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TÉZISEK 

 

I. A disszertáció témája, a kutatás tárgya 

A doktori értekezés hat prózai szövegben vizsgálta az elbeszélésmód alakulását az orosz 

irodalomban a 19. és 20. század fordulóján. Az orosz vidék életét bemutató művek a 

provinciális szövegtípushoz tartoznak és egységes szövegkorpuszt alkotnak. Az értekezés 

elsődleges célja, hogy rávilágítsunk arra, mi jellemzi az elbeszélésmódot a nem nagyvárosi, 

provinciális szövegek esetében. Az elemzés egyik referenciapontja a provinciális szöveggel 

szemben a pétervári és moszkvai szöveg. Másik referenciapontként pedig a 19. század 

elbeszélésmódját jelölhetjük meg. Az értekezés komparatív szemléletű abban a tekintetben, 

hogy az elbeszélésmód és a szövegtípus kapcsán az elmozdulásra helyezi a hangsúlyt. Arra 

voltunk kíváncsiak, miben más a századforduló elbeszélésmódja a 19. századihoz képest, 

melyek azok a lényeges szempontok (kulcsmomentumok), melyeket a századforduló, 

pontosabban az 1890-től 1920-ig tartó periódus, át- és felül ír. Miként az értekezés alcíméből 

is kiderül, az elbeszélésmód és a keretként szolgáló provinciális szöveg mellett a kutatás 

három fogalomra koncentrál, nevezetesen az ösztönvilág és ehhez kapcsolódóan a mítosz és 

az archetípus narratív megjelenítéseire. E három, témánk szempontjából fontos fogalom 

tartalmi elemzése lehetővé tette a századforduló jellegzetes elbeszélésmódjának vizsgálatát. 

 

II. A kutatás módszere, szemlélete 

A kánont alkotó hat művet – Makszim Gorkij Okurov városka és Naplójegyzetek. 

Visszaemlékezések, Alekszej Remizov Szűnni nem akaró dobpergés (Неуёмный бубен), 

Jevgenyij Zamjatyin Vidéki történet (Уездное) és Leonyid Leonov A kisember vége és 

Egynémely epizód, amelyet Andrej Petrovics Kovjakin jegyzett fel Goguljov városában – 

három szempont felől közelítettük meg.  

A típusábrázolás felől történő vizsgálat során a művek szereplőinek jellemét és viselkedését 

bontottuk ki, a típusokat meghatározó motívumokra helyezve a hangsúlyt. Ezek a motívumok 

esetenként – éppen a szereplők ösztönvilágával való összekapcsolhatóságuk révén – 

átalakulhatnak archetípusokká, teret engedve a poétikai és motivikus elemzés mellett a 

kollektív tudattalan és az irodalmi emlékezés felőli értelmezéseknek. A szempont elméleti 



alapját Jung archetípus koncepciója és annak irodalmi elemzésbe történő átemelhetősége adja 

(lásd Frye és Meletyinszkij írásait e témakörben).  

A beszédmód szempont a mítosz, archetípus és ösztönvilág fogalmak nyelvi 

megjeleníthetőségére helyezte a hangsúlyt. A narrátor és a szereplők beszédének jellemzése, 

és az elbeszélés-aktus narratológiai struktúrájának feltárása egyben a századforduló szkáz-

beszédmódjának illusztrálásaként is szolgál. Vinogradov és Eichenbaum jól ismert szkáz 

fogalmát a modernebb szkáz megközelítésekkel (Muscsenko, Schmid, Drozda, Kljujev) 

ötvözve arra voltunk kíváncsiak, mi jellemzi a századforduló elbeszélésmódjának nyelvét. 

Azaz azokra a kérdésekre kerestük a választ, hogy mennyiben tér el ez a beszédmód a 

klasszikus leszkovi szkáztól, mi húzódik meg az eltérés hátterében, továbbá, hogy milyen 

jegyekben érhető tetten a nyelvi reprezentáltság mentén történő elmozdulás. Ennek 

feltárásához a szövegközeli olvasás mellett narratológiai megközelítést is alkalmaztunk.  

Legutolsó szempontunk a szövegek térszerkezetének feltárása térpoétikai megközelítésben. 

Az orosz vidék esetenként egy névvel vagy név nélkül rendelkező várost, máskor több 

helységet felölelő egységet jelent. A dolgozatban különös figyelmet fordítunk a zárt terek 

vizsgálatára. A térszerkezet elemzésekor Lotman, Scsukin és Regéczi megfigyeléseire 

támaszkodtunk. Mint Toporov és Bahtyin is írja, tér és idő nem létezhet egymás nélkül, így a 

térelemek feltárása mellett a térpoétikai megközelítés felől kiindulva a művek időkezelésével 

is foglalkoztunk.  

 

III. A kutatás eredménye, a disszertáció felépítése 

Az értekezés első, bevezető részében a provinciális és nagyvárosi szövegtípusokat jellemeztük 

röviden, azzal a céllal, hogy az értekezés lezárásakor lehetőség nyíljék rámutatni a 

szövegtípusok közötti különbségekre. Ezt követi az előbb bemutatott szempontok 

szakirodalmi áttekintése. Az értekezés elemzésekkel foglalkozó részében pedig ezen 

szempontok mentén vizsgáltuk a teljes szövegkorpuszt. A bevezető részt tehát a művek egyes 

szempontok alapján történő, analitikus módszert alkalmazó elemzése követi. Az egyes 

elemzéseket mindhárom szempont esetében összehasonlító elemzések zárják, melyeknek célja 

egyrészt rámutatni a szövegkorpusz összetartó elemeire, másrészt meghatározni a 19. századi 

elbeszélésmódtól való, fentebb már említett elmozdulást.   



