
 

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

ELBESZÉLÉSMÓD AZ OROSZ PRÓZÁBAN A TIZENKILENCEDIK ÉS HUSZADIK 
SZÁZAD FORDULÓJÁN. 

 

A MÍTOSZ, AZ ARCHETÍPUS ÉS AZ ÖSZTÖNVILÁG NARRATÍV 
MEGJELENÍTÉSEI. 

 

 

 

 

ZIMMERMANN GERDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. 



Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar 

 

Doktori Disszertáció 

 

Zimmermann Gerda 

 

Elbeszélésmód az orosz prózában a tizenkilencedik és huszadik század fordulóján. 

A mítosz, az archetípus és az ösztönvilág narratív megjelenítései. 

 

 

 

 

 

Irodalomtudományi Doktori Iskola 

Dr. Lukács István egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője 

Orosz irodalom és irodalomkutatás  
– összehasonlító tanulmányok, doktori program 

Dr. Kroó Katalin egyetemi tanár, a program vezetője 

A bizottság tagjai és tud. fokozatuk:  

Dr. Szabó Tünde PhD, egyetemi adjunktus 

Dr. Bagi Ibolya CSc, egyetemi docens 

Dr. Gyöngyösi Mária PhD, habilitált egyetemi docens 

Dr. Kalafatics Zsuzsanna PhD, egyetemi adjunktus 

Témavezető és tud. fokozata: Dr. Nagy István CSc, habilitált egyetemi docens 

 

 

Budapest, 2017. október 27.

 



  



Tartalom  

Bevezetés ............................................................................................................................... 4 

A disszertáció céljának meghatározása .......................................................................... 4 

Pétervári szöveg ................................................................................................................. 7 

Moszkvai szöveg ................................................................................................................ 9 

Provinciális szöveg .......................................................................................................... 11 

Az elbeszélésmód a típusábrázolás felől ......................................................................... 19 

Az elbeszélésmód a beszédmód felől .............................................................................. 27 

Az elbeszélésmód a térszerkezet felől ............................................................................. 38 

A saját–idegen oppozíció mint összetartó elem ............................................................... 43 

Elemzések ............................................................................................................................ 46 

A művek összefoglaló bemutatása az eseményesség felől .............................................. 46 

Típusábrázolás ................................................................................................................. 49 

Gorkij: Okurov városka ................................................................................................ 49 

Gorkij: Naplójegyzetek. Visszaemlékezések ................................................................. 55 

Zamjatyin: Vidéki történet ............................................................................................ 58 

Remizov: Szűnni nem akaró dobpergés ....................................................................... 66 

Leonov: Egynémely epizód, melyet Andrej Petrovics Kovjakin jegyzett fel Goguljov 
városában ..................................................................................................................... 75 

Leonov: A kisember vége ............................................................................................. 83 

A művekben ábrázolt kisember .................................................................................... 91 

Beszédmód ....................................................................................................................... 97 

Gorkij: Okurov városka ................................................................................................ 98 

Gorkij: Naplójegyzetek, Visszaemlékezések ............................................................... 101 

Zamjatyin: Vidéki történet .......................................................................................... 104 

Remizov: Szűnni nem akaró dobpergés ..................................................................... 107 

Leonov: Egynémely epizód, melyet Andrej Petrovics Kovjakin jegyzett fel Goguljov 
városában ................................................................................................................... 113 

Leonov: A kisember vége ........................................................................................... 123 

A műveket jellemző beszédmód ................................................................................ 129 

Térszerkezet ................................................................................................................... 135 

Gorkij: Okurov városka .............................................................................................. 135 

 



Gorkij:  Naplójegyzetek. Visszaemlékezések .............................................................. 141 

Zamjatyin: Vidéki történet .......................................................................................... 143 

Remizov: Szűnni nem akaró dobpergés ..................................................................... 148 

Leonov: Egynémely epizód, melyet Andrej Petrovics Kovjakin jegyzett fel Goguljov 
városában ................................................................................................................... 152 

Leonov: A kisember vége ........................................................................................... 157 

A tér jellege a századforduló elbeszélésmódjában ..................................................... 163 

A történelmi idő és a századforduló elbeszélésmódja ....................................................... 166 

Bibliográfia ........................................................................................................................ 173 

 



4 
 

 

Bevezetés 
 

A disszertáció céljának meghatározása 

 

Az elbeszélésmódot a disszertáció keretein belül három nézőpont felől közelítjük meg. Az 

egyes műveket a típusábrázolás, a beszédmód és a térszerkezet vonatkozásában vizsgáljuk, 

e területek feltárásához poétikai, narratológiai és térpoétikai megközelítéseket 

alkalmazunk. Meglátásunk szerint ugyanis a szempontok és megközelítések együttes 

vizsgálata és alkalmazása ad átfogó képet a címben századfordulóként megjelölt időszak 

vidéki életet bemutató szövegkorpuszának elbeszélésmódjáról. Fontosnak tartjuk már itt 

kiemelni, hogy a századforduló megnevezés jelen dolgozat keretein belül nem az 

irodalomtörténeti korszakolást jelzi − mindegyik mű már a 20. században keletkezett, 

egyes művek pedig az 1920-as évek végén íródtak −, hanem arra a változásra kívánja 

helyezni a hangsúlyt, amely a kiválasztott művekben a 19. századi referenciapontokhoz 

képest megfigyelhető.  

Ennek a változásnak az illusztrálásaként kerültek a disszertáció szövegkorpuszába 

Makszim Gorkij Okurov városka és Naplójegyzetek. Visszaemlékezések; Alekszej Remizov 

Szűnni nem akaró dobpergés (Неуёмный бубен1); Jevgenyij Zamjatyin Vidéki történet 

(Уездное); Leonyid Leonov A kisember vége és Egynémely epizód, amelyet Andrej 

Petrovics Kovjakin jegyzett fel Goguljov városában című művei.2 Az írásokat már első 

olvasatra összeköti az, hogy mindegyik írás a periférián, vidéki (kis)városban élő 

kisembert ábrázolja. Mint látni fogjuk, emellett számos egyéb olyan közös pont van, amely 

nemcsak a szövegeket szervezi egységbe, hanem a századforduló elbeszélésmódjára 

vonatkozóan is enged következtetéseket levonni.  

                                                           
1 Zárójelben közöljük a művek eredeti címét abban az esetben, ha a mű nem jelent meg magyar fordításban. 
2 Emellett, az elemzések során kitérünk még Zamjatyin Áradás és Barlang című elbeszéléseire is, amelyek 
ugyan nem tartoznak a törzskorpuszhoz, de a kapcsolódási pontok miatt lényegesek. 
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A művek egységes szövegkorpuszt alkotnak, a provinciális szöveghez3 mint 

szövegtípushoz tartozóan. A provinciális szöveg körülhatárolásakor kiindulópontunk az ún. 

„pétervári szöveg” – azt vizsgáljuk meg, hogy miben mozdul el a provinciális szöveg a 

pétervári szöveghez képest. A provinciális szöveg ugyanakkor leginkább keretként szolgál, 

a disszertáció fő célkitűzése  ̶  a szövegtípus három választott szempontból történő 

elemzésén keresztül  ̶  az elbeszélésmód részletes bemutatása a századfordulónak nevezett, 

de ténylegesen az 1920-as évek végéig tartó periódusban. Hipotézisünk szerint ugyanis 

ennek a periódusnak az elbeszélésmódja lényegesen eltér a 19. századi elbeszélésmódtól, 

kulcsfontosságú momentumait írja át- és felül, új nyelvet hozva létre, amely egyben a 

gondolkodásmódot is új távlatokba helyezi. Az áttekinthetőség elvét szem előtt tartva az 

elmozdulást és a szövegeket is a fentebb meghatározott három szempont – a 

típusábrázolás, a beszédmód és a térszerkezet – köré csoportosítva elemezzük.  

Az elbeszélésmódot jelen dolgozatban tág értelemben alkalmazzuk. Egyrészt úgy tekintünk 

rá mint poétikai fogalomra, melynek középpontjában a „hogyan” kérdés áll, ahol is az 

elbeszélésmódot mindazon stílusjegyek, motívumok alkotják, amelyek a művek 

szereplőinek jellemrajzát adják. Másrészt elbeszélésmód alatt azt a narratológiai 

meghatározást is értjük, amely a „hogyan” kérdéssel szemben a „mit” kérdésre válaszol, 

azaz magáért a történetmondásért, az elbeszélésért, a beszédmódért felel. Harmadrészt 

jelen értekezés keretein belül elbeszélésmód az a térpoétikai jelenség is, amely a tér ̶ idő 

kontinuumban egymás mellé állítja a történetet és az ábrázolt jellemeket.  

Az elméleti bevezető után, amely a három szempontot körültekintően bemutatja, az egyes 

művekről adunk rövid leírást. Egyrészt azért, mert a szövegkorpuszt alkotó művek kevéssé 

a köztudatban lévő alkotások, másrészt azért, mert az eseményességet olyan 

szövegszervező mozzanatként tartjuk számon, amely lehetővé teszi a művek összefoglaló 

bemutatását. Az eseményesség a provinciális szöveg időkezelése és a művek idejében zajló 

történelem viszonyának fényében nyeri el fontosságát, a kapcsolat minőségére a 

disszertáció lezárásakor térünk majd ki. Ezeket az összefoglaló leírásokat követik a három 

választott szempont köré csoportosított műelemzések, melyek az egyes művek külön-külön 

történő bemutatása mellett a komparatív vizsgálatot is tartalmazzák. 

                                                           
3 Az orosz szakirodalomban a „provincialnij tyekszt” elnevezés szerepel, ennek megfelelőjeként a 
disszertációban a „provinciális szöveg” elnevezést használjuk. A provincia az orosz vidéket jelöli; a dolgozat 
későbbi részében fejtjük ki részletesen, mit ért a szakirodalom „orosz vidék” alatt. 
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Ahhoz, hogy megértsük, mi indokolta a disszertáció szövegkorpuszát alkotó művek 

kiválasztását, először magáról a provinciális szövegről kell szólnunk. Provinciális szöveg 

azonban csak valaminek a relációjában létezhet, amit jelen esetben a pétervári szöveg és az 

ahhoz szervesen tartozó moszkvai szöveg mint referenciapont jelöl ki. Ezért a 

következőkben ennek a három szövegtípusnak a bemutatására vállalkozunk. A pétervári és 

a moszkvai szöveg nagyvárosi locust jelöl ki, konkrét geográfiai körülhatároltsággal bír. A 

provinciális szöveg ezzel szemben minden, ami nem nagyvárosi, a konkrét hellyel 

szemben absztrakt térrel rendelkezik. Egymás mellett szereplésük és 

összehasonlíthatóságuk mégis alapvető, hiszen Toporov definíciója óta a pétervári szöveg 

origóként szolgál, minden egyéb szövegtípus, ahogy a moszkvai is, hozzá való 

viszonylatában nyer értelmet. Minden esetben, amikor a disszertációban a „vidéki 

(kis)város” elnevezést használjuk, a nagyvárossal, azaz Pétervárral és/vagy Moszkvával 

szembeni ellentétét kívánjuk hangsúlyozni. Nem a város méretére vagy jelentőségére 

utalunk tehát e helyeken, még ha a magyar elnevezés ezt is sugallaná.  

 

  



7 
 

Pétervári szöveg 
 

Amikor lokális szövegekről értekezünk, a pétervári szöveg elsődleges helyet foglal el, 

referenciapontként működik. A provinciális szöveg pétervári szöveghez viszonyításának 

jogosultságát az is adja, hogy minden lokális szöveg hipertextusként viselkedik. 

Hipertextusnak nevezzük „azon megnyilatkozások csoportját, amely időben vagy térben 

lehatárolt, amit jellemez a tartalmi, a szituatív és stílusbeli egységesség, a megszólító és 

megszólított kellőképp meghatározott pozíciója.”4 A provinciális szövegek kapcsán 

kiindulópontjaként tehát a pétervári szöveg szolgál. A konkrét elemzéseket, éppúgy mint a 

provinciális szöveg mint terminus jogosultságát a választott szempontok – típusábrázolás, 

beszédmód és térszerkezet – felől közelítjük meg, ezek kerülnek előtérbe a pétervári 

szöveg fogalmának áttekintésekor is. 

A pétervári szöveg meghatározásakor leginkább Toporov írásaira támaszkodhatunk. A 

pétervári szöveg megszületését Puskin, Gogol, Dosztojevszkij alapszövegeihez köthetjük, 

hanyatlását Vaginov írásai jelölik ki. Pétervári szövegről Vaginov után is beszélhetünk, 

aktualitása a mai napig érvényes. Lényeges Toporov azon megállapítása, hogy a pétervári 

szöveg egységét nem is annyira az elemek szembetűnő hasonlatossága, hanem az az 

egységes irány adja, amely a lelki újjászületéshez vezető utat keresi. Éppen ezért tartozik 

bele a pétervári szöveg jelenségébe az orosz történelem, kultúra és nemzettudat 

legfontosabb kérdéseire adható válasz keresése is. A pétervári szöveg definíciója 

szempontjából még lényegesebb az az ellentmondásosság, amely önmagában jellemzi a 

pétervári szöveget, és amit Toporov a kultúra és a természet kettős hatalmának egy időben 

és térben történő megvalósulásával magyaráz. „Az egyik pólust azok a leírások alkotják, 

amelyeket a víz, mocsár, eső, szél, köd, zavarosság, nedvesség, homály, sötétség stb. 

(természet) és a […] torony, csúcs, kupola, sugárút, tér, rakpart, palota, vár stb. (kultúra) 

ellentéte alkot.”5 De az ellentétesség a két területet önmagában is jellemzi: a természetben 

éppúgy megjelenik az állott víz, a hideg, a homályos táj, mint a naplemente, a friss levegő. 

Ugyanígy egyszerre van jelen a kultúra szférájában a zárt, piszkos, odú-szerű és a nyílt, 

                                                           
4 КУПИНА Н.А., БИТЕНСКАЯ Г.В.: Сверхтекст и его разновидности. В.: КУПИНА Н. А., МАТВЕЕВА Т. В. 
(ред.): Человек–Текст–Культура: Коллект. Монография. Изд-во УрГУ, Екатеринбург, 1994., 215. 
Továbbá hipertextus azon szövegek összessége, amely gondolati és nyelvi egészként értelmezhető (МЕДНИС 
Н.Е.: Сверхтексты в русской литературе. Издат. ННРУ, Новосибирск, 2003.). 
5
 TOPOROV V. NY.: Pétervár és a pétervári szöveg az orosz irodalomban. In.: NAGY I. (szerk.): Történelem és 

Mítosz. Szentpétervár 300 éve. Argumentum, Bp., 2003, 332. 
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szabad tér. Főleg Dosztojevszkij műveire támaszkodva, Toporov a pétervári szöveg nyelvi 

elemei közé a belső állapotnak, a természetnek, a kultúrának, a végletesség 

kifejezésformáinak, a legmagasabb rendű értékeknek, a családneveknek és a metanyelvi 

leírásnak az elemeit, illetve a pétervári szöveget jellemző predikátumokat és általános 

operátorokat sorolja, megkülönböztetve ezek negatív és pozitív pólusát. 

Lotman a pétervári szöveg kapcsán tanulmányában azt hangsúlyozza, hogy a művekben 

kirajzolódó Pétervárban a természetes áll szemben a mesterségessel, az őselem a 

kultúrával. A város egységét az építészeti alkotások, a városi szokások, a városterv, az 

utcanevek alkotják. Kiemeli továbbá, hogy Pétervárnak a történelmet pótlandó sajátos, a 

várossal szervesen eggyé formálódott mitológiája született: „a mítosz kitöltötte a 

szemiotikai űrt”.6 Ezt a mítoszt a valószerűtlenség, a teatralitás, az eszkatologikus 

képzetek, a fantasztikus történetek jellemzik. A pétervári szöveg térszerkezetével Lotman 

Gogol prózájával kapcsolatban foglalkozik.7 Részletesebben Az orr és a Nyevszkij 

Proszpekt írásokat mutatja be: arra a megállapításra jut, hogy a „Pétervári elbeszélések 

világa – merev és térbelileg a saját territoriális konkrétságába zárt világ”.8 Az említett 

pétervári szövegeket kétféle tér jellemzi: megtalálható bennük a hétköznapi, reális és a 

bürokratikus, fiktív tér.  

 

A pétervári szöveget jellemzik a várost leíró szófordulatok, aforizmák, ugyanakkor 

észrevehető az a Gogoltól elinduló nyelvhasználat, amely a szkáz előfutárának nevezhető. 

A pétervári szövegnek sajátos nyelvhasználata, egyéni beszédmódja van. „A pétervári 

szófordulatok, mondák, legendák, mítoszok jelentik azt a verbális örökséget, amelyen 

keresztül a pétervári szöveg és a város is megnyilvánul: minden szociolektusban, így a 

pétervári diszkurzusban is, olyan kötelező kategóriák, obligát szófordulatok, általánosító 

sztereotípiák és nyelvi közhelyek léteznek, melyeken kívül az adott szociolektust beszélő 

egyén, a nyelv hordozója sem beszélni, sem gondolkodni […] nem képes.”9 Ehhez a 

beszédmódhoz kapcsolódik továbbá a mítosz is, amely a pétervári szöveg kapcsán kiemelt 

jelentőséggel bír a várost meghatározó „történelmi deficit” miatt.  
                                                           
6 LOTMAN Ju. M.: Pétervár szimbolikája és a város szemiotikájának problémái. In.: NAGY I. (szerk.): 
Történelem és Mítosz. Szentpétervár 300 éve. Argumentum, Bp., 2003, 136. 
7
 LOTMAN Ju. M.: A művészi tér problémája Gogol prózájában. In.: KOVÁCS Á., V. GILBERT E. (szerk.): 

Kultúra, szöveg, narráció. Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs, 1994. 
8
 LOTMAN.: i.m., 168. 

9
 NAGY I.: Történelem és Mítosz. In.: NAGY I. (szerk.): Történelem és Mítosz. Szentpétervár 300 éve. 

Argumentum, Bp., 2003, 456. 
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Moszkvai szöveg 
 

A pétervári szöveg ellenpontjaként a szakirodalom az ún. „moszkvai szöveget” határolja 

körül, amit legtöbb esetben a két város közti szembetűnő ellentét indokol. A moszkvai 

szöveg jelen dolgozatban történő tárgyalását az indokolja, hogy ugyanúgy, mint a 

pétervári, nagyvárosi szöveg, szemben a provinciális szöveggel. A moszkvai szöveg a 

pétervári szöveggel parallel értelmezhető, de Moszkva ráhatása is érezhető a pétervári 

szöveg kapcsán. Toporov, ugyanúgy mint Lotman, hangsúlyozza, hogy a pétervári szöveg 

és Pétervár Moszkvával összehasonlításban értelmezhető, olyannyira, hogy „a pétervári 

szöveg Pétervár-képe számos tekintetben Moszkva mitologizált ellenmodelljeként épül 

fel”.10 Ebben az összehasonlításban Moszkva egyrészről családias, spirituális, természetes, 

míg Pétervár lélektelen, hivatalos, természetellenes. Másrészről viszont Pétervár magán 

hordozza a civilizáció, kultúra jegyeit, szemben az ősi, kaotikus, falu-szerű Moszkvával.  

Minden lokális szöveg – a pétervári, a moszkvai és a provinciális szöveg – esetében, az a 

kiinduló kérdés, hogy a korpuszt alkotó műveket mi köti össze, azaz megnevezhető-e egy 

meghatározott locushoz tartozás vagy valamely egységesítő koncepció. A moszkvai szöveg 

esetében ezek Surupova11 szerint: a forrásmítosz; a cselekmény helyének strukturális, 

cselekményalakító fontossága, amely a helyet egyben az irodalmi hős státuszára emeli; a 

moszkvaiak sajátságos kinézete és a város mint térség sajátos művészi tulajdonságai. 

Általánosságban Moszkva zárt világként, az imádkozás és megbánás városaként 

illusztrálódik, különös hangsúlyt kap nőneműsége (Moszkva-anyácska), ahogy a szövegek 

hősnői12 is. Pétervárral összehasonlítva – írja Toporov – Moszkva kényelmes, szabad, 

reményteli, ahol a család, nemzetség, tradíció lényeges szerepet kap. Ezt tükrözi, hogy a 

moszkvai szövegben „a ház kényelmes helyként ábrázolódik, ahol az ember biztonságban 

érzi magát, olyan helyként, amely a családdal, gyermekneveléssel, otthoni ünnepekkel 

                                                           
10 TOPOROV V. NY.: Pétervár és a pétervári szöveg az orosz irodalomban. In.: NAGY I. (szerk.): Történelem 
és Mítosz. Szentpétervár 300 éve. Argumentum, Bp., 2003, 323. 
11 ШУРУПОВА О. С.: Московский текст русской литературы и его герои. // Русская речь, 2011/1, 97–
102. 
12 Surupova megállapítása szerint, mely részben Toporov írására is támaszkodik, a moszkvai szöveg hősnői 
istenfélő szüzek, míg Pétervárt a rosszéletű nők népesítik be. 
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kapcsolatos”.13 A vidékről Moszkvába érkező hősök célja megtalálni sorsukat, 

boldogságukat. A moszkvai szöveg cselekménye sokszor tavasszal zajlik, ami a hősnőkhöz 

kapcsolódóan a fiatalság, ártatlanság érzetét erősíti. A fiatal lányok mellett a moszkvai 

szöveg szereplői az éltes, bölcs anya szerepét betöltő hölgyek, akik tanácsot adnak, 

bátorítanak. Surupova meglátása szerint Moszkvában éppen akkor könnyű élni, ha 

követjük az anyai tanácsokat. „Moszkva […] mint áldott fiatal lány ábrázolódik (gorod 

gyeva), ahol a jó és a rossz közti harc a jó győzelmével zárul, és amelynek lakói […] végül 

elnyerik megérdemelt boldogságukat.”14
 

A moszkvai szöveg a pétervári szöveg ellenpólusaként, annak mintájára született meg, ami 

épp ezért meg is kérdőjelezi a moszkvai szöveg mint önálló jelenség létjogosultságát. A 

moszkvai szöveg létét mind Toporov, mind Mednyisz15 vitathatónak tartja, mivel az 

szerkezetében nem olyan egységes, nem olyan homogén, mint a pétervári szöveg. 

Mednyisz meglátása szerint, noha számos mű cselekménye játszódik Moszkvában és 

illusztrálja Moszkvát különböző nézőpontokból, annak ellenére nem beszélhetünk a művek 

által megrajzolt Moszkva-képről, hogy a város kodifikációja tartalmaz közös elemeket. A 

pétervári szöveggel egyenértékű moszkvai szöveg kialakulásához nem elegendő a közös 

lokalizáció, szükséges ezen kívül a szöveg-egységet megteremtő elemek megléte is. 

Ugyanakkor a moszkvai szöveg jogosultságát éppen a Pétervár-Moszkva kultúratörténeti 

oppozíció magyarázza.  

A disszertációnak nem feladata annak megválaszolása, létezik-e moszkvai szöveg, jelen 

résszel csupán azt kívántuk példázni, hogy a pétervári szöveg mintájára beszélhetünk mind 

moszkvai, mind egyéb lokális szövegekről, melynek egyik fajtája a provinciális szöveg. 

 

 

 

 

                                                           
13

 ШУРУПОВА: там же, 98. 
14 ШУРУПОВА: там же, 102. Érdekes szembenállásról számol be e helyütt Surupova: „a moszkvai szöveg 
egyik kulcsszava a sztaruska, addig a pétervári szövegben leggyakrabban a sztaruha szerepel”. Mindkét szó 
az idős asszony megfelelője, de a sztaruska pozitív attribútumokat és megítélést, míg a sztaruha negatív 
minőséget kap. (ШУРУПОВА: там же, 101.) 
15 МЕДНИС Н.Е:. Венеция в русской литературе. Изд-во Новосиб. ун-та., Новосибирск, 1999. 
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Provinciális szöveg 
 

Mielőtt bemutatnánk a provinciális szöveget, nem nagyvárosi szövegtípusról értekezvén, 

érdemes kitérnünk arra az udvarházi szövegtípusra, amelyet Scsukin vizsgál könyvének16 

Udvarházi szöveg az orosz irodalomban című fejezetében. Az udvarházi szöveg 

definiáláshoz Scsukin a nemesi fészek (dvorjanszkoje gnyezdo, дворянское гнездо) 

fogalmából indul ki. Meglátása szerint a nemesi fészek rendelkezik egy sajátos mítosszal, 

amely költői, leírja lakóinak lelki mélységeit, és amelyet a tájleírások jellemeznek. Ez a 

mítosz nem más, mint mítosz a szépségről. A szövegtípushoz társuló mítosz-jelleg a 

pétervári szöveg kapcsán is lényeges, a szövegtípus egyik szükséges eleme. Scsukin mítosz 

alatt azokat a képzettársításokat érti, amelyek az udvarházi életminőséghez kapcsolódnak. 

