
keresztül az agyközpontba zavaros, csillagos, általderengő hírt vezet.”

(«... ближний к ближнему тут находился в таком же приблизительно 
отношении, в каком находится лучевой пучок небосвода в отношении к 
сетчатой оболочке, проводящей в мозговой центр по нервному телеграфу 
смутную, звездную, промерцавшую весть») [24. old.].
Apollon Apollonovics tudati és fiziológiai valójának belső megvilágítása során felvo

nulnak az orvosi lexikon elemei [34-36. old], A filozófia és a pszichológia szótárainak 

gazdag repertoárjával találkozhatunk Nyikolaj Apollonovics és Dudkin párbeszédeiben, 

az utóbbi szájából egy egész irodalomelméleti traktátum is elhangzik az allegória és a 

szimbólum lényegi különbözőségéről [263. old.].

A dadogó nyelv nem egyszer komikusán találó szójátékokba botlik. Ilyen pl. az 

aktuális szituáció banalitása és a menekvésként fölkínálkozó filozófiai gondolatok ösz- 

szevegyüléséből keletkezett «перец — Перцепция — Апперцепция — перец» (bors 

— Percepció — Appercepció — bors) asszociációs lánc [118. old.]; szándékosan kétér

telmű ’’elszólás” Dudkin szóalkotása a korlátlan hatalmú művész-vezérről: «пьянист» 

(”zongorittas'j [85. old.]; szintén nyilvánvaló a következő elbeszélői megnyilvánulás 

játékos gúnya: «...к С. П. Лихутиной прилип толстейший мужчина...» (= 

Липпанченко) (”Sz. Р. Lihutyinára ráragadt egy idén dagadt férfi”) [170. old.].

Közismert tény a Pétervár elbeszélőjének nyelvi szabadossága; előtte szinte nin

csenek nyelvi tabuk. Az utca nyelvének közönségességekben bővelkedő otrombaságai, 

pl. a vendéglői beszédfoszlányok a 30-31. oldalon:

”— «Чего извоетс?..»
— «Чаво бы нибудь...»
— «Дыньки-с?»
— «К шуту: мыло с сахаром твоя дынька...»
— «Бананчика-с?»
— «Неприличнава сорта фрухт...»
— «Астраханского винограду-с?»”
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(”— ‘Mitp... ancsl?..’
— ‘Hát ammi vóna...’
— ‘Kis sárgadinnyét?’
— ‘Kell a fenének: cukrozott lúgszappan a te dinnyéd...’
— ‘Egy kis banánt?’
— ‘Illetlen fajtájú gyümőcs...’
— ‘Asztrahányi szőlőt esetleg?”’) [30. old.]

éppúgy megtalálhatók a műben, mint a személyzet beszédének folklór-elemei [338-340. 

old.] és vulgarizmusai [11-12. old.], melyek közül az egyik ’’gyöngyszem” a 192. old. 

«ужасть» (”iszonnyáГ) kifejezése.

Elvétések, stílushibák, nyelvi képtetenségek nemcsak a szereplők beszédében,

hanem az elbeszélői hangban is nagy számban találhatók. Szójelentések összetévesztése

vagy szándékos másként értelmezése figyelhető meg pl. az alábbiakban:

’’zizegő konfetticsík” («шелестящая струя конфетти») [158. old.];
«...лидер ... партии умеренной государственной измены, но 

все же измены»
(”..а mérsékelt állami deformáció, d e mégis csak deformá- 

c i ó pártjának vezére”) [178. old.].
Állandósult szókapcsolat ’’kifordítása” után az eredeti és az új jelentésbeli oppozíciójá- 

val játszik az elbeszélő a bál forgatagában:

(«...среди этих восторгов, будто не свой, а чужой... топтался земский
деятель...»?

«...среди этих восторгов, будто свой, не чужой, как-то гибко вертелся 
Цукатов» [151. old.].

’’...ezen izgalmak közepette, mint aki nem leli helyét, úgy topogott ide-oda a 
zemsztvo tisztviselője...”?

’’...ezen izgalmak közepette, mint aki leli a helyét, valahogy hajlékonyán forgoló
dott Cukatov.”

Valószínűleg a nyelvi játék is a báli hangulat torzulásait hivatott aláfesteni; jelentéski

emelő szerepét az adja, hogy a nyelvi konvenciók által nem elfogadott forma a józan 

megítélés szempontjából is problematikusnak látszó Cukatov magatartására illik rá (bár 

a hős láthatólag igen jól feltalálja magát szerepében).

Az elbeszélői stílus a mondatszerkesztés terén is hagy maga után kívánnivalót: 

bizonyos motívumok kiemelése miatt sokszor halmozottak a szóismétlések:

”Az élmények utána vonszolódtak... Alekszandr Ivanovics fordított sorrendben 
újra átélte ezeket az élményeket...”

(«Переживания повлачились за ним... Александр Иванович переживал 
эти переживания в обратном порядке...» [98. old].
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A punktuáció használata is egyénien szokatlan: helyenként tömeges egymásutánban for

dulnak elő nemcsak pontosvesszők — melyek megtörve feldarabolni látszanak a gondo

latmenetet —, hanem kettőspontok is. Ez utóbbiak már értelmezési bukfenceket is 

okozhatnak a halmozott magyarázó és következményes jelentések egymásra vonatkozta

tásában. Éppen ez is lehet szemantikai funkciójuk a műben: az ok-okozati összefüggé

sek felforgatását szolgálják.

Szokatlan szórend is vezethet értelmezési zavarokhoz. Erre a legkirívóbb példa a

már idézett

«После линии всех симметричностей успокаивала его фигура — 

квадрат» [21. old.]

— mondat. A szintaktikai konvenciók szerint felfogott mondat logikailag értelmezhetet

len, mivel egy vonal szimmetriájáról nem szokás beszélni; ha viszont, logikai megoldást 

keresve, a problematikus «всех симметричностей» kifejezést а «фигура» főnévhez 

rendelnénk, úgy a szintaktikai normák önkényes megsértését követjük el: az orosz 

nyelvben ugyanis nem elfogadott sem a jelzős szerkezetek ilyen szétvetése, sem pedig 

egymástól funkciójukban különböző azonos morfológiai esetek egymás közvetlen köze

lébe vonása. (А «после» elöljáró utáni birtokos esetet ekkor külön kell értelmeznünk a 

feltételezett «фигура всех симметричностей» minőségjelölő genitivuszától.)

2.3.4. Grammatikai következtetések

2.3.4.1. Érdekes áttekinteni a Pétervár grammatikai furcsaságait a kommunikáci

ós zavarok típusvizsgálatának R. Jakobson által bevezetett módszerével. Jakobson a 

kommunikációs zavarokat a kódolás és dekódolás, a korlátozás és felbomlás valamint az 

egymásutániság és egyidejűség összefüggéseiben vizsgálja,141 kimutatva, hogy az illető 

kommunikációs zavar (nyelvi afázia) éppen milyen kommunikációs funkciót károsít. A 

torzulások lehetőségeit két nagyobb csoportba foglalja: a dinamikus afáziák csoportjába, 

melyekre a nyelvi kódba való túlzott beágyazottság,142 és a szemantikus afáziák csoport

úi Jakobson R. Az afázia nyelvi tipológiája. - In: Hang - Jel - Vers. Szerk.: Fónagy I. és 
Szépe Gy. Gondolat Kiadó, Budapest, 1972, 222. old.
142 Jakobson R. idézett mű, 217. old.
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jába, melyekre pedig a szövegösszefüggésbe való egyirányú beágyazottság jellemző. A 

szemantikus afáziák rombolják a nyelvi kódot; lebontják a különbséget a morfológiai 
kategóriák és a szintaktikai funkciók között, így kedveznek az új szavak alkotásának.143

A fenti példák alapján a Pétervárban a szemantikai afáziák fölénye állapítható 

meg, amelyek a szöveg valamely, az olvasó előtt gyakran rejtve maradt összefüggésének 

kedvezve megsértik a nyelvi kódot. A felsoroltakhoz hozzávehetők még az alábbi 

grammatikai furcsaságok is:

-) különös szóképzés - «местодействие» [19. old.],
«третьегоднишний» [30. old.];

-) alaktani szabályok megsértései -
«он казался теперь окончательно выпитым» [86. old.];
«восточные человеки» [88. old.];
«розовый кимоно» [113. old.] stb.

2.3.4.2. A beliji próza nyelvezetének szokatlan jelenségeire Szilárd L. a követke

ző átfogó magyarázatot adja: ”a szó poétikai transzformációjának szabályai” - melyeket 

Belij «Мысль и язык» című tanulmányában144 még a strukturalista nyelvészeti iskolák 

felvirágzása előtt kifejtett - ’’összeütközésbe kerülnek a szó kommunikatív transzfor

mációjának szabályaival”. ”A szemantikai szemelfaktivitás irányába történik elmozdu- 

Mindez lehetővé teszi az olvasó számára, hogy érzékelje a határokat, melyeken 

belül a képi és a racionális igazságok tudatosíthatóak: a tiszta ráció és a tiszta értelem 

határait.”145

lás. 77 77

A nyelvi anyag művészi megformálásakor bekapcsolódó poétikai funkció tehát 

egy olyan mechanizmust indít el, amely öntörvényű, s amelynek belső törvényszerűségei 

a századforduló irodalmában már egyre merészebben elszakadnak az általános kommu

nikációs szabályoktól. Az irodalmi szöveg irodalmiságát önmaga mércéjéhez méri az 

irodalom, nem riadva vissza akár a nyelvi deviancia vállalásától sem.

A poétikai funkció lényegét abban látja a strukturalista nyelvészet, hogy bekap

csolódásakor összpontosított figyelem irányul magára a nyelvre: a befogadót éppen a 

nyelvi kifejezés szokatlansága döbbenti rá arra, hogy nem hétköznapi nyelvhasználattal,

143 Jakobson R. idézett mű, 223. old.
Белый А. Мысль и язык. — In: Логос 2. 1910.
Szilárd L. Andrej Belyj and Symbolist Prose. - In: The Slavic Literatures and Modernism. 

Stockholm, 1987, 103. old. Fordítás tőlem — В. E.
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hanem művészi megformálással van dolga. ”A poétikai funkció elmélyíti a jelek és tár

gyak alapvető kettéválását.”146

2.3.4.3. Az irodalmi műalkotásokban így egyre szélesebb teret kell hogy nyerjen 

a nyelvnek, mint jelrendszernek önmagára irányuló magyarázó funkciója, a metanyelvi 

funkció. Az irodalmi szövegek a konkrét nyelvi anyag, valamint a magukba göngyölt 

intertextualitások elemeit öntörvényűén transzformálva megteremtik ”a jelek jeleinek 

rendszerét".147

2.4. A szerzői válság

2.4.1. Összegezésképpen szeretném még egyszer leszögezni, hogy a Belij 

Péíervárában föllelhető sokféle furcsaság, kaotikusság és zavarosság gyökere а 

szerzői pozíció fokozott dinamizmusában keresendő. Az ilyen

fajta dinamizmust nemcsak az ábrázolt téma legjobb megközelítési módjának kell tar

tanunk, hanem elkerülhetetlen követelménynek is, melyet a századforduló írójával 

szemben azon kor általános szelleme támasztott, amikor a valóság torzulásainak általá

nos felismerése valamely magasabbrendű létformák felkutatására, egy új, ”az igazi” élet 

megteremtésére váltott ki igényt.

Ezzel magyarázható a regényben a látványnak, az ismeretnek és az értékelésnek 

az eseményeket fölülmúló bőséges halmaza is.

Nem kívánva elvitatni, hogy az egyes szereplők tudatának momentumai és a tu

lajdonképpeni szerzői tudat között határ húzódik, amely azonban á szerző számára át

járható, (transzgrediens) 148, látnunk kellett, hogy Andrej Belij Péíervárában nem létez

nek áthághatatlan határok. Sőt, éppen ”a tartósan rögzült 

transzgrediens formák széttörése'''' 149 képezi Belij narrációjának 

legbelső lényegét. A Pétervárhan a narrátor távolságtartása mind az ábrázolt tárgy, mind

146 Jakobson R. Nyelvészet és poétika. - In: Hang - Jel - Vers. Bp., 1972, 239-240. old. 
Szilard L. Andrej Belyj and Symbolist Prose. - In: The Slavic Literatures and Modernism. 

Stockholm, 1987, 99. old. Fordítás tőlem — В. E.
Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности. - In: Эстетика 

словесного творчества. М., 1986, 16. old.
Бахтин М. М. idézett mű, 186. old.
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pedig az olvasó irányában teljes mértékben fellazul. Az elbeszélői nyelvezetben jól ki

mutathatóak azok a tendenciák, amelyek, Gogol és Dosztojevszkij narrációs hagyomá

nyát követve, az olvasó és a narrátor bensőséges kapcsolatteremtésének eszközéül szol

gálnak. 150

A szerzői nézőpont diffúzitása, folytonos dinamikus pozícióváltása a végtelenül 

sok érték és szempont egymásba vetítése mindenféle nyílt elbeszélői állásfoglalás nél

kül, vagy a nyelvezetből, illetve a súlypontozásból mégiscsak kimutatható szélsőségesen 

ellentmondásos szimpátiákkal és állásfoglalásokkal, rendkívüli mértékben problemati

kussá teszi a műben impliciten benne lévő alkotó fiktív személyiségének megközelítését. 

(A feltételezett ”implied author” fogalmával az angolszász irodalomkritika széles kör

ben él, s egy olyan személyiséget ért alatta, amely nem azonos közvetlenül az alkotó 

személyével, bár belőle vezethető le. Ő az, aki megalkotja a mű értékrendjét s ezzel irá

nyítja az olvasói értékítéleteket is151. A műben impliciten benne lévő alkotó ”az egész 

müvet átfogóan meghatározó tudat”152, ’’saját választásainak summázata” 153.)

Szilárd Léna az elbeszélői hangban megfigyelhető kiegyensúlyozatlanság, nyug

talanság és feszültség forrását az elbeszélő pozíciójának szüntelen ingadozásában látja 

két pólus, a világrend igazságát prófétikusan képviselő ”szent őrült’ (юродивый) és az 

önző büszkeségének torz fintorait felmutató ”pojáca” {шут) pozíciói között.154

Az elbeszélői szempontok szélsőséges dinamizmusa végül is megakadályozza, 

hogy a műből egyértelmű morális konklúziót lehessen levonni. A fő hangsúly minden-

150 Szilard L. Andrej Belyj and Symbolist Prose. — In: The Slavic Literatures and 
Modernism. Stockholm, 1987, 97. old.

A következő, Chatman által szerkesztett ábra szemléletesen érzékelteti a szerző és az olvasó 
között létrejövő összetett viszonyt az olvasás folyamatában:
151

Implied
reader

RealImplied
author

Real
(Narratee)---- >---- > (Narrator)---- >----- >

author reader

(a valódi szerző, a műben implicite benne lévő szerző, az elbeszélő, az elbeszélés címzettje, az olva
sási folyamatban implicite részt vevő olvasó, a valódi olvasó). Az ábra hangsúlyozza, hogy a valódi 
szerzői és befogadói személyiségek sem az alkotási, sem a befogadási folyamatban nem érhetők tet
ten közvetlenül. Chatman S. Story and Discourse. Ithaca, New York, Cornell University Press, 
1978, 151. old.
152 Rimmon-Kenan S. Narrative Fiction: Contemporary Poetics. Methuen, London & New 
York, 1987, 86. old.

Booth W. C. The Rhetoric of Fiction. Chicago & London, 1983, 74-75. old.
Силард Л. От «Бесов» к «Петербургу»: между полюсами юродства и шутовства 

(набросок темы). — In: Studies in 20th Century Russian Prose. Stockholm, 1982, 82-99. old.
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képpen a viszonylagosságra155 kerül: bármiféle igazság csak a rendszeren belül érvénye

sülő szempontok és a mozgás együttes függvényében érvényes.
2.4.2. Mindez az autoritás, a szerzőség válságának156 két

ségtelen jele: a szerzőt magába vonja a tötrénelem, elvitatják tőle ”azt a jogát, hogy kí

vülről tekintsen az életre és azt mintegy megkoronázza”; ’’immár elképzelhetetlen az 

elidőzés az ember és az élet határain” — egyvalami maradhat csak hátra: ’’görbe tükröt 

állítani az ember és az élet elé”157. ”Az élet már csak belülről, az önmagunkhoz való 

viszony formájában értelmezhető”158.

így alakul ki a XX. század új regénytípusa, a tudatregény, mely az 

’’egész világot valamely szereplő vagy az elbeszélő tudataként mutatja be”, álmokat, 

belső monológokat a hétköznapitól eltérő ’’más” tudatállapotokat és hallucinációkat 

emelve a kompozíció középpontjába. A tudatregényben explicitté válik az a fölismerés, 

hogy ”az ember csak saját tudatának horizontját járhatja be”159. Belij regényében azon

ban ez a horizont minden korábbinál szélesebb, vagyis inkább a végtelen felé tágítja az 

elbeszélői lehetőségeket, semmint korlátozná.

A belső megoldáskeresés a regényben mint téma is megjelenik, a két főhős, 

Nyikolaj Apollonovics és Dudkin vonatkozásában [183, 317. old.] ill. [289. old.]. A két 

szereplő mély lelki és tudati vívódásai során a szerző nem egyszer teljesen magára 

hagyja az olvasót, az elbeszélői hang mintegy megszűnik, valamennyi információt kizá

rólag a hősök tudata közvetít [318. old.] ill. [289-299. old.].

Ezt az elbeszélői eszközt, amely egyébként igen komoly mértékben megnehezíti 

az olvasottak értékelését, W. C. Booth ”a szerző távozásának’'1 (the exit of the author) 

nevezi, és egyben felhívja a figyelmet arra is, hogy mindez különleges lehetőséget biz

tosít a szerző számára, hogy mintegy megragadja az olvasót, és szinte tetőtől talpig be

lemerítse az adott konfliktusba. 160

155 ”A művészet eleve bizonytalanra megy.” ’’...legtöbb, amire vállalkozhatunk: világosan meg
írni a homályt.” Mészöly M. A mesterségről. — In: Mészöly M. A tágasság iskolája. Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Budapest, 1977, 105-107. old.

Бахтин M.M. Автор и герой в эстетической деятельности. — In: Эстетика 
словесного творчества. М., 1986, 186. old.

Бахтин M.M. ugyanott, 187. old. Fordítás tőlem — В. E.
Бахтин M.M. ugyanott, 187-188. old. Fordítás tőlem — В. E.
Szilard L. Andrej Belyj and Symbolist Prose. — In: The Slavic Literatures and 

Modernism. Stockholm, 1987, 103. old. Kiemelések és fordítás tőlem — В. E.
Booth W.C. The Rhetoric of Fiction. Chicago & London, 1983, 25, 30. old.
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Andrej Belij alkotói eszköztárának alapjául a korábban érvényes világnézeti 

rendszerek szempontjából igazán tragikus megismerési tapasztalása szolgál. "A világ 

megérzésének («мирочувствование») megismerési gyakorlatából kiindulva — amely 

”úgy használja fel a valóságból alkotott képet, mint eszközt a tudat éppen átélt tartalmá

nak kifejezésére”161 — Belij a Pétervárhsn arra a meggyőződésre jut, hogy a világ a 

logikus értelmezés számára már megközelíthetetlen — a gondolatok köre önmagába 

záródik. Minekutána pedig ”a gondolat is él” («и мысль — существует») [56. old.], ”a 

logika testet ölt” [239. old.] — és egy olyan világ teremtése kezdődik, amelynek a hét

köznapi fölfogás szerint ”nem szabadna léteznie”: a tárgyi világgal versenyre kelő láto

mások világáé. így emelkedik a regény legfontosabb szerkesztőelvévé a ”meddő és léha 

szellemi játék?’ («праздная мозговая игра»), amely szimbolikusan megjeleníti a mű 

világában az alkotói szabadság játékos és ugyanakkor felkavaró végtelenségét is162.

2.4.3. A széthulló világrend miatti tragikus elveszettségérzés leküzdésére a szim

bolisták az egyedüli reményt a művészetben látták, amely, meggyőződésük szerint, 

egyedül képes még megmentő utat nyitni az emberiség számára163, egy magasabbrendű 

létbe emelve föl az embert.

Andrej Belij esztetizáló szerzői pozíciójának jelentősége 

éppen ebben áll: csak a művészi megformálás ragyogó színvonala biztosítja a Pétervár 

befogadhatóságát minden bonyolítottságával, kaotikusságával és komorságával együtt. 

Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a bizonytalanság, zavarodottság mindig elbe

szélői tulajdonság, amelynek hátterében a Pétervár esetében nagyon is tudatos szerzői 

pozíció eredményezi a mű sokak által megcsodált szerkesztettségét. A magasfokú 

esztétizmusban rejlik elsősorban a mű katartikus ereje is:

«...катарсис... порождается... и композицией,... словесной структурой, 
фантазией формы, ее игрой и гармонией, ритмом стиха и прозы, 
’’музыкальным эквивалентом” в тексте». 164

161 Долгополов Л. К. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988, 28. old. Fordí
tás tőlem — В. Е.

”А művész szabadsága más, mint a cselekvő emberé: ... nyitva áll számára a lehetséges ha
tártalan birodalma, amely nem függ reális feltételektől. A művészi szabadság pontosan megfelel az 
elvalótlanításnak, mint a művészi tevékenység létmóduszának, s azt jelenti, hogy a művész teljesen 
szabadon dönthet: megtesz-e valamit, amit semmiképp sem köteles megtenni.” Hartmann N. Eszté
tika. (Aesthetik.) Ford.: Bonyhai G. Magyar Helikon, Budapest, 1977, 45. old. Ugyanezt mondja a 
”meddő és léha szellemi játék”- ról szóló, már idézett metatextuális kitérő is a Pétervár 56. oldalán. 

A művészet megmentő erejéről ld.: Nietzsche F. A tragédia születése. Bp., 1986, 127. old. 
Максимов Д. E. О романе-поэме Андрея Белого «Петербург». К вопросу о 

катарсисе. — In: Максимов Д. Е. Русские поэты начала века. Л., 1986, 254. old.
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(Az emberi tartalommal szemben való túlzott és egyoldalú elfogultság egyébként 

is elvben ellenkezik az igazi esztétikai élvezettel.165)

A Hímizált próza a vers világához közelíti a regényt, melyben a jelentés fölött 

mégis elsődleges a zenei hangzás, enyhítve — de akár fokozva is! — a súlyos ideológiai 

tartalom terhét. A szöveg szövetét át meg átszövik a lágyítás olyan eszközei, mint az 

irónia és a komikum, vagy az omamentumok, melyek szintén arra hívatottak, hogy ál

landó jelenlétükkel, örök elevenségükkel mégiscsak megőrizzenek valamit az 

eltűnőfélben lévő értékekből. A szöveg szépsége nemcsak megmenti az olvasót a tarta

lom mélyebb befogadásakor fellépő egyébként elviselhetetlen szenvedéstől, hanem is

mét csak a szerzői pozíció hihetetlen rugalmasságát támasztja alá.

Pozíciójának dinamizmusával a szerző új, az univerzum legtágasabb szféráiba 

vezető utat tár fel az emberi tudat ’’pokoljárásának” irodalmi ábrázolására. A szerzői 

válságnak a szövegben egyértelműen kimutatható jelei ellenére az alkotónak sikerül az 

ábrázolt lét fölébe emelkednie. Ezt csak az ember szellemi és intellektuális képességei

nek végtelenségébe vetett misztikus hittel érhette el. Belij ellentmondásos elbeszélői 

technikája az emberi tudat olyan élményeinek közvetítését és a kultúra olyan területei

nek feltárását szolgálják, melyeknek művészi megjelenítését nyilvánvalóan gátolják a 

szóbeli kifejezés korlátái.

Közismert, hogy a művészi alkotótevékenységet a szimbolisták a megismerés 

legmagasabb fokaként fogták fel. A megismerést pedig úgy határozza meg Belij, mint 

”az értelmi-logikai formák holt kristályaiból felnövekvő igazi élet kultúrája”.166

íme a Pétervárban oly sokak által hiányolt ’’pozitív tartalom” — melyet elsősor

ban a művészi megformálás, a regény poétikája rejt, és amely még feltárásra vár. Belij 

Pétervárát a legsikerültebb, úttörő jelentőségű kísérletként értékelem olyan tartalmak és 

élmények kifejezésére, melyek átlépnek a térbe és az időbe zártság korlátain.

165 Ortega megállapítását idézi Booth W. C. The Rhetoric of Fiction. Chicago & London, 
1983, 119. old. Fordítás tőlem — В. E.

Белый А. О смысле познания. — In: Белый А. Поэзия слова. О смысле познания. 
Петербург, «Эпоха», 1922, 56. old. Fordítás tőlem — В. Е.
166

141



3.

Dialóguscsapdák a ”Pétervárban

Utalva az irodalmi szövegek ontologikus dialogizáltságáról, polifonikusságáról 

eddig elmondottakra (ld.: Bevezetés, /2.1.1.3./), a jelen fejezet legfontosabb célkitűzését 

úgy fogalmaznám meg, hogy itt összefoglalva igazolni szeretném azt a korábbi 

feltevésemet, miszerint a Pétervár szerzője halmozottan alkalmaz olyan narrációs 

technikákat, amelyek fokozzák a szöveg félreértésének vagy alternatív értelmezéseinek 

lehetőségét. Ebben a műben koncepciózusán sűrítve fordulnak elő a leírtak értelmezési 

lehetőségét több irányba szétágaztató, a mondanivaló fő szálainak követését megzavarni 

látszó ”értelmezési csapdák'.

Ezeket a csapdákat nevezem dialóguscsapdáknak.

A hangsúlyozottan polifonikus szerkesztés és a szerzői nézőpont diffuzitása 

azonban nemcsak a tanácstalanság vagy a meg nem értés irányába befolyásolják a 

befogadói folyamatot, hanem egyszersmind lehetőséget kínálnak a leírtak sokoldalú 

értelmezésére is. Szeretném tehát felmutatni a mű szövegében azokat a pontokat, 

amelyek kellő figyelemmel történő körbejárása a szöveg fő szálaihoz, és a befogadó 

várakozásainak eredeti horizontjához képest más, alternatív értelmezési lehetőségeket 

tár fel.

Az irodalmi szövegek dialogizáltságának tényére elsőként M. Bahtyin hívta fel a 

figyelmet, Dosztojevszkij műveinek elemzése során:

«Предметом авторских устремлений ...является ...проведение темы по
неотменимаямногим и разным голосам, принципиальная, так сказать 

многоголосость иразноголосость ее.»167

Bahtyin szerint akkor beszélhetünk dialogizáltságról, hogyha a műben 

megfogalmazódó megnyilatkozások és ítéletek valamely szubjektumhoz köthetőek, 

tehát ’’szerzőjük van..., akinek a pozícióját képviselik»168 . Ez természetesen nem azt

167 Бахтин M.M. Проблемы поэтики Достоевского. (1929) M., «Художественная 
литература» 1972, 459. old.

Бахтин M.M. idézett mű, 314. old. Fordítás tőlem — В. E.168
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jelenti, hogy dialogikus viszonylatok csak teljes értékű megnyilatkozások között 

állhatnak fenn. ”A dialogikus megközelítés lehetséges a megnyilatkozás bármely 

jelentéssel bíró részének viszonylatában is, amennyiben az valamilyen jel formájában 

jut kifejezésre”169.

A szöveg dialogizáltsága tehát azt jelenti, hogy a műben fölvonultatott témák már

a későbbi kifej lésük során pedig a mű170a belépésükkor polifonizálnak egymással, 

egyes kompozíciós egységeiben más-más szubjektumok pozícióit képviselve, más-más 

hangokon szólalnak meg. A témák polifonikussága a művön belül minden szinten

érvényesül, le a jelrendszer legkisebb, még jelentést hordozó elemeiig, vagyis, Belij 

koncepciója szerint, a hangokig. (Ld. a 2. fejezet /2.3.2.1./ pontját és lábjegyzeteit.)

A szöveg vezérfonalainak meghatározó hangsúlyai mellett minden irodalmi mű 

természetes tulajdonsága az is, hogy a szövegbe beépített rugókon keresztül egyszer 

csak más irányba tereljék a befogadó által addig képviselt kiválasztási, értelmezési 

folyamatot. Ezeket a mechanizmusokat nevezi W. Iser "más, idegen asszociációkat" 

{alien associations) kiváltó technikáknak. Az ”idegen asszociációd'' a szöveg jeleinek 

eredeti implikációit kritika tárgyává teszik, vagy le is rombolhatják.171

Az ’’idegen asszociációkat” kiváltó narrációs technikák sajátosságai, illetve az 

asszociációk tartalmi jellegzetességei szerint a dialóguscsapdákat öt csoportba foglalva 

tárgyalom, így megkülönböztetem 

a kommunikációs csapdák, 

a viszonyok fölborításának csapdái, 

a kompozíció csapdái, 

a gondolati- és cselekvéscsapdák, 

és az archetipikus csapdák csoportjait.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a külön csoportokba sorolt jelenségeknek nem lehet 

közük egymáshoz.

Ugyancsak nem kívánom az elemzés során azt a látszatot kelteni, mintha az 

képes volna kimerítő képet festeni Belij Pétervárának polifonizáltságáról. Azt azonban 

őszintén remélem, hogy az eddig ismertetett és a továbbiakban kifejtésre váró

169 Бахтин M.M. idézett mű, 314, 315. old. Fordítás tőlem — В. E.
Ld.: Barthes R. S/Z. New York, 1974, 160. old.
IserW. The Act of Reading. (1976) London and Henley, 126, 127. old.
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szempontok szolgálnak néhány figyelemre érdemes megközelítéssel a regény 

értelmezése során.

Némi meglepetéssel tapasztaltam magam is, hogy a dialóguscsapdák említett öt 

csoportja egymást váltogatva, mintegy egymással dialogizálva uralja a regény nagyobb 

kompozíciós egységeinek szerkezeti felépítését: helyenként egy emelkedik közülük 

döntő érvényre (főleg a kommunikációs csapdák vagy a viszonyok fölborításának 

jelenségei), máshol pedig két-három különböző típus egymásba fonódva, egymással 

feleselve jelenik meg.

3.1. A kommunikációs csapdák

Az alábbiakban a mű olyan szembetűnő poétikai tendenciáit emelem ki, amelyek 

az információátadás problematikusságára összpontosítják az olvasó figyelmét. Mivel 

ezek a következetesen érvényesülő tendenciák megakadályozzák, hogy a szöveg szinte 

bármely részét egyoldalúan értelmezzük, sőt olykor szándékosan megtévesztőek is 

lehetnek, kommunikációs csapdáknak neveztem el őket. A Pétervár expozíciója, 

valamint a szereplők között a későbbiekben lezajló központi jelentőségű párbeszédek, 

mind a kommunikáció csapdáinak explicit kiemelésére épülnek. Ezek a szövegrészek 

így metatextuális feladatot is betöltenek, tudatosítva az értelem kifejezhetőségének és 

átadhatóságának örök problematikusságát.
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3.1.1. A nyelvi kommunikáció sajátosságai

Jakobson a következőképpen szemlélteti a nyelvi kommunikáció 

elidegeníthetetlen tényezőit:172

R.

KONTEXTUS

ÜZENET

FELADÓ CÍMZETT

KONTAKTUS

KÓD

Az üzenet megfogalmazása megfelelő kontextust igényel, amire az üzenet utal, ami 

verbalizálható, és ami a címzett számára is fölfogható. A kontaktus a fizikai csatornát és 

a pszichológiai kapcsolatot jelöli feladó és a címzett között. Ha mindehhez 

hozzávesszük a feladói szándékot, mely a kód jeleinek kiválasztását és a mondandó 

megformálását vezérli, a másik oldalon pedig a befogadói előfeltevéseket és 

várakozásokat, valamint mindkét oldal elvétéseit és pontatlanságait az eredeti 

értelemhez és szándékhoz képest, akkor a kommunikáció folyamatát másként el sem 

képzelhetjük, mint eltérések és fáziseltolódások örök sorozatát, mely az egyenes 

információátadáshoz csak közelíthet, de sohasem érheti el:

FELADÓ /CÍMZETT CÍMZETT /FELADÓ

172 Jakobson R. Nyelvészet és poétika. — In: Jakobson R. Hang - Jel - Vers. Bp., 1972, 234.
old.
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Az üzenetátadások képe tehát a folytonos eltéréseknek köszönhetően eleven vibrációt 

mutat, csak hullámvonalban írható le. (Úgy, mint maga az élet, melynek folyamataira 

az etológusok szerint nem jellemző az egyenes mozgás.) A hermeneutika követői is 

hajlanak arra, hogy éppen a kommunikációs folyamatban elkerülhetetlen ’’félreértésben” 

lássák a kommunikáció produktivitását.173

A verbális információátadás pontatlanságának lehetőségeit csak tovább növeli a 

nyelvi kód és annak denotátumai között fönnálló soha nem egyértelmű kapcsolat. A 

nyelvi jelek nemcsak nem azonosak a jelöletükkel, de mindig többértelműek is. A 

szavak megosztva birtokolnak egy-egy jelentésterületet, mint a pókháló szálai és az őket 

összekötő szövéspontok. így minden szó áttételesen kapcsolatban van minden másikkal. 

A nyelvi kód olyan komplex rendszert alkot, mely nem teríthető ki, mint egy függöny, 

hanem inkább olyan, mint egy labda, gömb formájában képzelhető el.

A kimondott dolgok igazi értelmének megközelítése tehát nem várható el direkt 

racionális úton. Ehhez valami mélyebb fogékonyságra van szükség, — olyanra, ami a 

nyelvet még csak részben birtokló kisgyermekekben a megértés legfőbb vezérlő ereje — 

és amit a nyelvtudomány belső nyelvi kompetenciának nevez.

3.1.2. Kommunikációs csapdák a Pétervárbm

Míg a regény a téma szintjén bővelkedik a dolgok lényegének 

megismerhetőségéről szóló élményekben, a metatextuális vonatkozásai szüntelenül 

éreztetik a nyelvi kifejezés korlátáit. A Pétervár szövege vezérmotívumaiban 

tartalmazza az információátadást megzavaró legfontosabb elidegenítő tényezőket:

—) a jelölő és a jelölt kölcsönös mássága /azonossághiánya még önmagával is; 

—) az értelem elidegenedése a szavakról;

—) a tömeghatás értelemzavaró ereje.

З.1.2.1. A másság, a ”döbbenetes eltérés” (<<разительно отличается») а 

regény Prológusának vezérmotívuma. Az elbeszélő ironizálva játszik a meglepetés

173 Gadamer H. G. Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata. (Wahrheit und 
Methode.) A fordító utószava. Ford.: Bonyhai G. Gondolat, Budapest, 1984, 395. old.
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hatásával: meglepő az, ami tulajdonképpen nem meglepő — hogy a Nyevszkij a 

publikum számára rendelkezésre álló térség. A Prológus elbeszélője hol saját logikai 

bukfenceiben botladozik (ismétel, ellentmond, csapong), hol a hallgatóság várható 

reakciójával küzd. Önmagukban is ellentmondó kijelentései az első mondatoktól kezdve 

megteremtik a szöveg körmönfont és groteszk dialogizáltságát: miért van szükség arra, 

hogy Pétervámak, mint jelenségnek a létét bizonygassa valaki? Ki szerint meglepő 

Pétervár mássága és ki szerint nem az? A Prológus elbeszélőjének alaptónusát a lényeg 

megragadására irányuló kétségbeesett, az olvasó megértéséért szinte könyörgő 

igyekezet, és az elkerülhetetlen félreértés biztos tudata határozzák meg.

3.1.2.2. A regény első alfejezeteit Apollon Apollonovics és a személyzet 

párbeszédeinek fojtottan groteszk légköre hatja át. Az értelemzavaró feszültséget a 

kommunikációs tényezők halmozott elégtelensége okozza: a pszichikai kapcsolat 

egyenlőtlensége, a kontextus mássága, a nyelvi jelek többértelműsége, stb.

Az első fejezet második felében az információátadást megzavaró tömeghatás 

illetve a közvetlen kontaktus hiánya teremti meg a kommunikációs csapdák lehetőségét.

A hűvös őszi utcán a járókelők szájából ”a besszélgetés fiistoszlopaF («дымовой 

столб разговора») emelkednek, melyeket a főhős mozgása során átszel, és belőlük 

értelemfoszlányokhoz jut. így tevődik össze a már eleve hangsúlyozottan ködös 

párbeszédek töredékeiből a ”nyevszkiji pletyka’'' («невская сплетня») [27. old.], 

melyben az információ felfogása véletlensszerűen töredékes, értelmezése pedig 

szeszélyesen önkényes.

Ebből a többszörös bizonytalansággal terhelt kommunikációs helyzetből 

emelkedik ki a mű egyik központi eszmei vezérmotívuma: ”a provokáció megváltoztatta 

minden szónak a jelentését” («провокация изменила смысл всех слов») [28. old.]. 

A mű intrikájában kulcsszerepet betöltő provokáció tehát nyelvi eredetű is.

Az árnyak párbeszédében [37-38. old.] a beszélők kontaktusát és mondandójuk 

összefüggését megzavaró véletlenszerű, oda nem való akcidenciák a fő 

szerkesztőelemek: a megfázás, az értetlenség, túlbuzgalom, stb.

A szinte érthetetlen és önmagukban értelmezhetetlen vendéglői beszédfoszlányok 

strukturális vezérmotívumként húzódnak végig az első fejezet gerincén [29-32; 40-43. 

old.]. Zavaró agresszivitással férkőznek be Dudkin gondolatmenetébe, megzavarják, de
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sokszor mintha valami mélyebben felevő lényeg szempontjából festenék alá Dudkin és 

Lippancsenko párbeszédét (közülük kiemelkednek az újabb provokáció lehetőségének, 

a véres áldozat szerepének és az ”evésben az igazság' («истина — естина») 

profanitásának motívumai, melyek a két szereplő második párbeszédének már közvetlen 

emocionális tartalmaként megismétlődnek [279, 280, 285. old.]), hogy végül teljesen 

eluralják a beszéd fonalát: a vendéglői jelenet Dudkin metatextuális eszmefuttatásával ér 

véget az orosz ”jerü” hangulati hatásáról.

Az utcai és a vendéglői beszédfoszlányokat az információátadás töredékességét, 

értelmezésének önkényességét, illetve az értelem örökre rejtve maradását hangsúlyozó 

két vezérmotívum köti össze: "a szörnyűséges tartalmú töredék’ («обрывок ужасного 

содержания») [28. old ] és "a szörnyűséges tartalmú suttogás" («шепот ужасного 

содержания») [42. old.].

Nyikolaj Apollonovics és Lihutyin első párbeszédét a leplezni kívánt szándékok 

és indulatok teszik feszültté [47-48. old.]. A beszélők útját kísérő omamentális leírások 

elemei (oroszlánok, fegyverek, egymásba fonódott körök) előrevetítik kettejük másik 

párbeszédét, amelyben a rivalizálás nyílt harcba csap át [320-326; 353-361; 365-374. 

old.].

Nyikolaj Apollonovics és Dudkin első nagy dialógusát a dialóguscsapdák 

következő csoportjában veszem sorra.

3.1.2.3. A kommunikációs csapdáknak az expozícióhoz hasonló dominanciája 

figyelhető meg a regény közepe után is. Az információátadás problémái itt mintegy 

sűrítve összegződnek és vezérmotívumszerű metatextuális magyarázatot is nyernek.

A padlásszobája rémlátomásai elől menekülő, zaklatott Dudkin elé egy különös 

figura perdül, akiben jelmezszerű öltözéke miatt a hős csak nehezen ismeri föl Nyikolaj 

Apollonovicsot. Groteszk hajsza közepette lefolytatott párbeszédük így kezdődik:

— ’’Meg kell jegyeznem önnek, Alekszandr Ivanovics, hogy erre én — nem 
vagyok képes”.

— ”Ön, természetesen, nagyon is jól érti, hogy mi az, amire nem vagyok 
képes:nem vagyok rá képes, node nem is akarom; egyszóval — 
nem fogom megtenni”.

__

(— «Должен я вам, Александр Иванович, заметить, что я н е
могу».

— «?»
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— «Вы, конечно, поняли, чего именно не могу: не могу, да 
и не хочу; словом — не стану».

— «!») [246. old.].

A párbeszéd megindulásakor a kontextus azonosítását gátló információhiány a döntő. 

Egyedüli értelmet az érzelmi tónusok közvetítenek, melyeket azonban több tényező is 

zavar: a ’’megjegyezni” igének a súlyos közlendő erejét visszafogó eufemizmusa; a 

partner őszintétlenségének dühödt föltételezése (’’nagyon is jól érti, ...”); és a 

magyarázkodásnak a látszólag jogos fölháborodás ellenére is őszintétlen végső indítéka, 

melyet egyelőre csak a szenátorfi teátrális öltözete sejtethet, később azonban egyértelmű 

igazolást nyer. (A párbeszéd elhangzásakor az olvasói szimpátia Nyikolaj Apollonovics 

mellett áll, súlyos helyzete minedenek előtt a meggondolatlan ígéret visszavonását 

követeli. Később azonban fény derül a rejtett pszichológiai indítékra: nem csak a 

visszavonás kényszere vezérelte, hanem egyszerű kíváncsiság, hogy a nehézségei miatt 

okolható egyén szemébe nézhessen [315. old.].)