A típusábrázolás szempontot bemutató alfejezet elemzései a kisembert emelik ki mint 

központi elemet. Következésképpen a motivikus analízis a kisember jegyeire világít rá, az 

elemzések azokat a jegyeket emelik ki, amelyek a klasszikus, 19. századi kisember és a 

századforduló provinciális szövegeiben megjelenített kisember közti eltérésekre mutatnak rá.   

A beszédmód szempontot taglaló alfejezet elemzései során arra kerestük a választ, milyenné 

alakul át a 19. századi műveket jellemző szkáz-beszédmód a századforduló műveiben. Ennek 

a kérdésnek a megválaszolásához a szerző–narrátor–szereplő modellt vettük alapul, a szkáz-

beszédmód Schmid által megállapított alapkövetelményeit szem előtt tartva azt vizsgáltuk, 

megtalálható-e mindhárom entitás az általunk elemzett művekben. Hiszen ez a beszédmód az, 

amely a századforduló kisemberének gondolkodásmódját és egyben a róla való gondolkodást 

a művekben reprezentálja. 

A térszerkezet szempontot vizsgáló alfejezetet négy elemzési szempont köré építettük fel. 

Írtunk a nézőpontról, amelyből a tér ábrázolódik, a tér határairól és elhatároltságáról, 

megállapítottuk a tér minőségét a különböző szembenállások működését megfigyelve. A 

vizsgálat tárgyát képezte továbbá a szereplők mozgása és az út, amit a cselekmény során 

bejárnak. A térszerkezet kapcsán végezetül annak is figyelmet szenteltünk, hogy a térhez és az 

úthoz kapcsolódóan milyen időkoncepció jellemzi a századforduló elbeszélésmódjának 

provinciális szövegeit.  

 

IV. Konklúzió 

Egyértelműen levonhatjuk az értekezés konklúziójaként azt, hogy a vizsgált periódus 

elbeszélésmódja lényeges pontokban tér el a 19. század elbeszélésmódjától. A 

szövegkorpuszba választott művek kisemberei az őket ért változás hatására – mivel azzal 

lépést tartani nem képesek – elállatiasodnak, kizárják magukat a társadalomból, mozdulatlan 

bábokká válnak, elszigetelődnek, elidegenednek. A 19. századi hősökből szereplőkké válnak, 

deheroizálódnak. Ezekben a művekben nem személyek vagy jellemek, hanem tulajdonságok 

ábrázolódnak, sőt egyes funkciókat betöltve éppen ezek a tulajdonságok vesznek részt a 

szüzsé alakulásában, a városi tér működésében. A kisember mozgásterének és mozgásra való 

képességének fokozatos eltűnése jeleníti meg a deheroizáció végső állomásaként értelmezhető 

személyiségvesztést, amellyel párhuzamosan a szövegekből a részvét is eltűnik. A 

századforduló kisemberét a gúnnyal, iróniával vegyes megvetés légköre veszi körül. 



A szövegek ennek a légkörnek a megteremtéséhez fordulnak a szkáz beszédmódhoz, amely a 

századforduló esetében a karakterisztikus és ornamentális szkáznak nevezett kategóriák 

keverékeként értelmezhető. A művek meglátásunk szerint egy olyan nyelv kialakítására 

tesznek kísérletet, amely képes hűen tükrözni a történelmi esemény okozta változás hatását a 

vidéki város életére. 

A vidéki Oroszországot bemutató cselekmények tere az elzártság, elszeparáltság szavakkal 

jellemezhető. Nemcsak a vidéki város terét, de a szereplők mozgásterét és mentális térképét is 

a korlátoltság jellemzi. Ehhez köthetően az idő is átalakul: a mindennapi rutin a cselekményt 

jóformán idő-nélkülivé teszi, így kerül szembe egymással lét és hétköznapi élet. Ez az 

„annulált” idő szolgál a történelmi idő kontrasztjaként, amely a hétköznapisággal szemben a 

jelentős változással bíró eseményt hangosítja fel.  

Noha a történelmi esemény éppen csak beszivárog a zárt térbe, jelentősége mégis hatalmas. 

Változást idéz elő, új korszak határát jelöli ki. A két idő találkozása, összeütközése jelenti a 

művekben ábrázolt problematika alapját. A századforduló elbeszélésmódja a provinciális 

szövegtípus keretein belül a történelmi változást mitizálja, azt példázva, hogy a történelmi 

esemény hatására az emberi sorsok kilátástalanná válnak, tehetetlenségbe fulladnak, ami a 

már említett személyiségvesztéshez vezet. Ezek a művek azt rögzítik, hogy a század eleji 

eseményekkel (1905-ös, 1917-es forradalom) teli történelmi idő a vidéki várost kimerevíti, a 

szereplőket bábbá, tárggyá változtatva cselekvésképtelenné teszi. A történelmi esemény kerül 

szembe a zárt tér eseménytelenségével, a történelmi, előrehaladást mutató idő a vidéki város 

ciklikus, mindennapi, rutinszerű idejével. E két idő ütközése, a változás kényszerűsége és a 

változásra való képtelenség az, ami meglátásunk szerint a századforduló elbeszélésmódját a 

típusábrázolás, a beszédmód és a térszerkezet szintjein egyaránt meghatározza, és ami egyben 

a 19. századi elbeszélésmódtól való elmozdulást is indokolja, kijelölve annak főbb pontjait.  
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