Mítosz alatt érti Scsukin továbbá „a valóság helyettesítését a vágyottal és annak kivetítését 

a történelemre”, anélkül, hogy „a valóságot szándékosan elferdítené”.17 A mítosz 

elsődleges célja a hangulat megteremtése, ami fontosabb a gondolatiság közvetítésénél. 

Scsukin munkájában a mítoszt „valamely jelenség vagy probléma olyan egyszerűsítő, 

egyoldalú és ezért népszerű értelmezéseként” definiálja, amely „rámutat [e jelenség vagy 

probléma – Z.G.] őszinte lényegiségére. Azaz a mítosz – csodálatos egyszerűsítés.”18  

Nemcsak a mítosz, hanem az udvarházi szövegtípus mint jelenség kapcsán is a pétervári 

szöveghez csatol vissza Scsukin. A pétervári szöveg leglényegesebb kitételének annak 

mitologikus voltát tartja, melyhez pontosan körülhatárolható hely és geokulturális locus 

tartozik. Scsukin elképzelése szerint tehát ez lenne szükséges egy adott szövegtípus 

determinálásához? Nem éppen. Az udvarházi szöveg ugyanis nem rendelkezik 

meghatározott hellyel. Az udvarházi szövegek gyakorisága, „a strukturális és 

mítoszteremtő modell produktivitása, továbbá a stabil szemantikai együttes és a szüzsés-

kompozícionális, tárgyi-képi és stilisztikai-poétikai sablonok”19 mégis megteremtik annak 

a lehetőségét, hogy különálló udvarházi szövegtípusról beszéljünk.  

Az udvarházi szövegtípus meghatározó jegyei közé Scsukin a jelentéssel teli 

kifejezőkészséget, az egyéb struktúráktól való elhatároltságot és a belső szervezettséget 

sorolja. „Az udvarházi szöveg olyan szövegcsoportot alakít ki magából, amely izomorf, 

                                                           
16

 ЩУКИН В. Г.: Российский гений просвещения. Москва, Росспен, 2007. 
17

 ЩУКИН: там же, 197. 
18

 ЩУКИН: там же, 202. 
19

 ЩУКИН: там же, 317. 
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formális és tartalmi viszonylataiban konkrét szövegeket tartalmaz, amelyek [az udvarházi 

szöveg – Z.G.] variánsaként lépnek fel.”20 A szövegtípus további jegyei Scsukin szerint az 

udvarházra jellemző kronotoposz, azaz a derűs, békés életmód, a természetközeliség, ami a 

hősök lelkületében is megjelenik; a melankolikus, lírikus gondolatiság; az elégikus 

hangnem; a szerző fölénye az ábrázolt világ felett és a szerzői hang és a hős szólamának 

megegyező volta az ideológiai és stilisztikai szempontok tekintetében. 

A pétervári és az udvarházi szöveg közti közös pont, hogy mindkét szöveg rendelkezik 

szövegkóddal, még ha azok eltérő minőségűek is. Scsukin a szövegkód meghatározásakor 

Lotmanra hivatkozik, aki szerint a szövegkód a szövegtípus mitologikus és ideologikus 

tartalmát jelöli. Ehelyütt is lényeges a két szövegtípus legkülönbözőbb jellegére rámutatni, 

nevezetesen arra, hogy míg a pétervári szöveg Pétervárhoz köthető, és így mint locus 

egyedülálló, addig az udvarházak Oroszországban mindenhol megtalálhatóak. Scsukin 

mégis úgy véli, hogy az udvarházi szöveg rendelkezik szöveg-kóddal: „a klasszikus orosz 

irodalom udvarházi szövege az édenből való kiűzetés elégikus nosztalgiáját fejezi ki”.21  

Scsukin azon kitétele, hogy egy szövegtípus meghatározásához nem feltétlenül szükséges a 

geográfiai locus, számunkra messzemenően lényeges. A provinciális szöveg sem tudhat 

magáénak egyértelmű locust, ezért is neveztük fentebb a konkréttal szemben absztrakt 

térnek. Ezt az absztrakt teret feleltethetjük meg leginkább az orosz vidékkel, amihez 

elengedhetetlen meghatározni, mit értünk vidéki Oroszország alatt. A vidék „állam az 

államban, mely saját rendjének és viselkedési normáinak megfelelően él”.22 A vidék, 

olvashatjuk Az orosz kultúra geopanorámája23 című tanulmánykötet előszavában, nemcsak 

geográfiai, hanem különböző kulturális kódokra épülő szemiotikai tér is. Ez a 

meghatározás lehetővé teszi, hogy a vidéket leíró szövegelemzések részeként képet 

kapjunk arról, hogyan változik a vidéki (kis)városi élethez tartozóan az önmeghatározás, az 

önállóság és az a tempó, amelyben a szellemi kultúra fejlődik. Bármely geográfiai 

objektum – így a disszertációban tárgyalt vidéki Oroszország textuális reprezentációja is – 

összetett: kultúrát, mentalitást és emberi minőséget felölelő jelenség. A vidéket 

megjelenítő szövegekben egyszerre érvényesülnek a népi, folklór elemek és a világi 

                                                           
20

 ЩУКИН: там же, 317–318.  
21

 ЩУКИН: там же, 318. 
22 МИЛЮГИНА Е. Г, СТРОГАНОВ Н. Г.: Текст пространства. Фрагменты словаря «Русская Провинция» 
ч. 2. // Лабиринт. Журнал соц–гум. исследований, 2012, 34. 
23

 ЗАЙОНЦ Л. О. (отв. ред.): Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локальные тексты. 
Языки славянской културы, М., 2003. 
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kultúrához kötődő univerzálék24, mely utóbbihoz sorolhatók a kollektív tudattalan részét 

képező archetipikus képek is. Lavrenova25 tanulmánya szerint a társadalmi tudatban vagy a 

művészi alkotásokban rögzült geográfiai objektum a kulturális táj elválaszthatatlan részét 

képező „helyről alkotott kép”-ként (образ места, sense of place) definiálható. A „helyről 

alkotott kép” magában foglalja a hely jellemzőinek vizuális és esztétikai jegyeit, a helyhez 

fűződő érzelmi tölteteket és a hely szimbolikáját. Mivel a kultúra és a tér kölcsönviszonya 

az archaikus tudatban gyökerezik, ezért „abban az esetben, ha a kultúra archaikus és 

mitologikus síkjai aktualizálódnak, a geográfiai objektum […] az emberi tudat 

archetípusainak kifejező eszközévé lép elő”26, azaz a város tulajdonképpen az emberi 

psziché működését fejezi ki. A kulturális táj jelrendszerként működik, ahol a jel szerepét a 

geografikus objektumok és a kulturális táj elemei töltik be, míg jelöltként az archetípusok27 

működnek. Ekként a tér szimbolikus jelentést is hordoz, melyben a világkép, a világnézet 

is megnyilvánul. 

 

Érdekes vetületét adja a témának, ha megnézzük, az egyes írók hogyan vélekednek a 

vidéki Oroszországról. Mint azt Markicseva28 tanulmányában olvashatjuk, Gorkij 

leveleiben többször írt a vidéki kisvárosokról, melyeket összefoglaló néven nevez 

Okurov29 városnak. Utazásai során sok vidéki várost megismert, leveleiben említi ezek 

közül Kazanyt, Szamarát, Tvert, Szmolenszket. „De igazán közelről Arzamaszban 

ismerkedett meg Gorkij a vidéki városi élettel, 1902-ben […] Ennek a városnak a vonásai 

voltak egyértelmű hatással az Okurov városka jellemzésére.”30 Markicseva ezek alapján jut 

arra a megállapításra, hogy Gorkij behatóan ismerte a vidéki városok lakosait és életét, és 

                                                           
24 Erről ír Nyekljudov Eredetiség és univerzalitás a népi kultúrában (a probléma felvetéséhez) című 
tanulmányában (НЕКЛЮДОВ С. Ю.: Самобытность и универсальность в народной культуре (к 
постановке проблемы). В.: ЗАЙОНЦ Л. О. (отв. ред.): Геопанорама русской культуры: Провинция и ее 
локальные тексты. Языки славянской културы, М., 2003., 15–23.) 
25 ЛАВРЕНОВА О. А.: Образ места и его значение в культуре провинции. В.: ЗАЙОНЦ Л. О. (отв. ред.): 
Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локальные тексты. Языки славянской културы, М., 
2003., 413–427. 
26

 ЛАВРЕНОВА О. А.: там же, 413. 
27 „A többé-kevésbe elterjedt archaikus szimbólumok valamilyen formában minden lokális-kulturális tájban 
jelen vannak”, melyek közé példaképp Lavrenova az utat, a folyót, a hidat, a dombot sorolja (ЛАВРЕНОВА 

там же). 
28 Маркичева О. Г.: Провинциальная жизнь в повести М. Горького «городок окуров». В: Фортунатова 
Н. М. (ред.): Жизнь провинции как феномен духовности, Всероссийская научная конференция с 
международным участием 14-15 ноября 2008 г. Нижегородский государственный университет имени 
Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород, 2008. 
29 Egyes értelmezések szerint a névválasztást az „okurov” szó tövét képező окуривать (okurivaty) „füstöl” 
ige indokolja.  
30 МАРКИЧЕВА: там же. 
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az Okurov városka jellemzésével ezeknek a városoknak gyűjtötte egybe leglényegesebb 

tulajdonságait. Gorkij későbbi tanulmányaiban31 is ír a vidéki Oroszországról: „az Okurov 

városkák az ostoba kispolgárság fészke, a lusta eszű embereké, a kicsinyes élősködőké […] 

ahol nap mint nap, szüntelenül folyik a vakok állati individualizmusának, az önimádásnak, 

az önzésnek, az egoizmusnak, az irigységnek, a kegyetlenségnek és mindennemű 

galádságnak a kisstílű harca”.32  

 

Gorkij emellett Beszélgetés a mesterségről című tanulmányában külön foglalkozik a vidéki 

kisember különböző típusaival, akiket két csoportra: a normális és az abnormális 

emberekre oszt. Az abnormálisnak nevezett kategóriába sorolja az eszelősöket, bolondokat, 

félnótásokat, akik „a «normális» lakosokból, az általa kispolgároknak nevezett típusból 

kettős magatartást váltottak ki: a «félnótásokat» kigúnyolták, de féltek is tőlük”.33 Gorkij 

egyértelműen unalmasnak nevezi a normális létformát, amit a rutinszerű élet, a babonáktól 

való félelem, a panaszkodás és a politizálás határoznak meg. Az abnormális viselkedés 

hátterében esetenként „ügyesen álcázott életbölcsesség”34 húzódhat meg, de a legtöbb 

példa, amit Gorkij leír, azt tanúsítja, hogy az abnormális viselkedést az elme 

megbomlottsága okozza. Az abnormálisok különcségét, furcsaságát, tulajdonképpeni 

idegenségét a kinézet, a ruházat és a kommunikáció tükrözik. Gorkij számára az 

abnormális emberek érdekesebbek normális társaiknál: „azt láttam, hogy a normális 

emberek egész élete a legegyszerűbb folyamatokra: táplálkozásra, szaporodásra és alvásra 

szorítkozik”.35 Gorkij szerint az unalmas, szürke életet élő normális emberek műveletlenek 

és korlátoltak is. Ezzel szemben az abnormálisok vonzzák az írót: „valamilyen 

felfoghatatlan ismeretekkel és érzékelhetetlen érzésekkel”36 telíti meg alakjukat. Az 

abnormális kategória részben azokat a régi kulturális típusokat foglalja magában és 

értelmezi újra, mint a jurogyivijek, csavargók. Írásában Gorkij épp azt tartja követendő írói 

feladatnak, hogy az író „az egyéniséget az «emberré válás» folyamatában vizsgálná az ősi 

kispolgáriasságtól és az állati individualizmustól a szocializmus felé vezető úton, s az 

                                                           
31 ГОРЬКИЙ М.: О действительности. В.: ГОРЬКИЙ М.: Собр. соч. в тридцати томах. Гослитиздат, М., 
1953., т. 25., 453–461.  
32 ГОРЬКИЙ М.: О самом главном. В.: ГОРЬКИЙ М.: Собр. соч. в тридцати томах. Гослитиздат, М., 
1953., т. 26., 375–376. 
33 GORKIJ M.: Beszélgetés a mesterségről. In.: GORKIJ M.: Gorkij művei 19. kötet, Cikkek, tanulmányok 
1930–1936. Európa, Bp., 1964, 5. 
34 GORKIJ: i.m., 8. 
35 GORKIJ: i.m., 12. 
36 GORKIJ: i.m., 13. 
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embert nemcsak olyannak ábrázolná, amilyen, hanem olyannak, amilyennek lenni kell”.37 

Az ősi jelző, illetve a kispolgáriasság és az individualizmus közti megfeleltetés hűen 

tükrözi Gorkij véleményét.  

 

Mint azt Motyejunajtye38 is írja cikkében, a vidéki kisváros teljes egészében az orosz élet 

modelljévé lépett elő az orosz irodalomban. A 19. század második felétől a város az orosz 

élet szimbolikus terévé válik. A Holt lelkek,  az Egy város története,  a Kormányzósági 

karcolatok azok a művek, ahol a tájleírások mellett megjelenik a vidéki városokra jellemző 

viszonyrendszer és erkölcsi norma is. A művekben megjelenített város-képekben a vidéken 

élő emberek tudata manifesztálódik. Motyejunajtye meglátása szerint a századforduló 

azonban változást hoz a vidék ábrázolásában is: Gorkij, Zamjatyin és Szologub műveiből 

eltűnnek azok a részletek, amelyek a vidéki kisvárost egyedivé tették, ezáltal emelve a 

vidéki Oroszország ábrázolását az általánosítás szintjére. A századforduló műveiben a 

kisvárosi lét általános légköréről olvasunk, amit nem a tájleírások, hanem a szüzsé-

cselekmény és a kompozíciós megoldások teremtenek meg.  

A vidéki szövegek többségében a város név nélkül szerepel, ez a névnélküliség fejezi ki a 

vidéki városok közti hasonlóságot, megfeleltethetőséget, és felel a vidék és a kisváros 

mitologizált képéért39: a tér így kifejezi40 a vidéki élet általános érvényűségét, 

egyöntetűségét. De ugyanezt a szerepet töltik be a kitalált városnevek is, így a Gorkij által 

adott Okurov név is. Az elnevezés ilyen esetekben vagy a város lakóinak 

személyiségjegyét emeli ki, vagy a városról ad összefogó képet. Jellemző továbbá az egyes 

vidéki szövegekre és a vidéki szövegre mint korpuszra, hogy a vidéket a fővárossal 

szemben határozza meg.  

                                                           
37

 GORKIJ: i.m., 43. 
38 МОТЕЮНАЙТЕ И. В.: Образ колокола в романе-хронике С.Н. Дурылина «Колокола» на фоне 
традиции. // Cultural studies. Scientific Papers. III. The World of Objects in Literature and Culture. 
Daugavpils, 2011, 206–216.  
39A lokális és így a provinciális szöveg létrejöttének mechanizmusa Abascsev szerint: a város szimbolikus 
reprezentációjának folyamata révén jön létre a szemantikai konstansok hálója, amely aztán az új 
reprezentáció rögzített jelein keresztül meghatározza azt, ahogyan a városra tekintünk. АБАЩЕВ В. В.: 
Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе ХХ-ого века. Изд-во Пермского 
университета, Пермь, 2000.  
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 БЕЛОУСОВ А. Ф.: Символика захолустья (обозначение российского провинциального города). В.: 
Зайонц Л. О. (отв. ред.): Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локальные тексты. Языки 
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Az orosz szakirodalom következetesen a «provincija» (провинция) szót használja a vidék 

megnevezéseként. Ennek indoklása – írja Zajonc –, hogy szemben a konkrét jelentésű 

„gubernyija” (губерния) és „ujezd” (уезд) szavakkal, a provincia elveszti referenciális 

jelentését, azaz geográfiai és szemantikai határait, megszűnik földrajzi fogalomként 

funkcionálni. Ekképp a metaforához közeli nyitott lexikai formává válik, amely így képes 

felölelni a jelenséghez tartozó teljes szemantikai diapazónt. A három, jelentésében hasonló 

szót vizsgálva Zajonc arra a megállapításra jut, hogy a „gubernyija” az állami-

adminisztratív, az „ujezd” a magánéleti, míg a „provincija” a kommunikatív, az általános 

kulturális és a szellemi szférát fedi le. „A 19. század közepétől a «provincija» szót és 

származékait a tág értelemben vett, de teljesen konkrétan meghatározott kulturális 

kontinuum megjelölésére használják.”41  

A szakirodalom, mint láttuk, külön jelenségként kezeli a pétervári és moszkvai szöveget, 

mely tendencia analógiájaként a provinciális szöveg is különálló fogalomként rögzíthető. 

A provinciális szöveg az orosz szakirodalomban bevett, míg a magyar kutatásokban 

kevéssé ismert elnevezés. Noha gondolkodtunk a terminus magyarra fordításán, így a 

„kisvárosi szöveg” vagy „vidéki szöveg” elnevezések használatán, úgy érezzük sem egyik, 

sem másik nem fedi le a „provincialnij tyekszt” tág fogalmát. A provinciális szöveg 

ugyanis magába foglalja a kisvárosi szövegeket, de nem zárja ki a kisvárosnál is kisebb 

vagy megnevezés nélküli locusokat. A vidéki szöveg meglátásunk szerint pedig a magyar 

nyelvben és kultúrában nem feltétlenül semleges konnotációjú, használatát ezért kerüljük. 

Felmerült még a „regionális szöveg” alkalmazása is, de ez is adott régióval kapcsolatos 

vizsgálatot sejtetne, nem fedi le a provinciális szöveg univerzalitását. Bár tudjuk, hogy a 

provincia is érzelemmel telített kifejezés az itthoni szakmai berkekben, azért maradtunk az 

orosz fogalomhoz legközelebbi elnevezés, a provinciális szöveg használatánál, mert 

teljességénél fogva a felmerült variánsok közül ez az elnevezés fedi le legtágabban és 

egyszerre legpontosabban azt a jelenséget, amelybe a szövegkorpuszt alkotó művek is 

tartoznak. 

Ennek a fogalomnak a tárgyalásakor, ahogy az előző kettő esetében is, provinciális szöveg 

alatt az irodalmi mű térhez tartozó stílusjegyeinek összességét értjük. A provinciális 

szöveg szemiotikáját az olyan oppozíciók rajzolják ki, mint a vidék–főváros, centrum–

                                                           
41 ЗАЙОНЦ Л. О.: История слова и понятия «провинция» в русской культуре. // Russian Literature, North 
Holland, 53, (2003), 319.  
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periféria, mainstream–marginalitás, lent–fent, kezdet–vég és ehhez kapcsolódóan a 

kiúttalanság, vég nélküliség megjelenítése. „A provinciális szöveg mint meghatározott 

toponimikai realitás definiálódott, amit a szemiotikai módszer keretein belül a kultúra 

egyik metaforájaként vizsgálhatunk.”42 A provinciális szöveg a kulturális tér része, 

melynek határait a vele szemben álló „nagyvárosi” locus jelöli ki. Miljugina szerint a 

provinciális szöveg pontos meghatározására azért van szükség, mert a szakirodalom 

minden vidéki cselekménnyel rendelkező szöveget ide sorol, összemosva a provinciális és 

lokális szöveg43 fogalmakat. A két szövegtípus közti leglényegesebb eltérés szerinte az, 

hogy a provinciális szöveg minden esetben magán hordja a  főváros–vidék oppozíciót mint 

viszonyítási pontot. A provinciális szöveg kialakulása szoros kapcsolatban áll a vidék 

geografikus, történelmi, továbbá szociokulturális terével. Miljugina a provinciális szöveg 

jelölői közé sorolja a vidéki város tipikus és kizárólagos ábrázolását, a vidéken élő 

emberek és az ott zajló események nem-fővárosi minőségét, a térbeli, időbeli és kulturális 

izoláltságot.  

A pétervári és moszkvai, majd az udvarházi szövegtípus bemutatását követően logikusan 

merül fel az a kérdés, hogy a Scsukin által is hangsúlyosként megjelölt elemek, 

nevezetesen a mitológiai és ideologikus tartalmat kifejező szövegkód, a szövegtípushoz 

társítható egyedi mítosz és a geográfiai locus fellelhetőek-e a provinciális szövegtípus 

esetében. E legutóbbi mind Scsukin tanulmánya, mind a mi esetünkben tisztázásra került, 

azaz egy adott szövegtípus meghatározásához nem szükséges egy konkrét helyhez való 

kötöttség. Lényeges azonban a szövegkód, melynek meglétét az elemzéseket követően 

kívánjuk igazolni. Mivel az általunk választott művek mind a provinciális szövegtípushoz 

tartoznak, és elemzésük a három megadott szempont és az azokhoz kapcsolható 

megközelítések felől történik majd, először rövid, átfogó jelleggel térünk ki e három 

szempontra a provinciális szövegre mint általános jelenségre való vonatkozásukban, ezt 

követően pedig az egyes szempontokat az elbeszélésmódban betöltött szerepük alapján 

mutatjuk be.  
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 МИЛЮГИНА Е. Г.: Провинциальный текст русской культуры. В.: БАБУШКИНА Т. В. (ред.): Родная 
словесность в современном культурном и образовательном пространстве. Сборник научных трудов 
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ун-т, Тверь, 2013, 126. 
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 A két típus nem elkülönített használatára példát találunk: ДЕТКОВА Н. Ю.: Малый провинциальный 
город как текст культуры. // Вестник Челябинского Гос. Ун-а, 2009/18, 63–69. 
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A típusábrázolás kapcsán megállapíthatjuk, hogy a provinciális szöveg ábrázolásának 

tárgya a kisember, akinek az alakja azonban merőben eltér a 19. század orosz irodalmának 

kisemberétől. A művek elemzése – melynek módszere az archetípusokat feltáró motivikus 

módszer – azt mutatja meg, hogy mely árnyalatokban, pontokban tér el a századforduló 

„kisembere” a klasszikusnak nevezhető, 19.századi kisember alakjától. A provinciális 

szöveg beszédmódjára az ún. „szkáz beszédmód” vagyis a spontán, beszélt nyelvi beszéd 

írott formájának felerősödése és térnyerése jellemző. Szerepe azért hangsúlyos, mert a 

szkáz teremti meg a periféria centrumtól elkülöníthető saját nyelvét, amelyen a periférián, 

tulajdonképpeni vidéki kisvárosokban élő ember megszólal. A szkáz továbbá azért 

különleges, mert célja a cselekmény egységének felszámolása. „A szkáz narratológiai 

szempontból deficites közlésmód”44, melynek funkciója a beszédre, a szóra helyezni a 

hangsúlyt, amely által a narratív szöveg cselekményképző eseménnyé válik, vagyis a 

történet elmondása lesz maga a cselekmény. A provinciális szövegtípus térszerkezetét 

egyrészt a nem nagyvárosi minőség határozza meg, másrészt azok a térpoétikai jegyek, 

amelyek az elszeparáltságot a szereplők és a történet szintjébe beágyazódva megjelenítik. 

  

                                                           
44 KOVÁCS Á: Akakéta (A szkázról és Gogol szövegvilágáról). // Szép Literatúrai Ajándék 1995–1996: 
(1995/3-1996/1), 89. 
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Az elbeszélésmód a típusábrázolás felől 
 

A századforduló elbeszélésmódjának, és azon belül a provinciális szövegtípus 

típusábrázolásának tárgya a kisember. Mivel a kisember története a 19. század irodalmi 

műveiben kezdődött el, a disszertáció legvégén arra is kitérünk, mely pontokban tér el a 

századforduló vidéki szövegeinek kisembere a „klasszikus” kisembertől. Első lépésként 

azonban a pétervári és a provinciális szövegek közti különbségekre koncentrálunk ennél a 

témakörnél is. Ahhoz, hogy lássuk, miben tér el a „provinciális kisember” alakja a 

pétervári szövegben megjelenő kisemberétől, a szövegek feltárásához a motivikus analízis 

módszeréhez folyamodunk. Az az előfeltevésünk, hogy a vidéki kisvárosokban szereplők 

viselkedését, az események alakulását az ösztönök eluralkodása jellemzi. Ennek egyik oka 

lehet, hogy az ábrázolt vidéki kisemberek olyan életkörülmények közé kerülnek, vagy 

eleve olyan feltételek között élnek, hogy életük védelme és a túlélés érdekében a humánus 

magatartáson ösztöneik kerekednek felül. Ezt az ösztönös viselkedést és az abból fakadó 

jellemváltozásokat jelenítik meg a motívumok, melyek épp az ösztönökhöz való 

kapcsolódásuk miatt esetenként archetipikus képpé is kinőhetik magukat. Az egyes 

szövegek értelmezése előtt ezért fontosnak tartjuk meghatározni, mit ért a szakirodalom és 

ezt követően a disszertáció archetípus, archetipikus kép alatt. Az archetípus 

meghatározásakor Carl Gustav Jung archetípus-elméletét vesszük alapul, majd kitérünk a 

jungi-elméletet továbbgondoló, a szépirodalmi szövegekre specializált írásokra is. 