A hosszúra nyúlt és más kompozíciós elemekkel is felszabdalt párbeszédet 

mindvégig a kontextus megteremtéséhez elengedhetetlen információ vagy a 

pszichológiai összehangoltság hiánya, zaklatott, összefüggéstelen beszéd és a külső 

zavaró tényezők tömege jellemzi. A partner értetlensége a döcögő párbeszéd során végig 

érzékelhető. Nem is annyira a mondandó értelme, mint inkább az érzelmi reakciók ereje 

kormányozzák a beszéd menetét (Nyikolaj Apollonovicsot partnere őszinte 

elcsodálkozása téríti más kerékvágásba [247. old.]; a legfontosabb gondolat 

kimondatlanul bennragad a szenátorfi fejében [254. old.]).

A megértést zavaró fáziseltolódások több pólus között kimutathatók.

A kontextus azonosításának akadályairól már volt szó. Legszebb példája a 

Nyikolaj Apollonovics szájából elhangzó, már többször idézett mondat: Dudkin a 

bomba miatt konspirál, fél, hogy beszédük tartalma illetéktelen fülekbe juthat, a 

szenátorfi pedig az igazi belső megértés feltételeinek hiányát látva, ügyet sem vet a 

partnere aggodalmaira [258. old.].

A kontaktus pszichológiai zavarait a szereplők között megfigyelhető ellentétes 

lelki tendenciák

”Az egyik elveszetten magába roskadt ... a halvány reménység árnyéka csillant 
föl a másik szemében”

(«Один растерянно поникал ... тень слабой надежды блеснула в глазах 
у другого») [252. old.],
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továbbá a támadó és a megtámadott szerepeinek kölcsönös váltakozásai [254. old.] 

okozzák. A kommunikáció folytonosságához szükséges fizikai kontaktus is állandó 

zavart szenved az üldözés / menekülés során:

”...az utcai folyam értelmetlensége zavarta meg.”
(«...бессмысленность уличного потока помешала») [254. old.].

Az utca tömeghatásának tudat- és értelemzavaró erejét a Pétervárhan a ”beszélő 

lábáradaf «голосящая многоножка» -vezérmotívum [256. old.] képviseli. A fecsegő 

tömeg szavak változatos áradatát bocsátja ki magából, melyek kiszakadnak eredeti 

összefüggésükből és elszakadnak az őket szülő értelemtől. A beszédtöredékek gyorsan 

váltakozó bősége ”gondolati közösségbe” («мысленный коллектив») fut össze, mely 

személytelen tömegességében éppen az igazi gondolatnak és értelemnek van leginkább 

híján.

A zavaró tényezőket összefoglaló további vezérmotívumok az ”abrakadabra’'' 

(”Az abrakadabra mindent összekavart...” («Абракадабра все перепутала») [253. 

old.]) és a ”sarlatánság” (’’Nem hiba, hanem undorító sarlatánság avatkozott itt bele 

mindenbe” («Не ошибка а гнусное шарлатанство тут вмешалось во все») [254. 

old.]).

A kommunikációs csatornát ízekre daraboló széttagoltság és összehangolatlanság

mellett a párbeszédben utalás történik a szó és a tett ellentmondásosságára:

’’’Nem szerettem az apámat... És, azt hiszem, többször utaltam is rá... De hogy 
én?.. Soha!’ ... a füle tövéig elpirult...”

(«’Я отца не любил... И, кажется, я не раз выражался... Но чтобы я? 
Никогда!’ ...покраснел до корня ушей...») [251. old.],

valamint az információátadás más, nem verbális csatornáira, melyek a szavaknál

erősebb érvényűek és közelebb visznek az igazi értelemhez:

”...a gondolat néha akaratlanul is kifejezésre jut önkéntelen gesztusokban, az 
intonációban, tekintetekben, — sőt: még az ajkak remegésében is...”

(«...мысль иногда невзначай выражается непроизвольными жестами, 
интонацией, взглядами, —даже: дрожанием губ...») [251. old.].

Azok a pozitív erők, melyek markánsan ellenpontozzák a meg nem értés

tendenciáit, szintén ilyen csatornákon szerzett közös élményekre vezethetők vissza.

Dudkin élénken reagál Nyikolaj Apollonovics élményeire; mivel maga is átélte, fél

szóból is érti őket, és mintha csak ismerős vizeken evezne, eligazítja őt, értelmezi az

általa előadott különleges lelki történéseket [258. old.].
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A legerősebb pozitív érzelmi és értelem-közvetítő erő Dudkin átlényegüléséből

sugárzik, aki néhány pillanatra felveszi a ”hosszú és szomorú” attribútumait:

’’...valami szomorú, ami álmainkban fordul elő, — valami kifejezhetetlen, de 
szavak nélkül is mindenki számára érthető áradt szét váratlanul a homlokáról, ... ujját az 
ajkaihoz érintve tovább ingatta a fejét és hallgatott.”

(«...что-то печальное, что бывает во снах, — невыразимое что-то, без 
слов понятное всем, тут пахнуло внезапно от его чела, ... приложивши палец 
к губам, продолжал качать головой и молчать»)
[252. old.].

Az élmény azonosságát, a közös megértés lehetőségét ígérő lelki és szellemi 

közelség pillanatait azonban minden oldalról körbefogják a megértést romboló erők. így 

a gigantikus párbeszéd egésze inkább egymás mellett elszálló két monológként fogható 

föl [262. old.].

A közlések hátterében álló lelki és morális tónusok szempontjából érdekes 

megvizsgálni Dudkin második párbeszédét Lippancsenkoval. Az a ”bizonyos 

személyiség’ hízelgéseivel lengi körül Dudkint, aki akarata ellenére hisz ennek a 

hízelgésnek [275. old.]. Dudkin tudja, hogy ez a ”bizonyos személyiség’’’ egyszerűen 

nem veszi komolyan a közös ügyet, mégis összezavarodva a hatása alá kerül, elhiszi, 

amit jobb meggyőződése szerint nem tart igaznak, gyanakvásba kezd... (A beszélgető 

partnerek egymás közötti kapcsolatainak bonyolultsága — a mélyebb kommunikációs 

szándék kölcsönös ismerete, de ugyanakkor az elleplezés szintén kölcsönös igénye 

fejeződik ki az ”én tudom, hogy ő tudja, hogy én tudom” -gondolatban [275. old.].) Ha 

áttekintjük azokat a pszichikai tényezőket, melyek Dudkin magyarázkodása során a két 

beszélő kommunikációs stratégiáját meghatározták, láthatjuk, hogy morális fölénye 

ellenére Dudkin pozíciójában nyilvánvalóbbak az ellentmondások, s így a 

kommunikációs párbaj az ő veszteségével zárul:

Dudkin párbeszéde a ”bizonyos személviséeeer: 
kényszer 
undor 
bizalom 
elvi fölény 
zavar
információhiány 
megadás 
megrendülés

fontoskodás
semmibe vevés
leereszkedés
fenyegetés, alku
elbizakodottság
macska-egér játék
bosszú
gúny

igazat ad diktál [278-281. old.]
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Látható, hogy a ”bizonyos személyiség’ pozíciója és kommunikációs stratégiája 

agresszív erkölcstelenségében is konzekvensebb, így könnyebben tartható. Macska-egér 

játékát sokatmondó gesztusok [280. old.] mellett szófukarság és többértelműség jellemzi 

[281. old.]. Állandó taktikai fölényével sikerül ellenfelét úgy megzavarni és megalázni, 

hogy Dudkin végső következtetéseiben elfogadja a számára elfogadhatatlant, és felmenti 

Lippancsenkot. Végsősoron tehát akkor téved, amikor úgy véli, hogy eredetileg tévedett 

[282-284. old.]. Ennek az ellentmondásnak a leküzdésére saját szellemi ereje már nem 

elég, a megoldást a lényébe átfolyó ”Bronzvendég’ («Медный Гость») idegen tudata 

sugalmazza számára.

A szereplők között zajló kommunikációs folyamatok zavarodottságát és a 

kontextus látszólag teljes hiányát vagy a másik fél számára megközelíthetetlen voltát 

summázza az alábbi idézet:

’’’Hallgassa csak’, — szakította félbe az elbeszélést, mely egy véletlenül 
szétszóródott, összegyűjtött és találomra elolvasott nyomdai betűkészletre volt 
hasonlatos...”

(«’Послушайте’, оборвал он повествованье, похожее на 
типографский, случайно рассыпанный, собранный и случайно прочтенный 
набор...») [323-324. old.].

3.1.2.4. Mint láthattuk, a kommunikációs csapdák lényegét a kommunikációs 

folyamat tényezői között fennálló folytonos eltérések adják. Már idéztem Derrida 

gondolatát az el-különböződésről (différance), amely szerint ”az el-különböződés 

(différance) mindenütt a létező uralmát szollicitálja”174, mint egészet rendíti meg. 

Ugyanitt foglalkozik Derrida a létbe temetkezettség egysíkúságával, és felteszi a 

kérdést:

”... mivel járna a fenntartás nélküli elvesztegetéssel, 
értelemnélküliség veszélyével semmiféle közösséget 
ökonómia’” 175

a halállal, az 
nem vállaló ‘megszorított

A Pétervár szövege szintén feszegeti ezeket a kérdéseket. Két szereplő, Apollon 

Apollonovics és Lihutyin tudatában olyan, az önkényes racionalitást meg nem haladó, 

föltétien érvényre törekvő erőkkel találkozhatunk, melyek közel állhatnak a Derrida által 

fölvetett, a veszteségekkel és az értelemnélküliséggel nem számoló ”megszorított 

ökonómiához”.

174 Derrida J. Az el-különböződés. (La différance.) — In: Szöveg és interpretáció. Cserépfalvi 
Kiadás, 57-58. old.

Derrida J. idézett mű, 56. old.175
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Apollon Apollonovics tudatos lényét az ”egyenes vonalú törvény” erőszakossága 

és önkényessége kormányozza. Egyaránt jellemző rá a kommunikációs csapdák 

figyelmen kívül hagyása

’’Apollon Apollonovics véleménye szerint minden szóbeli közlésnek nyilvánvaló 
és oly egyenes célja van, mint a vonalzó...”

(«Всякий словесный обмен, по мнению Аполлона Аполлоновича, имел 
явную и прямую, как линия, цель») [176. old.]),
és a tükröződés, a látszólagosság tényének el nem fogadása. A tükörképben szemlélhető 

hasonmás másságát és mégis azonosságát egyenes vonalú törvénye szerint képtelen 

belátni. így vagy egyértelműen a másságot választja, rémületet ültetve el a tükörképet 

nézegető kisfia lelkében [224. old.], vagy tévesen az azonosság mellett dönt, és 

majdnem belerohan egy tükörbe [180. old.]. A bál utáni reggelen a pszichológiailag és 

vér szerint is egymásban tükröződő, ugyanakkor egymást taszítva tagadó két Ableuhovot 

csillogó tükrök csoportja fogadja otthonában [222-223. old.]. A tükrök szimbolikus 

szerepeltetése állandóan felszínen tartja a tárgy és annak mása közötti ontológiai 

feszültséget: mi az elsődleges kettejük között? Létezik-e egyáltalában maga a tárgy, 

vagy minden jelenlévő puszta látszat? Mindig a tükörkép az, mely először jut el a 

szereplők tudatáig, azt próbálják beazonosítani. A valóságkeresés kegyetlenül 

kilátástalan játékának egy rossz ómen vet hirtelen véget: Apollon Apollonovics előtt, 

merész cikcakkvonalban, kacagva eldurran egy tükör [224. old.].

A tükrök Lihutyin számára is megoldhatatlan, és ezért kiküszöbölendő problémát 

jelentenek [191-192. old.]. Ő az, akinek tudata az ”értelmes szavak szótárára’'1 

(«словарь понятливых слов») [192. old.] épül, és aki előtt együgyűsége miatt csak 

egyetlen út áll: hogy összetörje magát a falon, de oda, a tükör mélyébe, a kép mögé 

behatolni képtelen [193. old.].

Az ilyenfajta, mereven ökonomikus pozíciót tagadja minden eszközzel az 

elbeszélői hajlékonyság, г. lényeg és a látszat kettősségének állandó szem 

előtt tartása, a hétköznapi tapasztalás csak látszólag egysíkú viszonyainak fölbontása, a 

nem racionális megismerési és kifejezési eszközök erejének fölmutatása. A szerző 

elfogadja és mesterien űzi azt a játékot, amelyet Derrida így fogalmaz meg: ’’olyan 

játékot kell elfogadnunk, amelyben a vesztes a győztes, s melyben az ember nyer és 

veszít minden pillanatban; ... az el-különböződés (différance) kapcsolatban tart
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bennünket azzal, amiről szükségszerűen nem tudjuk, hogy átlép a jelenlevés (prezencia) 

és a távollevés alternatíváján”.176

Ezt a fajta radikális másságot a tudattalan képviseli. Éppen a tudattalanból jövő, 

érvényesebbnek tűnő információk nevében, és talán a nietzschei filozófia hatására, 

Andrej Belij a kommunikáció, a kifejezés és a tükrözés problematikusságának 

felmutatásával határozottan megkérdőjelezi a tudat önmagában való bizonyosságát. És 

éppen a tudattalan e radikális és hagyományos eszközökkel kifejezhetetlen mássága 

teszi lehetetlenné az aktív/passzív, meghatározó/meghatározott, az ok/okozat stb. 

oppozíciók fönntartását a műben.177

3.2. A viszonyok fölborításának csapdái

W. Iser szerint az irodalmi szöveg devianciái ”a norma vagy a kánon 

megsértésétől egészen a megszokott teljes érvénytelenítéséig terjedhetnek”.

Booth arra is felhívja a figyelmet, hogy az olvasó vágya az oksági viszonyok 

teljességére179 oly erős, hogy a szerző nem teheti meg, hogy nem számol vele. Sok 

esetben az irodalmi alkotások a legerősebb hatást éppen azáltal képesek kiváltani, hogy 

a visszájára fordítják azokat a viszonylatokat, melyeket a legtöbb olvasó ’’természetes” 

módon helyesnek vél.

A viszonyok felborításának a Pétervár minden szintjén általános gyakorlata a 

többdimenziós szerzői látásmód, a szerzői pozíció dijfuzitása, valamint a 

cselekményszövés és a kompozíció során alkalmazott bonyolult szerepcserék által és a 

leírtak megmásításának technikáival valósul meg.

, 178 w. c.

180

176 Derrida J. idézett mű, 57. old.
Derrida J. idézett mű, 54-55. old.
Iser W. The Act of Reading. (1976.) London & Henley, 89. old. Fordítás tőlem — В. E. 
Booth W. C. The Rhetoric of Fiction. Chicago & London, 1983, 126. old.
Booth W, C. idézett mű, 115. old.

177

178

179

180
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3.2.1. A különböző dimenziók együttes ábrázolása

Különböző térbeli, időbeli, spirituális és emocionális dimenziók egyidejű 

ábrázolása a Pétervár szerzőjének leghatásosabb és egyben legbravúrosabb írói eszköze. 

Több dimenzió viszonylatainak együttes fönntartása rendkívüli technikákat kíván meg 

— elkerülhetetlen pl. a cselekmény földarabolása két-három oldalas töredékekre, 

amelyeket azonban összefűznek a közös vezérmotívumok variációi —, hiszen a 

viszonylagosságnak olyan fokát kell egyszerre megragadnia, ami az erősen időhöz kötött 

narrációs és olvasási folyamatban szinte elképzelhetetlen, s az emberi tudat számára 

általában csak meditáció, látomások vagy álmok során tapasztalható.

Az egymás mellett szereplő különböző perspektívák az ábrázolás során metszik 

egymást, elemeik egymásba fonódnak vagy éppen konfrontálódnak és meg is 

szüntethetik egymás érvényességét. Számomra úgy tűnik, hogy a Pétervárhan a 

megszüntetés, az érvénytelenítés, a dekonstrukció elsődleges eszköze nem annyira az 

irónia vagy a paródia, mint inkább a más távlatba emelés — amelyet nem 

merít ki az ironikus fölülemelkedés vagy a travesztia. Ez igazában "megszüntetve 

megőrző” technikának látszik: a dolgoknak a maguk helyén van bizonyos érvénye — 

más szemszögből tekintve viszont, nagyobb távlattal ütköztetve, vagy éppen mikroszkóp 

alatt minden átrendeződik. A dekonstrukció így nem az ábrázolt dolog érvényessége 

ellen irányul, hanem az abszolút érvényessége ellen, az abszolút kategóriák ellen 

általában. A cselekmény szintjén valóban ironikusan emlegetett negyedik (vagy 

egyszerűen: más) dimenzió [298. old.] így nyújt teret a Pétervár legfontosabb 

szerkesztőelemének, a meddő és léha szellemi játéknak.

3.2.1.1. A spirituális (szimbolikus, kultúra által hagyományozott) és az érzelmi 

dimenziók ütköztetésére épül Nyikolaj Apollonovics és Dudkin regénybeli első 

párbeszédének kezdete. A szimbolikus dimenzió viszonylataiban Nyikolaj Apollonovics 

fönt van: ő van otthon, a házuk lépcsője magasából tekint le látogatójára, lénye mintha 

fényt árasztana; Dudkin ezzel szemben a hívatlan vendég, a lépcső tövénél áll, 

kellemetlen fejhangon beszél. Az egyidejűleg ábrázolt pszichikus dimenzió 

viszonylatában azonban a pozíciók teljesen átrendeződnek: Nyikolaj Apollonovics 

zavart, megbotlik a lépcsőn, nincs a helyzet magaslatán; Dudkin pedig kabátját le sem
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vetve, csak törtet előre konokul, a kezében a batyuval, kalocsnijával összesározva 

mindent [70. old.].

A két fiatalember párbeszéde során végig a spirituális és a pszichikus dimenziók 

konfrontációja irányítja a kompozíciót. Nyikolaj Apollonovics zavarát abbéli félelme 

okozza, hogy meggondolatlan ígéretét esetleg most kérik számon rajta. Gyerekes 

örömmel veszi tudomásul, hogy a vendég ’’mindössze” egy csomagot hozott 

megőrzésre, el sem jut a tudatáig, hogy mit tartalmaz a csomag, és ennek milyen 

következményei lehetnek. A magány börtönéből kiszabadult Dudkin pedig 

végeérhetetlen ömlengésekbe kezd, egyre többet iszik és alig törődve vendéglátójával, 

csapongva monologizál. Misztikus, irracionális élményeiről és meggyőződéseiről beszél, 

amire a szenátorfí csak néha reagál a fogalmi gondolkodás érveivel, a ’’szabályos” vita 

keretei között.

A párbeszéd dimenziói és témái térben és időben kiszélesednek a közbeékelődő 

’’idegen” kompozíciós elemek által, így nyerve el a lehető legszélesebb spirituális és 

archetipikus összefüggésüket (bővebben ld.: /1.1.3.1./; /2.1.1.2./, A témák és 

viszonylatok erős leegyszerűsítésével a következő egymásba fonódó asszociációs 

csoportok emelhetők ki a párbeszédből és környezetéből:

Apollon
Apollonovics
őstörténete

a vörös 
dominó zavargásoka betegség"

jeges térségek a batyu egérfogó
a világmindenség 
üressége

a meggondo
latlan 
ígéret

Dudkin
őstörténete

a provokáció

[70-96. old.]

Érdekes megfigyelni, hogy a kezdeti teljes pszichikai fáziseltolódás a két

fiatalember és a párbeszéd utolsó szakaszában megjelenő Apollon Apollonovics között

hogyan fordul át fokozatosan szinkronitásba:

afázia: 
szinkronitás: 
részleges szinkronitás: 
szinkronitás:

Nyikolaj Ap. / Dudkin 
Apollon Ap. / Nyikolaj Ap. 
Apollon Ap. / Dudkin 
Apollon Ap. / Dudkin
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A pszichikai különbözőségek közelítésének tendenciája tehát az egymástól látszólag 

legtávolabbi pontok összetalálkozásában (communion) teljesedik be, a szenátor és a 

terrorista kézfogásakor [94. old.], és a két Ableuhov viszonylatában tovább folytatódik a 

harmadik fejezet elején. Itt a két ember megjelenésében és értékrendjükben 

megfigyelhető szélsőséges eltérések ellenére a következőket olvashatjuk: ”az érzések 

tekintetében teljesen azonos volt az apjával” («он был чувственно абсолютно равен 

отцу») [108. old.]; és viszont: ”...а szenátor, érzékileg a fiában folytatódva, elképzelte 

saját magát...” («...сенатор, продолжаясь чувственно в сыне, представил себя 

самого..») [109. old.]. A különbözőség hasonlóságá пак ez а 

tendenciája a cselekmény fordulópontját jelentő bálig igen hangsúlyos apa és fia 

viszonylatában [117-120; 159-160. old.].