Jung az Ember és szimbólumai45 című írásában az archetípus tanulmányozását Freud azon 

meglátására építi, hogy az álmokban olyan archaikus maradványok vannak jelen, 

melyeknek a létét nem az egyén élete határozza meg, hanem az emberi elme ősi, 

veleszületett, örökölt forrásai, amelyekből a mentális formák öröklődnek. Ezeket az 

archaikus maradványokat nevezi Jung archetípusoknak. Feltételezése szerint az észnek is 

„története” van, mely alatt nem a múlthoz visszanyúló nyelvi és kulturális 

meghatározottságot érti, hanem az archaikus ember eszméjének biológiai, történelem előtti, 

tudattalan fejlődését, akinek a pszichikuma még oly közel állt az állatéhoz.46 Az archaikus 

maradványok (mentális formák), azaz archetípusok, Jung értelmezésében tehát ehhez az 

ösztönihez, zsigerihez, régmúlthoz történő visszacsatolást jelentik. Mivel Jung különböző 

                                                           
45 ЮНГ K. Г.: Человек и его символы. Б. С. К., СПБ., 1996. 
46

 ЮНГ K. Г.: Архетип в симбол. Ренессанс, M., 1991. 
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írásaiban az archetípus számos meghatározását adta, a következőkben Kusnyirenko Az 

irodalmi művek archetipikus komplexumát alkotó komponensek szemantikája47 című 

tanulmányában említett négy különböző definíciót ismertetjük. Egyfelől, az archetípus 

értelmezhető olyan kollektív képként, amely a mítoszok alapvető eleme és a tudattalan 

produktumának individualizált ősi formája. A kollektív tudattalant, az azt alkotó 

archetípusokat összeköti a mítosszal, hogy a „pszichében jelen vannak mindazok a képek, 

amelyekből a mítoszok keletkeztek”48, vagyis inverz módon a mítoszokon keresztül 

közvetítjük a tudattalanunkban megjelenő és onnan képi formában feltörő tartalmakat. 

Érthetünk alatta továbbá a képi megjelenítéshez szükséges tendenciát is, ahol a képek 

ugyan részleteikben változhatnak, de alapvető sémájukat nem veszítik el. Az archetípus 

egy harmadik megfogalmazás szerint olyan strukturális forma, amely leginkább a tárgyi 

formával feleltethető meg, azaz a kinti világ belső kivetülése. Ugyanakkor az archetípus a 

psziché szerve is, specifikus tartalmat az individuális élet során nyer el. A négy definíció 

együttesen rajzolja ki azt a fogalmat, amit ma archetípus alatt értünk, nevezetesen azt az 

ősi motívumokkal telített képet, amelynek alapját valamely ösztön vizuális kivetülése adja. 

Az archetípus definiálható tehát olyan szimbolikus formaként49, amelyen keresztül az 

ösztönök jutnak kifejezésre.  

Az archetípust különlegessé teszi továbbá, hogy nem az egyén lelkiállapotát tükröző képet, 

hanem olyan univerzális mintát jelenít meg, amely a kollektív tudattalanból50 jött létre. 

Jung megfigyelte, hogy az egyes emberek álmaiban szereplő képek azonos sémákra 

vezethetőek vissza, amelyeket a kollektív tudattalannak nevezett általános lelki alap 

határoz meg. A kollektív tudattalan mitológiai képekből és motívumokból áll. Ebből 

következik, hogy maga az archetípus is meghatározható motívumként, mitikus képként, 

hiszen a tudattalan nem más, mint az archetípusok gyűjtőhelye, az archetípusok pedig az 
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 КУШНИРЕНКО A. A.: Семантика компонентов архетипического комплекса литературного 
произведения. В.: ИСАЕВ Г. Г. (ред.): Архетипы, мифологемы, символы в художественной картине 
мира писателя. Астраханский университет, Астрахан, 2010, 10–13. 
48 JUNG C. G.: Az archetípusok és a kollektív tudattalan. Scolar, Bp., 2011, 14. 
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 „Ezek az archetípusok (a változás archetípusai – Z.G.) is valódi és igaz szimbólumok, amelyek nem 
értelmezhetőek kimerítően sem mint σήµεια (jelek), sem mint allegóriák. Sokkal inkább valódi 
szimbólumok, mivel többértelműek, sokat sejtetőek és végső soron kimeríthetetlenek […] A szimbolikus 
folyamat képek megélése és képi megélés.” JUNG C. G.: Az archetípusok és a kollektív tudattalan. Scolar, 
Bp., 2011, 44. 
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 A „[kollektív] tudattalan nem az egyénre jellemző, hanem általános természetű, […] olyan tartalmak és 
viselkedésmódok jellemzőek rá, amelyek mindenütt […] ugyanolyanok. Úgy is mondhatnánk, hogy minden 
emberben azonos, és így mindenkiben meglévő, személyiség feletti, általános lelki alapot képez.” JUNG C. 
G.: Az archetípusok és a kollektív tudattalan. Scolar, Bp., 2011, 11. 
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ösztön képet öltött formái, „az ösztönös viselkedés alapmintázatai”.51 Jung megfigyelései, 

mely szerint a kollektív tudattalan motívumokat alkalmaz az ösztön archetipikus képként 

történő megjelenésekor, alátámasztja azt az elgondolást, amit a disszertációban végzett 

elemzések során alkalmazunk. Nevezetesen, hogy az ösztönös viselkedés és a jellemrajz 

feltárásához a motívumok elemzése elsődleges fontosságú.  

Az archetipikus kép megértéséhez szükséges továbbá arról is beszélni, hogyan jelent meg 

az archetípus az irodalomtudományban és az irodalmi művek elemzésében. Számos olyan 

irodalmi értelmezést olvashatunk, amely az archetípus felől közelíti meg az irodalmi 

művet, a szövegben rejlő mitológiai motívumok kibontásával. Az archetípusok és a mítosz 

összekapcsolhatóságát magyarázza, hogy mindkét jelenség az ősihez, az ősi 

gondolkodásmódhoz kapcsolható. Jung szerint az archetípus „azon mitológikus képzetek 

gyűjtőfogalma, amelyben szerinte az emberiség «kollektív tudattalattija» az ember és a 

világ kapcsolataira vonatkozó tapasztalatait rögzíti”.52 A mítoszra általában és az egyes 

mitológiákra is jellemző a képek használata a gondolatiság megjelenítésére, a metaforikus 

értelem, az analógiás felfogás (ez = az). Ezek a minőségek az archetípusban is 

megtalálhatóak. Az tehát, hogy az adott irodalmi szöveg archetípusai a mitológiai 

motívumokból is kibonthatóak mindezekből egyenesen következik. A kutatás következő 

kérdése éppen ezért az, hogy az előzőekben ismertetett archetípus elmélet hogyan 

alkalmazható az irodalomtudomány területén belül.  

Ezzel a problémakörrel foglalkozik Averincev K. Jung „analitikus pszichológiája” és a 

teremtő fantáziája törvényszerűségei53 című tanulmánya. Averincev meglátása szerint egy 

szöveg értelmezésekor a jungi kollektív tudattalan fogalom ismerete nélkül is eljutunk az 

archetípusokhoz, a legtöbb irodalmi mű mélyén találunk ugyanis olyan képeket, amelyek 

valamilyen közös emlékezethez tartoznak, hasonló asszociációt keltenek az olvasókban. 

Éppen ezért Averincev véleménye szerint a leghelytállóbb, ha az archetípust „a régóta 

ismert ösztön fogalom fejleményeként”54 értelmezzük, amit a tudatunkba vetítünk ki. 

Megállapítja, hogy a Jung által bevezetett kollektív tudattalan fogalom nem új keletű, 

levezethető Platón „világlélek” és Schopenhauer „a világ mint akarat” koncepciójából, 
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 JUNG C. G.: Az archetípusok és a kollektív tudattalan. Scolar, Bp., 2011, 52. 
52 Világirodalmi lexikon. Akadémiai Kiadó, Bp., 1984, 1. kötet, 434. 
53 АВЕРИНЦЕВ С.: Аналитическая психология К. Г. Юнга и закономерности творческой фантазии. // 
Вопросы литературы, 1970, 3., 113–143. 
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 АВЕРИНЦЕВ: там же, 126. 



22 
 

továbbá a Védánta „brahman” fogalomból. A kollektív tudattalan mint munkahipotézis 

tehát nem más, mint ezeknek a filozófiáknak a modernizált formája. Az összes felsorolt 

elmélet lényegében egy személytelen lelki szubsztanciáról beszél, amely az egyéni emberi 

tudat képzeletében ölt alakot mint másodlagos fontosságú kísérő jelenség. Ugyanezt 

fogalmazza meg Jung, amikor az archetípust kizárólagosan formális minőségűnek 

definiálja, amely tartalmi minőségét csak az emberi tudatban projektálva nyeri el. Jung 

továbbá megállapítja, hogy a kollektív tudattalan, noha örökre tárol minden tartalmat, 

képes az újakat is befogadni. Averincev ebből kiindulva éppen abban határozza meg a 

művész feladatát, hogy „a kollektív tudattalanhoz való közelségéből fakadóan elsőként kell 

megragadnia az ott megjelenő visszafordíthatatlan változásokat és művészetén keresztül 

tájékoztatást adnia a transzformációkról”.55 Habár Jung elméletét és megfigyeléseit a 

tanulmány szerzője több ponton is támadhatónak tartja, összességében elismeri az 

archetípus és a kollektív tudattalan fogalmak irodalomra tett hatásának jelentőségét: „a 

jungi mítosz-preparálás ismerete kétségtelenül előnyt jelent az irodalom vagy művészet 

kutatójának: olyan momentumokra irányítja rá a figyelmet, amelyek eddig nem érthetőnek 

vagy lényegtelennek tűntek”.56  

 

Northrop Frye A kritika anatómiája57 című művében foglalkozik az archetípus fogalmával, 

megközelítése egészen más, mint Jungé.58 Frye az archetípust a szimbólum mint irodalmi 

egység olyan változataként definiálja, amely összeköti az egyik művet a másikkal. Ebben 

az értelmezésben a szimbólum kommunikatív egység, sokszor visszatérő tipikus kép. Frye 

véleménye szerint az ismétlődő képek, más néven archetípusok, az irodalmat mint 

hagyományt jelenítik meg, vagyis az irodalmi művek nem önmagukban állnak, hanem egy 

már meglévő hálózatba kapcsolódnak be. Ezt bizonyítja a képek folyamatos visszatérése, 

ismételt előfordulása. Azonban Frye is kiköti: nemcsak arról van szó, hogy az egyes 
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a szimbólum monádként jelenik meg.  
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alkotások merítenek a már meglévő művek képi világából, hanem arról is, hogy az 

irodalom egy közös emlékezet, amelynek képeit a művészek öntudatlanul alkalmazzák 

érzéseik, gondolataik közlésére. Az archetípus tehát egyben asszociatív egységként is 

működik. A kritikus feladata éppen ezért az, hogy felfejtve az irodalom hálóját, megtalálja 

az ismétlődő képek közötti kapcsolódási pontokat. Természetesen Frye is Jung elméletét 

veszi alapul, azonban teljességében megkérdőjelezi az archetípus kollektív tudattalannal 

történő összeköthetőségét. Nem ért egyet azzal, hogy az archetípus közvetítő minőségét a 

kollektív tudattalan fogalma magyarázná. Frye szerint az öröklött tradícióként értelmezett 

irodalom önmagában is a kommunikáció központjaként értelmezhető, ahol az archetípus 

korszaktól függetlenül ismétlődő képeket és hozzájuk társított képzeteket jelent. Frye tehát 

vallja mítosz és archetípus egységét: míg a mítoszt az elbeszélésre, addig az archetípust a 

jelentésre javasolja. 

Az archetípustól megkülönböztetett irodalmi archetípus mint különálló fogalom 

Meletyinszkij írásaiban kerül elő. Az irodalmi archetípusokról59 című könyvében a szerző 

Jung archetípus elméletéből kiindulva irodalmi, szüzsés-archetípusoknak nevezi az 

állandóan előforduló, alapjaikban megegyező, ám felszíni formájukban eltérő szüzsés 

elemeket. Az archetípus-elmélettel történő megegyezés alapját az adja, hogy az első 

látszatra különböző elemek valójában az elsődleges elemek transzformációi. Meletyinszkij 

részletesen összefoglalja Jung és követői meglátásait, a hangsúlyt az egyes archetípusokra 

és azoknak irodalmi művekben, főleg mítoszokban való előfordulására helyezi. Véleménye 

szerint az archetípusok és jelentésük feltárása egyértelműen arra mutat rá, hogy a fogalom 

kapcsán valójában személyiségekről, szerepekről és hozzájuk tartozó történetekről, vagyis 

szüzsékről beszélünk. Külön részben foglalkozik az archetipikus motívumokkal, melyeket 

írásában önálló és mély gondolati tartalommal rendelkező mikroszüzséknek nevez. 

Meletyinszkij írásának erőssége, hogy az egyes archetípusokat, a hozzájuk kapcsolódó 

képzettársításokat, a mélyükön meghúzódó rituálékat sok irodalmi példával támasztja alá, 

azonban elmélete, definíciói nem megfelelően konkretizáltak. Nem tudjuk meg, hogy 

egyetért-e, és ha igen, milyen mértékben Junggal, illetve azt sem határozza meg, miben 

különbözik az irodalmi archetípus a Jung által használt terminustól.  
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Ezt a hiányt próbálja meg betölteni Bolsakova Archetípus, mítosz és irodalmi emlékezet60 

című tanulmánya. Bolsakova szerint az archetípus irodalomba történő beemelésekor az 

egyik problémát az jelentheti, hogy az irodalomtudósok hajlamosak felcserélni az irodalmi 

archetípust a pszichológiában használt analóg koncepcióval. Ekkor történhet meg, hogy az 

új irodalmi struktúrák feltárása helyett a Jung által meghatározott archetípusokat 

használjuk az értelmezés során. A másik, Bolsakova szerint szintén helytelen eljárás, 

amikor az archetípusokhoz kizárólag mitopoétikai eszközökkel próbálunk eljutni, ami az 

irodalmi analízis sematizációjához és formalizálásához vezet. Bolsakova definíciója szerint 

az archetípus az elsődleges impulzusokkal, ösztönökkel kapcsolatban álló alapmodell, 

amely meghatározza az egyén és a társadalom értékorientációját. Megkülönböztető jegye 

az elsődlegesség, az ismétlődés, az invariabilitás, az univerzális jelleg és az idealitás. Az 

irodalmi elemzés során az archetípus vizsgálata a nyomok, jelek rekonstrukcióját jelenti. 

Az irodalmi archetípus  – más elnevezésekben: örökérvényű kép, irodalmi univerzália, 

áttetsző modell – ebből következően a kulturális tudattalan megnyilvánulásának egyik 

formája. Következésképp Bolsakova definíciója szerint az irodalmi archetípus az 

archetípus másodlagos formája, amit a szövegekben a mitológiai motívumok ábrázolnak.  

Összefoglalva az eddigieket megállapíthatjuk, hogy a fentebb részletezett tanulmányok – 

noha valamilyen mértékben elvitatják Jung elméletének kidolgozottságát, 

végiggondoltságát – megegyeznek abban, hogy elismerik: az archetípus fogalom 

bevezetése az irodalomtudománynak mindenképp hasznára vált. A fogalom részletes 

leírása és széleskörű ismertsége vezetett ahhoz, hogy az irodalmi művek interpretációja 

során a figyelem a motívumokra, a motívum-ismétlődésekre irányul. Emellett az archetípus 

mint az ösztön képi megformálása olyan értelmezéseknek enged teret, amelyek a motivikus 

háló felfejtése és ezáltal a mű irodalmi hagyományba történő belehelyezése mellett a 

szöveg mélyén húzódó, szüzsé-formáló folyamatokra is rámutat. 

A művek elemzésekor, mivel az irodalmi archetípust Bolsakovával egyetértésben olyan 

motívumok összességeként értelmezzük, amely a tudattalanban és a kultúrában rögzített 

képeket hívja elő, motivikus analízist végzünk, azokra az ismételten előforduló egységekre 

fókuszálva, amelyek megjelenítik az ösztönöket, az ösztönös viselkedést, az ösztönök 

eluralkodását az emberi norma, a morál felett. A dolgozat módszere éppen ezért nem az 
                                                           
60 БОЛЬШАКОВА A. Ю.: Архетип, миф и литературная память. В.: ИСАЕВ Г. Г. (ред.): Архетипы, 
мифологемы, символы в художественной картине мира писателя. Астраханский университет, 
Астрахан, 2010, 7–9. 
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archetípusok felől közelít a szövegek felé, hanem a motívumoktól indul ki. Az ismétlődő 

képek rajzolhatják ki ugyanis meglátásunk szerint az archetipikus képeket, amelyek 

lényegesek a provinciális szöveg kisember figurájának körülhatárolásában. Ezt a módszert 

neveztük feljebb poétikai megközelítésnek. 

Mivel a dolgozat címében is szerepel a mítosz mint a századforduló elbeszélésmódjának 

egyik kulcsmomentuma, és mivel a mítosz itt, az archetípus kapcsán is előkerül, fontosnak 

tartjuk meghatározni, mit értünk mítosz alatt a dolgozat keretein belül. Feljebb, az 

udvarházi szövegtípus bemutatásakor közöltük Scsukin meghatározását, aki a mítoszt 

„csodálatos egyszerűsítés”-nek nevezi. A képiség, a motívumok előtérbe kerülése miatt 

egyetértünk Scsukin definíciójával, azonban úgy érezzük, szükség van egy tágabb, 

specifikusabb meghatározásra is. A mítosz általános megközelítés szerint „olyan 

tudatforma, amely […] az adott fejlődési foknak megfelelően tükrözte vissza az emberi 

tudás által az adott korban meg nem ismerhető […] jelenségeket […] A mítosz 

szokványosabb definíciója a mítosz tartalmi jegyeiből indul ki, eszerint a mítosz istenekről, 

[…], ember feletti képességekkel rendelkező hősökről […] szóló elbeszélés.”61 A 18. 

századot követően irodalom és mitológia között két féle kapcsolat lehetséges 

Meletyinszkij62 szerint: a realizmus  a hagyományos szüzsét és „topikát” hagyja el azzal a 

céllal, hogy a valóságot adekvát módon tükrözzék. A romantika írói ezzel szemben arra 

tesznek kísérletet, hogy tudatosan használják fel a mítoszokat, a hangsúlyt a mítoszok 

szellemiségére helyezik. Ez a törekvés „néha már az önálló költői mítoszalkotás jellegét 

öltik”.63 A romantikusok „új mitológiája” a 20. századi regény mitologizmusához vezető 

úton fontos állomás. Sajátosságai: „a különböző mitológiai hagyományok szintézise, a 

hősök végtelen számú ismétlése és megkettőzése a térben (ikrek) és különösen az időben 

(hősei örök életűek, feltámadnak és meghalnak, vagy új lényekben reinkarnálódnak), a 

hangsúly gyakori áthelyezése a jellemről a szituációra mint az archetípus egyik fajtája”.64 

A mítosz a 20. századi irodalomban új formában kerül elő: „Az irodalomban és az 

irodalomtudományban ez a fajta mitologizmus – ami jellemző a modernizmusra, de nem 

csak arra, az írók igen változatos eszmei és művészi beállítottsága következtében – a XIX. 

századi klasszikus realizmust váltotta fel, amely tudatosan igyekezett a valóság hű képét 

megrajzolni, megteremteni kora művészi eszközökkel megfogalmazott történelmét, és csak 
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implicite tűrte meg a mitologizálás elemeit.”65 A 20. századot a mitologizmus pátosza, a 

változatlan, örök értékek felmutatása jellemezte, mely képes felülemelkedni a kortársi 

világ elsekélyesedésének és eltorzulásának leleplezésén is. A mitologizmus ugyanis maga 

után vonja, hogy túl kell lépni a társadalmi-történelmi, tér-időbeli határokon. A 

mitologizmus az elbeszélés struktúraalkotó elemévé, a mitológiai motívumok bevonása az 

egyik legfontosabb kiegészítő eszközzé válik a szüzsé belső megszervezésében: „a 

mitologizálás poétikája a szöveg szemantikai és kompozícionális megszervezésének 

eszköze”.66 A mítosz a 20. századi íróknál az irodalmi anyag művészi formába szervezése, 

kulturális modellek ábrázolásának eszköze, mely a köznapi prózát mitikus magasságokba 

emeli, valójában önálló mítoszteremtésként értelmezhető. „Amikor az [20. századi – Z.G.] 

író hátat fordít a társadalmilag megalapozott regénystruktúrának, s a társadalmi típusok 

ábrázolását felcseréli az «everyman» egyetemes mikropszichológiájának rajzával, 

megnyílik az út az archaikus eszközök részleges használata előtt az elbeszélés 

megszervezésében és a mitológiai típusú szimbolika előtt is.”67 Mítosz, mitológiai 

motívumok és archetípus tehát akként érnek össze, hogy a mitológiai motívumok 

összetettségük és jelentésük komplexitása révén archetipikus képpé nőhetik ki magukat. A 

művekben betöltött funkciójuk ezáltal nemcsak a mítoszhoz és mitológiához, hanem az 

emberi psziché tudattalan működéséhez is köthetőek.    
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Az elbeszélésmód a beszédmód felől 
 

A beszédmód vizsgálatakor abból az előfeltevésből indulunk ki, hogy a századforduló 

elbeszélésmódjának beszédmódja legtöbb esetben a szkáz felől határozható meg. Ezt a 

feltételezésünket a művek provinciális szöveghez sorolhatósága, a vidéki városok lakóinak 

nyelvi reprezentálásra törekvő igény támasztja alá. Más, 19. századi orosz írónál, így 

többek között Leszkovnál és Gogolnál is tapasztalhattuk, hogy a vidéki, azaz nem 

nagyvárosi ember gondolkodásmódját és az azt tükröző beszédmódot a klasszikus 

irodalomtól a szkáz irányába történő elmozdulás jeleníti meg. Mivel meglátásunk szerint 

ezt a korszakot is a szkáz beszédmód jellemzi, először magának a fogalomnak a 

bemutatására vállalkozunk. Természetesen itt is, mint a disszertáció másik két választott 

szempontja esetében, számítunk arra, hogy a 19. századi és a századforduló szkáz 

beszédmódja között lényeges eltéréseket találunk, ezeket az elemzéseket követően 

kívánjuk számba venni. 

A szkázt Eichenbaum68 a szóbeli beszédre történő irányultságként definiálja, melynek 

során a mű írója arra törekszik, hogy az improvizáción keresztül a közvetlen elbeszélés 

benyomását keltve teremtse meg az írott beszédben az életben elhangzott szó illúzióját. 

Eichenbaum meghatározásából számunkra a szóbeliség hangsúlyozása lényeges, amely a 

szkáz egyik ismérvévé válik. Vinogradov 1971-es tanulmányában69 továbblép, a szkázt 

stilisztikai problémaként, a monologikus élő beszéd művészi megfeleltetéseként definiálja. 

A két tanulmány, amellett, hogy elsőként foglalkozik a szkázzal, felhívja a figyelmet az 

írói attitűdre, a szóbeliségre, a stilisztikai megfogalmazottságra. Nem tesz említést 

ugyanakkor a szkázt létrehozó elemekről, így a narrátorról, a hallgatóságról, az absztrakt 

szerzőről és az olvasóról, amelyek a későbbi tanulmányok lényeges pontjai, illetve 

amelyek lehetővé teszik a narratológiai megközelítést a szkáz vizsgálata során. 

Bahtyin70 Eichenbaum definícióját kiegészítendő a szkáz kulcselemének a kétszólamúságot 

nevezi meg. Elméletének vázát az adja, hogy a nyelv a dialogikus érintkezésben, a 

megnyilatkozáson vagy akár egyetlen szón belül él. Bahtyin szerint a szó is kétféle: direkt, 

azaz közvetlenül a tárgyra irányuló, és objektivált, vagyis perspektivikus távolságban 
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elhelyezkedve a szerzői irányultság tárgyára mutat rá. Az objektivált szó esetében Bahtyin 

további két beszédcentrumot állapít meg: a szerzői és az alaki megnyilatkozásét, ahol a 

második az első alárendeltje. Vagyis a hős szava idegen szóként kerül megformálásra mint 

a szerzői megértés objektuma. Bahtyinnak már ebben az írásában előkerül az „idegen” 

mint referencia pont, amely a szkázról szóló értekezéseiben kap lényegi szerepet. 

Ugyanígy az „idegen” jelenik meg, amikor a szavak egy- és kétszólamú minőségéről ír. Az 

egyszólamú szavak esetén „az objektivált szó szintén csak a tárgyra irányul […] ez az 

idegen irányultság azonban nem hatja át az objektivált szó benső tartományát, hanem a 

maga egész voltában ragadja meg […] Azaz nem visz bele más tárgyi értelmet […] az 

objektivált szó úgy hangzik, mintha közvetlen egyszólamú szó lenne.”71 A szó akkor 

tekinthető kétszólamúnak, ha a szerző saját világnézetét érvényesítve új értelmi 

irányultságot ad a szónak. Ekkor a szerző az elbeszélő szavát saját céljaira használja fel, 

azért, hogy a szó érzékelhetően idegenné váljon. A szó tehát egyszerre irányul a beszéd 

tárgyára és a másik szóra, az idegen beszédre – magában a szóban két hang találkozik. A 

szkázt is ezen két hang, vagyis a „saját–idegen” szembenállás nyelvi reprezentációja 

mentén határozza meg. Véleménye szerint a szkáz mozgatórugója a szociálisan 

meghatározott „idegen” szólam, amely a szerző számára szükséges nézőpontok és 

értékpozíciók sorát vonja maga után. Az „idegen” hang az idegen érték, idegen ideológia 

hordozója, egyértelműsíti az elbeszélő szkázban betöltött lényegi pozícióját. A szkázban az 

intonációs, szintaktikai és egyéb nyelvi jelenségek is a kétszólamúsággal magyarázhatók: 

folyamatosan két szólam, két hangsúly keresztezi egymást, ami a bonyolult 

kölcsönviszonyok egy szövegtérben történő megjelenéséért is felelős. A kéthangúság, 

vagyis a saját és az idegen világnézet és szólam egyidejű jelenléte, egyszerre, egyidejűleg 

határozza meg a narrátor beszédmódját, az olvasó viszonyulását és a szerzői szólamot.  

Érdekes meglátásokat tartalmaz Kljujev Az irodalmi szkáz stílusteremtő kategóriáinak 

meghatározására tett kísérlet72 című tanulmánya, amely Bahtyin idegen szólam elméletét 

gondolja tovább. Kljujev szerint az idegen szólam hangsúlyozása felesleges, „mert a szkázt 

már meghatározza az elbeszélő kijelölése és a beszélt nyelviségre történő orientáció, amely 

                                                           
71 BAHTYIN M.: A szó Dosztojevszkijnél. In.: BAHTYIN M.: Dosztojevszkij poétikájának problémái. Osiris, 
Bp., 2011, 234. 
72 КЛЮЕВ Е.В.: Опыт дефиниции стилеобразующих категорий литературного сказа. // Филологические 
Науки, 1979. No.4., 40–44.  
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már magában az idegen beszédre való irányultságot feltételezi”.73
 Minden szkáz 

előfeltétele tehát az elidegenítés, amit Kljujev az idegen hangra történő orientáltság helyett 

használ. Az elidegenítésnek három kategóriáját állapítja meg: látszólagos elidegenítésről 

beszélünk abban az esetben, amikor az elbeszélő nevet, jellemet kap, de mögötte 

egyértelműen a szerző áll, amit mind a nyelv, mind a gondolatiság tükröz. A következő 

kategória a részleges elidegenítés, amely lehet külső, amikor az elbeszélő és a szerző 

azonos véleményt képvisel, vagy belső, amikor kettejük gondolatisága érzékelhetően 

különböző. Teljes elidegenítés jön létre, ha az elbeszélő külső és belső jegyei alapján is 

elkülönül a szerzői hangtól. Kljujev definíciója szerint a szkáz az elidegenítés elvére épülő 

zárt kompozíció, a beszélt nyelvi monológ imitációja, melynek célja visszaadni az észlelés 

illúzióját, annak szinkronicitásában. 

Kozsevnyikova74 összekapcsolva Eichenbaum, Vinogradov és Bahtyin elméleteit, a szkázt 

az ábrázolt szó megtestesüléseként, az elhangzott, spontán és a társadalmilag 

meghatározott beszéd illúziójának megteremtéseként és az elbeszélő köré szerveződő 

szövegként interpretálja. Kiemeli, hogy az elbeszélő által szervezett szöveg egyértelműen 

maga után vonja az idegen hang megjelenését. Az elbeszélő nézőpontja szervezi magát az 

elbeszélést és a leírást, ez emeli be a szövegbe a szupraszegmentális elemeket, nevezetesen 

az intonációt és a hallgatósághoz fordulást. De az elbeszélői perspektíva jeleníti meg az 

elbeszélő-hős tudatának és beszédének ábrázolását is, amit Kozsevnyikova szerint a lexikai 

elemek adnak vissza. A szkáz esetében a narrátor vagy a közösséget vagy, épp 

ellenkezőleg, a szerzőt képviseli. Erre a megfigyelésre alapozva dolgozta ki 

Kozsevnyikova az irányultságok különbözőségét: írásában Bahtyin „idegen szólam” 

megközelítéséből kiindulva egy- és kétirányú szkáz típusokat különböztet meg. Ennél a 

differenciálásnál a szerző és az elbeszélő viszonya a referenciapont.  

Narratológiai szempontból szintén releváns a narrátor alakját központivá emelő 

megkülönböztetés75: az egyértelműen a narrátor által dominált karakterisztikus, és a 

számos, különböző maszk alkotta személytelen narráló entitást megjelenítő ornamentális76 
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 КЛЮЕВ: там же, 38. 
74 КОЖЕВНИКОВА Н. А.: Типы повествования в русской литературе XIX-XX вв. Рос. АН. Ин-т рус. яз., 
M., 1994. 
75 A két altípusról (a karakterisztikus és ornamentális szkázról) olvashatunk Schmidnél (ШМИД В.: 
Нарратология. Языки славян. культуры, М., 2003., 190–195) és Kozsevnyikovánál is (КОЖЕВНИКОВА Н. 
А.: Типы повествования в русской литературе XIX-XX вв. Рос. АН. Ин-т рус. яз., M., 1994.) 
76 
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szkáz. Az ornamentális szkáz a karakterológiaira épül77, létrejötte az attól való 

eltérésekben és az elbeszélői szövegben alkalmazott ornamentális jegyekben78 valósul 

meg. Schmid külön fejezetet szentel a szkáz két típusának megkülönböztetésére, az 

ornamentális szkáz legfőbb ismérvének tartva azt, hogy hibrid jelenségként egyszerre 

tartalmaz karakterisztikus és poétikai jegyeket. A beszélt nyelviség, a személyes elbeszélői 

gesztusok ennek a szkáz típusnak is alapvető elemei, de nem egyetlen narrátori figurához, 

hanem különböző, személyiség nélküli szólamokhoz tartoznak. Schmid az ornamentális 

szkázt az ornamentális prózához kapcsolja, meglátása szerint az ornamentális prózát a 

tematikus és hangzásbeli rend paradigmatizációja, a fonikus díszítőelemek tematikus 

használata jellemzi. Az ornamentális prózaszövegekre jellemzőek az ismétlődések, a 

vezérmotívumok és az ekvivalenciák. Az ornamentális próza alapja az a mitikus világkép, 

amely szerint szó és dolog között mitikus azonosság van: „a modernizmus ornamentális 

prózájában az elbeszélő szöveg és az ábrázolt világ is a poétikai struktúrák hatása alatt áll, 

amelyek a mitikus gondolkodást és az azért felelős tudatalatti logikát tükrözik”.79  

A Schmid által külön típusként megkülönböztetett ornamentális szkáz indokolttá tesz egy 

kitérőt, nevezetesen az ornamentális próza definiálását és összehasonlíthatóságát az 

ornamentális szkázzal. Az elnevezés a fogalmat egyértelműen az ornamentális prózához 

kapcsolja, de a kapcsolódást magyarázza a szövegek hasonlóan eklektikus volta, sűrű 

szövése is. Éppen ezért merül fel az a kérdés, hogy az ornamentális próza és az 

ornamentális szkáz miben különbözik egymástól, miért nevezzük az ornamentális próza 

jegyeit képviselő szövegeket ornamentális szkáznak. 

Az ornamentális próza Szilárd Léna tanulmánya80 szerint elsődlegesen Andrej Belij 

Szimfóniájához köthető, amely az epikus elbeszélés és a szimfónia zeneiségének 

összekapcsolására tesz kísérletet. Ez a mű eredményezte annak a huszadik század első 

negyedére tehető irányzatnak a megszületését, melynek törekvése a regénypróza 

átformálása, konkrétan a cselekmény és a szereplők helyett az elbeszélői szó előtérbe 

helyezése lett. Fő szerepet a (vezér)motívumok alkalmazása kapott, az egyes motívum 

ismétlődésétől a számos motívum alkotta ornamentumok (díszítőelemek) szövegben való 

megjelenítéséig. Ezek az egy szövegben megjelenő különböző motívumsorok hozzák létre 

                                                           
77 Ez indokolja többek között a karakterológiai szkáz alapos szakirodalmi ismertetését.  
78 Az ornamentális jegyekre a konkrét műelemzéseknél térünk ki. 
79 ШМИД В.: Нарратология. Языки славян. культуры, М., 2003, 263. 
80 СИЛАРД Л.: Орнаментальность/орнаментализм. // Russian Literature, XIX (1986), 65–78. 
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az ellentétes szerkesztettséget, az ornamentális próza egyik ismérvét. Az ornamentális 

prózát jellemzi továbbá a sajátos, három szótagú szavakra támaszkodó, csökkenő és 

növekvő ütemhangsúlyos szótagok váltakozásában megfogható prózaritmus, avagy a 

hangok ornamentalizációja. Szilárd az ornamentális próza képviselői közé sorolja 

Zamjatyint és a korai Leonovot is. Sklovszkijra hivatkozva hozzáteszi, hogy esetükben az 

ornamentalitás leginkább ugyanazon szó vezérmotívumként való ismétlődésében 

mutatkozik meg. „A 20-as évek ornamentalistáira nem jellemző a motívumrendszer 

megszervezett ritmiko-szintaktikus és eufonikus egysége, de ezek a szövegszintek 

szemantikusan jóval telítettebbek az ő prózáikban is, mint bármely más prózatípusban. 

Nem véletlen, hogy a kritikában nem egyszer merült fel az ornamentális próza költészettel 

való közelsége.”81 Szilárd azt hangsúlyozza, hogy az ornamentális prózaszövegekre 

mindenekelőtt a szemantikai kompatibilitás jellemző, amit a prózaszövegek jelentésbeli 

egyoldalúságának és a költészet minden szó kapcsán fennálló többletjelentésének együttes 

alkalmazására való törekvésében ragad meg. Azaz, az ornamentális próza egyszerre 

informatív és asszociatív, ez az ellentét teremti meg a szöveg dinamikáját, hozza létre 

telítettségét. Szilárd szerint a szüzsé és a motivikus struktúra közötti viszonyrendszer 

sokfélesége az ornamentális prózában két véglet között mozog. Az egyik esetben (ezt 

látjuk majd Remizov művének elemzésénél) a szöveg elhagyja a regényprózára jellemző, a 

szereplők sorsát és jellemét előtérbe helyező szerkezetet, melynek következtében a 

szereplők „sorstöredékeikkel mindössze a motivikus ornamentum részleteivé”82 válnak. 

Ezt nevezi Szilárd „tiszta ornamentalitás”-nak. Példának Szilárd Pilnyak Meztelen év című 

regényét említi. A másik esetben (amire példát majd Zamjatyinnál művének elemzésénél 

láthatunk) a szüzsé vezető szerepe megmarad, ugyanakkor a „motivikus struktúra 

szemantikai telítettsége olyan mértékű, hogy az elemek különböző szemantikai mezők 

közötti mozgása és gondolatisággal való megfeleltethetősége  […] nem tűnik kevésbé 

jelentősnek, mint a szereplők sorsa”.83 Vagyis a motivikus struktúra összetettsége miatt a 

szüzsével egyenrangúvá válik.  

Az ornamentális prózára és szkázra tehát egyaránt jellemző a költészethez közeliség, a 

díszítőelemek nagyarányú használata, a szöveg díszítettségének előtérbe helyezése, akár a 

szüzsé háttérbe szorulásának következményével is. A korpuszba tartozó művek esetében 
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ugyanakkor fontos marad a spontán beszélt nyelviség, az elbeszélő elsődleges szerepe, az 

elbeszélő mentális korlátoltsága és magának az elbeszélésnek mint aktusnak a lényegi 

volta – ezek azok a jegyek, amelyeket Schmid elsődlegesnek nevez meg a szkázról 

értekezvén.   

Visszatérve a szkáz beszédmód szakirodalmi áttekintéséhez, Muscsenkóék a szkáz 

elemezhetőségét úgy értelmezik, mint ami „egyszerre feltételezi a szóhoz, beszélt stílushoz 

és a szüzsés–kompozíciós  struktúrához való fordulást”84, ami így kijelöli az elemzésük 

fókuszpontjait is: a stílus, az ábrázoló eszközök és a kompozíció vizsgálatát. Muscsenkóék 

meglátása szerint a szerző és az elbeszélő számára is a szüzsé válik a fabulával szemben 

elsődlegessé, mivel ez fedi fel a mű mélyén meghúzódó világnézetet. Bahtyinhoz képest, 

aki a szkáz kialakulását a kor stílusa és az elmondandó tartalom ellentmondásosságában 

látja, Muscsenkóék úgy vélik, a szkáz forma alkalmas arra, hogy az olvasó megérezhesse a 

pszichológiailag motivált hős-elbeszélő elszigeteltségét, bezártságát. Véleményük szerint a 

szkázban a szerző mint beszédszubjektum nincs jelen, ezt a pozíciót az elbeszélő tölti be, 

akinek a beszéde a szerzőéhez képest idegen beszédként értelmezhető. Az elbeszélő 

szólama elmozdítja a helyéről az objektív világ határait, mivel nem az elbeszélt történet 

valódi tartalma kerül a középpontba, hanem maga az elbeszélés. A szkáz improvizáló 

jellegéből, élőbeszédre való törekvéséből adódóan egyszerre van jelen az, amit az 

elbeszélő elmond és az, ami véletlenszerűen kerül bele az elbeszélésbe. A szkáz az 

elbeszélő szempontját tükrözi, akinek a monológja a beszélt nyelv törvényei szerint épül 

fel, feladata a beszélt nyelviség érzetének megteremtése, vagyis az a fontos, ahogy, és nem 

az, amit elbeszél. Az elbeszélő elsődlegessége magával hozza az elbeszélés nyelvezetének 

egyéni karakterét is, amit a mozaikusság, a beszélt nyelvi forma, intonáció és a stilizáció 

jellemez. A szkáz Muscsenkóék meghatározása szerint „olyan kéthangú elbeszélés, amely 

összekapcsolja a szerzőt és az elbeszélőt, az emberi monológ teátrális improvizációja, 

amely a beszélt nyelv stilizációjának célját szolgálja, illetve feltételez egy, az elbeszélővel 

együtt érző hallgatóságot”.85   

Schmid Narratológia86 című művében a szkázt elsősorban a narrátor szövegének sajátos 

változataként határozza meg, írásában azt vizsgálja, milyen szemantikai-stilisztikai 
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jelenségek tartoznak a szkáz fogalmához. Az eddigi szakirodalmak által is hangsúlyozott 

szóbeliség, a beszélt stílus hétköznapisága, spontaneitása és a műfaj kétszólamúsága 

mellett Schmid a narratorialitást, a dialogicitást és a narrátor mentális horizontjának 

korlátoltságát sorolja a szkáz ismérvei közé. Hozzáteszi, hogy ezen jegyek közül a szkáz 

létrejöttéhez a narratorialitás, a kétszólamúság és a mentális horizont korlátoltsága kötelező 

jellegű. A narrátor mentális behatároltságát azért tartja meghatározónak, mert a narrátor 

nem profi szövegalkotó, ezáltal nem teljesen kontrollálja, amit mond, kettősség lép fel a 

kigondolt és a kimondott közlés között. Míg a narratorialitás az elbeszélés mint aktus és a 

narrátor szerepének előtérbe kerülése, a kétszólamúság a szerző és a narrátor közti távolság  

megállapítása miatt lényeges. 

Ugyanígy a narratológia felől, a narratív maszk fogalom bevezetésével határozza meg 

Drozda87 a szkázt. Ha a narratív maszk azon elemek összessége, amely a szükséges 

szemantikai atmoszférát teremti meg, akkor a szkáz a narratív maszk azon változata, 

melynek speciális feladata ebben az atmoszférában megteremteni a szóbeliséget. Emellett a 

szerkezeti kettősség miatt a szkáz kommunikatív maszkként is értelmezhető, hiszen 

parallel szerepel egymás mellett szerző és olvasó, illetve elbeszélő és hallgató, így a szkáz 

beszédmód egyszerre működik reális és feltételes síkon. Az elbeszélő, az elbeszélés 

témája, a hallgatóság és az olvasó mint tényezők alapján Drozda három szkáz-modellt 

állapít meg88, ahol  az elbeszélés témája az elbeszélő számára ismert (saját) vagy 

ismeretlen (idegen), a hallgatóság explicit vagy implicit, az olvasó a hallgatósággal azonos 

vagy attól eltérő lehet.   

A disszertáció keretein belül a szkázt olyan beszédmódként definiáljuk, amely a periférián, 

vidéki kisvárosban élő ember nyelvét és gondolkodását jeleníti meg. Különlegessé a szkázt 

mint beszédmódot épp az teszi, amit fentebb Drozda tanulmányának bemutatásakor 

emeltünk ki, miszerint a szkáz olyan, egyszerre két síkon megvalósuló kommunikatív 

maszk, amit a szerző címez az olvasónak, és az elbeszélő mond el a hallgatónak. A szkáz 

továbbá értelmezhető olyan megközelítésként, melynek célja az irodalmi szóval szemben 

az élőbeszéd írott formában történő megjelenítése, és a polgári életmód helyett a 
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provinciális, vidéki létforma prezentálása. Emellett a szkáz értelmezhető a nyelviségen 

keresztül megvalósuló magatartásként, attitűdként is.  

A disszertációban a szkáz kapcsán arra vagyunk kíváncsiak, milyen reláció áll fenn a 

narrátor és az ábrázolt kisember között, illetve a narrátor és a szerző között. Ezért a 

szövegeket narratológiai analízisnek vetjük alá. A narratív struktúrát minden esetben az 

absztrakt szerző–narrátor–szereplő(k) viszonyrendszere határozza meg. Az absztrakt 

szerző áll a kifejtett események kigondolása és az eseményeket kifejtő narrátor alakja 

mögött, ő a mű szemantikai központja, ahová a szöveg különböző vonalai összefutnak. Az 

absztrakt szerző mint fogalom bevezetése „segít feltárni azt a rétegzett struktúrát, amely a 

jelentést generálja […] megléte a narrátort, aki gyakran a helyzet szakértőjeként jelenik 

meg, és látszatra ellenőrzés alatt tartja a mű szemantikai rendjét, kellő távolságba helyezi. 

Az absztrakt szerző jelenléte a kommunikációs modellben rávilágít arra a tényre, hogy a 

narrátorok, a szövegeik és a kifejezésre kerülő jelentések reprezentáltak.”89 Míg az 

elbeszélést alkotó elemek kiválogatása, ezek egységgé formálása, értékelésük és azok 

jellemzése már a narrátorról, a narrátori kompetenciáról tanúskodik. Schmid a narrátor90 

ábrázolásának explicit – ahogy a narrátor magáról beszél – és implicit – a szöveg jelei, a 

nyelv expresszív elemei által – módjait különbözteti meg, megállapítva, hogy e kettő közül 

csak az implicit mód kötelező jellegű. Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az explicit 

narrátori megjelenés az implicit megjelenésre épül rá. Schmid szerint a narrátor jellemzőit 

ezen felül meghatározza az elbeszélés módja, a narratív kompetencia, a szociális státusz, a 

geográfiai eredet, a képzettség és a világnézet. A stílusvizsgálaton túl meghatározónak 

tartja a narrátor mentális behatároltságának megállapítását: a narrátor származása miatt 

nem tekinthető profi szövegalkotónak, ez eredményezi azt a kettősséget, amely a kigondolt 

és a kimondott közlés között lép fel. A narrátor általi ábrázolás része az elbeszélés minden 

eleme: az eseményekből kiemelt, az elbeszélés narratív anyagát létrehozó elemek; ezen 

elemek konkretizációja és részletezése; az elbeszélői szöveg kompozíciója; az elemek 

nyelvi – lexikai és szintaktikai – prezentációja, illetve azok értékelése, végül a narrátor 

                                                           
89 SCHMID W.: Narratology. De Gruyter, Berlin/New York, 2010, 50. 
90 Megfigyelhettük, hogy a szkázzal foglalkozó szakirodalom majdnem minden írásában az elbeszélő jut 
központi szerephez. A szakirodalmak ugyanakkor nem egységesek, szinonimaként használják a 
„rasszkazcsik” és „povesztvovatyel” fogalmakat. Schmid szerint a két fogalom közti leglényegesebb 
különbség, hogy míg a „povesztvovatyel” harmadik személyű, objektív nézőponttal rendelkező, a szerzőhöz 
közeli, addig a „rasszkazcsik” első személyű, szubjektív, általában valamely hőssel egybeeső instancia, 
akinek jelenlétéről a jelölt nyelvi karakterek tanúskodnak. Az elemzések során az egyértelműség végett mi 
Schmid narrátor definícióját alkalmazzuk, amit Schmiddel egyetértésben annak funkcionális jellege miatt 
tartunk produktívnak: a narrátor az elbeszélői funkciót látja el, minden tipologizációs jegytől függetlenül.  
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elgondolása, kommentárjai vagy általánosító véleménye. Vagyis „a narrátor ily módon az 

elbeszélt szöveg szimptómáiból álló konstrukció”.91 A dialógusok nyelvi megformáltsága 

pedig a szereplőket jellemzi. Ugyanakkor, ezekben a dialógusokban a narrátor is jelen van: 

kiválasztja a szereplők szavait, gondolataikat az egyenes vagy függő beszéd 

alkalmazásával közvetíti, melyekre a narrátori megformáltság kisebb vagy nagyobb 

mértékben, de mindig hatással van. A narrátor által közölt minden esemény végső soron, 

ha nem is egyenes úton, hanem a szemantikai hierarchiát92 jellemző mozgásokkal, az 

absztrakt szerző jelölőjévé lép elő. Továbbá az absztrakt szerző tartományának része a 

szerzői és a narrátori kifejezés viszonya is. Míg azonban a narrátor a szerző fiktív 

instanciája, így a rá mutató jelek szándékoltak, addig a szerzőre mutató jelek (indexek) 

általában nem akaratlagosak.  

A narratív struktúra feltárására tett kísérlet az ágensek, így az absztrakt szerző, a narrátor 

és a szereplők beszédének vizsgálatában valósul meg. Lényeges megállapítani, hogy 

milyen beszédmódból történik az elbeszélés, vagyis hogy a narrátor az egyenes vagy a 

függő beszéd93 alkalmazásával adja-e át a szereplők gondolatait, hiszen ezáltal válik 

eltérővé annak a transzformációnak a mértéke, amelyen keresztül a közlés érkezik. Az 

egyenes és a függő beszéd mellett Schmid és Muscsenkoék is írnak a szabad függő 

beszédről, melynek során a szereplő szövege a narrátori szövegben jelenik meg. A függő 

beszédtől eltérően a szabad függő beszéd esetén hiányoznak a szereplői szövegre utaló 

grafikai, grammatikai vagy lexikális jegyek, a szereplőre a téma és az értékelés mutat rá.  

Hasonlóan bonyolult viszonyra mutat rá a textuális interferencia, ahol a közlés a 

grammatika és a szintaxis alapján egy beszélőhöz tartozik, de a valóságban két közlés, két 

beszédstílus, két nyelv és két értékrend keveredik, amelyek egyaránt tartozhatnak a 

narrátorhoz és a szereplőhöz, vagy a narrátorhoz és az absztrakt szerzőhöz. Mindkét típusra 

találunk példát a szkáz beszédmódban, hiszen a szkáz beszédmód alapja a (legalább) két 

szólam, a saját és az idegen egyszerre történő megszólaltatása.  

                                                           
91 
ШМИД В.: Нарратология, Языки славян. культуры, М., 2003. 