3.2.1.2. A többdimenziós ábrázolási technikára újabb grandiózus példa a bál 

eseményeinek és főleg hangulatának leírása. A báli szituáció maga megteremti az 

alkalmat az azonosság és a másság, a belső (emocionális) lényeg és a szerep, a maszk 

ütköztetésére.

A Pétervár bálja viszont a szereppel ellenkező érzésre vagy gesztusra, illetve a 

cselekedeteknek a szándékkal ellenkező hatására is számos példát kínál (ld.: Nyikolaj 

Apollonovics megsajnálja az apját, vörös-jelmezes kezét önkéntelenül felé nyújtja, 

rémületet ébresztve a szenátorban [160. old.]; Apollon Apollonovics érzelmi-morális 

alapállásának szempontjából jegyzi meg a szerző, hogy a szenátorban nem volt elég 

férfiasság ahhoz, hogy leleplezze a fiát, s közben mit sem törődik azzal, hogy a báli 

szituáció dimenziójában egy jelmezes jelenléte természetes kell hogy legyen — az lett 

volna legfurcsább, ha leleplezi [180. old.]).

Éppen ezek a fonákhoz képest is kifordított helyzetek ébresztik fel a bállal 

kapcsolatos kételyeket: nem anti-bálról van-e szó? Hiszen a jelmezes táncestély nem is a 

báli szezonban van; hiszen a maskarák érkezése sokáig nem tűnik realitásnak (ez a 

körülmény teremti meg a vörös dominó magányos kiszolgáltatottságának állapotát). A 

jelmezeseknek megérkezésük után sem sikerül átváltozniuk, igazán mássá lenniük. 

Folytonosan kilépnek szerepükből, főleg a vörös dominó és madame Pompadour.

A báli események fordulópontján, a Nyikolaj Apollonovics lelepleződésekor 

kitörő botrány meg is szünteti egy pillanatra a karneváli szituációt: mindenki felfedi 

kilétét, hiszen a jelmezek már amúgy is elvesztették intrikus jelentőségüket, és a
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közönség, szinte egymást fertőzve, a történtek értelmének találgatásába kezd («зараза 

догадок») [167-169. old.]. Furcsa, és a viszonyokat ismét felborító jelenség, hogy a 

karneváli szituáció éppen Szolja Petrovnának az igazság felfedésére irányuló 

kétségbeesett igyekezete közben éled újra és meríti ki önnön lehetőségeit:

”... valamennyien elmerültek a pojácák hullámában... már nem is léteztek többé;”
(«... все нырнули в волне паяцев... их не было больше;») [169. old.].

Érdekesek a kulcsjelölők, amelyekre a két fordulat bekövetkezik: a botrány, amely 

megszünteti a karneváli helyzetet, és az igazságkeresés, amely újra előhívja a maszkokat 

a bálozók arcára. E kulcsjelölők, valamint a szabadosán felharsanó gúnyversikék alapján 

úgy ítélhetjük meg, hogy a Pétervár báljában az intrikus jelentés helyett a karneváli 

szituációnak az elleplező és egyben felszabadító jelentése az uralkodó. Ilyen értelemben 

a bál betölti szerepét, és mégsem anti-bál.

A vörös dominó szánalmas magányosságának leírásakor megszólaló 

különlegesen lírai elbeszélői tónusról, valamint a női szempont alkalmazásáról már volt 

szó: /2.З.2.З./; /2.2.5.4./,

3.2.1.3. A dimenziók ütköztetésére kézenfekvő alkalmat kínálnak a különleges 

tudati állapotok, álmok és az asztrális utazások ábrázolásai. Andrej Belij bámulatos 

technikával úsztatja az ábrázolás síkját a hétköznapi tapasztalás dimenzióiból az álomba 

vagy egyéb más, csak tudati úton bejárható szférák felé. Az átmenet pontos helyét igen 

nehéz megállapítani, bár vezérmotívumokban ismétlődő tágulás- és lebegésélmények 

jelzik a tudati állapot változását. Az elbeszélő szívesen él a kettős álom technikájával 

(Apollon Apollonovics álmából kétszer ébred, először egy másik álomra [139-140. 

old.]; Nyikolaj Apollonovics álomutazása pedig kétszer indul be [235. old.]). Az álom 

az álomban élmény önmagában bekapcsolja az ébrenléti állapot készültségét, és a két 

álommal együtt így három szféra egybevetítésére és konfrontálására van lehetőség. 

Dudkin rémlátomásának is elmosódó úgy az eleje, mint a vége. A hős elszánt de 

kilátástalan küzdelmével kezdődik józan tudata megőrzéséért, és jellemző módon, az 

átmenetet szimbolizáló lépcső sötétjében [290. old.]; a lépcső lerombolásával ér véget 

[305. old.], ami előrevetíti, hogy Dudkin számára többé már nem lesz visszatérés.

A más tudati állapotok alapproblémája a tudat és a többé-kevésbé azonosként 

elfogadott én kapcsolata. Az ezoterikus élmények során a szereplők nemcsak testi 

valójukból lépnek ki, hanem tudatuk kozmikus léptékekkel kitágul, különböző
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tartalmakat vesz fel térben / időben és a psziché tudat alatti archetipikus mélységeiben 

[139-140, 236-239, 368. old.], vagy éppen fordítva, Dudkin esetében idegen tudatot 

fogad magába [298, 305, 309. old.].

Az asztrális utazások alapmotívuma a végtelenség felszabadító élményének 

tapasztalása, ütköztetve a testi való undorítóan szánalmas jelentéktelenségével [140, 

327. old.]. Döbbenetes erővel szerepel azonban a másik oldal is: a kicsinységében 

mégoly jelentéktelen és nevetséges individuumra nehezedő felelősség — a különbség, a 

választás felelőssége. A mindenség legátfogóbb, legvégtelenebb és legriasztóbb rendje, 

mely szerint kicsinységeken múlik a mérhetetlen :

’’...harminc nulla egyetlen egyes szám mögött — a pentalion képtelensége —
amely egy picinyke fekete, vékonyka kis pálcán függ...... emberi egyes szám, sovány kis
pálcika volt Nyikolaj Apollonovics.”

(«...тридцать нолей при единице — безобразие пенталлиона —
повисает на черненькой, тоненькой палочке........ человеческой единицею,
тощею палочкой был Николай Аполлонович») [327. old.].

3.2.2. Az ‘idegen asszociációkat’ kiváltó egyéb technikák

A viszonyok fölborításának csapdái ugyanolyan domináns szerepet játszanak a 

regény utolsó negyedében, mint amilyen meghatározóak a kommunikációs csapdák az 

expozícióban és a mű derekán. A teljesség igénye nélkül emelnék ki az előbbiekből 

néhányat, a szinte egyetlen motívumban megragadhatóaktól a bonyolultabb technikák 

felé haladó sorrendben.

3.2.2.1. Egyszerű pszicho-fiziológiai szerepcserék, vagy a pszichikai illetve

szociális egyensúly fölborulása figyelhetők meg az alábbi példákban.

”...a szív gondolkodott; érzett az agy...”
(«...сердце думало; чувствовал мозг...») [313. old.];

’’...ezek a megrázkódtatások most felkavarták, átforgatták az egész lelkét...” 
(«...сотрясения эти теперь — потрясли, перевернули всю душу...»)

[315. old];

’’Egyenlőtlen viszonyaik fölborultak; és minden, minden — fordított irányú 
mozgásba kezdett;”

(«Их неравные отношения опрокинулись; и все, все — пошло в 
обратном порядке») [355. old.].

Az utolsó mondat Lihutyinnak a szenátorfival folytatott számonkérő beszélgetéséből va

ló. A kompozíciót vezérlő ábrázolási technika itt az ismerős e l idegent-
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tésének elve (ld.: az ”Undok féreg’ («Гадина») c. alfejezetet), a kiemelt példa 

pedig a szövegben expliciten megjelenő motívumok szintjén is utal a nagyobb 

kompozíciós egységet átfogó szerkesztési elvre — a viszonyok fölbontásának elvére.

3.2.2.2. A ”szürke kis nap” eseményeit leíró hetedik fejezetben a szerző igen 

nagy következetességgel fosztja meg érvényüktől önmagának vagy szereplőinek 

korábban kifejezett érzelmi hangsúllyal meghozott ítéleteit. Itt semmisül meg és minősül 

csapdának a Dudkin számára megkönnyebbülést és menekvést hozó padlásjelenet hatása 

[306. old.]; itt bontakozik ki a ”hosszú és szomorú” reményt ígérő körvonalaiból a 

félőrült, bosszúálló Lihutyin bizarr alakja [318. old.]; itt húzza keresztül Nyikolaj 

Apollonovics meggondolatlan ígérete visszavonásának jelentősségét, beismerve, hogy a 

puszta kíváncsiság vitte Dudkinhoz, mert látni akarta a bűnös arcát [315. old],

A cselekvés helyett Nyikolaj Apollonovicsot elsősorban a rá zúdult 

szerencsétlenségek miatt okolható körülmények és személyek felkutatása foglalkoztatja. 

A ”Ki a bűnös?” kérdésre egymást sorozatban tagadó válaszokat kapunk: az, aki 

odavitte a szardíniásdobozt Nyikolaj Apollonovicshoz; az, aki átadta neki a levelet; az, 

aki levélkékben provokálja; az, aki a ’’terv” szerzője — az önmagukat gondoló 

gondolatok [313. old.]; a tér (a szürke sugárút [314. old.]); ő saját maga [314. old.]; az 

idő (az a pillanat, amikor az ígéret elhangzott [330. old.]); az, aki az állatias félelmet 

ébresztette benne [315. old ], az, aki önazonosságát elvette [224. old.], az aki tréfát űzött 

a vérségből előtte [332. old.], az, aki borzasztó és teljesíthetetlenül paradox küldetéssel 

az idők végtelenjébe belevetette [238. old.] — vagyis az apja. így alakul ki tudatában az 

”apa az oka mindenne)fc” archetipikus gondolatkör, melyre az archetipikus 

dialóguscsapdáknál még kitérünk.
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3.3. A kompozíció csapdái

A dialóguscsapdák sorában csupán néhány kompozíciós elvre és technikára 

szeretnék kitérni, főleg olyanokra, melyek kisebb szerkezeti elemeket szerveznek, és 

ellentmondásos hatásuknál fogva azonnal a többértelműség érzetét keltik.

3.3.1. A végzet ábrázolásának dimenziói

Az első fejezet cselekményét lezáró alfejezet címe ”Mindig így szokott lenni” 

(«Так бывает всегда») közvetlenül utal a témára — élet és halál küszöbének 

átlépésére. Az élmény egyszeriségének konvenciója az individuum életében és az 

intertextualitáson, valamint ezoterikus tapasztalatokon alapuló szerzői pozíció, mely 

mindig azonos módon történő ismétlődését képviseli, megteremtik a szituáció 

dialogizáltságának alapfokát. A cselekmény csak megközelíti a halálélményt, a 

felkavaró érzelmi megrázkódtatással és az öngyilkossági kísérlet lehetőségével. A 

felbukkanó női árny azonban nem az öngyilkos Liza árnya, Nyikolaj Apollonovics nem 

gondol a halálra, Szofja Petrovna pedig ügyet se vet az elbeszélő által felsorakoztatott 

vészjósló jelekre. A halál kapuja átlépésének megrázó élményét az elbeszélői hang vetíti 

a szituációra a bizonytalan, kétértelműen ingó fény (a hold foszforeszkáló foltja) és a 

sötétség (élet és halál) harcával. A drámai feszültségű és érzelmi erejű szerkesztés 

elevenen érzékelteti, hogy a szereplők életbe-temetkezettsége és távolsága a kísérteties 

küszöbtől csupán egy hajszálon múlik és egy pillanat alatt megszűnhet: éppen úgy, 

ahogy a fény és az élet látszólag biztos pontjait kísérő ”egyre csak ugyanúgy” («так 

же все») -szerkesztőelemet hirtelen fölváltja a fény eltűnését és a sötétség beálltátjelző 

”az imént még” («только что») -motívum [54-55. old.]. A szöveg dialogizáltságának 

erre a fokára újabb réteget épít a szerelmi bosszú nevetséges profanitásának és 

hatástalanságának a következő fejezetekben kibontakozó ténye.

Ugyancsak a végzet körül forog, de már nem individuális, hanem szociális

mitologikus szinten a második fejezetet lezáró látomásos rész témája. A prófétikus 

sorok különlegesen szerteágazó térbeli és időbeli dimenzionáltságáról már volt szó 

/1.1.2.2./; /2.2.3.5./. Rögtön az utolsó Nap felkeltét kérő apokaliptikus fohász után 

megkezdődik azonban a felidézett mitologikus összefüggések profanizációja. Az
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individuum ereje kevés ahhoz, hogy az előtte feltárulkozó emberi sorsokba 

belepillantson: úgy, mint a szegény Jevgenyij, öszszeroskad a rá nehezedő történelem 

súlya alatt [100. old.]. A századelő Pétervára a rátelepülő füsttel, korommal, 

feketeséggel már így, még a történelmi megrázkódtatások előtt, az Utolsó ítélet utáni 

állapot képét festi, melyre azonban sem lakói, sem pedig az Apokalipszist jövendölő 

Sztyopka ügyet sem vetnek [100, 102. old.]. Végül, a prófécia pátoszát elhagyva, az 

elbeszélői hang is nyílt iróniába csap át, felragyogtatva az ünneplő város fölött a talmi 

külsőségeket megvilágító nap fényét, és mostmár csak távolról, szinte az 

észrevétlenségből fújja meg ismét a harsonát [111. old.].

3.3.2. A banális és a hangsúlyos ütköztetése 

a ’’csapda”- metaforaláncban

A történések szintjén a Pétervárban minden a végletekig banalizált. A leírtakat a 

tónus, a szerző intonációja és főleg a szerkesztésben rejlő hihetetlenül rafinált, 

kifinomult műgond emeli rangra.

Jó példával szolgálnak erre a második fejezet ”egérfogómotívumai (nem is 

jelenete). A Hamletból kölcsönzött leleplezés és leszámolás asszociációival az egérfogó 

a Pétervárban egyedül fémes kattanásával kapcsolódik a leszámolás eszközéhez, a 

robbanószerkezetet rejtő szardíniásdobozhoz, egyébként viszont groteszk módon 

többértelmű jelentéseket implikál. Ugyanezt a fémes kattanást hallatja az illemhely zárja 

is, ahová egérszürke köpenyében Apollon Apollonovics jár, s amelynek fogságában 

különösen hosszú időt tölt az aranyeres napokon. Ide vonul át éppen, szinte ösztönösen 

menekülve, amikor házukat megközelíti a visszatért felesége, és ide menekül a fia elől a 

robbanás után. Az egérfogó leleplező ereje így főleg archetipikusan érvényesül, 

ellentmondásosan kiegészülve az apja elleni merényletre ajánlkozó szenátorfmak az 

apjával asszociálható egerek iránt érzett féltő gondoskodásának jeleivel; a felszíni 

viszonyok szintjén csak annyiban, amennyiben a jelenet során lelepleződik a 

leszámolásra készülő terroristacsoport prominens személyiségének pszichikai labilitása 

és beteges iszonyodása az egerektől. Az egérfogó, a robbanószerkezet és az illemhely 

zárja hangjának azonossága tehát úgynevezett idegen asszociációkat keltő visszatérő 

kompozíciós pont a műben.
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3.3.3. Az ’’ugyanaz, és mégis különböző” (the same-but-different) 

elve a vezérmotívumokban

Ugyanilyen szerepe van a kissé megmásított vezérmotívumoknak is, melyek, 

megőrizve eredeti asszociációs körüket, azt tovább viszik az új jelentésbe is, illetve más 

árnyalatot vegyítenek a régi jelentésbe.

A 115. oldal omamentális részlete a rakpart és a szigetek képével három sorban 

szó szerint ismétli a 19. oldal vezérmotívumait, egyetlen, de annál lényegesebb 

variációval: a ”mélység, zöldes zagyvalék («глубина, зеленоватая муть») helyén 

”mélység, zöldes kékség’ («глубина, зеленоватая синь») szerepel. Ez a kékség 

láncolja magához Nyikolaj Apollonovics tekintetét, annyira, hogy a szenátort! észre sem 

veszi a mellette elhaladó két ’’végzet asszonyát”. (Hangsúlyt kap ezáltal, hogy mennyire 

más az érzéki-érzelmi és a szellemi szférák súlypontozása.) Ez a kékség árad szét 

mindenen az ifjú Ableuhov ellentmondásos tulajdonságait leíró alfejezet (’’Nemeslelkű, 

karcsú, sápadt!” «Благороден, строен, бледен!») végén, győzedelmeskedve a 

”kíméletlen alkonyaf («немилосердный закат») bíborvöröse fölött. Ez a kékség az, 

ami még egy újabb, és megfoghatatlanságában is döntő szempontot visz Nyikolaj 

Apollonovics már eddig is sűrítetten többdimenziós ábrázolásába: a szerelmi 

szenvedély, a nevetséges jelentéktelenség és a ráerőltetett, sötét pátosszal romboló 

misszió mellett talán ez képviselheti lelke jobbik felét, szellemi, filozófiai 

elhivatottságát. (Vegyük tekintetbe, hogy a kékes színárnyalatok az ezoterikus 

filozófiákban a mély gondolatok, a letisztult szellemiség megjelenítői az embert 

körülvevő aurában.181) Azt sem felejthetjük el azonban, hogy a ”kékség” helyén 

eredetileg szereplő ”zagyvalék” -asszociációt a vezérmotívumok keltette várakozás 

önkéntelenül kiváltja, újra a káosz felé tolva el a polifónia hangsúlyát.

A 115. oldal vezérmotívumaiban további jelentős változtatás az előzőekhez 

képest, hogy itt a mélység fölött a híd helyén a ”kíméletlen alkonyat” jelenik meg, 

kaotikusán osztogatva bíborvörös csapásait. A néhány pillanattal később felbukkanó híd 

pedig most nem a Miklós-híd, hanem a Szentháromság-híd (Троицкий мост), mely

181 Steiner R. Hogyan juthat az ember a magasabb világokról való megismeréshez. Bp.,
1992. 118. old.
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szintén bíborban fürdik. A 122. oldalon a 19. oldaléhoz hasonló szövegkörnyezetben, az 

egyetlen, káosztól érintetlen helyen, a Miklós-híd helyén ismét a Szentháromság-híd 

szerepel. Ha fordítunk némi figyelmet csak a bíborvörös árnyalatok érzéki-érzelmi 

attitűdjére, illetve a hármasság eszményének és a családi harmóniának már korábban 

kiépített asszociációs kapcsolatára [66. old.], láthatjuk akkor, hogy nagyon is jelentőek 

ezek a differenciák a fiatal Ableuhov szerelmi vívódásainak és az anya visszatértének 

ábrázolásakor [122, 123; 147. old.], mivel a Szent Család mítoszának konfliktusos 

élményét idézik. Az agresszivitás eddigi uralkodó tendenciája után az említett helyeken 

tűnnek föl először a műben az égi dramaturgia ígéretesen gyöngéd árnyalatai is: ”a 

leggyengédebb visszfényeiс” («нежнейшие отсветы») [116. old.], ”a legkönnyedebb 

lángolC («легчайшие пламена») [147. old.].

3.3.4. A ’’nincs jelen”-téma fölfüggesztése a mű közepén

Az általánosan követett ábrázolási és tematikus tendencia pillanatnyi megtörése 

eredményez többértelműséget a mű közepén, ahol a múlt értékének föltámadása 

fölfüggeszti a ”nincs jelen” -témát. A

”...ki is állhatta volna most meg, hogy ne nevessen, amikor az égen így nevettek 
a legkönnyedebb lángok”

(«...кто же мог теперь не смеяться, когда в небе смеялись такие 
легчайшие пламена») [198. old.]

mondatban életet кар a jelen idő is, s mivel a mondat a mű mértani közepén helyezkedik 

el, képletesen úgy is értelmezhető, mint az a bizonyos szimmetriatengely múlt és jövő 

eseményei között, melyen a cselekmény menete áthalad, és ■ csak pontszerűen 

érzékelhető. Az ezt követő fejezetekben egyre nagyobb dominanciával vannak jelen a 

visszatérő és vissza még sem térő múlt viszonylatai, mintha valóban a tükrözés 

másságával lépnének elő újra [205, 227, 236, 261, 409. stb. old.].