92 Schmid a szerző–narrátor–szereplő(k) viszonyrendszerét nevezi szemantikai hierarchiának: 
megkülönböztet mindhárom szinten jelölőt és jelöltet. A narrátor jelöltsége és a szerző mint jelölő teszi ki az 
absztrakt szerzőt, a szereplő jeleit a narrátor jelölése és jelöltsége formálja, míg a szereplőket a narrátor általi 
jelölés rajzolja ki (ШМИД: там же, 56).  
93 Schmid a függő beszédet is két altípusra, a narratoriális és a perszonális típusra bontja. 
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Feltehetően Schmid is Bahtyin írásaiból indul ki, amikor az absztrakt szerző és a narrátor 

témakörét járja körül. Bahtyin A szerző és hős94 című művében azonban hangsúlyt a szerző 

és a hős viszonya kap, meglátása szerint minden mű reakciók kölcsönviszonyaként 

értelmezhető. Mint írja, a művek két értékbeli pólussal, a szerző és a hős kontextusával 

rendelkeznek, ahol a szerző és a hős együtt, egymáshoz közel él, kettejük viszonyát adja 

vissza a szöveg. A szerző az egész hőst értékeli, a hős minden mozzanatára reagál: „egy 

mű valamennyi mozzanata oly módon adott számunkra, amiként a szerző reagált rájuk. A 

szerzői reakció körülöleli mind a tárgyat, mind a hős reakcióját a tárgyra.”95 Éppen ezért a 

szöveg minden elemét, legyen az kép, leírás vagy akár maguk a szavak, kétfelől kell 

megvizsgálni, ez a megközelítés mutat rá a szerző és a hős viszonyának minőségére. A 

szerző reakciója az intonációban, hangnemben, a választott szóhasználatban, a szöveg 

kompozíciójában érhető utol. „A szerző egy lezárt egésznek: a hős egészének, valamint a – 

minden egyes mozzanatához képest transzgrediens – mű egészének feszültséggel teli, aktív 

egységét hordozza.”96 Látszólag Bahtyin megközelítése csak érintőlegesen kapcsolódik az 

általunk vizsgált szkáz beszédmódhoz. Azonban, ha jobban belegondolunk, éppen a szkáz 

az, ahol a hős és az elbeszélő sokszor egybeesik, vagy ahol a szerző és az elbeszélő 

nehezen vagy egyáltalán nem választható le egymásról. Az elemzések során éppen arra 

teszünk majd kísérletet, hogy a szerző–narrátor–szereplő hármas szerkezetét kibontsuk és 

amennyiben lehetséges, az entitásokat leválasszuk egymásról.  

A konkrét műelemzések során Schmid tipológiája alapján a narrátor karakterét, főhőshöz 

és egyéb szereplőkhöz, azaz az ábrázolt közösséghez fűződő viszonyát, pozícióját 

határozzuk meg. Elemezzük továbbá azt a nézőpontot97, amelyből a narrátor az 

eseményekről beszámol, és azt a világnézetet, amelyet megjelenít. Emellett, mivel a szkáz 

egyediségét a narrátor és az absztrakt szerző közti viszonyrendszer is adja, kitérünk arra is, 

mely esetekben azonos vagy eltérő e kettő egymástól, milyen eszközök teremtik meg a két 

ágens közelségét vagy távolságát. Azt is a vizsgálat tárgyává tesszük, hogyan közvetíti a 

narrátor a szereplők szavait és gondolatait, mivel ezeken a közléseken keresztül is 

közelebb jutunk a narrátor alakjához. Továbbá a beszédmódok vizsgálata rajzolja ki azokat 

a maszkokat, amelyek a narráló entitást alkotják. A narrátor alakját, pozícióját elemző 

                                                           
94 BAHTYIN М.: A szerző és a hős. Gond-Cura Alapítvány, Bp., 2004. 
95 BAHTYIN: i.m., 39. 
96 BAHTYIN: i.m., 49. 
97 A nézőpont vizsgálatakor Schmid öt síkból álló rendszerét alkalmazzuk. Schmid megkülönbözteti a tér, az 
idő, az ideológia, a nyelv és a perceptivitás síkját.  
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vizsgálat célja egyben feltárni azt is, milyen megvilágításba kerül a kisember a narrátori 

megjelenítés eszközei által.  
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Az elbeszélésmód a térszerkezet felől 
 

Regéczi Térképzetek az orosz irodalomban98 című könyvében abból az alaptézisből indul 

ki, hogy „a térbeli meghatározottság, a reális földrajzi adottságok, valamint a 

mesterségesen felépített térkonstrukciók elválaszthatatlanok egy korszak szellemi 

arculatától”.99 Hozzáteszi, hogy a teret és a tágabb értelemben vett térbeliséget vizsgálva 

kiemelt szerepet a „társadalmi, történelmi, kulturális folyamatok és a tér összefüggésének 

vizsgálata”100 kap. Mivel jelen írásban a típusábrázolás és beszédmód szempontokon 

keresztül szintén speciális mikrotársadalmakról, nevezetesen a vidéki kisvárosok lakóinak 

életéről és egymáshoz fűződő viszonyairól írunk, egyetértünk Regéczivel, hogy a tér 

vizsgálata az adott éra értelmezéséhez elengedhetetlen. Úgy véljük, hogy az általunk 

választott két szempont éppen a térszerkezet vizsgálatát követően, annak relációjában 

teljesedhet ki, hiszen a tér az a kontinuum, amelyben az irodalmi szereplő megjelenik és a 

cselekmény játszódik. Azaz a tér szolgál keretként a szereplők viselkedéséhez és a típusok 

nyelvi prezentálásához. Továbbá – írja Regéczi – „a reális geográfiától nem független az 

individuum tapasztalati horizontja és viszont, az individuum is alakítja, sőt szimbolikus 

jelentéssel tölti meg a teret”.101 A szimbolikus jelentés, és az egyes terekhez kapcsolódó 

mítoszok eredményeképp jelenik meg a térbeliség vizsgálatában a reális mellett a 

mitológiai tér. A mitopoétikus tér Toporov tanulmányában102 szintén hangsúlyos szerepet 

kap, eltér a reális tértől, mitologizált jelentéstartalmakkal telik meg. Toporov a 

mitopoétikus tér legfontosabb elemeinek a tér középpontját és az utat tartja, amelyhez nála 

a kezdet és a vég minőségek társulnak. Amennyiben a hős elér az út kezdetétől a végéig, 

célját is eléri. Abban az esetben azonban, amikor az út kezdete és/vagy vége nem látható, 

az út a közvetítő szerepét tölti be: „semlegessé teszi ez és az, saját és idegen, kinti és benti, 

közeli és távoli, ház és erdő, kulturális és természeti, látható és láthatatlan, szakrális és 

profán közti ellentétet”.103 A térhez Toporovnál és hozzá kapcsolódik az idő („itt és most” 

egysége), ennél a megállapításánál Toporov is Bahtyin kronotoposz fogalmát veszi alapul. 

                                                           
98 REGÉCZI I.: Térképzetek az orosz irodalomban. Klasszikus és kortárs szövegek térpoétikai megközelítése. 
Kalligram, Pozsony, 2015. 
99 REGÉCZI: i.m., 10. 
100 REGÉCZI: i.m., 9. 
101 REGÉCZI: i.m., 10.  
102 
ТОПОРОВ В. Н.: Пространство и текст. В.: Цивян Т. В. (отв. ред.): Текст: семантика и структура. 

Наука, 1983, 227–284. 
103 
ТОПОРОВ: там же, 260. 
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A tér és a tőle elválaszthatatlan idő, amellett, hogy keretként szolgál, a szereplők 

viselkedését is meghatározza Toporov véleménye szerint.  

A tér ezen két fajtájának, nevezetesen a reális és a mitologikus, mitopoétikus azaz fiktív tér 

együttes megléte, egymásra hatása a századforduló elbeszélésmódjára is jellemző. A 

szövegkorpuszba választott művek, mint a szövegtípusok résznél is írtuk, speciálisak abban 

a tekintetben, hogy egy absztrakt térhez tartoznak, továbbá abban is, hogy locusuk a 

fővárosival szembenálló, nem nagyvárosi, hanem vidéki (kis)városi tér. A pétervári 

szöveget maga Pétervár, míg a moszkvai szöveget Moszkva, továbbá a két szöveg egymást 

is meghatározza. Az esetükben alkalmazott oppozíciók „önmagukban egyik gondolkodási 

rendben sem képviselnek negatív vagy pozitív tartalmakat, pusztán az oppozíciós helyzet 

valamely pólusán nyugvó nézőpontból megformált állítás következtében tűnik fel 

értékként vagy hiányként ugyanaz a tulajdonság”.104 Ugyanígy van hatással a provinciális 

szöveg (kis)városi terének értelmezésére a nagyvárosi szöveg, a vidéki város vagy az 

udvarház éppen a nagyvárossal szemben definiálódik. Mind Pétervárt, mind Moszkvát, de 

mint láttuk a szövegtípusokat bemutató résznél, Scsukin meglátása szerint az udvarházat is 

övezi egyfajta mítosz, mitológiai tartalom, amely a reális teret többletjelentéssel tölti meg 

esetenként felülírva akár a reális térre alkalmazható szabályokat is.    

A tér egyik leglényegesebb eleme a határ, amely elválasztja egymástól a centrumot és a 

perifériát, mely oppozíció szintén Lotman szemioszférával foglalkozó tanulmányában105 

kerül előtérbe. Centrum és periféria relatív fogalmak, egymáshoz való viszonyukban 

értelmezhetőek, helyet cserélhetnek. Ahogy magára a térre, a lotmani szemioszférára a zárt 

téren kívül eső, idegen tér is meghatározó jelleggel bír. A teret alkotó, létrehozó jegyek 

által kapunk képet az adott kultúra arculatáról, a nemzetiségre jellemző mentalitásról, 

amelyek ekképp a fogalom alapvető részeivé lépnek elő. Ez alakítja ki a mű világnézetét. 

Továbbá, mint Hansen Löve106 írja, a téren keresztül további narratív kategóriák 

meghatározásához juthatunk el, így a térnek szerepe van a cselekmény felépítésében, a 

szereplők jellemzésében és a nézőpont megválasztásában is.  

                                                           
104 REGÉCZI: i.m., 29. 
105 ЛОТМАН Ю. M.: О семиосфере. В.: ЛОТМАН Ю. М.: Избранные статьи. Александра, Таллин, 1992, 
11–25. 
106 HANSEN LÖVE K. K.: The Evolution of Space in Russian Literature. A Spatial Reading of 19-th and 20-th 
Century Narrative Literature, Rodopi B. V., Amsterdam – Atlanta, GA, 1994. 
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Uszpenszkij107 szerint az elbeszélő térben felvett pozíciója rögzíthető, ezáltal a térszerkezet 

egyik kulcsfontosságú eleme. A nézőpont, amelyből az elbeszélés történik meghatározza a 

leírást, a szereplők elbeszélőhöz képest felvett pozícióját, módszerként szolgál a műalkotás 

szerkezetének feltárására. Uszpenszkij három kategóriát különböztet meg az elbeszélő 

nézőpontját illetően, amelyet tanulmányában a tér-és időviszonyok nézőpontjának nevez. 

Az első esetben az elbeszélő ugyanott helyezkedik el, ahol valamelyik szereplő is található, 

ez az azonosulás olyan mértékű lehet, hogy az elbeszélő magáévá teszi a szereplő 

értékelési rendszerét. A második esetben az elbeszélő követi a hőst, de nem azonosul vele, 

csak a térbeli viszonylatok síkján esik egybe kettejük nézőpontja, ami jelenthet közösséget, 

de objektívabb leírást is eredményezhet. A harmadik esetben az elbeszélő pozíciója 

viszonylagos: nem egy emberhez, hanem emberek egy bizonyos csoportjához kapcsolódik. 

Ezek a nézőpontok tehát az elbeszélő szereplőkhöz fűzött viszonyát is meghatározzák.   

A tér Lotman108 definíciója szerint azon elemek összességek, melyeknek kölcsönviszonyát 

az elemek térben elfoglalt pozíciója és egymás közti viszonya határozza meg. Elmélete 

azáltal válik kiemelkedő fontosságúvá a térszerkezetekkel foglalkozó írások sorában, hogy 

Lotman „A szöveget magát is mint elvont térstruktúrát értelmezi”109, ezt felelteti meg a mű 

zárt terével megfeleltethető szemioszféra110 fogalmával, azzal az egységgel, amelyet a zárt 

térre jellemző szemantikai jegyeket határoznak meg. A térábrázoláson keresztül jelenik 

meg a műben a szerző által képviselt világ-modell, éppen ezért fontos tisztázni, hogy az 

adott történet hol játszódhat és hol nem. Ahogy Bahtyin fogalmazza meg A szerző és a hős 

című művében, „a hőshöz fűződő szerzői viszony kifejezője” 111 éppen maga a tér, a térbeli 

forma.  

Az egyes művek térszerkezetének vizsgálatát Lotman A művészi tér problémája Gogol 

prózájában című tanulmánya alapján végezzük el. A tér kapcsán Lotman már tanulmánya 

elején hangsúlyozza, hogy „nem a tér nagysága, hanem elhatároltsága bír jelentőséggel”112, 

éppen ezért Gogol prózájáról értekezve a konkrét szövegekben azt teszi meg vizsgálatának 

                                                           
107 USZPENSZKIJ B.: A kompozíció poétikája. Bp., Európa, 1984. 
108 LOTMAN Ju. M.: A művészi tér problémája Gogol prózájában. In.: KOVÁCS Á., V. GILBERT E. (szerk.): 
Kultúra, szöveg, narráció. Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs, 1994. 
109 REGÉCZI I.: Térképzetek az orosz irodalomban. Klasszikus és kortárs szövegek térpoétikai megközelítése. 
Kalligram, Pozsony, 2015, 43. 
110 ЛОТМАН Ю. М.: О семиосфере. В.: ЛОТМАН Ю. М.: Избранные статьи. Александра, Таллин, 1992., 
11–25. 
111 BAHTYIN M. M.: A szerző és a hős, Bp., Gond-Cura Alapítvány, 2004, 167. 
112 LOTMAN Ju. M.: A művészi tér problémája Gogol prózájában. In.: KOVÁCS Á., V. GILBERT E. (szerk.): 
Kultúra, szöveg, narráció. Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs, 1994, 120. 
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tárgyává, hogy milyen módon  határolódnak el egymástól a különböző terek, hogyan 

határozza meg a tér típusa a szereplők karakterét és a személyiség pozitív vagy negatív 

előjelű fejlődését. A határ ugyanakkor valamilyen akadályt is jelenthet, mind szószerinti, 

mind átvitt értelemben, melynek leküzdése a határ megszűnését eredményezheti. Lotman 

megkülönböztet pontszerű, lineáris, síkbeli és három dimenziós teret, Nyekljudov 

tanulmányára hivatkozva lokális és szüzsés helyekről beszél, ez utóbbiakat a helyre történő 

eljutás és a konfliktus megoldódásának egybeesése miatt funkcionális mezőknek is nevezi.  

Lotman a terek vizsgálatát összekapcsolja a térben végzett mozgással, mely alapján 

megállapít mozgásra és változásra képes, illetve mozdulatlan, változni képtelen hősöket. 

Szintén oppozíciót alkotnak a zárt és a nyílt tér hősei, ez utóbbi kategória tovább bontható 

az út és sztyepp alkategóriákra. A zárt tér hősei a fentebb említett mozgásra képtelen hősök 

(később ehhez kapcsolódik a hősök kommunikációképtelensége is), az út hősei ezzel 

szemben egyik pontból haladnak a másikba, a sztyepp hősei pedig szabad mozgást 

végeznek. A tér továbbá lehet külső vagy belső, saját vagy idegen, osztott vagy osztatlan. 

Élesen elkülönülhet egymástól az elbeszélő helye és az általa ábrázolt cselekmény-hely, 

ebben az esetben a tér minősége mellett az ábrázolás nézőpontja válik kulcsfontosságúvá. 

Mint tanulmánya elején is írja Lotman: „Amennyiben a művészi tér formális rendszerré 

válik […] felmerül az irodalmi alkotásokban szereplő személyek morális 

jellemábrázolásának lehetősége a művészi tér nekik megfelelő típusain keresztül.”113 

Vagyis – olvashatjuk a tanulmány egyik végkövetkeztetését – „a szereplők magatartása 

jelentős mértékben összefügg azzal a térrel, amelyben találhatók”.114 A térben végzett 

mozgás Bahtyin tanulmányában115 is fontos szerepet kap, a tér és idő viszonyát felölelő 

kronotoposz fogalom bevezetése által. Írásaiban a tér–idő metszéspontjainak motívumai, 

így a várakozás, a találkozás, az utazás jutnak kiemelt szerephez. Továbbá, mivel minden 

város saját nyelvvel rendelkezik, a térszerkezet vizsgálatakor figyelmet kell szentelnünk a 

zárt városi teret alkotó egyéb elemeknek is, így az utcának, a tereknek, a házaknak és akár 

a város határán kívül eső erdőnek, mezőnek, azaz minden olyan helyszínnek, ahol a 

cselekmény játszódhat.  

A terek tudatos megválasztását és azoknak a szereplőkkel való megfeleltetését Gogolnál a 

„Hogyan tud kitörni az ember saját környezetéből?” kérdés motiválja – olvashatjuk 

                                                           
113 LOTMAN: i. m., 126. 
114 LOTMAN: i. m., 161. 
115 BAHTYIN M. M.: A szó esztétikája. Bp., Gondolat, 1976. 
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Lotmannál. Ez a kérdés a századforduló elbeszélésmódjának provinciális szövegei kapcsán 

is az egyik legfontosabb elemzési szemponttá lép elő, azzal a szöveget meghatározó 

specifikummal, hogy itt a kitörés az elidegenedést vonja maga után. A térszerkezet 

vizsgálata a disszertáció során így két alszempont miatt is érdekes: milyen tér jellemzi az 

elbeszélésmódot, pontosabban a provinciális szöveg elbeszélésmódját a pétervári 

szövegéhez képest; illetve hogyan jelenítik meg a szövegek a tér elemein keresztül a 

közösségből, társadalomból történő kivetést vagyis elidegenedést, amely meglátásunk 

szerint a szöveg-korpuszhoz tartozó művek központi eleme. A térszerkezet vizsgálatának 

kifejtéséhez a térpoétika módszeréhez folyamodunk, azt vizsgáljuk meg, hogy milyen tér-

leírások jellemzik a szövegeket, továbbá, milyen változások jellemzik a teret a cselekmény 

és a szereplő szempontjából lényeges változások esetében. 

  



43 
 

A saját–idegen oppozíció mint összetartó elem 
 

A térszerkezet aspektus fentebbi kifejtésekor a saját–idegen oppozíció egyértelműen  

meghatározó minőségűvé válik, sajátként határozódik meg a vidéki városok zárt tere, 

amely azonban, mint Lotman is írja, elválaszthatatlan a határokon kívüli, idegen tértől. Ezt 

figyelhetjük meg továbbá a különböző szövegtípusok egymásra történő referenciáltságában 

is. Ahogy majd az elemzésekből kiderül, az oppozíció lényeges szerepet tölt be az 

elbeszélésmód vizsgálatához választott két másik szempont, a típusábrázolás és a 

beszédmód kapcsán is. A saját–idegen mint két egymással folyamatosan felelgető szólam 

és értékrend a szkáz beszédmód alapjaként szolgál. A típusábrázolásban pedig, mivel az 

egyén és a közösség is ennek az oppozíciónak a fényében határozza meg magát, a saját–

idegen a (kis)városi szereplőtípusok definiálásakor is lényegi szerepet tölt be. Az oppozíció 

tehát összeköti az aspektusokat és a hozzájuk választott megközelítéseket.  

Az oppozíció összetettségét az adja, hogy egyszerre társadalmi, kulturális és nyelvi 

jelenség. A saját–idegen oppozíció a közösség önmeghatározásának alapvető eleme, a 

társadalom működését biztosítja. Ugyanúgy részt vesz a kultúra kialakulásában, ahogy az 

egyes kultúra nyelvhasználatának alakulásában: „minden kultúra a világ saját és idegen 

térre való felosztásával kezdődik […] a határ lehet állami, társadalmi, nemzeti, felekezeti 

vagy bármi egyéb”.116 A saját–idegen oppozíció magyarázza egyrészről a város 

nyitottságát más kultúrákra, de „a kultúra önértékelésére is rányomta bélyegét”.117 

Oroszországgal és ugyanakkor Európával, de Moszkvával is meglévő szembenállás, 

ugyanakkor a város funkcionális és szimbolikus ellentmondásossága is egyértelműsíti a 

saját mellett az idegenség érzetét: „A «saját» és az «idegen» szoros összefonódása Pétervár 

szemiotikájában rányomta bélyegét a periódus kultúrájának önértékelésére”118, ami 

hozzájárult Pétervár mint a „kulturális-szemiotikai ellentétek” városának kialakulásához. 

De nemcsak Pétervár és Moszkva, illetve Oroszország és Európa esetében, hanem 

véleményünk szerint minden lokális, így a provinciális szöveg kialakulásában is speciális 

funkcióval bír. 

                                                           
116 ЛОТМАН Ю. М.: Внутри мысляших миров. Человек – текст – семиосфера – история. Яз. рус. 
культуры, M., 1999, 175. 
117 NAGY I.: Történelem és Mítosz In.: NAGY I. (szerk.): Történelem és Mítosz. Szentpétervár 300 éve. 
Argumentum, Bp., 2003, 447. 
118 LOTMAN Ju. M.: Pétervár szimbolikája és a város szemiotikájának problémái. In.: NAGY I. (szerk.): 
Történelem és Mítosz. Szentpétervár 300 éve. Argumentum, Bp., 2003, 142. 
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Gladkova119 meglátása szerint az oroszok viselkedését alapvetően jellemzi egyfajta 

polaritás, amely a saját–idegen ellentétpár társadalomban, kultúrában és nyelvben egyaránt 

jelenlévő hatására vezethető vissza. Gladkova a saját–idegen ellentétpár nyelvben való 

működését a szemantika felől közelíti meg: „szvoje” -ként120 definiálja a legszűkebb kört, 

amelybe a család, a közös érdeklődésű, azonos gondolkodású emberek tartoznak bele. A 

„csuzsoje” fogalomhoz éppen ellenkezőleg azok az emberek tartoznak, akiket nem 

ismerünk, akikhez az idegenség, a zavar, a másság érzete fűz. A „csuzsoje” egyszerre 

jelenti a másik meg nem értését, el nem fogadását, erős negatív attitűdöt hordoz. Valamely 

embertársunk „szvoje”-hoz vagy „csuzsoje”-hoz sorolása meghatározza a beszélő 

kommunikatív stratégiáját is.  

A saját–idegen univerzális karaktert hordoz, az azonosság és a különbözőség 

mechanizmusát szolgálja, azaz azt a folyamatot, amely minden világnézet alapját adja.121 

Lachmann122 meglátása szerint a saját–idegen oppozíció az a lényegi kettősség, amely a 

kulturális dinamizmust, nevezetesen az egyes területek deszemiotizmusát és az új területek 

szemiotizmusát mozgatja. Az oppozíció lényeges szerepet játszik abban, ahogy az adott 

kultúra határt húz saját maga és a kultúrán kívüli123 között, amit ő antikultúráként vagy 

nem–kultúráként definiál. A saját–idegen oppozíció ugyanakkor mindig változó, akár egy 

közösség életén és azonos történelmi perióduson belül is „radikális szemantikai 

változásoknak van kitéve”124, előfordulhat, hogy az idegen beépül, átmenetileg saját-

idegenné, majd sajáttá válik. 

                                                           
119 GLADKOVA A.: ‘‘Is he one of ours?’’ The cultural semantics and ethnopragmatics of social categories in 
Russian. // Journal of Pragmatics, 55 (2013), 180–194. 
120 A „szvoje” mint társadalmi kategória a „szvoj” visszaható birtokos névmás kiterjedt használatából 
származik, amely pedig a „szebja” visszaható névmásból vezethető le. Ez az etimológia magyarázhatja a 
„szvoje” szó jelentésmezőjéhez tartozó kölcsönösséget, vagyis hogy a kedvességért, szeretetért cserébe a 
másik fél viszonzást vár. Ezt a jelentést őrzi a „po-szvojszki” határozószó: a másikkal, mint közénk valóval 
beszélni. (Gladkova: i.m.) 
121 
ВЫХОДЦЕВА И. С.: Концепт «свой-чужой» в досоветской и советской словесной культуре. Наука, 

Саратов, 2009. 
122 LACHMANN R.: Remarks on the foreign (strange) as a trademark of cultural ambivalence. // Russian 
Literature, XXXVI (1994), 335–346. 
123 A kultúrán kívülit jelölik a sztrannij, drugoj, csudnoj, csugyesznyij, gyikij szavak. A „sztrannij” szóból 
alkotta Sklovszkij az osztranyenyije (elidegenedés) fogalmat, ami az idegenné, furcsává válás folyamatát 
jelöli. Lachmann emellett a csuzsdij szóból származó „otcsuzsgyenyije” fogalmat is említi cikkében.  
124 Érdekes észrevételre hívja fel a figyelmet N. I. Mazaj (МАЗАЙ Н. И.: Соотношение фольклорной и 
языковой картин мира в аспекте оппозиции «свой/чужой». // Современная филология: актуальные 
проблемы, теория и практика. Красноярск, 2005, 209–214.), amelyben megállapítja, hogy míg a folklór 
szövegekben a saját-idegen oppozíciót a rodnij/nerodnij (родний/неродний), illetve a rogyina/csuzsbina 
(родина/чужбина) szavak, addig a sajtóban ugyanezt az ellentétet a nasi/vasi (наши/ваши), mi/onyi 
(мы/они) és a horoseje/ plohoje (хорошее/плохое) szavak jelenítik meg. 
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Az a meglátásunk, hogy ugyanúgy, ahogy a saját–idegen kijelöli a társadalom helyét és 

terét, meghatározza az adott kultúrában és a kultúrát alkotó szövegekben megjelenő 

archetípusokat is. Az archetipikus képeken keresztül tükröződik ugyanis a szövegekben az 

adott társadalom kultúrába ágyazottsága, amely pedig a művek motivikus interpretációját 

teszi indokolttá. Másrészről, a saját–idegen fogalompáros a bahtyini szkáz-elmélet 

alapköve, amely a szkáz különlegességét éppen a saját és az idegen minőség különböző – 

nyelvi, koncepcionális – mechanizmusában látja. A két fő irányvonallal, a „saját” és 

„idegen” kétféle – az archetipikus és ösztönlét, illetve a narratológiai szerkezeten keresztüli 

– bemutatásával így feltárhatónak véljük azt a kettősséget is, amit a szövegek a 

motívumrendszeren és a szkáz beszédmódon keresztül tükröznek. A művek mélyén 

húzódó saját–idegen ellentét tehát összekapcsolja az elemzés során kiemelt szempontokat. 

Szövegszervező funkciót tölt be, többletjelentéssel tölti meg a poétikai, narratológiai és 

térpoétikai megközelítéseket, és ekként hozzájárul a három vizsgált aspektus, a 

típusábárzolás, a beszédmód és a térszerkezet teljeskörű bemutatásához. Alkalmazásával 

azt kívánjuk bemutatni és bizonyítani, hogy az oppozíció sokrétű jelentésképző funkcióval 

bír, úgy, hogy közben összefogja a különböző szövegszinteket, és kulcsként szolgál a 

századforduló elbeszélésmódján belül a provinciális szövegtípushoz tartozó szövegek 

vizsgálatához és értelemzéséhez. 
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Elemzések 
 

A művek összefoglaló bemutatása az eseményesség felől 

 

Az eseményesség a művekben megjelenő, látszatra történésekkel teli, de valójában 

mozdulatlan állapotok és a 19. század végi, 20. század eleji tényleges történelmi 

változásokra irányítja a figyelmet. A művek figyelmes, elemző olvasásakor ugyanis 

kettősséget fedezhetünk fel. Míg a felszínen „eseménydús” cselekményekről olvasunk, 

addig a szüzsét a tehetetlenség, mozdulatlanság határozza meg. Ezzel az állapotszerűséggel 

kerül szembe a történelem: az 1905-ös és az 1917-es forradalom az, amelyről a legtöbb 

szövegkorpuszba tartozó mű említést tesz. E két történelmi esemény és az új korszak 

beköszönte azonban a vidéki kisvárosok lakóinak életében továbbra sem hoz változást. A 

változást ugyanakkor mindegyik mű jelzi hangulatában és a szereplők sorsának 

alakulásában. Vagyis az elbeszélések egyszerre szólnak az eseményességről és a valódi 

cselekmény lehetetlenségéről az elzárt (kis)városi térben. 

A disszertációban Gorkij két művét elemezzük, az Okurov városkát és a Naplójegyzetek. 

Visszaemlékezések egyes írásait. Az Okurov városka (1909) középpontjában Burmisztrov, 

Tyiunov és Szima áll, az elbeszélés hármuk viszonyáról és sorsáról számol be. A mű egyik 

központi konfliktusa, hogy Burmisztrov és Szima ugyanazzal a nővel, Lodkával tart fenn 

szerelmi viszonyt. Féltékenységében Burmisztrov megöli Szimát. A másik vonalat 

Tyiunov, a város filozófusának Szimával, a város poétájával folytatott beszélgetései teszik 

ki. Az elbeszélés végére mindhárom szereplő sorsa végzetes fordulatot vesz: Szima 

meghal, Burmisztrov börtönbe kerül, Tyiunovot elűzik a városból. Mindeközben a város 

életét az 1904-1905-ös japán háború bolygatja fel, lázongások törnek ki, de lényegi 

változásra sem a szereplők, sem a város nem képes. Vagyis noha a felszínen események 

zajlanak, a város mégis egy kimerevített képre hasonlít a legjobban. Ezt jeleníti meg a 

szöveg elején és végén hallható „tum-tum-tum”, mintha valaki egy abroncsot verne a 

városra. A Naplójegyzetek. Visszaemlékezések (1923) többek között Turgenyev az Egy 

vadász feljegyzéseit juttathatja eszünkbe. Az elbeszélő mindkét esetben úton van, és 

azokról az emberekről számol be, akikkel útja közben találkozik. Lényeges különbség 

azonban, hogy míg Turgenyevnél a vadász történeteket, olykor legendákat mond el, addig 

Gorkij elbeszélője hétköznapi emberekről ad kritikus leírást, legnagyobb hangsúlyt éppen 
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életük hétköznapiságának szentelve. Ekképp rajzolódik ki egy nagyobb területen áthúzódó 

(több városnyi) vidék élete, mindennapjai.     

Zamjatyin Vidéki történetének (1912) főszereplője Bariba. Míg az előző két elbeszélés 

emberek egy csoportját mutatta be, külön típusokat illusztrált, itt a fókusz egyetlen 

szereplőre irányul. Megismerjük Bariba gyerekkorát, az apai háztól való elbujdosását, azt, 

hogyan jut ismeretségeken és az erkölcsi szabályok áthágásán keresztül egyre magasabb 

társadalmi ranghoz. Számos esemény vezet odáig, hogy Bariba visszatérjen az apai házhoz, 

mintegy bizonyítva, hogy képes volt boldogulni. Apja azonban nem fogadja vissza, sőt 

szembesíti etikátlan életével, ami Baribában törést okoz, az addig törekvő, mozgékony 

figurát kimerevíti, kőbábuvá változtatja. Továbbá ebben az elbeszélésben is, amely tehát 

szintén a változásra képtelenséget domborítja ki, szerepet kap a történelem, Bariba 

városába is beszivárog a külvilág, a kinti forradalom szele. 

Szintén egyetlen főszereplőre, Sztratyilatovra összpontosít Remizov Szűnni nem akaró 

dobpergés (1909) című műve. Sztratyilatov a város köztiszteletben álló hivatalnoka, aki 

negyven évig egy és ugyanazt az életet éli. A változást a szerelem hozza meg számára, 

felborítja rutinszerű életét. Csalódása feleségében megbetegíti, az elbeszélés végére 

meghal. Ez minden, ami eseményszinten történik az elbeszélésben. Sokkal több minden 

zajlik azonban Sztratyilatov lelkében, álmaiban és az őt körülvevő társaságban, aki 

egyszerre tiszteli és neveti ki Sztratyilatovot. Az elbeszélés egyben Sztratyilatov 

maradiságát, változni nem tudását is példázza, egy olyan kronotoposzon belül, amelyet 

szintén meghatároz a változás előszeleként aposztrofálható felbolydulás.    

Végezetül Leonovtól szintén két művet veszünk sorra, A kisember vége és Egynémely 

epizód, amelyet Andrej Petrovics Kovjakin jegyzett fel Goguljov városában című műveket. 

Fjodor Andrejics paleontológus utolsó napjait mutatja be A kisember vége (1922). Azt, 

ahogy a professzor a túlélésért először lóhúst kénytelen lopni, majd saját kéziratát is el kell 

égetnie. A történelmi változás, a régi és vele szemben az új korszak ebben az elbeszélésben 

egyértelműen, történés- és szövegszinten is megjelenik. Ennek a változásnak a hatására 

hasad meg Fjodor Andrejics személyisége, amit az ördögöt megtestesítő ferttel való 

dialogizálás jelenít meg. Fjodor Andrejics a mű végén meghal, noha lenne módja 

változtatni életén, képtelen az új korszak ritmusához és szabályaihoz alkalmazkodni. 

Egészen más közeget és emberi sorsot illusztrál az Egynémely epizód… (1923), amelyben 

Kovjakin elbeszélésén keresztül ismerhetjük meg városának, Goguljovnak a mindennapjait 
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és lakóinak jellemét. Az eseményesség, eseménytelenség a legjobban talán ebben a műben 

szembetűnő. Kovjakin lényegtelen epizódokról ad hírt, krónikát ír, hogy megörökítse a 

város életét az utókor számára. Könnyed, humoros írásait a történelmi változás töri meg, 

ennek hatására kell elhagynia otthonát, inog meg az emberekbe vetett hite, veszti el józan 

eszét.  
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Típusábrázolás 
 

Típusábrázolás alatt egyrészről a szereplők jellemrajzát értjük: összegyűjtjük és elemezzük 

a szereplők jellemét és viselkedését bemutató motívumokat, meghatározva az ismétlődésen 

keresztül kirajzolódó jelentéseket. A vizsgálat tárgyát képezi másrészről, hogy 

megállapítsuk, milyen az a kisember, akivel a provinciális szövegekben találkozunk, illetve 

hogy alakja miben tér el a pétervári szövegben illusztrált kisembertől. Ennek kifejtéséhez 

az elemzések után egymás mellé állítjuk azokat a jegyeket, amelyek a két ábrázolásban 

különbséget mutatnak, kitérünk az ábrázolás tárgya mellett magára az ábrázolás módjára és 

a mögötte meghúzódó koncepcióra is. 

 

Gorkij: Okurov városka 

 

Gorkij Okurov városka125 című művének elemzésekor azt vizsgáljuk, milyen motívumok 

kapcsolódnak Burmisztrovhoz, Tyiunovhoz és Szima Gyevuskinhoz. A szereplők három 

különböző típust testesítenek meg, így jellemük és a motívumokból kirajzolódó tudat-kép 

együttesen illusztrálja a műben megjelenített kisvárosi kisembert.  

Burmisztrov jellemábrázolásában kiemelkedő szerepet kapnak a testiséghez és ehhez 

kapcsolhatóan az állatokhoz, állati viselkedéshez köthető ismétlődő elemek: mellén 

„látszik az aranyszőrrel benőtt fehér bőr; izmos, sudár és hajlékony teste valami puha, 

lomha állatéra emlékeztet” (24), „az asztalra tette aranyos szőrrel borított nagy, eres 

kezét” (29). A Burmisztrovról szóló leírásokat minden esetben hatalmas, erős, testének 

megjelenítése dominálja. Ugyanígy testi ereje uralja viselkedését, tetteit is. Ezt tükrözi, 

hogy a narrátor mellett társai szintén több ízben nevezik vadállatnak: „Egyebet sem tudsz, 

csak üvöltesz, mint a vadállat” (31), „mondtam neked te vadállat” (96). Konfliktusait is 

testi fölényével igyekszik elrendezni, viselkedését az erő, erőszakosság határozza meg. Így 

próbálja Tyiunovot is szóra bírni: „és egy ízben, vállára tenyerelve, nekiszegezte a 

kérdést” (29). Majd amikor Tyiunov kibújik a válasz alól, „némán – puszta kar- és 

kézmozdulatokkal – a sarokban álló székre ültette a félszeműt” (29). Hiába hallgatja meg 

                                                           
125 GORKIJ M.: Okurov városka. In.: GORKIJ: Gorkij művei, Okurov városka, Matvej Kozsemjakin élete, 
1909–1912. Európa, Budapest, 1962, 7–129. Az idézetekhez tartozó oldalszámokat a szövegben zárójelben 
közöljük. 
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Tyiunovot, szavait nem éri fel ésszel, düh önti el, amit a narrátor szintén az állati 

viselkedés jegyeivel jelenít meg: „fogát csikorgatva megszaggatta ingét, toporzékolt, rázta 

magát” (30). A viselkedést meg is magyarázza a narrátor: „Az effajta kirohanásokat 

mindenki jól ismerte: Vavila akkor vetemedett ilyesmire, amikor legyőzöttnek érezte 

magát” (31). Ugyanígy testi reakciót vált ki belőle a kétely, a félelem, hogy nem bízhat 

Tyiunovban: „hevesen felpezsdült a vére a keblében, táguló orrlyukkal zajosan fújtatott, 

mint valami telivér paripa” (39). Az erőszakos viselkedés jelenik meg akkor is, amikor 

hírnevét akarja nagyobbítani a városiak között. Félmeztelenre vetkőzik, „az utcán porban-

sárban hentergett, eleven macskákat és kutyákat hajított a kútba […] szemét pedig zavaros 

nedv lepte el, és mindenre mérgesen, bárgyú, állati sóvárgással bámult”(33). A testiséget 

hivatott megjeleníteni Burmisztrov Lodkával folytatott viszonya, melynek minőségét a 

lány Szimához fűződő viszonyának ellenkező jellege domborítja ki. Burmisztrov állatként 

határozza meg önmagát Lodka előtt: „Itt vagyok hát, a te párod! Mohó állat, nesze, falj 

fel!” (42). A férfi jelenlétekor Lodka testi jegyei kapnak hangsúlyt: „kihívóan enyeleg a 

telhetetlen női test, himbálóznak az ágyról lelógott csupasz lábak” (42). Együttlétüket is a 

testiség határozza meg: „A fülledt sötétben két verejtékező, forró test gyötrődik” (42). 

Lodka és Szima viszonyának hátterében a lány részéről az a vágy, elgondolás áll, hogy a 

szent fiú szeretése által feloldozást, megbocsájtást kaphat: „– Ezért a tiszta szerelemért sok 

bűnöm bocsánatot nyer, jól tudom!” (72). Érzéseit és tetteit ugyanakkor nem a szerelem, 

hanem a megfelelés hatja át, ezért is adja oda magát minden esetben kapkodva, gyorsan, 

„minden öröm és vágy nélkül” (73).  

Burmisztrov erőszakos viselkedésének és ösztönei eluralkodásának tetőpontja, amikor 

féltékenységében megöli Szima Gyevuskint: „bal kezével gyomorszájon vágta Szimát […] 

néhányszor megrázta a fiút, felrántotta a földről, majd szétnyitva ujjait, eltaszította 

magától” (96). Csetiher kutyának nevezi tette miatt, amit a narrátori leírás is megerősít: 

„előreugrott, akár a láncos kutya” (96). Gyilkolása azonban nem szándékos: „ – Véletlenül 

történt! Hát így hozta a sors, no és ...” (97), vagyis testi ereje az, amin ezúttal sem tud úrrá 

lenni. Sérelme a gyilkosság elkövetése után is testi reakciókban fejeződik ki: 

„összeszorította öklét, fogait csikorgatta, és üvölteni szeretett volna” (117). Az utolsó 

jelenetben is testi ereje és ösztönei kapnak hangsúlyt, amit a narrátor a tűz képével 

azonosít: „fellobbant benne az ismerős, mámorító tűz, és szinte fellobbantotta, átdobta a 



51 
 

kerítésen” (123). A tömeg csodálja az erejéért126, bátorítja a részvételre a szabadságért 

folytatott harcban, Vavila azonban csak botrányt kelt, verekedést szít. Az elbeszélés végén 

úgy bánnak vele, ahogy ő másokkal: „tépték, marták, akár az ebek a hátramaradt farkast, 

üvöltöttek, ordítottak” (129). A motívumkör Burmisztrovot az ösztönei alapján élő 

emberként jeleníti meg, aki konfliktusainak kezelésére testi erejét használja: alakján 

keresztül a szöveg az elemi erőt, az ösztönök eluralkodását hivatott megjeleníteni. A 

testiséget mint motívumot Motyejunajtye127 is említi írásában, meglátása szerint a testiség 

a Leszkov utáni vidékábrázolás egyik központi motívumává lép elő, a minden szinten 

eluralkodó káosz előfutára. 

A Burmisztrov által megtestesített típus éles ellentéte az elbeszélés másik központi 

szereplője, Tyiunov. A két szereplő közti ellentétre utal, hogy míg Burmisztrov 

személyiségábrázolásának fókuszában a testiség, addig Tyiunov jellemrajzának 

centrumában a szellemiség áll. Ennek jegye egyrészről a szereplőt jellemző járás, másrészt 

az attribútumként előlépő látás, melyek az előbbi állati viselkedéssel szemben éppen az 

emberi minőséget domborítják ki. A narrátor kiemeli a szereplő megítélésében és 

személyiségében meghúzódó kettősséget: „A magas, száraz inas férfitól sebes 

mozdulatokat, fürge beszédet lehetett volna várni, és furcsa volt látni kimért járását, 

megfontolt mozdulatait” (15). Tyiunov kétszer hagyja el a várost, először tizenöt évesen, 

majd másodszor felnőttkorában: „és néhány nap múlva Tyiunov megint ’vándorútra’ kelt, 

ahogyan Kereplő magyarázta”(16). Hazatérte után is „magányosan kóborolt a külváros 

szélén elterülő mezőn” (16), „késő éjszakáig a külváros utcáin lehetett látni: tempósan jár, 

elgondolkozva döfködi a homokba cseresznyefabotját” (17).  

Ezekkel a jegyekkel a narrátor Tyiunovot a vándorral azonosítja, ami beemeli az 

értelmezésbe az „idegen” fogalomkörét is: „a ’sztrannij’ (idegen) szóból származik a 

’sztrannyik’ = vándorló. A ’sztrannyik’ önszántából hagyja hátra társadalmi körülményeit, 

hagyja el kultúráját”128, amit Lachmann a domináns kultúra által tolerált intrakulturális 

migrációnak nevez. Pont ezt látjuk az Okurov városkában is: Tyiunov elhagyja otthonát, 

azaz kilép az elbeszélés idejéből és teréből, majd visszatér ugyanide. A többiek közé 

                                                           
126 „az emberek testükkel átölelték a testét, vállát veregették, karizmait tapogatták” (125) 
127

 Мотеюнайте И. В.: Образ колокола в романе-хронике С.Н. Дурылина «Колокола» на фоне 
традиции. // Cultural studies. Scientific Papers. III. The World of Objects in Literature and Culture. 
Daugavpils, 2011, 206–216. 
128 LACHMANN R.: Remarks on the foreign (strange) as a trademark of cultural ambivalence. // 
Russian Literature, XXXVI (1994), 336. 
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tartozik, de mégis különbözik tőlük. Autodidakta filozófus, a nép gondolkodója, válaszai 

vagy általános igazságok („– Mi az, hogy Oroszország! Kétségtelenül állam, amelyik sok 

kerületből áll”, 18) vagy közmondásszerűek („Apró csillagok vagyunk, tán nincs is értelme 

összeszámolni minket” és „azért, mert az ostobák nyakló nélkül szaporodnak”, 19). A járás 

mellett a szereplő ábrázolásában lényeges helyet kap a látás: Tyiunov fél szemére vak. A 

vakság mint mitológiai motívum a máshogy látást, bölcsességet hordja magában, ennek 

fontosságát jelzi, hogy a testi hiba attribútummá válik: a narrátor, Burmisztrov és a városka 

egyaránt „a félszemű” megnevezéssel illeti Tyiunovot. Tyiunov funkciója a városka 

szempontjából az, hogy az okuroviak szellemi támasza legyen, megossza velük 

gondolatait, segítse őket a kérdéseikre adott válaszokkal. Emellett, rajta keresztül nyilvánul 

meg az absztrakt szerző hitvallása: „szeretet nélkül nincs élet!” (62), „szeress! Szeretet 

nélkül az ember mindig ostoba!” (23). 

A mű harmadik lényeges szereplője, Szima, „a külváros poétája”, akinek alakját, ugyanúgy 

mint az előbb elemzett Tyiunovét, meghatározza járásának és látásának minősége. Szima 

megjelenésében esetlen és bizonytalan: „hosszú lábán tántorogva egy nagy fejű, magas 

legény lépdel” (22), „meginog, mintha el akarna esni, és megindul kacsázó járással” (23). 

Társa, Pavel Sztrelcov is „mintha számolná lassú, bizonytalan lépteit” (22), Tyiunov 

mellett is botorkál. A kiemelt szavak egyértelműen szembeállítják őt Tyiunovval: míg 

Tyiunov határozott, addig Szima határozatlan, nem e földön él, amit alátámaszt fő 

foglalatossága is: vallásos verseinek írása, melyeknek egyetlen célja – megfelelni Istennek. 

Tyiunov képviseli a gondolkodást, Szima pedig a vallásos lelkiséget, amelyet leghívebben 

versei tükröznek. Minden verse imádság vagy az akar lenni: „Folyton csak azt akarom, 

hogy olyan legyen a vers, akár az imádság […] Talán ha hosszú a sor, akkor 

imádságosabban hangzik, ugye?” (59). Rím és tartalom szerint is egyszerű költeményeket 

farag129, ami személyiségének szent együgyűségéről130 tanúskodik. Fő jellemvonása a 

szerénység, a többi embertől való félelem és elhúzódás, amit a narrátor Szima szemeinek 

jellemzésével is megerősít: szemei kifejezéstelenek, tekintete nedves, ijedten pillant,  

                                                           
129„Uram – te teremtettél minket!S a szivünk mégis haraggal teli!/és bölcsőnktől a koporsónkig/vagyunk 
egymás vad ellenségei./Ó légy velünk hát, Uram-teremtőm! Epedünk utána, érted égünk:/Hisz a te 
gyermekeid vagyunk mi,/ És Te a mi Égi Fényességünk...” (22) és „Jaj be keskeny ez az ösvény/ S 
hepehupás, ahol járnak./Gödreiket betakarják/Előttük a setét árnyak./ Mind a ketten botladoznak -/Ez az 
ösvény jaj be görbe -/Mennek egyenest előre, S be-beesnek egy gödörbe./Ne hagyd, ne hagyd, 
Uramisten/Szegény árváid magukra,/vezesd, igazítsd el őket/Az egyetlen igaz útra!” (62) 
130 A szent együgyűségről (jurogyivij, jurodsztvo megfelelője) mint minőségről lejjebb, Tyiunov és Szima 
alakjának összehasonlításakor írunk. 
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„félénk szeme színtelen, s kidülled, mint a birkáé” (22). Nézését egészíti ki elcsukló 

hangja, esetlenül ülő feje. A Tyiunovval folytatott beszélgetésben magyarázatát is adja 

személyiségének: „mindig gondolkodom […] Bizonyára ettől romlott el a szívem, 

szorongással és bánattal van tele.” (56).   

Tyiunov és Szima alakját összeköti a másképp gondolkodás, a többiekétől eltérő szempont 

képviselete. Tyiunov állandó filozofálásával, Szima pedig állandó versírásával tűnik ki a 

többiek közül. Beszélgetéseiknek témája minden esetben a verselés. Tyiunov kifogásolja 

Szima „szent verseit”: „– A szent versek nem jól sikerülnek neked, Gyevuskin! A szent 

versnél az a fő, hogy dallamos legyen” (23). Tyiunov leginkább azt hiányolja, hogy Szima 

nem költ vidám verseket, költeményei szomorúak, a szürke valóságot festik meg (ezt 

Lodka is a fiú szemére veti). Tyiunov szerint Szimának mint magányos embernek és 

ezáltal a világ leghívebb szolgájának valami olyat kell adnia az embereknek, ami kiemeli 

őket az élet kilátástalanságából. Ez egyben magában rejti Tyiunov szeretet-filozófiáját is, 

miszerint a legfontosabb dolog megmutatni másoknak az örömöt, „ezt a ritka 

paradicsommadarat” (60).  

Tyiunov és Szima alakján keresztül a mű az orosz ember két típusát, a sztrannyikot, azaz a 

vándorlót, csavargót és a jurogyivijt, a szent együgyűt jeleníti meg. A csavargó vagy 

vándor a régi kulturális típusok egyike: „a vándor típusa olyan jellemző Oroszországra […] 

a vándor a legszabadabb ember a földön. A földön jár, de ereje légies […] szabad a világtól 

[…] az orosz nép hatalmas volta és elhivatottsága a magasztosabb élethez a vándor 

típusában összegződik.”131 Bergyajev írásaiban külön kategóriaként kezeli a lelki, szellemi 

vándorlást, ahol a cél a teljesség felé törekvés, kilépve a látható világ határain túlra. 