3.3.5. A felszín és a lényeg kettőssége

Az elsődlegesség és a másodlagosság, a felszín és a lényeg problémáját feszegeti 

a már idézett, halmozottan ellentmondásos metatextuális kitérő is a 225. oldalon (ld.: 

/2.2.5.10./), amely kulcsfontosságú hely a mű eszmei tartalmának megközelítése
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szempontjából. Az idézet ellentmondásossága a paradox módon túlbonyolított 

megfogalmazásból, a dialogizáltságból (az idegen megfigyelő és az elbeszélő 

pozícióinak ütköztetése, a küllem és a belső lényeg karakterisztikájával való fölényes 

játék) és az igazi lényeg elhallgatásából ered. A szerző, bár a lényeg beavatott 

ismerőjének vallja magát, mégsem tárja fel azt. Ehelyett profanizálásba kezd, dadog és 

halandzsáivá csak annyit közöl: az nem árthat semmiképp, ha a felszínt láttatja, 

egyébként pedig, ’’amilyen a látható kép, olyan a lényeg is” («каков видимый вид, 

такова же и суть»). Gogol Popriscsinjére emlékeztető titokzatoskodásával végül is 

magába fojtja az igazi mondandót, mintegy kímélve az esetleg beavatatlan olvasót a 

megrázkódtatástól. A nyelvezet itt a pojáca nyelve, a tét azonban ennél súlyosabb: hogy 

elhisszük neki, hogy valóban látja a lényeget, és az alkalmasint más, vagy több, mint ami 

megfogalmazható, az a lélekábrázolás mélységének mérlegétől függ az egész mű 

viszonylatában.

Különleges lelki élmények — gondolatátvitel, pillanatnyi pszichikus azonosulás, 

gondolatok, lelki tartalmak közvetlen, vagy telepatikus megsejtése, az ellenféllel 

folytatott pszichológiai hadviselés — meghatározó szerepet játszanak a regény 

szereplőinek kapcsolatában. Apollon Apollonovics esetében, aki egyébként különös 

fogékonysággal rendelkezik a gesztusok, tekintetek mögött rejlő felkavaró tartalmak, és 

általában a súlyos gondolatok iránt [363. old.], és tart mindentől, ami idegen, a 

robbanószerkezettel való bánásmód tekintetében a szerző ugyanazt a sorsszerű 

automatizmust alkalmazza, mint a fiánál, aki szinte magán kívül indította be az 

óraszerkezetet. Még hangsúlyozza is, hogy az ember sokszor a legközvetlenebb veszélyt 

sem képes érzékelni:

”a szakadék fölött gyakran tejszínes kávét kortyolgatunk.”
(«мы над бездной часто пьем кофе со сливками») [364. old.].

Nem mulasztja el azonban, hogy más síkokon előrevetítse a szardíniásdobozban rejlő 

veszély érzetét, ez azonban a szereplő számára nem kapcsolódik össze a kezében tartott 

tárggyal:

”...a fia ...élete ugyanolyan pontosan tárul majd fel előtte, mint... a szétszedett 
óraszerkezet...”

(«...жизнь ...сына перед ним откроется с точно такою же точностью, с 
какой открывается взору часовой, разобранный механизм») [363. old.];

’’...levegő helyett a légkörben ólom ömlött szét...”
(«...вместо воздуха в атмосфере был разлит свинец...») [363. old.]
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(A lényeg iránti különleges tudat alatti érzékenységet, amely azonban mégsem 

lépi át a tudat küszöbét, az ifjabb Ableuhov és a bomba találkozásakor is ugyanezzel az 

”ólom”-motívummal érzékelteti a szerző [73. old.].)

A fiával kapcsolatos általános elégedetlenség és bosszúság hangulatában is 

pontos képekben sejlik fel a szenátor előtt a fia szenvedése, ám szétszórtságában az apa 

tudata ezt az információt sem képes kezelni [363, 374. old.].

3.3.6. A különböző pszichikai síkok egymásba vetítése

A különböző pszichológiai síkok egymásba vetítése, vagy azonos tárgy más-más

pszichológiai aspektusból való megközelítése a polifonikus regény egyik leghatásosabb

szerkesztési elve. A mű legerősebb pozitív humánus tartalmat hordozó szimbóluma, ”a

gyermekkor hangja” («голос детства») például hangsúlyozottan oximoronikus

metaforalánchoz kapcsolódik:

звук родимый, забытый, звук странный 
голос сирого, все же милого детства 
погоня за младенцем 
старое глядит ужасно 
страшная старина.

Ezen felül a ”Darvak” («Журавли») [316-319. old ] alfejezet, melyben ”a gyermekkor 

hangja” a legerőteljesebben szólal meg, a cselekmény szempontjából késleltető szerepet 

kap. Nyikolaj Apollonovics sorsa látszólag éppen e késlekedés következtében 

pecsételődik meg, amikor a magasztosan vonzó alakot követve életveszélybe kerül. A 

patetikusan profetikus részre vetülő árnyat természetesen oldják a szereplők sorsának 

archetipikus meghatározottságai, valamint a cselekmény egy csak később közölt 

körülménye: Lihutyin egész nap a szenátorfi nyomában járt [323. old.], a fogságba esés 

így aligha lett volna elkerülhető.

3.3.7. Az anya visszatérésének kompozíciós szerepe

A második fejezetben, a szerzői hang összezavarodásánál már említettem 

/2.2.4.13./, hogy csupán színjáték az elbeszélő kitartó sajnálkozása amiatt, hogy az

Ableuhov-ház örvendetes nagy eseményének, Anna Petrovna váratlan visszatérésének a
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mű legvégéig nem szentelt méltó figyelmet. Az anya visszatérése a családba valójában a 

regény hajszálpontosan megszerkesztett kompozíciós pontja. A cselekmény egyik 

elsőszámú igazi változást ígérő eseménye ez, amely voltaképpen a legelső oldalaktól 

fogva jelen van a kompozícióban, amelynek előkészítése fokozatos rendszerességgel 

egyre közelebb hozza a család lehetséges újraegyesülését. Mindez azonban a leginkább 

érintett főszereplők tudatán kívül, a háttérben zajlik, reménytelennek látszó 

konkurrenciaharcot viva a két férfi életében feltomyosuló egyéb konfliktusokkal, főleg a 

bombával.

A bomba a cselekmény azonos fontosságú, az anya visszatérésének 

családösszetartó erejét szétrobbantó konkurrens eleme. A kompozícióban betöltött 

szerepe azonban összemérhetetlenül nagyobb. Ironikus megjegyzésében az elbeszélő 

utal is erre:

’’...Anna Petrovna megérkezése tény; méghozzá nagyfontosságú; igaz, nincs 
szörnyűséges tartalma... mi, a szerző, éppen ezért is feledkeztünk meg róla;”

«...прибытие Анны Петровны есть факт; и — огромный; правда, нет в 
нем ужасного содержания... потому-то мы, автор, ...забыли» [388. old.].

A bomba körüli intrika hátterében meghúzódó az anya visszatérése-szál látszólagos

másodlagossága ellenére is azonos súlyú vezérszála a műnek: erre épül a visszatérni

látszó és vissza mégse térő idillnek, a teljesség közelségének és mégis

elérhetetlenségének élménye.

Az anya visszatérése a két férfihős szempontjából is a legnagyobb feszültséget 

oldó, levezető pillanatra van időzítve. Apollon Apollonovícs már döntött a jövőjéről: az 

otthon felé fordul; szinte az utolsó szalmaszálként kapaszkodik váratlanul visszatérő 

társába, visszafogadja, még ha múltját elítéli is, és érte még áldozatvállalásra is kész. A 

hintája védelméből ismét kilépő Apollon Apollonovícs megjelenése a tüntetőktől 

forrongó pétervári utcán jelképes: amikor mindenki más a szociális lét színpadán küzd, 

ő a védtelenség és az akarat egymásnak feszülő ellentétében a magánélet felé indul... 

[375. old.] A fiú, Nyikolaj Apollonovics a rázúduló legnagyobb szerencsétlenség és az 

összeomlás pillanataiban legalább könnyíthet a lelkén, újra odabújhat a mamához; örök 

elégedetlen atyja is más szemmel néz rá ezentúl; és a szerencsétlenség bekövetkezte 

után az egymástól végleg elszakadó (lélekben azonban mégis egymást kereső) két férfi 

nem marad egyedül.
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A két vezérszál konkurrenciaharca a regényműfaj kompozíciós 

meghatározottságaiból természetesen következő módon (ld.: /1.1.1.2./) a mű legvégén 

dőlhet csak el, az igazi és egyedül meghatározó eseménnyel lezárva és betetőzve a 

cselekménysort, az ugyanaz, de mégis különböző elve alapján visszarendezve a helyzetet 

a kiindulás megismétlésének állapotába.

3.4. A cselekvéscsapdák

A cselekvés problematikussága az elvétésekkel, a tehetetlenség érzetével vagy az 

elkövetett tettek hatásának és értelmének ellentmondásosságával, és így vállalhatóságuk 

kérdőjeleivel mindenütt jelen van a Pétervár szereplőinek magatartásában.

3.4.1. Lehetőség, szándék és tett ellentmondásai

Az akarat és a tett döccenői, a véletlenszerű elvétések és a cselekedetekben, 

valamint az érzelmekben egyaránt megnyilvánuló fáziseltolódások sorozata kíséri a két 

Ableuhov között lezajló kínos jelenetet a lépcsőn, a bál utáni reggelen. A kölcsönös 

irtózat érzése mögött állandóan megbújó azonosság tudata színezi érzelmileg a 

szituációt, melyben a cselekvéseket a szolgálatkészség és a szívélyesség automatizmusai 

vezérlik, sokkolóan negatív benyomásoktól kísérve [219. old.]. Az apa és fia ezt követő 

párbeszédét az ifjú Ableuhov tudatában tett és a szándék rémisztő viszonylagossága festi 

alá. Az apagyilkosság lehetőségének szörnyű gondolata áltál megszállott fiú 

emlékezetében a múltbéli ígéret ténye elhalványul, mintha csak szándék lett volna, a 

jövőbeli gyilkosság véresen taszító lehetősége pedig jelenvaló és naturalisztikusan 

fenyegető erőre kap.

”A semmirekellőnek egy semmirekellőn végrehajtott aljas tette...ez a kép olyan 
világosan tűnt fel előtte...”

(«Скверное действие негодяя над негодяем ... — этот образ столь ярко 
предстал перед ним...» [221. old.],

mintha csak már megtörtént volna, és mintha ő maga lett volna a végrehajtója. (Ez a 

látomás Dudkin véres leszámolását vetítette elé, melynek indítékai közt a szenátorfí 

ügye az utolsó előtti csepp volt a pohárban.)
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Ugyancsak a szándék és a tett paradox ellentmondásosságára épülnek Dudkin 

víziói. Ördögi megszállottság hatása alatt ő beszél Pétervár és a túlvilági erők rejtett 

kapcsolatáról:

(...Pétervár negyedik dimenziója — B. E.) ’’...egyáltalán nincs jelölve a 
térképeken, hacsak nem egy ponttal, mert a pont az a hely, ahol az evilági lét síkja és a 
roppant asztrális kozmosz gömbfelülete összetalálkoznak;”

(...четвертое измерение Петербурга — В. Е.) ...«на картах не отмечено 
вовсе, разве что точкою, ибо точка есть место касания плоскости этого 
бытия к шаровой поверхности громадного астрального космоса;» [298. old].

Szándék szerint tehát ez a dimenzió nincs jelölve a térképeken, hisz ismeretlen. Okkult

szempontból tekintve azonban a térképészeti jel olyan értelemben is fölfogható, mintha

ez a dimenzió mégiscsak jelölve volna, sőt, mintha egyedül ez a dimenzió volna jelölve.

Ugyanilyen kétértelmű bizonytalanság övezi a Dudkin sorsát megpecsételő 

”undorító aktus” («гнусный акт») tényszerűségének kérdését. Az elbeszélő sokáig 

nem ad bizonyságot, kizárólag a hős zavarodott tudatának információira számíthatunk. 

A gyötrelmes látomás végén bekövetkező tisztánlátás később fényt derít az aktus 

tényére, ami a választóvonal Dudkin és a szenátorfí sorsa között: Dudkin ebben a 

titokzatos aktusban, melynek mibenlétét így sem tudjuk meg, átadta lelkét a gonosznak 

[298. old.], míg Nyikolaj Apollonovics, úgy tűnik, megmaradt elvi síkon, csak 

kacérkodott a romboló eszmékkel [284. old.].

3.4.2. A tett elkövetésének súlya

így tehát a tett elkövetése vagy el nem követése mégiscsak sorsdöntő még a 

Pétervárhan is, bármennyire sekélyes és fonák is a cselekvés lehetősége. Valamennyire 

érvényesnek tekinthető ítéletet csakis a szereplők sorsának végső kimeneteléből 

vonhatunk le, hiszen magatartásuk és cselekedeteik a megítélés szempontjainak 

labilitása és a provokáció hatásai miatt nehezen értékelhetőek. (Ld. pl. Dudkin 

ítéleteinek összezavarodását a Lippancsenkoval folytatott párbeszéd után, ahol az 

igazság lidérces álomnak tűnik fel, a rágalom pedig igazságnak [283-284. old.].)

Ezzel szemben, cselekvés és nem cselekvés ambivalenciáját látszik erősíteni a 

kompozíciós technika. Két szereplő váratlan, és ellenkező előjelű elhatározásakor 

azonos vezérmotívum vezeti be a döntés lényegének kimondását: ”tudom, hogy mit 

teszek’ («я знаю, что сделаю/делаю») [305; 350, 351. old.] kijelentéssel indul el
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Dudkin romboló küldetésének végrehajtása útján, ugyanezt hajtogatja Apollon 

Apollonovics, amikor végleg lemondva a társadalmi szereplésről, a visszavonulás 

mellett dönt.

3.4.3. A cselekvés hatása és értelme

Dudkin romboló küldetésének beteljesítését egy démonikus ’’álmegvilágosodás” 

előzi meg — a találkozása a ”BronzvendéggeV' —, amely azonban a társadalmi 

cselekvésre nézve sajnos kétségbevonhatatlan igazságot tartalmaz:

’’...elkerülhetetlenek az üldözések, elkerülhetetlenek a csapások...” 
(«...неизбежны погони, неизбежны удары...») [306. old.].

Aki tehát cselekszik, az rombol is.

Péter cár alakja a műben ilyen értelemben démonikus. О föltétlenül a cselekvést 

képviseli, vállalva annak negatív, pusztító vonzatait is. Megvan hozzá a nagysága és 

ereje.

A "Mint egy őrült, olyan leszeF’ («Будешь ты, как безумный») című alfejezet 

a cselekvés értelmét feszegető legellentmondásosabb látomásos rész, mely 

reminiszcenciáival A Bronzlovas tanulságát idézi: a cselekvés társadalmi kényszere 

őrületbe kergeti a kisembert. így kezdődik: ’’Pétervár egy álom” («Петербург — это 

сон») [347. old.]. Az elbeszélő bámulatos ’’álomtechnikával” kétirányú, ellentétes 

következményeket épít analóg archetipikus motívumokból (a cselekvésre feljogosító 

hatalmi szimbólumokból). A hasonló dolgok hatásának oly mértékben ellentétes, 

ambivalens egységét vetíti elénk, amilyenhez fogható valóban csak álomban 

tapasztalható. A cselekvés végrehajtásának kulcsjelölői: a Hivatal portása és annak 

rézgombos pálcája, ezüst sújtásos ruhája. A díszpálca mozdulata, az ezüst sújtások 

csillogása hol megidézi a város pincéiben folydogáló mérgező, dögvészt hozó 

áramlatokat, hol pedig elűzi a dögvészt és az ellenséget [348. old.]. (Tipikus Ödipusz- 

csapda ez, mely őrületbe kergeti a cselekvőt.)

Később a társadalmi cselekvés Apollon Apollonovics egyéni szférájába tevődik 

át, és ugyanezek a jelölők nekik pontosan megfelelő más attribútumokkal cserélődnek 

fel, melyek már az egyén tehetetlenségét, helyzetének végletes banalitását jelölik. A 

dögvészt hozó áramlatok helyett most a por terjeszti a ragályt, a díszpálcát fölváltja a
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rongy, az ezüst sújtásos ruhát pedig az egérszürke köpeny [350. old.]. A kompozíció 

feltűnő párhuzama, hogy az erőt, hatalmat sugalló óriási sétapálca éppen ekkor vész el 

Nyilolaj Apollonovics kezéből [357. old.], és Lihutyin is ekkor veti le az egyenruhát 

[355. old.]. A három motívum egymást erősítve hangsúlyozza azt a tényt, hogy az egyén 

a sorsát eldöntő elhatározásaiban magára marad, egyedül kell lépnie, segítségre 

sehonnan nem számíthat.

Ugyanakkor a Pétervámak meglátásom szerint legfontosabb általános 

mitologikus üzenete az, hogy földi pályafutása során az embert mindenütt figyelmeztető 

jelek veszik körül — amelyeket azonban vagy észre sem vesz, vagy nem képes őket 

megérteni.

A ’’provokációval való végleges leszámolásra” vállalkozó Dudkin mellett 

Apollon Apollonovics a regény másik olyan alakja, aki tudattartalmainak letisztulása 

után szintén cselekvésre szánja el magát, igaz, ellentétes értelemben: ő visszavonul. 

(Emlékezzünk vissza a megvilágosodások következményeire: Dudkin erőtlen ahhoz, 

hogy az előtte megnyíló emberi sorsokba tekintsen [100. old.], később azonban a rá 

egyénileg kimért misszióval azonosul [307, 309. old]; Szofja Petrovna azonnal el is 

felejti, ami pozitív erővel föltárul kozott előtte [174. old.], és a férjét fenyegető halálos 

veszély látomása szintén nem tudatosul benne [176. old.]; Lihutyint megfosztja józan 

ítélőképességétől az értelmes cselekvés lehetetlensége [193. old.], feleségével közös 

megvilágosodásuk után pedig kettejük története már nem folytatódik a regényben [198. 

old.]; Nyikolaj Apollonovics előtt kétszer is föltárul jövendő sorsa [215, 237. old.], amit 

azonban előle menekülve, akaratlanul és véletlenek összejátszásának következtében 

teljesít be.) Egyedül az öreg szenátor az, aki képes mind tudatával felfogni az előtte 

megnyilatkozó pozitív [200. old.] és negatív üzeneteket [352. old.], mindpedig 

cselekedeteit ezek beteljesítésének irányába kormányozni. Megtévedt feleségét 

visszafogadja és tudatos választással leszámol magában a társadalmi cselekvés 

kényszerével: a kisember pozíciójának banalitásába húzódik vissza:

”...a homlokcsontjai egyetlen makacsul erős akaratban megfeszültek: megérteni, 
történjék akármi, bármilyen áron.

És — megértette.”
(«...лобные кости натужились в одном крепком упорстве: понять, что 

бы ни было, какою угодно ценою.
И — понял.» [361. old.].
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A külleme, a magatartása és a szituáció, amiben mozog, mindvégig a végletekig 

groteszk, ez azonban nem törli el sem a megtett lépés jelentőségét, sem az életvitelében 

beállott változás tényét.

így, paradox módon, a regénynek éppen az a szereplője, akinek cselekvései 

mindig az elvétések sorozatából álltak, akit egyik pillanatról a másikra megfosztott 

erejétől az idő, áll legközelebb ahhoz, hogy a freudi alaptörténet ”uralkodás az 

események fölött' (”mastery”) funkcióját valamennyire is beteljesítse. A döntő 

elhatározást megelőző tudati állapotát nem is nevezhetjük megvilágosulásnak, hiszen 

éppen a mindent elborító sötétség megvilágosodásáról szól, bármiféle cselekedet végső 

értelmetlenségéről:

’’Sötétségben gyulladtak fel mindenütt az idők, a napok, a világok. Csak sötétség 
az egész élet. ígyhát érdemes-e? Nem, nem érdemes...”

(«Мороками поразожглись времена, солнца, света. Вся жизнь — 
только морок. Так стоит ли? Нет, не стоит...») [352. old.].