Meglátása szerint a vándor egyszerre van úton fizikai és szellemi síkon, a végtelenben való 

feloldódást, az isteni létet keresi. Ezen jellemzőket az orosz lélek és mentalitás 

minőségével magyarázza: „a népi lélekben van egy valamiféle végtelen keresés, a 

láthatatlan Kityezs város keresése […] Az orosz lélek előtt megnyílnak a messzeségek […] 

az abszolút, isteni igazság, a világ megmentése és az új élet feltámadásához vezető út 

lángoló keresésében ég […] Örökké népe és a világ fájdalma és szenvedése miatt búsul 

[…] az élet értelmét taglaló végtelen, megoldhatatlan kérdések megoldásával teli.”132 A 

vándorok, akik egyszerre úton lévők és útkeresők, mindeközben hisznek a végtelen 

                                                           
131 БЕРДЯЕВ Н. A.: Судьба России. Сов. писатель, M., 1990, 19.  
132 БЕРДЯЕВ: там же, 20.  
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elérésében, a végső igazság megtalálásában és törekednek is erre, Bergyajev éppen ezért a 

messianisztikusságot is alakjukhoz kapcsolja.133 A vándor tehát egyben filozófus, 

gondolkodó, tanító, népnevelő is. A leírtak egy az egyben ráillenek Tyiunovra: az élet 

kérdésein töpreng, az okuroviakat és a kispolgárságot kritizálja, a hozzáfordulókat 

tanácsokkal látja el. Mint fentebb, Gorkij Beszélgetés a mesterségről című írásának elemző 

bemutatásakor írtuk, a két kategória a régi kulturális típusokkal feleltethető meg. A 

jurogyivijt azonban nemcsak ebben a műben Szima, de Remizov művében Matrjona vagy 

Leonov műveiben Jelena és Feofan is megtestesíti, ezért a típus részletesebb leírására 

később térünk vissza. Amellett, hogy ezek a kategóriák a szóban forgó mű révén 

újraértelmezést nyernek, referenciapontként is szolgálnak a századforduló kisemberét 

illetően, ami indokolttá teszi a szereplők és a típusok komparatív elemzését, amit majd az 

elemzéseket követő összefoglaló részben végzünk el. 

A motívumok kapcsán a saját–idegen oppozícióra fókuszálva arra látunk rá, hogy a szöveg 

kit és milyen módon tekint sajátnak, illetve idegennek. A három főszereplő illusztrálásában 

az oppozíció egyértelműen meghatározó szereppel bír: az okuroviak, akiknek a véleményét 

a narrátor képviseli, Tyiunovot filozofálása, Szimát költészete miatt tekintik idegennek. 

Nem elhanyagolható tény, hogy Szima meghal, Tyiunovot elűzik. Ugyanígy kiveti a 

közösség magából Burmisztrovot, őt ösztönei felülkerekedése, állati viselkedése miatt 

taszítják ki. A fabulát alkotó eseménysor arra világít rá, hogy egyikőjük viselkedésmódja 

sem működőképes, aminek indokát a narrátor abban látja, hogy az emberek elszigetelődtek 

egymástól: „[az emberek – Z.G.] réges-rég leszoktak arról, hogy higgyenek egymásnak 

[…] mindegyik lakóház börtön volt, ahol minden új sokáig sínylődött szűk és sötét 

tömlöcében, míg végül erejét veszítve lassan el nem halt, semmit sem hozva létre. Így 

rothad el134 nyomtalanul a virágmag, melyet a szél a mocsárba135 sodort; nincs ereje, hogy 

kifejlődjék, kivirágozzék” (78).  

 

 

                                                           
133 БЕРДЯЕВ Н. A.: Русская идея. Азбука-классика, СПб., 2008. 
134 A rothadás a szöveg központi képéve lép elő, jellemzi a Túlsópart leírásait, de jelen van a kispolgárság 
sorsáról, helyzetéről szóló részekben is: „penészgombaként nőttek a sötét, ragadós hírek” (82). 
135 A mocsár a város képével kapcsolódik össze: „a mocsárból már korábban sűrű felhők szálltak fel, és 
nedves fátylat borítottak a városra” (82). 
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Gorkij: Naplójegyzetek. Visszaemlékezések 

 

A Naplójegyzetek. Visszaemlékezések136 ciklus írásai már egyértelműen az általunk 

különcnek, Gorkij által abnormálisnak nevezett típusra hoznak példát. Gorkij fentebb 

említett elméleti írásának éppen az a különlegessége, hogy többre tartja, érdekesebbnek 

gondolja az abnormálisnak nevezett emberi viselkedést, mint a normális emberekét. A 

kérdés ezért számunkra az, miben mutatkozik meg a normálistól való eltérés, hogyan válik 

az abnormális megkülönböztető jelzőből erénnyé. 

A ciklus szereplőinek jellemét meghatározó motívumokat a mű központi témája határozza 

meg. Ez jelen esetben, éppúgy mint az előző Gorkij-műnél, a kisember kérdésköre. A 

cikluson végigvonuló vezérmotívum a különcség, a különc ember, aki kinézetében, 

viselkedésében és gondolkodásában is eltér a kisstílű, unalmas életet élő normális 

emberektől. Ennek a különcségnek meglátásunk szerint különböző, nevezetesen a 

mániákus, a vallásba menekülő, a filozofáló és a társadalmat elhagyó alkategóriái 

különíthetőek el az egyes írások alapján. Egyben ezek az alkategóriák rajzolják ki a 

vezérmotívumként megjelölt különcség motívumkörét.  

Mániákusságával tűnik ki a Kisváros nemezgyárosa, akinek kedvenc időtöltése mások 

meglesése. Hasonlóan mániás a sapkakészítő is, aki minden körülmények között 

ragaszkodik a törvények megfelelő alkalmazásához és könyörtelen betartatásához. 

Mániákusságával tűnik ki továbbá társai közül a Tüzek című elbeszélés hőse, Kapiton 

Sziszojev, aki minden alkalommal, amikor tüzet lát, egy javasasszony tanácsára beledobja 

körmeit az idegen tűzbe, így biztosítva élete szerencsés alakulását. Hasonló A pók című 

elbeszélés hősének, Makovnak a története: „szüntelen rettegés az életem […] s a 

félelemnek igen különös oka van, uram: idegen lélek költözött a testembe.” (442). 

Elmélete eluralkodik életén, fokozatosan őrül meg, aminek egyik lényeges eleme, hogy 

sikertelen öngyilkossági kísérletét követően képzeletvilágába belép „egy hatlábú pók, 

akkora, mint egy kisebbfajta bakkecske, szakálla volt, szarva, női melle és három szeme” 

(443).  

                                                           
136 GORKIJ M.: Naplójegyzetek. Visszaemlékezések. In.: GORKIJ: Gorkij művei. Visszaemlékezések, 
elbeszélések, 1913–1926. Európa, Bp., 1962., 348–603. Az idézetekhez tartozó oldalszámokat a szövegben 
zárójelben közöljük. 
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A vallásba menekülnek az A. N. Schmidt című elbeszélés hősei. Anna Nyikolajevnát a 

város lakói féleszűnek, hibbantnak, míg F. pópa ravasz, éles eszű nőnek tartja: „–Ravasz 

kis öregasszony ez a maguk Scmidtje! Igen ügyes lélekvadász. Ártalmas lény.” (395). 

Schmidt anyó vallási kört szervez, hite a reinkarnáció elvén alapszik. Hitéről annyira 

értelmesen beszél, hogy néha már maga a narrátor is megfeledkezik a szereplő jellemének 

furcsaságáról: „ami hétköznapi és nevetséges volt a lényében, lassanként eltűnt […] s 

milyen szilárdan és biztosan csengenek ajkáról a tökéletes bölcsesség […] szavai” (400). A 

kettősség ebben a jellemábrázolásban is jelentős helyet foglal el: „szavai sehogy sem 

voltak összeegyeztethetők a […] sárcipővel és általában a megtestesült Örök Bölcsesség 

külső megjelenésével” (399). Az elbeszélés másik vallási fanatikusa Luka Szimakov, aki a 

vallás megkérdőjelezése nélkül válik annak lelkes hívévé, majd saját értelmezése szerint 

hirdeti az igét. Schmidt másik tanítványa Palasa, a szabónő, olyannyira a vallásban él, 

hogy csak arról tud beszélni, „éneklő hangon […] eltorzítva a szavakat”(405). Mindhárom 

figura a vallásban keres menedéket, ezzel zárja ki a külvilágot, ad új értelmet saját 

életének. 

Az Okurov városkában a Tyiunov által megjelenített szabadgondolkodó alakját viszi 

tovább Rjuminszkij doktor, az Idegen emberek című írás hőse, aki mindennapjait 

filozofálással tölti. Legfőképp azon gondolkodik, hogy „mi fán terem […] a lélek, az 

értelem, meg az ehhez hasonló dolgok” (415). Meglátása szerint „az élet: marakodás, az 

udvariasság pedig az a fügefalevél, amellyel az ember eltakarja azt, ami benne baromi és 

vadállati” (416).  Rjuminszkij önszántából, a kötelesség, a felelősség és az életet övező 

komédia miatt hagyja el azt a társadalmi kört, amelyhez tartozott, és csatlakozik a 

csavargókhoz. Sajátságos filozófiát gondol ki az Egy érdekes csavargó központi hőse, 

Baska, aki nem általános kérdéseken töpreng, hanem az ördögökről, az unalom, a 

zabolátlanság, a téboly démonjairól beszél az embereknek. Alakja egyben a mániákusságot 

is felidézi: filozófiájának taglalásakor gyakran a tűzbe mered, beszéde megváltozik, 

átlényegül.  

Noha ezek az írások rövidségükből és tömörségükből fakadóan nem adnak olyan pontos 

személy- és jellemleírást, mint az Okurov városka, érdemes megnézni milyen 

motívumokkal telítettek az egyes jellemábrázolások. A Kisváros nemezgyárosának leírása 

két komponensű: szellemiségét jelzik a „komoly”, „eszes” jelzők, az, hogy Karamzint 

olvas; a testiséghez kötődik kukkolási szokása, amelyhez a narrátori jellemzés az 
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élvezkedést kifejező nyájas mosolygást és dús szakállával játszadozását kapcsolja. A 

városka másik különös137 embere a sapkakészítő, az ő leírásában már jelen van a 

Beszélgetés a mesterségről című műben az abnormális emberek attribútumaként 

megállapított taszító külső: „Hosszú karú, karikalábú, zömök ember […] Pókhoz hasonlít.” 

(351), amelytől a normális emberek tartanak, félnek. A leírásból kitűnik még a 

sapkakészítő szemének, tekintetének jellemzése: „Szeme fehére gyulladt, véres erek 

hálózzák be, […] büszkén villog […] szemgolyója.” (351). A szem a további 

jellemzéseknek is lényeges része, a Tüzek című jegyzetben Sziszojev apró szeme éppen 

olyan nyugtalan tekintetű, mint babonától megzavart lelke. Ő is kellemetlen jelenség társai 

szemében, erre erősít rá hanyag öltözködése. Ugyanígy rongyokban jár A. N. Schmidt, az 

azonos című jegyzet főszereplője. Az eddig helyenként megjelenő, külsőben és belsőben 

fellelhető kettősség itt teljesedik ki: tartalommal, jelentéssel telik meg. Éles ellentétben áll 

egymással, amit Anna Nyikolajevna kifelé mutat: tolakodó, munkája megszállottja, „mint 

valami egér surran végig” (393) a város főutcáján, a narrátor megfigyelése szerint jámbor, 

szelíd, csendes teremtés, „apró zafírszeme derűsen és barátságosan mosolyog” (393). 

Amikor azonban belemerül vallásának gondolataiba, „Szeme szigorúan kéklik, gyűrött 

arca elsápad […] Így ül mozdulatlanul, elsötétülő tekintettel” (394). A megváltozott 

lelkiállapotot jelen esetben is a látás minősége, illetve annak megváltozása jelzi. Hasonlóan 

éles váltás figyelhető meg Rjuminszkij doktornál az Idegen emberekben. Az elegáns 

öltözetű, sétapálcás úriember önszántából hagyja el társadalmát, és csatlakozik a 

csavargókhoz. Ruházata egyszerűvé válik, tartása meggörnyed, a gúnyos mosoly eltűnik 

szeméből, a messzeségbe bámul. Ugyanígy a személyiség ellentmondásossága, a jellemben 

rejlő kettősség eredményezi, hogy Baskáról, az Egy érdekes csavargó főszereplőjéről a 

narrátor nem tudja megállapítani, hogy szélhámos vagy őrült. De ugyanez a komplexitás 

okoz nehézséget Makov esetében is: „nem tudtam, mit mondhatnék egy embernek, aki 

ilyen […] közelségben él képzeletének furcsa szüleményével – és mégsem teljesen 

elmeháborodott.” (444).  

Ezekben az írásokban a kisvárosi kisember valamilyen eredeti tulajdonság hordozója, 

életét egyedi szabályok, elvek alapján éli. A Naplójegyzetek. Visszaemlékezések azt a 

különc-típust rajzolja meg, amelynek képviselője más értékeket keres az életben, mint 

társai, másképp látja a világot. Ezt tükrözi az is, hogy a mű eredeti címe „Könyv az orosz 

                                                           
137 „Különös emberek laknak ebben a városban.” (349) 
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emberekről, amilyenek valójában voltak” lett volna. A gondolkodás és viselkedés eltérő 

volta mellett a furcsa külső és az ellenszenves vagy érthetetlen belső lelki világ egymás 

mellett szerepeltetése teszi az alakokat különccé. A különcség oka minden esetben más: 

táplálhatja a vallás, valamilyen mániává hatalmasodó félelem vagy a filozófiai alapokon 

nyugvó, újszerű világnézet. Közös a hősökben, hogy mindannyian az alapvető 

elégedetlenség, egyet nem értés miatt válnak ki valamiképp a társadalomból, különcségük 

a társadalomtól történő elidegenedés velejárója. Ezt az elidegenedési folyamatot jelzi a 

tekintet megváltozása, a külső elhanyagoltsága és a gondolkodás elhatalmasodása. Az 

Utószó helyett című írás szerint „Oroszországban még a bolondok is eredetien, egyénien 

buták […] ötletessége, gondolat- és érzésvilágának meglepő fordulatai […] az orosz népet 

igen hálás anyaggá avatja.” (605). 

Az Okurov városka című műben  és a Naplójegyzetek. Vissszaemlékezések ciklus írásaiban 

szereplő kisvárosi kisember vagy az ösztöneinek parancsolni, azokon felül emelkedni nem 

tudó, és ezért agresszíven viselkedő, vesztébe rohanó, vagy gondolkodásával, életmódjával 

a különc jegyeit magán viselő típust jeleníti meg. Mint az elbeszélések elemzéséből 

kiderül, mindkét típus kudarcra ítélt.  

 

Zamjatyin: Vidéki történet  

 

Kisember áll Zamjatyin Vidéki történet (Уездное)138 című elbeszélésének középpontjában 

is:  az elbeszélés Bariba életét és személyiségének változását követi nyomon. Alakját a 

vonalasság köré csoportosítható motívumok rajzolják ki. Kinézetét a szögletesség jellemzi: 

„Csak különös arcának szögletei váltak még élesebbé.” (135) Az ehhez kapcsolható 

sarkosságot mint képet a szöveg még tovább fejti: „És tényleg: sarkok. Nem hiába 

nevezték a vidéki gyerekek vasalónak.  Súlyos vas áll, húsos, szögletes ajkak és keskeny 

homlok: pont, mint egy vasaló, orral felfelé […] mindenhol kegyetlenül vonalas és 

sarkos.” (135). Bariba nemcsak kinézetében, de jellemében is darabos: „És az egész Bariba 

valahogy széles, ormótlan, nehézkes.” (135). A vonalasság, szögletesség ellenére Bariba 

megjelenésében mégis egységes: „Mégis, mintha minden mindennel össze lenne kötve: a 

                                                           
138 ЗАМЯТИН Е. И.: Уездное. В.: ЗАМЯТИН Е. И.: Полное собрание сочинений в одном томе. Альфа 
книга, M., 2011, 135–178. Az oldalszámokat a szövegben adjuk meg. Az idézetek fordítása mindenhol 
általam – Z.G. 
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formátlan részek egészet alkotnak, lehet, hogy vad, lehet, hogy furcsa, de mégis egész.” 

(135). A sarkosság, szögletesség, vasalóhoz hasonlítás mellett a leírásban szerepet kap a 

„vas” (zseleznij, железный) jelző is, melynek jelentése az ismétlődések során 

folyamatosan bővül. Az összeszorított, vas állkapocs nemcsak a kövek szétrágásakor 

jelenik meg, hanem akkor is, amikor Bariba megérzi saját állati erejét és az ahhoz 

kapcsolódó agresszivitást: „Valamiért kellett, egész bensőjében azt érezte, hogy kell, 

összeszorította vas állkapcsát, valami ősi, állati, vágyakozó, vadászösztönszerű rázta meg.” 

(162). A jellemet és viselkedést meghatározó állati jegyekről lejjebb még lesz szó, itt 

annyit tartunk még fontosnak megjegyezni, hogy a „vas” jelző azáltal, hogy a 

vonalassághoz és az állati erőhöz is köthető, szövegszerkesztő funkcióval bír. 

A vonalasság Bariba tárgyszerűségét hozza előtérbe, amit tovább erősít, hogy társai 

szórakoztatására köveket harap szét: „És köveket adnak neki, kiválasztva, melyik 

keményebb [...] Bariba meg a gyerekek kedvéért elkezdi rágni, vas állkapcsaival felőrölni a 

köveket” (135). De szavai a felelések alkalmával is kövekké válnak: „Bariba belefogott – a 

szavak, mint a kövek görögtek egymás után – nehézkesen, ritkásan” (137). Nevetése is a 

kövek rágásához hasonlatos: „Bariba nem bírta tovább, felnevetett, mintha köveket őrölt 

volna” (146). A kőrágás aktualizálódik az indulat, agresszivitás kifejeződésekor is: 

„Mintha köveket rágna, elintézte Polkát, a narancsfát és rögtön megkönnyebbült.” (146). A 

kő motívum, amely eddig tetteit, viselkedését kísérte, személyiségének része lesz: a 

bíróságon „olyan helyesen értelmezett mindent, megfelelő súlyossággal, mintha kőalapot 

fektetett volna le.” (165). Később álmai és gondolatai is megkövülnek: „A megkövült 

álmon keresztül Bariba harangozást hallott, az Illés napi misére. Álmában valamiféle 

éneklést hallott, megkövült gondolatait elgörgette, megpróbált magához térni.” (149). 

Végül a sikert koronázó jó érzéshez is a kőrágás kapcsolódik: „A vas állkapcsok 

megfeszültek, most a legkeményebb köveket is szétharapná, mint régen.” (174). Ennek a 

folyamatnak a végkifejlete, amikor a vendéglőben kőbábuvá alakul át: „Ide-oda 

imbolygott, hatalmas, szögletes, romboló, felkelt és dübörögve megindult a segédek felé. 

Mintha nem is ember, hanem egy ősi sírhalomból feltámadt bábu, egy formátlan orosz 

kőbábu lenne.” (178). Baribát a szöveg nemcsak hasonlatossá teszi a kövekhez, hanem a 

leírásokat szintén jellemző, a tettek minőségét is jelző motívumok alkalmazásával 

folyamatosan megfelelteti alakját a kővel. A szöveg a mitologikus gondolkodást 

érvényesítve azonosítja a külső és a belső világot, egyenlőségjelet téve a tárgyi és a lelki 

minőségek közé: „a lelki élmény tárgyiasul [...], az ember, a tárgy, a fa, a kő ugyanabból a 
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darabból van [...] homogén világ, ahol az emberek és a tárgyak nem választhatóak el 

egymástól”.139   

A szögletesség teljesedik ki abban, hogy Bariba az elbeszélés terét kőbábuként hagyja el. 

Ennek a folyamatnak az egyes pontjait az antiszentéletrajzként is aposztrofált 

cselekményláncolat epizódjai jelölik ki. Davidova tanulmányaiban140 azt hangsúlyozza, 

hogy Zamjatyin a neorealistákra jellemző módon a művel antiműfajt alkotott, vagyis egy 

klasszikus műfajt, a szentéletrajzot ültette át parodisztikus formába. Míg a szentek egyre 

jobb cselekedetekre törekednek életük folyamán, addig Bariba az evangéliumi parancsok 

megszegésével egyre nagyobb bűnöket követ el – a cselekedetek minőségében történő 

fokozatosság párhuzamot teremt a két műfaj között. Ebben az értelmezésben Bariba 

életének epizódjai kifordított evangéliumi parabolaként a rossz megtestesüléséről szólnak, 

amelyhez szervesen kapcsolódik a fentebb elemzett negatív jellemábrázolás – ezt egészíti 

ki a szereplő viselkedése. A viselkedés vizsgálata során is a motivikus analízist tartjuk 

szem előtt, kiemelve a cselekményben teret kapó lényegi motívumokat. 

Ha az evangéliumok alapján rekonstruáljuk a cselekménysort, azt látjuk, hogy Bariba 

egyre nagyobb bűnöket követ el, egymás után szegve meg a parancsokat. A szülői házat 

elhagyva először a „Ne lopj!” parancsot sérti meg, amit az első alkalmakkor a 

szükségszerűség magyaráz. A narrátor azonban már itt kiemeli Bariba mozdulatainak, 

viselkedésének állati jegyeit: „Ügyetlen állati mozdulatokkal, hosszú kezekkel, önmagába 

rejtőzve és a szemöldöke alól sandítva lopakodott a felállított fehér szekerek között.” 

(143). A piaci lopásokat követően Bariba még két alkalommal szegi meg a „Ne lopj!” 

evangéliumi parancsot. Csebotariha udvarából – ugyanúgy az éhség csillapítása végett – 

tyúkot lop, a lopás mértékét itt a magánterületre történő behatolás súlyosbítja. A 

szükségszerű lopás azonban akkor fordul át egyértelmű bűnné, amikor a templomból 

ellopja Jevszej atya pénzét. A bűn érzetét növeli a tett megtervezett volta: Bariba csak azért 

barátkozik össze a templom előtt ülő öreg szerzetessel, hogy megszerezhesse a pénzt. A 

lopásokkor megfigyelhető állati attribútumokhoz kapcsolódik a későbbi leírások során a 

farkassal történő azonosítás: „Bariba farkaséhesen ül, irigykedő szemekkel bámulta a 

kutyákat [...] Bariba farkasszerű ugrásokkal tért vissza vackára.” (143). Az állatiasság 

                                                           
139 ДАВЫДОВА T. T.: Творческая эволюция Замятина в контексте русской литературы 1910-1930-х гг. 
Изд-во МГУП, М., 2000, 47.  
140 ДАВЫДОВА T. T.: Русский неореализм. Идеология, поэтика, творческая эволюция. Флинта, M., 
2005, 78–90. 
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ugyanakkor egyéb szöveghelyeken is előfordul, így Bariba és Csebotariha első 

találkozásánál: „A nevetés elnémult és abbamaradt, [Csebotariha] közelebb hajolt Bariba 

görcsös, állati erőt sugárzó testéhez” (140). Állattal azonosítja a szöveg Baribát akkor is, 

amikor a padlón fekvő, már félholt fiú ellen akar menni: „Előre hajtva  fejét, mint egy kos, 

Bariba előre tört [...] valami ősi, állati rázta meg.”(162).141  

A nőkkel folytatott viszonyaiban Bariba a „Ne paráználkodj!” parancsot szegi meg. 

Mindhárom viszonyát a testi örömök hajszolása irányítja, amit a szöveg vagy a képiséggel 

vagy a viselkedés indoklásával támaszt alá. Csebotarihát például egy nagy ajakkal teszi 

azonossá: „Csak egy mohó száj – vörös, nedves lyuk látható, az kiabál. Az egész arc egy 

száj. És egyre csak közeledik Baribához ragadós, izzadt teste.” (140). Polkát Bariba 

megerőszakolja, a viszony egyoldalúsága Polka eltárgyiasulásával válik evidenssé: „Bariba 

könnyedén rádőlt a lányra, a lány meg összeomlott, engedelmesen mozgott, teljesen olyan 

volt, mint egy rongybaba”(146). Az élő test annak ellenkezőjébe, élettelen tárgyba fordul 

át. Az említett esetek bűnösségét növeli az aktusok sötétséghez kapcsolódása: Bariba 

Csebotarihával mindig este, homályban hál, Polkát a pincében erőszakolja meg, és Aprjosa 

is este tér be hozzá. Végül Bariba megszegi a „Ne ölj!” evangéliumi parancsot is: ahhoz, 

hogy feljebb jusson a ranglétrán, hamistanúskodásba kezd, emberi életeket tesz tönkre, 

ennek betetőzése Tyimosa elárulása. Az evangéliumi parancsok és Bariba tetteinek 

párhuzamba állításával azt követhetjük nyomon, ahogy Bariba fokozatosan veszíti el 

emberi minőségét. Ezt jelzi a szöveg a vonalasság, az állatiasság és a testiség 

hangsúlyozásával, melynek csúcspontja a már említett kőbábuvá válás. 