3.5. Az archetípusok csapdái

Az archetipikus funkciók a léthelyzetek lényegét markánsan sűrítő jelentések 

hordozói. Az általában rejtett, a mü logikáját háttérből meghatározó archetipikus 

vonatkozások a Pétervárban úgy tűnik, mintha tömegesen a felszínre törnének. Egyaránt 

megfigyelhető mindez a vezérmotívumok, az intertextualitások vagy az enteriőr 

szintjén. Az archetipikus mozzanatok a szereplők cselekedeteinek 

rejtett motivációival szolgálnak, s így belőlük a cselekmény szálainák felszíne alatt egy 

másik, párhuzamosan futó történet állítható össze. Ez a történet általában erősíti 

a cselekmény felszíni tendenciáit és végső konklúzióját, néha azonban ellenpontozza 

azt, de mindenképpen rávilágít mélyebb, általánosan emberi összefüggéseire. (Apollon 

Apollonovics pl. többször is látható háza előcsarnokában egy Niobé szobor közelében, 

vagy a mögé bújva. Ez az allúzió már a fiával való békétlen elégedetlenség állapotában 

előrevetíti a gyermekét elveszítő szülő fájdalmát [53, 347. old.].)

182ábrázolásának

182 Ld. az ember személyisége, külleme és az őt körülvevő, részben általa teremtett környezet 
közötti archetipikus megfeleléseket.
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A továbbiakban ennek a másik történetnek általam belátható szálait szeretném 

fölvázolni. E kísérlet sikerének érdekében tekintem át a műben felbukkanó gyakran 

ismétlődő, vagy a szereplők jellemének és sorsának megítélése szempontjából 

legfontosabbnak tűnő archetipikus jelenségeket és szituációkat.

Az elemzés során a már eddig is használt pszichoanalitikus szakirodalom mellett 

igénybe vettem a pszichoanalízis szótárainak segítségét is, amelyekre a továbbiakban 

nem, vagy csak ritka esetben hivatkozom.183

3.5.1. Az archetipikus dialogizáltság a műfaj szintjén

Mint az eddigiekben már láttuk, a Pétervárhecn a cselekvés társadalmi 

ellehetetlenülésének szatirikus ábrázolása folyik, együtt az emberi személyiság 

széthullásának stációival, a kulturális hagyomány leértékelődésével és elemeire 

bomlásával. Ugyanakkor az igazi cselekvések és történések a tudati szférákba tevődnek 

át. A regény kompozíciója az ilyen belső történések által mozgatott lelki vívódások, 

útkeresések térképét rajzolja, melynek hitelessége alapján nyugodtan tekinthető a 

romantikus műfajcsoporton belül heroikus keresésnek. (Ld.: /1.1.1.1./)

Ezt a megállapításomat alátámasztani látszanak az ábrázolás közvetlen tárgyától 

elvonatkoztató téma-kereső értelmezési törekvéseim eredményei is: a műben olyan 

átfogó témák emelkednek ki, mint az univerzalizmus, a zenei őselem, a többdimenziós 

látásmód igénye, az örök változás és az állandóság dialektikája, a nem racionális 

megismerési módok vitalitásának felmutatása, a müvész-teurgosz pozíciójának 

problematikussága, az emberi személyiség előtt álló perspektíva kutatása, valamint a 

Kelet—Nyugat probléma. (Ld.: /1.1.3./) Mindezen témák föltétien a romantika 

oldalára billentik a műfaji meghatározás mérlegét, annak ellenére, hogy konkrét 

megjelenéseikben sohasem mentesek a jelenségvilág vagy az elbeszélői hang velük 

kapcsolatos groteszk viszonylataitól. Az ábrázolás rendkívüli sokoldalúsága és szokatlan 

dinamizmusa rendre kisiklik a szatíra vagy a paródia hálójából, és a műnek az emberi lét

183 Laplache J. — Pontalis J. B. A pszichoanalízis szótára. (Vocabularie de la Psychanalyse 
— 1988.) Ford: Albert S., Burján M., Gyimesi T., Pálffy M. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994.

Feminism and Psychoanalysis. A Critical Dictionary. Edited by Wright E. Blackwell 
Publishers, Oxford - Cambridge, Massachusetts, 1993.
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távlataira vonatkozó legfontosabb és egyben leginkább újszerű üzenetét hordozza 

magában.

A Pétervár archetipikus dialogizáltságát a legáltalánosabb szinten, a mítoszok 

szintjén az apollóni és a dionüsszoszi elemek ötvözése teremti meg. (Esztétikai 

értelemben ez a dialógus és a zene egymásba fonódását is jelenti.184) Ehhez társul a 

regényben fölvonultatott Pétervár-mítoszok polifóniája.

Belij Pétervár-mítosza — a ’’mítosz” szó etimológiájának megfelelően — az 

őseredet, a káosz mítosza. Az elbeszélői pozíciók diffuzitása és a műben sokszor 

diszharmonikusan megszólaltatott végtelenül sokféle hang polifóniája véleményem 

szerint felfogható ”a lét sötét gyökereihez”185 visszanyúló antik drámai kórus 

hagyományának modem újraértelmezéseként. Már az első fejezetben utaltam rá, hogy az 

irodalmi alkotás maga is mítoszteremtés /1.2.2.1./, melyben minden szerzőnek megvan a 

maga sajátos szimbólumalkotó és -kapcsoló technikája, mellyel az emberi tudatban 

archetipikusan gyökerező témákat és képeket egyénileg megformálja. Ezen túlmenően, 

beszélhetünk az irodalmi műfajok archetípusairól általában is.

A szöveget legátfogóbban meghatározó archetipikus minták — az ősz, az 

alkonyat, a halál fenyegető közelsége —, valamint a cselekményben előforduló 

legáltalánosabb funkciók és karakterek — az áldozat, az erőszakos halál, az 

elszigeteltség, a bukás, illetve az áruló, a szirén/provokátor, a haldokló isten - 

meghatározó tendenciája szerint a Pétervár egyértelműen a tragikus és 

el é giku s műfajok187 archetipikus csoportjába tartozik. Ezt a tendenciát csak jóval 

csekélyebb erővel ellenpontozzák egyéb archetipikus vonulatok, elsősorban a teljes 

pusztulás, sötétség és káosz szatirikus, illetve a szerelem, a napfelkelte, a tavasz, a 

család egyesülése stb idillikus jegyei.

186

184 Nietzsche F. A tragédia születése. Bp., 1986, 77. old.
Иванов В. И. Две стихии в современном символизме. Иванов В. И. Собр. сон. 

Брюссель, 1974, том II, стр. 558.
Frye N. The Archetypes of Literature. (1951) - In: Lodge D. 20th Century Literary 

Criticism. London & New York, 1989, 426. old.
Frye N. idézett mű, 429. old.
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3.5.2. A romboló, erőszakos hatások archetipikus jegyei

A romboló, pusztító, erőszakos hatások és szándékok uralma különösen a regény 

első negyedében meghatározó, főleg az ornamentikában és az enteriőrben, valamint a 

főhős belső világában. Mozgatórugóik és összefüggéseik csak a későbbiekben fej lenek 

ki, más hatásokkal is gazdagon árnyaltan.

A ”lakkozott ház” [14. old.] és a hintó ”lakkozott kockája” [20. old.] rejteni 

hivatottak ugyan a főhősben feszülő szorongásos és agresszivitással teli indulatokat, 

ezek azonban rendre a felszínre törnek. Egyszer a külvilág tárgyainak és jelenségeinek 

agresszív, behatoló dinamizmusában (ld. a szenátor elé vágódó tárgyakat, vagy a 

pétervári utca támadó hidegét: ”influenzával ajándékoz meg’ («награждать 

гриппом») ”bemászik a gallér mögé” («заползать под воротник») [16; 18. old.], 

máskor elszabadult gondolatok formájában — a regény első kozmikus tágulásélménye a 

kozmikus méretekre fokozott erőszaktevés víziója [21. old.]. Az első fejezetet uraló 

kulcsjelölők maszkulin szimbólumok: a káosz fölött a szigetekre áthajló híd, a sugárutak 

nyilai és a különböző írószerszámok. A legélesebb kontúrokkal megrajzolt képszerű 

események pedig romboló vagy behatoló jellegűek: az Ableuhov-címer orrszarvúja, 

mely keresztüldöf egy lovagot [19. old.]; a szenátor hintája, mely nyílként vágja ketté a 

Nyevszkij sugárutat [20. old.]; a szigeteket földbe szögező híd és az őket át- meg átdöfő 

sugárutak [21. old.] a bíborfényű csapásait minden irányba osztogató kíméletlen 

alkonyat [115. old.] stb.

3.5.3. A kudarc, a tehetetlenség és az elvétések jegyei

Azonos erővel vannak azonban jelen a kudarc, sikertelenség, helyettesítések és 

az elvétések arechetipikus jegyei is. Apollon Apollonovics a ceruzahegyezés 

szándékával a levélnyomót kapja fel az asztalról, később ismét ceruza helyett egy 

körömkefét húz elő, de maga az író tolla is hibákat követ el [12; 17; 19. óid.]. A hármas 

elvétéssorozat a férfiúi (és egyben írói) teremtőerő működészavaraira utal.

A félelem, a tehetetlenség érzése a férfi szereplőkben a kasztrációs komplexus 

megnyilvánulásaival kapcsolódik össze. Apollon Appollonovics vereséggel végződő
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álombéli harca az orrszarvúval, melyben a szenátort megszemélyesítő lovag 

fényfegyvere eltörik, tükörképszerűen megismétlődik a bálon [139; 163. old.]. Az Anna 

Petrovna visszaérkezésének hírét hozó lakáj ijedt sóhaja megriasztja Apollon 

Apollonovicsot és a szenátor olyan erővel nyomja a papírra a kezében lévő tollat, hogy 

az kettétörik. Felesége visszatérésének a hírét az idős Ableuhov látszólag hűvösen, 

gondolattalanul fogadja, szemei előtt egyedül a férfias rendteremtés törekvését jelző 

törvénykönyv és az azonnali elfojtások kényszerére utaló levélnyomó képe áll világosan. 

Belső lelki gyötrődését azonban jelzik reflex-szerű pótcselekvései: a felgyülemlett 

feszültségek levezetésére sorra tördeli a ceruzakötegeket [228-229. old.].

Az Ödipusz-csapdák, az irtózattal kerülni kívánt és mégis végrehajtott 

cselekedetek a regény valamennyi szereplője előtt megnyílnak: ld. a szenátorfí és a 

robbanószerkezet felhúzásának esetét [233. old.]), a vágyott nő és az anya véletlenszerű 

összetévesztését [122-123. old.], Anna Petrovna visszatérését a nyomasztó emlékek 

miatt gyűlölt Ableuhov-házba, a szenátor váratlan pálfordulásait, a Megfoghatatlan 

kényszeres meneküléseit, melyek veszélyeztetik féltve őrzött inkognitóját, Lihutyin 

belebonyolódását a számára irtózatos képtelenségekbe, stb. Szándék és tett szélsőséges 

meghasonlottsága s az így végrehajtott cselekedet romboló hatása a társadalmi 

tevékenységekben is megnyilvánul [348. old.].

A két Ableuhov lépcsőjelenetének kínos feszültségét az adja, hogy az apja 

hatalmára és életére törő fiú magatartását és kényszeres gondolatait tudat alatt 

befolyásoló Ödipusz-komplexus jegyei, az idősebb Ableuhov esetében pedig a 

kasztrációs komplexus helyettesítő, feszültséglevezető megnyilvánulásait kísérő ceruza, 

mint kulcsjelölő, egy szzituációba tömörítve találkoznak. Ezért nem véletlen, hogy a 

szenátor éppen ceruzát ejtett ki a kezéből és nem valami más tárgyat [219. old.]. Szintén 

az Ödipusz- és a kasztrációs komplexusok által vezérelt irigy hatalomféltés és 

kíváncsiság kölcsönössége nyilvánul meg apa és fia egymás utáni leselkedésében [340, 

362. old.], amely tevékenység az apa részéről ráadásul mint további életcél, mint az 

elvesztett társadalmi hatalom kompenzációja fogalmazódik meg.
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3.5.4. Archetipikus jegyek apa és fiú kapcsolatában — a fiúáldozat’

A két Ableuhov feszült viszonya egyik oldalon a szélsőséges másság, a 

kölcsönös elítélés és félelem, sőt undor, másik oldalon a vér szerinti és pszichikai 

azonosság részben félelmetes, részben szégyenteljes érzése és a megmagyarázhatatlan 

közelség tudatának polifóniájában a regény legszövevényesebb archetipikus 

viszonylatait rejti magában. (Ld.: a vonatkozó motívumtáblázatot /2.1.1.5./,)

Az apagyilkosság lehetősége csak a cselekményszövés intrikája és a fiú lelki 

vívódásainak jóval gazdagabb belső leírása (mely szintén az intrika céljait szolgálja!) 

folytán kap jelentősen nagyobb hangsúlyt. Mindvégig ott vonul azonban az ellenpont: a 

fiú feláldozásának motívuma. Mi több, az archetipikus tények szempontjából 

a fiúáldozat jelentőssége sokkal súlyosabb: itt ugyanis jórészt nem pusztán elfojtható és 

elfojtandó tudat alatti késztetésről és megvalósításának lehetőségről van szó, de a 

múltban elkövetett, és a fiú személyiségének alakulására nézve tragikus és 

jóvátehetetlen hibákról.

A gyilkos indulatok kölcsönössége expliciten mindössze egyszer fogalmazódik

meg a műben:

’’...mind a ketten féltek a másiktól; mintha magában mindegyikük a másik halálos 
ítéletét írta volna alá ridegen...”

(«...оба они боялись друг друга; будто каждый из них в одиночку друг 
другу сурово подписывал казнь...») [120. old.].

Ezen kívül azonban a fiúgyilkosság motívumai rendszeresen megjelennek hol az 

apa tudatában, hol a fiúéban, hol a múlt eseményeit megvilágító szerzői leírásokban. Ide 

sorolandók Apollon Apollonovics állandó rosszalló, korholó megjegyzései és gondolatai 

fia személyiségét és cselekedeteit illetően, melynek gyakori summázatával — 

”megátalkodott semmirekellő" («отъявленный негодяй») — maga a fiú is azonosul 

[313. old.], mintha felettes énjéből hallaná az ítéletet.

A fiú személyiségének feláldozásához vezetnek a neveltetésben sorozatosan 

elkövetett súlyos hibák: a házastársi kapcsolat rettenetének, bűnös erőszakosságának 

[362. old.] kivetítése a gyerekre, és rémisztő felnagyítása a gyerek tudatában ijesztgetés, 

megszégyenítés és ostoba, kétértelmű megszólítások formájában.

Nyikolaj Apollonovics fogantatásának körülményeit ”a vérségi kapcsolat 

terrorcselekmény” («родство террористический акт») -vezérmotívum illetve annak
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megfelelő leírás vagy érzés kíséri [117, 217, 219. old.]: a fogantatáshoz vezető 

kapcsolatban a férfi nemi gerjedelmének erőszakossága kerekedett felül a nőbe 

belenevelt engedelmességen és a társ önkéntelen utálkozó rettenetén [362. old.]. A 

szülők nem voltak képesek magukba zárni kapcsolatuk terhelő intimitásait, így a 

feszültségek és indulatok a gyereken csapódtak le:

’’Humanizálniuk kellett volna a rettenetét, ők viszont felnagyították.”
(«Надо было бы очеловечивать ужас, они же его раздували») [362. old.].

A rémület felnagyításának fokozatai következetes rendben tűnnek elő a fiú leki 

vívódásai során. A kisgyereket a tükör elé tartva, az apa így szól:

”Nézd csak, kisfiam: idegenek vannak ott.”
(«Посмотри-ка, сыночек: чужие там.») [224. old.].

Ezentúl éjszakánként rendszeresen felsír a gyerek, félelmek gyötrik, és nem fogadja el a 

tükörképét azonosnak, nem tanulja meg, hogy el kell fogadni. Fejletlen azonosságtudata 

megzavarodik, tudatában beindul a ”szellemi játék?' és nem alakul ki személyiségének a 

külvilág felé elfogadható képet mutató és viselhető Personája (Id. :/1.2.4.2./), Apollon 

Apollonovics a francia négyes tanítása közben zene helyett Goethe Erlkönigjét skandálja 

a fiának [316. old.]. Beindítja ezzel "a kisgyermek üldözését' («погоня за младенцем») 

tartalmazó rémálmok sorozatát.

A kisgyerekből sérült, torz személyiség nő fel, akinek minden megnyilvánulása 

valahogy taszítóan furcsa és természetellenes. Nyikolaj Apollonovics belső torzulásait 

mind maga a hős, mind a szerzői értékelések a gyermekkori megrázkódtatásokra vezetik 

vissza.

’’Volt benne valami, ami mintha árnyékként húzódott volna a nyomában, ami 
különös fényt vetett minden megnyilvánulására... minduntalan összerezzent, ...a kezei 
lógtak, mint valami indák,... a mosolya békaszerűvé vált;”

(«Что-то было такое, что тянулось за ним, что бросало особенный свет 
на отправление всех его функций... он все вздрагивал, ...руки болтались как 
плети, ...улыбка стала лягушечьей») [331. old.] ;

”..а legszenvedélyesebb érzelmeket is valahogy nem úgy, nem a 
jóérzés szerint, hidegen élte át...”

(«...самые страстные чувства переживались им как-то не т а к , не 
по-хорошему, холодно...») [331. old.];

”А hideg még gyermekkorában beiéivódott... nem Kolenykának nevezték, hanem 
az apja vérének... Kolenyka sírt... órákat elálldogált a tükör előtt, figyelvén, hogyan 
nőnek a fülei...”
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(«Холод запал еще с детства... его называли не Коленькой, а 
отцовским отродьем... Коленька плакал... часами простаивал перед 
зеркалом, наблюдая, как растут его уши...») [331. old.]

’’...minden, ami csak van eleven a világon — vér; emberek nincsenek is, ...ők is 
csak — ‘nemzett s árják’ ... és ő maga is hús, vér meg bőr kellemetlen 
summázata...”

(«...все, что ни есть на свете живого — отродье; людей-то и нет, ...они 
— ‘порождения’ ...и он — неприятная сумма из крови, кожи и мяса...»)

[331. old.]
’’így lelkének melege azonossá vált a beláthatatlan jégmezőkkel... véres latyakká

változott.”
(«Так его душевная теплота отождествлялась с необозримыми 

льдами... становилась кровавою слякотью.») [331. old.]
A származása szégyenével átitatott gyermek az undor, a rémület és a kíváncsiság 

érzésével keresi mindenütt e szégyen bizonyítékát (meglesi az állatok ’’szégyenteljes” 

viselkedését [331. old]), és viszolyog mindentől, ami hús-vér és eleven. Őstörténetébe 

így beleolvad az apja őstörténetének hidege, kialakul benne a rátörő erőszakkal való 

azonosulás reflexe (undora ellenére is képtelen pl. visszautasítani a provokátor 

Morkovin nyálas csókját [207. old.]), és démonikus ösztönnel halad a rettenet 
mélységeinek teljes kimerítése felé: igyekszik

”...a rémület feneketlen mélységében egy újabb mélységet föltárni...”
(«...в бездне испуга вырыть новую бездну...») [328. old.].
A fiú feláldozásának a regényben utolsóként megjelenő, legerőteljesebb 

motívumai közvetlenül is áldozati lényegűek. A lélekromboló gyermekkori 
sokkhatásokat összefoglaló képek a pogány kannibálisztikus emberáldozatot idézik:

’’így aztán lelke nem is volt...
Nyikolaj Apollonovicsot elevenen megették; átömlött a torzszülöttekbe...
Tréfát űztek a vérségből előtte... és önnön vére fölött kezdett tréfába a ‘bohóc’; a 

‘bohóc’ nem volt álarc, az álarc ‘Nyikolaj Apollonovics’ volt.”
(«Души-то, стало быть, не было...
Николай Аполлонович был заживо съеден; перелился в чудовищ...
При нем кровью шутили., и над собственной кровью зашутил — ‘шут’; 

‘шут’ не был маскою, маской был ‘Николай Аполлонович’» [332. old.].
A gyermekkori ráfogások és ijesztgetések következtében félresiklott azonosságtudatú
torz személyiség belső küzdelme a r ák é ny s z e r ít e tt
szereppel kulcs a Pétervárhan ábrázolt személyiségproblémák, és az intrikát
meghatározó bosszú és leszámolás megértéséhez.
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Nyikolaj Apollonovics áldozati szerepét a tűzben megégetés és a keresztrefeszítés 

fájdalmasan magasztos látomása tetézi be a mindenért okolható apa tudatában [374. 

old.].

3.5.5. A gyermek a szülő ’’olvasata”

A gyermek a szülő ’’olvasata”. Olyan tehát, amilyenné a szülői hatás formálja, 

ahogyan a szülők tudat alatt látni kívánják és ahogyan értelmezik. Ez az archetipikus 

összefüggés mindenütt jelen van az idézett részletekben — ld. a vérséggel kapcsolatos

ostoba megnyilatkozásokat, és a fiú fogantatásának lényegét:

’’...Nyikolaj Apollonovics... az undor, az iszonyat és a nemi vágy keverékévé
vált...”

(«...Николай Аполлонович стал ... сочетанием из отвращения, перепуга 
и похоти...») [362. old.].

A szülők kétértelmű magatartása vagy megjegyzései még felnőttkorban is 

ugyanazt az izgalmat, undort és félelmet váltják ki a fiúban, ami gyermekkorában 

lényébe ivódott. Ami a szülőnek természetes, sőt szórakoztató, az a gyermekben 

riadalmat, szorongásokat ébreszthet.

Ilyen ellentmondásos érzéssel zárul az Ableuhov család újraegyesülésének 

’’idillje”. Első olvasatra nem is világos, hiszen híján van minden szerzői magyarázatnak, 

hogy miként váltotta ki a szenátor ízetlen tréfája a bogyókról és a dinnyéről Nyikolaj 

Apollonovicsban a félelmet ébresztő, elfojtott emléket éppen a térben úszó és az anyját 

követő barnás-fekete farkakról [408-409. old.]. Az anyját féltő gyermek Nyikolaj 

Apollonovicsban kialakuló elsődleges szorongó élményt a nőknek csak egymás számára 

érthető, saját és titokzatos nyelve motiválja: gyerek fejjel nem értette meg, hogy 

édesanyja és annak barátnője beszédében a nyomukban járó "két farok" («два хвоста») 

világi hódolókat jelent [408. old.]. Ugyancsak az Ödipusz-komplexus anya-féltési 

reflexével magyarázható Nyikolaj Apollonovics említett szabad asszociációja: a nőies 

gömbformákat idéző gyümölcsökről ugyanolyan közvetlenséggel jut eszébe a maszkulin 

farok-motívumra épülő szorongató emlék, ahogyan a holdról a nap, vagy a nappalról az 

éjszaka szabadon asszociálható.

A kifejezetten erőteljesen ábrázolt, de látszólag nehezen érthető képzettársítás 

motivációja tehát eléggé kézenfekvő, csak éppen a motívumok archetipikus jelentésének
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szintjén keresendő. A farkak asszociációját előkészítő vizuális élmény már néhány 

oldallal korábban ismétlődve szerepel, az ebéd-jelenet végén, (jóllehet, Nyikolaj 

Apollonovics itt nincs jelen!):

’’Apollon Apollonovics lábujjhegyre állt, kabátja hátsó szárnyát farokszerűen
megemelve;”

(«Аполлон Аполлонович встал на цыпочки с приподнятым хвостиком
пиджака;»)

”... úgy látszott: Apollon Apollonovics egy kis farkat csóválva futkos a
szalonban...”

(« ...казалось: Аполлон Аполлонович бегает по гостиной с виляющим 
хвостиком...») [405. old.].

A szülők töredékes párbeszédénél (amely a fiúban általuk fölfedezett természetes

érzéseket nyugtázza) jóval többet árul el a család belső viszonyairól Apollon

Apollonovics testbeszéde, ha az Ödipusz-komplexus összefüggésében nézzük:

izgatottan futkos, a pofaszakállát tépi, hirtelen fordulat után a sarkain egyensúlyozva

megemeli a cipője orrát, szimmetrikusan elrendezi az asztalon lévő tárgyakat, majd

ismét futkos, hátratett kézzel emelgetve és lebegtetve zakója hátsó szárnyait....

Mindezek részleteire nem kívánok kitérni. A kiemelt motívumok képszerűen felidézik a

családi hármas féltékenységgel és feszültséggel terhelt hangulatát.

A felkavaró gyermekkori élmény a pillanatnyi megnyugvás után ismét fölkelti

Nyikolaj Apollonovicsban a bomba miatt érzett elfojtott szorongást —

”...és mindez a szenátor szörnyű tréfája miatt...”
(«...и все это от ужасной сенаторской шутки...») [409. old.].

Az apagyilkosság terve szintén a gyermekkorban gyökerező rémisztőén irracionális,

állatias félelemből nő ki:

’’Nem volt itt semmiféle elvi ügy.
Ami van — az alantas félelem és az alantas an állatias érzés...
Megátalkodott semmirekellő vagyok.”
(«Никакого идейного дела и не было.
Есть подлый страх и подлое животное чувство...
Я — отъявленный негодяй.») [313. old.].

A felettes én belső, elítélő hangját viszont egyensúlyban tartják azok az ítéletek, melyek

mindenért az apát hibáztatva felmenteni igyekszenek az egyént:

’’...származása szégyenét szégyene okozójára is kivetítette — az apjára...”
(«... свой позор порождения перенес он и на виновника своего позора 

— на отца...» [331. old.];

”...а szülőatyja, Szaturnusz vetette ki Nyikolaj Apollonovicsot a végtelenségbe...”
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(«...Сатурном, родителем, Николай Аполлонович был сброшен в 
безмерность...») [338. old.].

A végső kérdés — felmenthető-e Nyikolaj Apollonovics a bombarobbanás 

tényének felelőssége alól — nyitva marad.

Van-e feloldozás a fiú számára?

Ha a két Ableuhov lényében fellelhető párhuzamok és a bomba körüli számtalan 

elvétésen alapuló véletlen nem is menti föl őt, de a fiú neveltetésének súlyos hibái 

föltétlenül az apját terhelik. Ezt tudja jól az apa is. Talán erre, az önmagával való 

szembenézés elkerülhetetlenségére figyelmezteti a szenátort az előtte elhasadó tükör 

(hogy nincs többé látszat, ébredjen a valóra, hogy ne merje hibáztatni a fiát, mert maga 

tette ilyenné [224. old.]), és Apollon Apollonovics talán ezért búcsúzik úgy, ahogy 

búcsúzik, szomorú tekintettel, még az esemény előtt [410. old.]. Az apa felelőssége 

azonban nem oldozza fel a fiút a lelki szenvedések alól.

3.5.6. A nő ábrázolása a Pétervárban

Az archetipikus összefüggéseknek az apa-fiú viszonylathoz hasonlóan gazdag 

variációi tárhatók fel a regényben, ha megvizsgáljuk a nő szerepét a műben.

A nő — az anya — hiánya nyomasztó súllyal nehezedik az Ableuhov-házra, de 

az egész műben általában is érezhető: a ridegség, az otthontalanság, a magány 

hangulatainak és az elvek és a tettek problémáinak ördögi körébe való belefeledkezés 

állapotának dominanciájában.

A szenátor ’’lakkozott házát’ a csend, a hideg, az üresség természetellenes 

feszültsége és valami rejtett titok zavarba ejtő előérzete üli meg. Az információ 

elbeszélői adagolása erős érzelmi indíttatást ébreszt a természetes állapot 

helyreállítására. Ennek legnyilvánvalóbb jelei a regény expozíciójában a nőre 

emlékeztető tárgyaknak szinte nőietlen aktivitása, sőt agresszivitása. Az elhagyott férfin 

és apán ridegsége, zárkózottsága, tekintélytartása ellenére a kiszolgáltatottság és az 

esendőség lesz úrrá, félresikerülő mozdulatai és elfojtott szorongásai is mind a nő 

hiányáról árulkodnak. Mióta az anyja elhagyta a házat, a fiú keleti emberré változott, 

kerülni igyekszik az apját. A családi tűzhely lassan kihűl [44. old.]. A házban
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eluralkodott rideg merevség a képi megjelenítésben azonnal kórformákra és vonalakra, 

melegség érzetére vált át, amint a ház úrnőjének emléke felbukkan [87. old.].

Ezzel szemben, igaz, jóval csekélyebb erővel, jelen van a regényben a férfi 

számára elemésztő, halálos veszélyt jelentő nő archetipikus képe is.

Már említettem a Nyikolaj Apollonovics után epekedő két nőalak ironikusan 

túlhangsúlyozott ”végzet asszonya''''- szerepét /1.1.2.2.А Ugyanebbe a sorba kívánkoznak 

a szenátor ideges reakciói, amikor Anna Petrovnáról kap hírt [14, 17, 228-229. old.], 

vagy ösztönös menekülése, amikor tudat alatt megérzi a nő közelségét [123. old.]. 

Alighogy a női árny fölbukkan a sárga ház előtt a rakparton, Apollon Apollonovics 

szinte menekül az illemhely felé, és fémes kattanással magára zárja az ajtót —ezzel a nő 

közel sége-motívum bekapcsolódik a már korábban kiépített egérfogó/csapda 

asszociációs körbe. Szofja Petrovna hisztérikus jeleneteivel a végletekig képes gyötörni 

a férjét [175. old.]. A férfi számára közvetlen életveszélyt jelentő, elemésztő nőiség 

legfenyegetőbb és egyben legkomikusabb példájával a tömeggyűlés tumultuózus 

jelenete szolgál:

’’...valakinek a hajkoronájába itt belemélyedt egy mértéken felül előrenyújtott orr, 
és keresztüldöfődött egy kalaptű által”

(«...в чью-то прическу здесь ушел не в меру протянутый нос и 
проткнулся булавкой от шляпы») [124. old.].

A női lényeg hajlékonysága, kettőssége és kifürkészhetetlen, mély titokzatossága 

a regény vezérmotívumai:

’’Szofja Petrovna... hajzatának szinte túlzott bujaságával tűnt ki: és valahogyan 
szokatlanul hajlékony volt”

(«Софья Петровна отличалась... чрезмерной растительностью: и она 
была как-то необычайно гибка») [59. old.];

”Mi a nő? ... talány ...”
(«Что есть дама? ...загадка...») [59. old.];

”... a kettősség női tulajdonság...”
(«...двойственность — дамская принадлежность...») [66. old.].

A nőknek csak egymás számára érthető, saját és titokzatos nyelve kelti föl az anyját féltő 

gyermek Nyikolaj Apollonovicsban az imént idézett szorongásos élményt.

A nők cselekedeteire és lelki-szellemi sajátságaira a Pétervárban a férfiszemmel 

elsődlegesnek tűnő archetipikus klisék dominanciája jellemző, melyeket csak néha tarkít 

ellenpontként egy-egy szokatlanabb, főleg férfias vonás (ld. Varvara Jevgrafovna törtető 

határozottságát, Szofja Petrovna és Anna Petrovna pihés felsőajkát stb.). A nő fecseg,
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öltözködik, társaságot fogad és társaságba jár, nevetgél ha kell, ha nem, szűklátókörű, 

képtelen elviselni a szabadságot, és ami a fő, könnyen összezavarodik, és akkor 

pótcselekvésekbe menekülve teljesen a fejét vesztve kapkod [65, 112, 404. old.].

A fejvesztettség állapota a női személyiség integritására nézve körülbelül 

ugyanolyan fenyegetően vészterhes, mint a férfi számára a kasztrációs komplexus. 

Ebben az állapotban a Pétervár elbeszélője szerint a nő mindenre képes — ezért nem 

szabad benne fölkelteni a káoszt —, ám női mivoltának kettőssége és hajlékonysága

188

folytán még a legterhelőbb helyzetekből is mindig tisztán kerül ki [65. old.].

A női szerep beteljesítésének lehetősége a férfihoz vezető út végigjárásával 

nyílik meg az asszonyok előtt, aminek archetipikus lényegét a szépség és a szörny

A férfi a fiatal nő előtt durva, állatias szörnyeteg képében189mítosza mondja el.

mutatkozik meg először, és a női küldetés abban áll, hogy a nő, a szeretet erejében 

bízva, félelmét és undorát leküzdve, megérintse, megszelídítse és elvarázsolja a

’’vadállatot”, kibontsa belőle a férfit, a társat, a lovagot.

Férfi és nő találkozásakor a mítosz elemei a Pétervárhan hangsúlyozottan jelen 

vannak. A női hisztéria hatására Nyikolaj Apollonovics undorító békává változik [67. 

old.], Lihutyin veszett kutyaként üvölt, vagy a nyálát szíva liheg [136; 195. old.]. 

Nyikolaj Apollonovicsot a Szolja Petrovnával való találkozások alkalmával mindig a 

nyáladzó tigrisszőrű bulldog («темный тигровый зверь») kíséri [123, 126. old.], 

melynek az elvétéseken alapuló félresikerült találkozásokban közvetlenebb szerepe van, 

mint a nő pillanatnyi odaadását sértő módon észre sem vevő férfinak: a nő zavarában 

inkább a kutyának bólint, mint a gazdájának, a sértést meg úgy fogadja, mintha a férfi 

megütötte volna a kutyakorbáccsal [123. old.]; a második találkozáskor is az állatot látja 

meg először, ami azonnal fölidézi benne a férfi közelségét jelző izgalmat [126. old.].

188 A feminista kritika álláspontja szerint a férfiak-szabta rend (masculine economy) által 
meghatározott társadalomban a nők számára nem nyílik mozgástér. Természetes nőiességüket már 
csak neveltetésük torzulásai folytán sem valósíthatják meg, és a túlélésre csak egy lehetőségük van — 
hogy betagozódjanak a férfi-regulába. Eközben vállalniuk kell női ösztöneik és biológiai küldetésük, 
valamint a rájuk kényszerített nőietlen szerep közötti feszültség fejvesztett állapotát (decapitation). 
A női művészek és kritikusok feladata, hogy képviseljék az uralkodó férfi szempont (male gaze) 
mellett a nőiség tágabb, kettős kultúráját: a végtelen, önzetlen adni tudás és befogadás, a lemondás 
képessége, a természetközeli, titokzatos bensőségesség, az emlékezet nyitottsága és az örök nevetés 
női ökonómiáját {female economy). Ld.: Cixous H. Castration or Decapitation. — In: Con-Davis 
R. — Schleifer R. Contemporary Literary Criticism. London & New York, 1989, 479-491. old.

Henderson J. L. Az ősi mítoszok és a modern ember. — In: Jung C.G. Az ember és 
szimbólumai. Bp., 1993, 134-139. old.
189
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Apollon Apollonovics külleme eléggé taszító ahhoz, hogy állatkísérő nélkül is 

fölidézze a nőkben a szörnyeteget. A család címere is utal az állatias ösztönök 

dominanciájára a lovagiassággal szemben. Paradox módon mégis ő az, aki a nőt 

megmentő lovag szerepében is megmutatkozik a műben [200-201. old.], és, — az 

undorító Lippancsenko mellett —, neki jut osztályrészül az a szerencse, hogy női társa 

megérintse, a gyengédség, a megbocsátás számára is meglepő érzéseit és a férfias 

támasz-adás képességét hívja elő benne [397-399. old.].

Anna Petrovna és Szolja Petrovna megtérésükkel, Lippancsenko ”hű társa” 

pedig végtelen odaadásával voltaképpen készek a női szerep beteljesítésére — a 

lehetőségeikhez mérten. A Pétervárban azonban igazán nem rajtuk múlnak a dolgok. A 

regény női szereplői a férfiakhoz képest csak epizódszerűen vannak jelen. Ennek 

ellenére az általuk képviselt látásmód lélektanilag kellően árnyalt. Belij mozaikszerűen 

felvillantja az adni tudás és befogadás, a lemondás képessége, a természetközeli, 

titkozatos bensőségesség, az emlékezet nyitottsága és az örök nevetés női csodáját, 

amely azonban a mű világában senkiben sem tud megtestesülni, természetes módon 

kiteljesedni.

3.5.7. A "másik” — archetipikus történet

Végezetül, az eddig áttekintett és még néhány ezután kiemelendő archetipikus 

jelenség segítségével szeretném összefoglalni, milyen irányban bontakozik ki a regény 

főhőseinek másik története, amely a mű felszíni cselekménysora alapján nem biztos, 

hogy ilyen összefüggésekben is szemlélhető.

A mű férfi szereplői közül egyedül akét Ableuhovaz, akik túlélők- 

ként hagyják el a Pétervár konfliktusát, úgy, hogy nem válnak közvetlen áldozattá, és 

nem állítja róluk az elbeszélő azt sem, hogy szellemük beleroppant az átélt 

folyamatokba. Spirituális képességeik hajlékonysága révén ők mindenképpen fölébe 

emelkednek az összes többi szereplőnek, ilyen értelemben tekinthetjük túlélőknek őket.

Apollon Apollonovics évtizedeken át tartó küzdelem és menekülés 

után tudatos választással elfogadja az őstörténetét, újra belemerülve ismétli tovább, 

szinte elébe megy, éspedig egyedül.
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Északi birtokán a havas-jeges, majdpedig a kitavaszodó mérhetetlen térségek 

veszik körül, melyekben szinte elmerül. A mellette kitartó felesége gondoskodása nem 

töri meg igazán magányát. Élete végére eljut a bölcsességgel határos belátásig, a 

hiábavaló küzdelemről lemond, szívében nem táplál haragot, feleségének is megbocsát. 

A korábbi merev elzárkózásba menekvés után léte most megnyílik a küszöbök, a látható 

és a láthatatlan, élet és halál mezsgyéinek átlépése felé. Erre a nyitottságra utalhatnak a 

róla ábrázolt utolsó képben az őt gazdagon körülvevő virágok,190 melyek a steineri 

ezoterikus filozófia szerint fizikai megjelenésükben is megtestesítik belső lényegüket, 

így a spiritualizáció motívumai, a lét lényegének állandó változásokban való felfogására 

utaló univerzális szimbólumok.191

Élete alkonyán Apollon Apollonovics még alkotni is képes: az elbeszélő némi 

iróniával megfogalmazott ítélete szerint megjelennek kiválóan szellemes 

visszaemlékezései, melyeket egész Oroszország megismer [418. old.].

Az agg Ableuhov elveszti azonban igazi eseményeket hordozó létét. A külvilág

jelenségei elmosódnak előtte, a Szatumusz-mítosz lényegének megfelelően egyedül 

a fiában él tovább. Számára az egyetlen realitás a belső látásának képe — a192magjában,

fia, akit örökre elveszített, akit örökké visszavár, és akit tudat alatt talán újra is

teremtene.

Megítélésem szerint ebben a tudat alatti törekvésben rejlik a 

bombarobbanás hangjában oximoronikusan sürített jelentéskomplexum 

lehetséges archetipikus értelme: a robbanás pusztító erejében benne van az egész 

darabokra hullásának és megsemmisülésének és a számtalan új rész teremtésének, életre 

keltésének a lehetősége is. Végső soron az ősrobbanással, kezdet és vég újra 

megismétlésével asszociálható.

190 Schopenhauer A. Die Welt als Wille und Vorstellung. Stuttgart — Frankfurt am Main, 
1960, I„ 156. old.
191 Steiner R. Hogyan juthat az ember a magasabb világokról való megismeréshez. Bp.,
1992, 47. old.
192 Szaturnusz istennek, a római mitológiában az agrikultúra legfőbb termékenységistenének a 
neve az etruszk "sátor" szóból származik, és ”magvetőt" jelent. A Nyikolaj Apollonovics álmában 
fölhasznált forgás jelentés [239. old.] tökéletesen illeszkedik az álom, és az egész mű szimbolikájába, 
azonban valószínűleg Belij játékosan önkényes etimologizálásának terméke.
Ld.: Bénéjam-Bontems M. J. Satum. — In: Companion to Literary Myths, Heroes and 
Archetypes. Edited by Brunei P. Routledge, London & New York, 1992, 1026. old.

186



A mű legvégén tendenciózusan ismétlődő vezérmotívumok szerint, Apollon

Apollonovics ősi félelme ellenére — ”a dörejeket az Ableuhovok határozottan

képtelenek voltak elviselni” («грохотов Аблеуховы решительно не могли

выносить») [402. old.] —, tudat alatt felveszi az életére törő bomba tulajdonságait:

”...a bomba sajátságos döreje... basszus hang”
(«...особенный грохот бомбы... басовый») [414. old.];

’’...feldördült a kis Apollon Apollonovics basszusa”
(«...прогрохотал басок Аполлона Аполлоновича...») [416. old.].193

A ’’Hol az élet?”, ”Mi maradt meg az értelmét jelentő értékekből?” kérdésekre a

választ a fia, Nyikolaj Apollonovics is ösztönösen az élet és halál titkát

látszólag egyedül megőrző sajátos ”dörejben”, és az évezredek óta holtukban is

fennmaradt egyiptomi múmiákban keresi — akikkel külső megjelenését tekintve az

apja, Apollon Apollonovics, még életében hasonlóságot mutatott [178, 180, 190, 332.

old.]:

”...és kezd úgy tűnni neki, hogy mégsem halt még meg minden: hogy vannak 
valamiféle hangok... egy sajátságos dörej; ..fülsiketítő és — tompa: fémes, elnyújtott 
basszus- árnyalatú és Nyikolaj Apollonovicsot vonzzák magukhoz a múmiák;”

(«...ему начинает казаться, что не все еще умерло: есть какие-то звуки... 
особенный грохот; ..оглушительный и — глухой: с металлическим, басовым, 
тяготящим оттенком; и Николай Аполлонович — тянется к мумиям;»)

[418. old.].
Az ifjú Ableuhov mitologikus őstörténetének időben és térben paradox módon 

végtelenített bomba-küldetése, melyben önmaga felrobbantásával kellene apja hatalmát 

átvennie, szintén értelmezhető az újrateremtődés és az újrateremtés archetipikus 

vágyának, melyben Nyikolaj Apollonovics apa és fiú is egy személyben. Mint fiú, az 

apjából kirobbanó mag által újra teremtve (v.ö.: Szaturnusz = magvető) új lehetőséget 

kapna arra, hogy megkísérelje az apai hatalom átvételét, hogy maga is apává váljon, 

vagy hogy új életében legalább ne ugyanígy alázza meg és tegye őt tönkre az apja.

193 Az Epilógus ilyen apró részleteinek a megragadása azért tűnik különösen fontosnak, mivel a 
főhősök tudati történéseinek belső megvilágítására itt már nem kerül sor. így nem tudhatjuk meg a 
szenátor utolsó gondolatait sem halála előtt; helyette a körülötte megváltozott és folyton változó 
enteriőr beszél eddig nem látott képek gazdagságával. Ez tekinthető tehát az agg hős ’’’élet- 
összefoglalásának', mely a történet lebegő jeleit leköti és végső formába önti az életet. A bölcsesség, 
ami ebben a pillanatban a haldokló főhős, ill. a vele lévő olvasó számára megadatik, a regény 
talányainak a föloldásával egyenértékű”. V.ö.: Brooks P. Reading for the Plot. Design and 
Intention in Narrative. Clanderon Press, Oxford, 1984, 3-36. old. Idézi: Zsélyi F. A Forster-gép. — 
In: Főnix. Szeged, 1995/1., 100. old.
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A bomba-küldetéssel és fogantatása szégyenében gyökerező többi őstörténetével 

folytatott harc során Nyikolaj Apollonovics magára marad. Ödipusz és Hamlet 

vívódásaira emlékeztető szituációban örök csecsemőként éli férfiéveit. Felnőtt élete nem 

destruálja létének eredendően meghatározott szülő/gyerek viszonylatát, fölötte mindig a 

szülei állnak — főleg az apja —, mindig ők lesznek számára a kezdet és a vég, 

mindenben őket keresi, bár visszatérése a szülői házhoz a lezajlott események 

következtében apja életében lehetetlen. Ilyen szempontból groteszk és tragikus 

egyszerre, hogy még a bombát is az apja vitte el előle, az események végső kimenetele 

így csak nem őrajta múlott, bár ő az, aki leginkább megszenvedett miattuk.

A vérséggel kapcsolatos, gyermekkorától belénevelt iszonyat elől menekülve 

társtalanul él, így az apa-szerep betöltése számára reménytelennek és kerülendőnek is 

látszik. Ha egyszer ő is apává válna, a fiával szemben esetleg megismételhetné az 

egykor vele lejátszódott tragédiát.

Magányos elvonultságában a természet felé közelít és régi kultúrák szellemi 

értékei vonzzák, idejét spirituális szemlélődéssel tölti. A regény korábbi motívumaiban 

történik arra utalás, hogy személyiségének torzulásai ellenére szellemi képességeinek 

kifinomultsága révén képes kilátástalan helyzetéből kimozdulni. A közismert 

vonatkozások (a felelősségtudatban végigjárt golgota, a meditációs képesség, az 

értékkeresés) mellett talán erre utalhat az eső formájában megjelenő víznek, mint a 

tudatos és a tudattalan tartalmakat együttesen képviselő archetipikus szimbólumnak194 

gyakori szerepeltetése a súlyos döntések előtt álló fiatalember körül. (A bál utáni 

hajnalon azonos időben hazatérő két Ableuhov közül pl. csak Nyikolaj Apollonovicsot 

öntözik a ”sietős esőkT («хлопотливые дожди»)! [213. old.].)

Nyikolaj Apollonovics sorsa a regény végén végül is nyitott marad. 

Visszavonultsága úgy is fölfogható, hogy nem végleges, csak nagyobb életszakaszokat 

lezáró összegző és felkészítő időszak.

A mitologikus vagy irodalmi hősöket az emberi személyiség fejlődésében (az 

individualizációban) bejárt útjuk alapján négy kategória szerint szokás tipizálni, amely

Jung C.G. A1ÓN. Adalékok a mély-én jelképiségéhez. (AlONBeträge zur Symbolik des 
Selbst.) Ford.: Viola J. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993, 152. old.
194
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kategóriák egyre magasabb fejlettségi szintet jelképeznek. Az elmélet szerint minden 

hősben kimutathatók a négy szintből legalább egynek az attribútumai.195

A Bohóc mítoszköre az élet legkorábbi, legkevésbé fejlett szakaszának felel meg. 

Ide tartoznak azok a hősök, akiknek magatartását közvetlenül testi vágyaik irányítják és 

akiknek a gondolkodása gyerekes. A Nyúl, a második fázis, azokat a hősöket foglalja 

magában, akik már a szocializáció alapjain túljutottak, képesek uralkodni ösztönösen 

infantilis késztetéseik fölött. Magatartásukat elsősorban a közösségi lét elvárásai és 

hagyományai diktálják. A harmadik szakaszban, amelyet a Vörös Szarv szimbolizál, a 

hősnek természetfeletti erők segítségére van szüksége, hogy legyőzhesse a lényét gyötrő 

gonoszt. Ennek a szakasznak a végén a természetfeletti lény magára hagyja a hőst a 

földön, sorsának teljes felelősségét a kezébe adva. Az utolsó fejlődési szakasz, az Ikrek 

mítoszköre, megismétli a felelősségnek ezt a motívumát, felvetve a sikeres túlélés vagy 

a hős büszkesége és hiábavaló dolgok utáni törekvései miatt bekövetkező bukás 

határainak kérdését.

Nyikolaj Apollonovics a Pé térvárban többszörös beavatás-értékű 

szenvedéstörténetet jár be, ld.: a szerelmi csalódás által kiváltott halál-közeli 

élményeket, végzetes küldetése fölötti vívódásait, a megalázó eleve elrendelések 

ellenére is folytatott kiútkereséseit, a Lihutyintól elszenvedett bosszút (amelyben a 

szenvedéstörténet groteszk és felemelő motívumai egyszerre érik el csúcspontjukat), a 

szenvedés elfogadását és a szörnyű küldetés beteljesülése miatt érzett fájdalmát. 

Mindezek a tapasztalások Nyikolaj Appollonovicsot az individuációs folyamat harmadik 

szakaszába vezetik el, amikor a szülei és a misztikus tanokra a figyelmét fölhívó Dudkin 

segítő keze magára hagyják, és a döntéseiért érzett teljes felelősség, tudatában elvonul, 

hogy tudatos és tudattalan lényének folyamatait egy új értékrend és életmód keresése 

közben rendezni próbálja.197

196

195 Henderson J. L. Az ősi mítoszok és a modem ember. — In: Jung C. G. Az ember és 
szimbólumai. Bp., 1993, 110-113. old.

Az eredeti ötlet P. Radintól származik, aki 1948-ban publikáltad winnebago indiánok hősi 
mítoszköre (The Winnebago Heroic Mythical Circle) címen. Henderson nem szolgál semmi további 
referenciával a kiadást illetően.

Az individuáció folyamata a tudatalattiban zajlik, és csak akkor tekinthető autentikusnak, ha 
a személyiség eleven kapcsolatba tud vele lépni. Ehhez szükséges az elmélyült szemlélődő 
tudatállapot. Ld.: von Franz M. L. Az individuáció folyamata. — In: Jung C. G. Az ember és 
szimbólumai. 160-161. old.
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Az esetleges végleges elvonultság azonban személyisége fejlődését is 

megakasztaná:

”Az ember nem azért van a világon, hogy egy tőle különálló erkölcsi világrendet 
valósítson meg. ... tény, hogy a szarvak használata visszahat azok további fejlődésére, 
mert hosszabb ideig nem használva elsatnyulnának. Ugyanígy elsatnyulna az emberi 
individuum is, ha emberi közösségen kívüli, elkülönült életet élne.

Anna Petrovna minden bizonnyal kényszerű visszatérése után saját 

várakozása ellenére meg tud bocsátani a férjének [149; 399. old.]. Bár visszatérése 

negatív olvasatban a támadóval való azonosulás reflexeként is értelmezhető, élete 

alkonyán, úgy tűnik, mégis képes betölteni a nő archetipikus szerepét — gyöngédsége 

életet önt a már félig halott szenátorba, ápolja és útján elkíséri az addig elhanyagolt fiát, 

végül visszatér a férje által választott magányba és társa mellett haláláig kitart.

A Lihutyin házaspár a Szent Család-mítosz betöltésének ígéretei a 

műben. Történetük fonala azonban éppen a mű közepén megszakad. Sorsuk így nyitva 

marad: a megbékélés idillje után visszatér-e kapcsolatukba a káosz és a hisztéria, vagy a 

zavaró harmadik kikapcsolódása és a lezajlott események tanulságai természetes módon 

egymás felé fordítják a szellemileg és érzelmileg megviselt párt.

D u d к i n (Alekszej Alekszejevics Pogorelszkij [291. old.]), akinek kilétét, de 

egyáltalában a létét ellentmondásos homály fedi,199 a regény tragikusan groteszk 

áldozata. Magányában tudatosan egyedül csak önmagát ismerve tekintélynek, tudat alatt 

mégis más paternalisztikus tekintélyek befolyását keresi.200 Ez vezet kárhozatához, 

melyben a teljes akaratvesztés mellett az ’’atyai hatalom” (Lippancsenko és a 

Bronzvendég) szélsőségesen eluralkodik lényén. Sorsában paradox módon az atyai 

hatalom elleni kettős lázadás és ugyanazon hatalom parancsának önpusztító beteljesítése 

figyelhető meg.

»198

198 Steiner R. A szabadság filozófiája. Egy modern világszemlélet alapelemei. (Die 
Philosophie der Freiheit. Grundzüge einer modernen Weltanschauung.) Ford.: Dalmai Z. Édesvíz 
Kiadó, 126-127. old.

A steinen filozófia szerint létének van realitása, még ha a szenátor fejéből pattant is ki, mivel 
”az embernek ...azokra a figurákra, melyeket saját lényén keresztül idéz elő a magasabb világokban, 
nincs többé befolyása...” Steiner R. Hogyan juthat az ember a magasabb világokról való 
megismeréshez. Bp., 1992, 143. old.

A személyiséget alkotó tudatos és tudattalan tendenciák kompenzatórikus szerepéről ld.: 
Jung C. G. A lélektani típusok. (Allgemeine Beschreibung der Typen.) Ford.: Bodrog M. Europa 
Könyvkiadó, Budapest, 1988, 11; 18-19. old.

199

200

190



Lippancsenko, a szatirikus áldozat. Ő az ”apa”, aki látszólag 

megfogalmazta a játékszabályokat, akit minden felelősség terhel, akinek a hatalma utált 

és irigylésre méltó, akire minden elégedetlenség zúdul és akin végül is a bosszú 

visszataszítóan groteszk módon beteljesül.

3.6. Következtetések

Az elemzés során igyekeztem feltárni azokat a mű szövetébe beépített 

mechanizmusokat, melyek erőteljes de konstruktív hatással bírnak. Ezek a 

mechanizmusok olyan összetett módon egymásba f о nó dó és egymást 

tagadó ciklikus folyamatokat indítanak be a befogadási folyamatban, 

melyeknek elsődleges célja a szövegre irányuló állandó és maximálisra fokozott 

figyelem fönntartása, és melyeknek következtében az olvasó nem teheti meg, hogy a 

kör bármely pontján megállva egyedül onnan vonjon le következtetéseket. Ha mégis 

megteszi, a tévedés csapdájába esik.

A dialóguscsapdák azonban az ellenpontozás, a szöveg szerteágazó 

dialogizáltságának megfigyelésével elkerülhetők. A legnagyobb értelmezési veszély az 

egysíkúságban rejlik201 — valamely, önmagát ’’feltűnően ajánlgató” szál kizárólagos 

követésében (Id. Apollon Apollonovics és az egyenesvonalúság, rigegség, gonoszság, 

korlátoltság stb.). Lehetőség szerint mindig végig kell bogozni az asszociációs 

láncolatot — így kialakul valami igen ellentmondásos többszólamúság, 

melyben minden szólamnak van ereje és létjo go sultsága.

A regény negatív olvasatai egysíkúság következményei. Figyelmen kívül hagyják 

a valóban elégikus fő vonulatok mellett futó ellensúlyozó szálakat. Nem veszik 

tudomásul, hogy a főhősök képesek a változtatásra, vagy hogy a képek és szempontok 

örök dinamizmusa már önmagában az élet folytathatóságát sugallja. (Kérdés persze, 

hogy milyen keretek között. De a szociologizálás sosem volt Belij erős oldala.)

201 ”...a regény, mióta csak létezik, kitömi igyekszik az egyvonalúságból, réseket akar ütni a 
történet folyamatos elbeszélésén.” Kundera M. A regény művészete. Ford.: Réz P. Európa 
Könyvkiadó, Budapest, 1992, 96. old.
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A regénykompozíció koherenciáját erősítő pozitív olvasatokat főleg a misztikus 

összefüggések segítik — a csepp a tengerben és a cseppben a tenger kozmikus 

egymásbafonódásának érzése. Az ilyen érzések állandó fönntartását gondosan felépített, 

ritmizált metaforizáció biztosítja. A mindenképpen feltűnő profanizáló, deheroizáló 

tendencia mellett ott a profánt fölemelő, pátosz-teremtő vonal. A különböző dimenziók 

mindig együtt, egymásba kapaszkodva és egymással versengve vannak jelen.

Az elbeszélői tónus lírikus hangsúlyainak köszönhetően mintha az emocionalitás 

erősebb érvénnyel bírna, kevésbé volna kitéve a viszonylagosság mindent átfogó 

törvényének. A szerzői kitérők közül is csak azok tűnnek érvényesnek, amelyeket 

markánsan áradó érzelmi erő hat át; a többi a bohóc kétes igyekezete. Az egymással 

szövevényes dialogikus kapcsolatba hozott különböző spirituális és archetipikus elemek 

éppen a mindig jól eltalált emocionális hangsúlynak köszönhetően őrzik meg 

numinozitásukat, különlegesen ellentmondásos vitalitásukat, és nem válnak üres 

Maga a szerzői hang, megítélésem szerint, nem támogat sötét, 

kárörvendő, dehumanizáló erőket, bár a mű témájából következően állandóan ezeket 

mozgatja.

202sablonokká.

A félre- vagy a megértés mérlegét végső soron a Derrida-féle sokszor citált ”el- 

különböződés” (différance) hangsúlyai vonhatják meg. Kérdés, mi módon lehetséges 

mérni a mű valódi arányait és hangsúlyait anélkül, hogy a műben ábrázolt viszonyok

További kérdés, hogy mennyiben függenek ezek a 

hangsúlyok a műbe beépített technikáktól, és mennyiben múlnak a befogadási folyamat 

’’szeszélyein”.204

203dinamikáját leállítanánk.

202 ’’Azok, akik az archetípusok sajátos érzelmi tónusát nem ismerik fel, nem jutnak többre, mint 
hogy kusza mitológiai fogalmakat kapcsolnak össze, bizonyítandó, hogy minden mindent jelenthet — 
vagy egyáltalán semmit sem.” Jung C. G. A tudattalan megközelítése. — In: Jung C. G. Az ember 
és szimbólumai. Bp., 1993, 97. old.

”A nagy polifonikusok egyik alapelve... a hangok egyenlősége: egyetlen hangnak sem 
szabad uralkodnia a többi fölött, egyetlen hang sem lehet pusztán kíséret... a regény 
ellenpontozásának sine qua non feltétele: 1. a ’’vonalak” egyenrangúsága; 2. az együttes 
megbonthatatlansága. A regény polifóniája sokkal inkább költészet, mint technika.” Kundera M. 
idézett mű, 98-100. old.

A hermeneutika pl. hisz az értelem megközelíthetőségének lehetőségében, leszögezve, hogy 
”a megértés sohasem egy adott ‘tárgyhoz’ való szubjektív hozzáállás, hanem a hatástörténethez 
tartozik, s ez azt jelenti: a létéhez tartozik annak, amit megértünk.” Gadamer H. G. Igazság és 
módszer. Bp., 1984, 13. old. Hasonló álláspontot foglal el Belij is:«...познание имманентно 
предмету познания...». Белый А. О смысле познанния. — In: Белый А. Поэзия слова. О 
смысле познания. Петербург, 1922 / Chicago, 1968, 39. old.
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Összegzésképpen még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy belátva a cselekvés 

groteszk értelmetlenségének és mégis kikerülhetetlen szükségszerűségének kíméletlen 

dialektikáját, Andrej Belij regényének értelmi hangsúlyait föltétlenül a tudati szférákban 

kibontakozó belső történésekben kell keresnünk. Ezek összefüggései 

tárulnak fel az archetipikus megközelítésben, melynek során, reményeim szerint, sikerült 

bizonyítékokkal alátámasztanom a Pétervárheax fölvonultatott archetipikus funkciók 

különleges vitalitását, értékmegőrző erejét és a regény kompozíciójában betöltött 

kiegyensúlyozó szerepét. Az elemzés végén fölvázolt másik történet lélektanilag 

pontosan felépített, hiteles alaptörténetek modellszerű ismétlésén alapul.

A Pétervár archetipikus alaptörténete: bombarobbanás 

lakkozott házban.

Mindez következetesen igazolni látszik azt a kritikai irodalomban metaforaként 

használt tételt, mely szerint ez a regény, minden szokatlansága ellenére — nézetem 

szerint: éppen ez által — az emberi személyiség védelmében emel szót. Gondoljunk itt 

vissza a műfaji meghatározás eredményére: a Pé/ervárban heroikus keresés folyik, 

melynek tétje a kiút felmutatása a személyiség felbomlásának perspektívátlanságából. 

Belij ebben a művében ’’csak” a túlélésig jut el, s a regénytrilógia befejezetlensége miatt 

tovább nem is láthatunk.

A lélektani funkciók összetartó erejének ismeretében kísérletet tettem arra, hogy 

megvonjam a regényben káosz és koherencia mérlegét. Az archetipikus funkciók 

feltárása igazolta, hogy a freudi alaptörténet központi elvei meghatározó szerepet 

töltenek be a kompozícióban: a különbözőség és a hasonlóság dialektikája 

következetesen érvényesül, a végnek a kezdet általi meghatározottsága az elmesélt 

történet és a benne fölvonultatott motívumok szerint is igaz.

Az elemzés során kialakult általános benyomásom szerint a kaotikus, groteszk, 

parodisztikus felhangok, és a sivárság, kilátástalanság és zűrzavar, mint tartalmi 

dominanciák mellett a mű mélyebb rétegei felé közelítve egyre nagyobb 

szervezettséggel találkozunk. A regény archetipikus funkciói életszernek, hitelesek, a 

kétségtelenül többséget alkotó negatív tendenciák nincsenek teljesen híján a 

kiegyensúlyozó ellentétes pólusnak.

a

Ezzel szemben, az imént idézett Kundera azon a véleményen van, hogy ”a regény nem állít 
semmit”, csak kérdez. Kundera M. idézett mű, 100. old.
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A regényt rétegről rétegre feltárható azonos kompozíciós elvek fűzik egybe. A 

pozitív és negatív esztétikai értékek, a konstrukció és dekonstrukció 

jelenségei a művészi megformáltság tekintetében 

meglepő kiegyensúlyozottságot mutatnak (mely kezdeti 

várakozásaimhoz képest számomra is váratlan felfedezés). A kritika általában bírálja a 

szó és a képszerűség aránytalan túlburjánzását a műben, amely mögött háttérbe szorul az 

amúgy is következetlen és töredékes cselekmény. Rögtön másfelé billen azonban a 

mérleg nyelve, amint figyelembe vesszük, hogy a huszadik század embere újszerű 

módon tudatosította a nyelv, a szubjektum és az őt körülvevő világ kapcsolatát, és hogy 

éppen ennek a nyelv köré szerveződő újfajta tudatosságnak az egyik legelső képviselője 

Andrej Belij.
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