A társadalmi hierarchiában történő előrejutást, emelkedést ellenpontozzák a mindennapi 

életben, majd ebből következően a személyiségváltozásban is végbemenő bukások.  Bariba 

megbukik az iskolában, amire a Fárasztó libabőrözés (Muras nadojednij, Мураш 

надоедный) című fejezetben emlékszik vissza: „És újra felderengett a vidék, a vizsgák, a 

pópa” (173), amit aztán önmaga is automatikusan Tyimosa elítélésével kapcsol össze: „És 

újra megbukik, másodszor – gondolta Bariba.” (173). Az iskolai, majd a Tyimosa 

elárulásában realizálódó erkölcsi bukás következménye, hogy apja kétszer is kitagadja 

                                                           
141 Pancsenkónál olvashatjuk, hogy a „jurogyivij kitaszítja magát a világból, megszakítja azzal minden 
kapcsolatát. Társadalma és társasága a kutya lesz – az elidegenedés szimbolikus jele, ismeretes legalábbis a 
cinikusok idejében, akik ténylegesen „kutya”-életet éltek.” ПАНЧЕНКО А. М.: Русская история и 
культура: Работы разных лет. Юна, СПб., 1999, 398. 
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Baribát házából, ami a bűn és bűnhődés irodalmi hagyományához köti a művet. A 

bukásokról és azok szövegben történő megjelenítéséről a térszerkezet kapcsán írunk még. 

Az alábbiakban az apa figurájához köthető bukást elemezzük, amely mind a történet 

alakulását, mind Bariba személyiségének formálódását illetően kulcsfontosságú szerepet 

kap.  

Az apa–fiú viszony felől tekintve az elbeszélést két történés mozgatja: az apai ház 

kényszerű elhagyása, majd a kísérlet a visszatérésre, ami pretextusként a bibliai A tékozló 

fiú történetét emeli be az értelmezésbe. Csernov142 szerint az orosz irodalomban a tékozló 

fiú története archetípusként jelentkezik, oly módon, hogy a keresztény motívumok átveszik 

az archetípusok jellemzőit: jelen vannak mindennapjainkban, viselkedésünkben, mélyükön 

meghatározott pszichológiai séma működik, tartalmuk tudattalan módon reprodukálódik a 

művészi alkotásokban. A tékozló fiú története archetipikus szinten az apától való 

elszakadásról és az apához történő visszatérésről szól, azaz az individuális fejlődéshez, a 

szülőről való leválás ösztönéhez köthető.  

Csernov a 19. századi orosz irodalmi műveket tanulmányozva két egymástól ontologikusan 

eltérő irányzatot állapít meg. Puskin és Goncsarov művei kapcsán az egyén individuális 

fejlődéséről beszél, amely a magunkba mélyedésen és az örök, objektív, változatlan 

törvények megértésén keresztül valósul meg. Azok a művek tartoznak ehhez az 

irányzathoz Csernov szerint, melyekben a kinti, apai háztól független élet megtapasztalását 

követően a hős visszatér az eredetihez, a forráshoz. A művekben egy önmagába 

visszaforduló, ciklikus mozgás figyelhető meg, melynek hátterében az erkölcsi 

megtisztulás folyamatában, a kezdet, az ideális, a mindig létező elfogadásában való hit 

húzódik, amit csak személyes tapasztalaton, szenvedésen keresztül érhetünk el. A másik 

irányzat Gogol és az őt követő írók műveire jellemző. A visszatérés ezekben a művekben 

szükségszerű, de lehetetlen, a haladás egyirányú, előre, a jobb jövő, a földi igazság felé 

tart. Ennek megfelelően nem önmagunk feltárásáról van szó, hanem más által kijelölt 

célok, az örökké változó tökély eléréséről. Az irányzat mögött az a felfogás áll, hogy az 

ember eredendően nem Isten képmása, hanem önmagát neveli fokozatosan azzá. A 

művekben szereplő ember-kép új, különleges, múlt nélküli, aki nem teremtetett, hanem 

önmaga által formálódó. Az ilyen hős éppen ezért nem is térhet vissza, a végtelenbe 

                                                           
142 ЧЕРНОВ А. В.: Архетип "блудного сына" в русской литературе XIX века. В.: Евангельский текст в 
русской литературе XVIII-XX веков: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Изд-во 
Петрозав. ун-та, Петрозаводск, 1994, 52–63. 
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kárhoztatott, miközben azt képzeli, hogy előrefelé mozog. Ezek a művek megkérdőjelezik 

a haladásban való hitet, ahogy magát a visszatérés valódiságát is. Csernov tanulmánya 

ismeretében egyrészről megvizsgáljuk az elbeszélésben a „tékozló fiú archetípusának” 

térnyerését143, másrészről arra a kérdésre is választ adunk, hogy a mű melyik irányzatba 

kapcsolható be.  

A tékozló fiú archetípushoz egyértelműen hozzátartozik a fiú és az apa szövegbeli 

ábrázolásának vizsgálata, nemcsak a bibliai történettel való azonosíthatóság miatt, hanem 

azért is, mert a keretes szerkezet, mint azt Davidova is megállapítja, éles ellentétbe állítja 

Bariba és az apa alakját. Rögtön szembetűnik az az ellentét, hogy Bariba apja mindvégig 

névtelenül, csak mint „apa” szerepel, míg Bariba az esetek többségében kereszt- vagy 

vezetéknevével jelölődik, egyetlen egyszer fordul elő a „fiú” szó használata Baribára 

vonatkozóan. Az „apa”144 Bariba apját jelöli, ez a megnevezés azonban minden esetben 

csak a narrátor közlésében fordul elő, Bariba egyetlen egyszer, Csebotariha előtt 

hivatkozik rá apaként, amúgy nem nevezi a férfit apjának, párbeszédet is csak 

gondolataiban folytat vele.  

A „tékozló fiú” (bludnij szin, блудный сын) szókapcsolat ráirányítja a figyelmet a 

„bludnij” szó elbeszélésben előforduló jelentéseinek vizsgálatára is. A szó az 

evangéliumhoz köthetően a szülői felügyelettől való elszakadást, a szülői ház elhagyását 

jelenti. Szószerinti és átvitt értelemben a „bludnij” a kijelölt útról való letérés jelentést is 

hordozza. Maga a szóalak egyszer fordul elő a szövegben: Tyimosa varjúszerűen 

elfordította fejét […] és látta, hogy Bariba már másfelé jár” (147), azt az értelmezést 

erősítve, hogy Bariba tettei az eltévedéssel, tévelygéssel magyarázhatóak. A szó 

ugyanakkor bekapcsolja az értelmezésbe a „bludnij” másodlagos, „parázna”, 

„erkölcstelen” jelentését, ami Bariba nőkkel folytatott viszonyaival hozható kapcsolatba.  
                                                           
143 Az archetipikus szövegépítkezés Zamjatyin Áradás című elbeszélését is jellemzi. Jung írása alapján (JUNG 
C. G.: Az archetípusok és a kollektív tudattalan. Scolar Kiadó, Bp., 2011.) az anyaarchetípus szövegszintű 
megjelenéseit tehetjük meg az elemzés központi fókuszának. Az anyaarchetípust képviseli Szofja már 
nevével is, de az alakját övező motívumok is az archetípus képi megjelenítéséhez kötődnek. Ilyenek – a jungi 
felsorolással egyeztetve – a Föld, a tenger és az állóvizek, „a születés vagy nemzés helyeként a szántóföld” 
(JUNG: i. m., 90). Ugyanígy, csak éppen ellentétes aspektusból képviseli Gányka az anyaarchetípust, 
alakjához a jungi meghatározásból a Hold kapcsolható. (Az archetipikus szövegépítkezésről: ZIMMERMANN 
G.: A víz és a vér motívum struktúraépítő szerepe Zamjatyin Áradás című elbeszélésében. // A család a szláv 
népek történelmében és kultúrájában: Hagyomány és megújulás a szláv népek történelmében és kultúrájában 
III.: A 2013-as tudományos felolvasóülés anyaga. Szombathely, Szláv Történeti és Filológiai Társaság, 2013, 
158–168.) 
144 Az „apa” szó előfordul „atya” jelentésben is, Jevszej és Innokentyij atyákkal kapcsolatban, ami bevonja az 
értelmezésbe a családi mellett az egyházi szférát is. Az atyák felkeresése, a vallás felé fordulás értelmezhető 
az apai ház megfeleltetéseként, Bariba azonban atyáinak és a kolostoroknak is hátat fordít. 
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A szüzsét a „tékozló fiú archetípus” kifordított, negatív változata mozgatja, ellentétes az 

apa–fiú viszony, és meghiúsul a visszatérés is. Feltehető tehát a kérdés, hogy a látszólagos 

apa–fiú viszonyon, a szülői ház elhagyásán túl ténylegesen ott húzódik-e az elbeszélés 

mélyén a tékozló fiú archetípusa. Ezzel kapcsolatban Satyin145 azon meglátásával értünk 

egyet, amely szerint az archetipikus sémák a megváltozott céloknak, funkcióknak 

megfelelően változnak. A helyesen feltett kérdés tehát az, milyen jelentést hordoz a tékozló 

fiú archetípus elbeszélésben szereplő változata. Az a tény, hogy az apa képtelen a fia iránt 

érzett szeretetre, a megbocsájtásra, illetve a fiú úttévesztése és a szülői házhoz vezető 

visszaút félreértelmezése új meglátásba helyezi az evangéliumi történetet. Mindkét 

szereplő kapcsán az emberségesség hiányáról beszélhetünk. Az apa kegyetlensége az 

eszkatologikus modellt jeleníti meg, ahol az apa feladata kimondani a végső ítéletet. Bariba 

pedig ahhoz a típushoz sorolható, aki saját maga alakítja ki világát, és akinek visszatérése 

éppen ezért nem is lehetséges. 

A biblia és az elbeszélés összekapcsolhatóságát a már említett Davidova írások mellett 

számos szakirodalom146 tárgyalja. A konkrét bibliai történet kapcsán ezt támasztja alá, 

hogy mindkét eseménysor az apa képével nyit és zár, a történetek keretét az apától való 

távozás és a visszatérésre tett kísérlet adja. Míg azonban a bibliai történetben a fiú 

önmagától hagyja el a házat, hogy szerencsét próbáljon, addig Bariba apjától való 

félelmében és iskolai szereplése miatt nem mer hazamenni. Eltérés továbbá, hogy a tékozló 

fiút apja visszafogadja, és örömét fejezi ki, hogy noha fia halott volt „életre kelt, elveszett 

és megkerült” [Lk 15], Bariba nem nyer megbocsájtást, apja nem fogadja vissza. 

Megbánásról, pozitív lelki változásról, szenvedés útján történő elmélyülésről Bariba 

esetében nem beszélhetünk. Az élet értelme Bariba szerint – ez az, amit egész 

személyiségével, viselkedésével képvisel – a szükségletek és örömök kielégítése.147 De az 

apa jelleméből is hiányzik a szeretet, a megbocsájtásra való hajlam, a jellemábrázolás az 

apa szigorát és szűkszavúságát hangsúlyozza, azokat a jegyeket, amelyektől Bariba fél. Az 

                                                           
145 ШАТИН Ю. В.: Архетипические мотивы и их трансформация в новой русской литературе. В.: 
РОМОДАНОВСКАЯ Е. К., ТЮПА В. И. (oтв. ред.): "Вечные сюжеты" русской литературы : "Блудный 
сын" и другие : Сб. науч. тр. : [Докл. конф., дек. 1995 г.]. Ин-т филологии, Новосибирск, 1996, 29–41. 
146 БОРОДА Е. В.: Художественные открытия Е.И.Замятина в контексте поисков русской 
литературы второй половины XX - начала XXI веков. Aвтореферат диссертации, Тамбов, 2010.; 
КРАСОВСКАЯ С. И.: Приключения жанра жития в творчестве Е. Замятина и А. Платонова. В.: 
Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Елец, Тамбов, 2004, Кн.13., 93–103.; 
ДАВЫДОВА T. T.: Русский неореализм. Идеология, поэтика, творческая эволюция. Флинта, М., 2005. 
147 Az elbeszélés olyan képet tár elénk, miszerint „az élet lényegében azon népszerű materialista tanításnak a 
praktikus, mindennapos megtestesülése, amely szerint, ha az ember halandó, és a síron túl nincs semmilyen 
létezés, akkor a földi élet célja az élvezetek és gyönyörök megszerzése.” (ДАВЫДОВА T. T.: там же., 14.) 
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apa értelmezhető kegyetlenként, viselkedését részben a megbocsájtás hiánya magyarázza. 

Ugyanakkor ő képviseli az erkölcsös, normakövető magatartást, az ezzel való többszöri 

ütközés és sikertelen megfelelés zökkenti ki Baribát saját világából („Értetlenül, szemeit 

kimeresztve állt Bariba, sokáig nem bírta felfogni”, 176), melynek következménye a 

kőbábuvá válás, az elembertelenedés.148 Ennek előkészítői a jellemábrázolás állati jegyei, a 

vonalasság, az evangéliumi parancsok megszegése.  

A bemutatott motívumok által kirajzolódó, a főszereplő alakján keresztül megtestesülő 

központi probléma az ösztönlét szövegbeli megjelenítése. A fabula szintjén történő 

cselekmények bemutatásával, a szüzsét meghatározó motívumok feltérképezésével azt 

látjuk, hogy a hangsúly a főszereplő életét irányító alapvető szükségletekre kerül át. Bariba 

életét az élelemszerzés, a szexuális vágyak kielégítése és a boldogulás mozgatja. Ezt 

alátámasztja Bahtyinnak az a meglátása is, mely szerint Zamjatyin „mindig a 

legalacsonyabb rangú hősöket választja, félig állat, félig emberek alakokat”149, mert noha 

egy-két gondolat erejéig Baribában felülkerekedik az emberség, tetteit alapvetően az 

ösztönök határozzák meg. A testiséget és a szociális előrejutást a már idézett 

Motyejunajtye tanulmány150 is összekapcsolja: a két jelenség együttes szövegbeli 

alkalmazása a szereplők visszamaradottságát, fejlődni képtelenségét jeleníti meg. 

Motyejunajtye szerint ez az a minőség, amely a századforduló prózájában előtérbe kerül, 

maga mögött hagyva azokat a Gogolnál még fontos társadalmi tényezőket, amelyek az 

ábrázolt kisember iránti részvétet megalapozzák.  

A Vidéki történet kisemberével Zamjatyin kétséget kizáróan negatív képet tár elénk: Bariba 

egyértelműen az ösztöneinek él, ezek közé meglátásunk szerint nemcsak az élelemszerzés 

és a szexuális örömök, de a társadalmi ranglétrán való előrejutás mint a versengés egyik 

formája is beletartozik.   

                                                           
148 Bahtyin is az elembertelenedés ábrázolását nevezi meg a mű központi problémájaként, amit a mű 
szerkezeti sajátosságaiból vezet le. Megközelítése szerint klasszikus értelemben vett fabuláról ennél a műnél 
nem beszélhetünk, az eseményeknek nincsen meg a dinamikája, a történet kronológiája – noha Bariba 
gyermekkorával, iskolás éveivel indul – megszakad: nincs eleje, közepe, vége. Vagyis a fabula nem határoz 
meg, nem visz előre, nem eseményeknek, hanem egymás utáni történéseknek ad teret. (БАХТИН М. 
М.: Записи лекций по истории русской литературы. В.: БАХТИН М. М.: Собр. соч.: В 7 т., Русские 
словари, М. 2000, Т. 2., 213–412. 
149 БАХТИН М. М.: Записи лекций по истории русской литературы. В.: БАХТИН М. М.: Собр. соч.: В 7 
т. Русские словари, М. 2000, Т. 2., 384. 
150 МОТЕЮНАЙТЕ И. В.: Образ колокола в романе-хронике С. Н. Дурылина «Колокола» на фоне 
традиции. // Cultural studies. Scientific Papers. III. The World of Objects in Literature and Culture. 
Daugavpils, 2011, 206–216. 
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Remizov: Szűnni nem akaró dobpergés  

 

Remizov Szűnni nem akaró dobpergés (Неуёмный бубен)151 című elbeszélés 

főszereplőjének, a szintén vidéki kisember Sztratyilatovnak az ábrázolását az átváltozást 

asszociáló motívumok, a tudattalan működését előtérbe hozó álombeli és archetipikus 

képek, a hasonmás-jelenség irodalmi tradíciója, a címben szereplő szókapcsolat 

aktualizálása és az intertextuális kapcsolatok teszik sokrétűvé. Alakjának elemzésekor azt 

követhetjük nyomon, hogyan veszíti el a figura fokozatosan emberi minőségét, vagyis 

milyen eszközökkel láttatja az értékvesztést a mű. Az egyik ilyen eszköz az 

elszemélytelenítés, amellyel már a mű legelején szembe találjuk magunkat. A narrátor152 

Sztratyilatovot a város nevezetességei közé sorolja: „Városunk látványosságai közt a 

csodatévő Fjodor Sztratyilat-ikont őrző régi Prokopjevszkij kolostor; a régi, magas, újra 

festett falú másik, Zacsatjevszkij női kolostor; a poros bulvár, amit furfangosan egyetlen 

petróleum lámpácska világít meg, amit szintén nem furfang nélkül az étterem és a 

zenészeknek fenntartott pódium közti huzalra akasztottak fel; Barhatov kapros és sós, 

egyedien savanyú uborkájáról és lédús káposztájáról híres vendéglője; a bolond Matrjona-

nővér – akit egyesek imádtak, akin mások mulattak, és akit megint mások leszóltak –, majd 

az emlékmű után végül megmutatták Ivan Szemjonovics Sztratyilatovot is.” (137). A 

nyitómondatot az az irónia (és kettősség) jellemzi, amely az egész mű sajátja, és amely 

jelen esetben Sztratyilatov utolsóként említésén és eltárgyiasításán keresztül jut kifejezésre. 

Az elszemélytelenítést erősíti az is, hogy Sztratyilatovot két tárggyal, a kék szatyorral és a 

kalucsnival azonosítja a szöveg: „Ha Sztratyilatov átváltozott volna valamiféle bálnává, 

disznóvá, egérré vagy fehér hattyúvá […] a kék szatyor és a kalucsni miatt akkor sem 

lehetett volna összekeverni senkivel.” (141). Ez a mondat ráirányítja a figyelmet a másik 

jellemábrázolást meghatározó jelenségre, az átváltozásra.  

Az átváltozás (preobrazsenyije, преображение) jelen esetben a szerepek váltogatását, az 

egységes egyéniség helyett a különböző maszkok használatát jelenti. Több szakirodalom is 

említi, hogy Sztratyilatov nem egyetlen kiforrott személyiséggel rendelkező szereplő, 

hanem a szituációkhoz mérten váltogatja maszkjait. Sztratyilatov a helyszínekhez és az 

                                                           
151 РЕМИЗОВ А. М.: Неуёмный Бубен. В.: РЕМИЗОВ А. М.: Избранное. Художественное литература, М., 
1978. Az idézetek oldalszámát a szövegben zárójelben adjuk meg, a fordítás minden esetben általam – Z.G. 
152 A narrátori pozíció jegyeit a beszédmód vizsgálatánál fejtjük ki.  
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ahhoz tartozó társadalmi ranghoz mérten vált szerepet, amit a szöveg sok esetben két 

szempontból is ábrázol: ahogy Sztratyilatov látja önmagát, illetve, ahogy társai látják őt 

jelenlétében, majd a háta mögött. Az elbeszélés során számos maszkot megfigyelhetünk. 

Ezek közül az első a csinovnyik maszkja, aki munkahelyén, felettesei jelenlétében retteg: 

„minél magasabb a hatalom, vagy ahogy mondják, más felügyelő személy, annál 

hatalmasabb a félelem.” (143).  A második maszk az anekdotázó, nevettető, a város 

„bohóca”, akkor kerül előtérbe, amikor a „hatalom” elhagyja a bíróságot. Ekkor 

Sztratyilatov „fáradhatatlanná” és „beszédessé” válik, műfajtól és tartalomtól függetlenül 

mindennel szórakoztatja közönségét. Előadásmódját, úgy tűnik, közönsége is élvezi: 

„oldalukat fogják a nevetéstől”, „az egyik nevet, a másik sipít, a harmadik nyerít, a 

negyedik egyszerűen csak felvisít.” (144). Sztratyilatov ugyanilyen elhivatottsággal tud 

hívő is lenni: „befordulva a templomba kötelező imádkozni – és Ivan Szemjonovics 

hosszan és szívből jövően imádkozik.” (145). Elhagyva a templomot haza felé tartva 

megint új szerepben feszít: a kis úton „fontosan, kimérten és illedelmesen lépkedett, ahogy 

egy hivatalnokhoz illik.” (146). Otthon a szolgálójával úgy beszél, mintha parancsnoka, 

felettese volna: nem nevén, csak „öregasszonynak” nevezi Agapevnát, tegezi őt. A 

felettesei jelenlétében tehát a szegény hivatalnok, barátai és ismerősei körében a 

tréfacsináló maszkját hordja, otthon és a rangban alája tartozók körében pedig „házi 

cárocskát”, despotát játszik. Mindezen maszkok fókuszában – olvashatjuk több 

szakirodalmi írásban is – a kisemberre jellemző tudat-megkettőződés áll: a szereplő 

önmagáról alkotott („ja dlja szebja”) és többiek felé mutatott képe  („ja dlja drugovo”). Az 

én önmaga és mások előtti részekre való felosztását azonban azért nem tartjuk a 

legszerencsésebbnek, mert Sztratyilatov sehol sem önmaga, mindenhol más szerepben 

tetszeleg, éppen a szerepek sokfélesége és széles spektruma eredményezi, hogy 

Sztratyilatovnak nincsenek kiforrott személyiségjegyei. Mivel a maszkok nemcsak 

kiegészítik, hanem érvénytelenítik is egymást, véleményünk szerint helytállóbb az a 

meglátás, hogy Sztratyilatovot jellem nélküli szereplőként interpretáljuk.  

Még egy átváltozást említ a szöveg, ami akkor megy végbe, amikor Sztratyilatov szerelmes 

lesz Nagyezsdába: „a kisöreg nem vesztette el az eszét, csak azt érezte, mintha minden 

megújhodna és felemelkedne benne: a málnapiros kopaszság helyett megjelentek a sötét 

fürtök […] szemei megkékültek, és majdnem úgy nézett ki, mint Emeljan Prokugyin őr, jó 

felépítésű, délceg, arca fehér, ajkai pirosak.”(170). A változásnál, amelyet csak 

Sztratyilatov érzékel, érdekesebb, hogy éppen ahhoz a Prokugyinhoz hasonlítja őt a 
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narrátor, aki aztán elcsábítja Natasát. Egyszerre utal tehát a szöveg előre, és alkalmazza a 

már többször említett gúnyos hangnemet. 

A jellemnélküliséget, az egyéniség hiányát jelzi a hasonmás megjelenése a szövegben, ami 

idegenné, külső szempontból ábrázolttá teszi Sztratyilatovot önmaga előtt is. A hasonmás-

Sztratyilatovval az elbeszélés harmadik fejezetében találkozunk. A két alak 

felcserélhetőségét erősíti, hogy Sztratyilatov születési és származási körülményei 

homályosak: „Honnan és hogyan érkezett Sztratyilatov – nem világos” (146), vagyis 

létének hitelessége éppúgy megkérdőjelezhető, mint ahogy a hasonmásé. A két alak 

hasonlóságát a családnév mellett jellemük közelsége is alátámasztja, mindketten 

jókedvükről, tréfáikról ismertek: „a fiatalember vicces figura, nagy tréfacsináló, és noha 

nem áll rokonságban Sztratyilatovval, családnevük mégis ugyanaz – Sztratyilatov.” (148). 

A hasonmás-alak funkciója a személyiség megkérdőjelezése, a főszereplő 

magabiztosságának megingatása. Sztratyilatov a hasonmás megjelenésekor kezd el azzal 

foglalkozni, ki az eredeti és ki a másolat. A szöveg itt is a paródia felé hajlik: noha a 

hasonmás-téma kapcsán lényegi önértékelési problémák is előkerülhetnének, és az 

„eredeti” Sztratyilatov jellemváltozáson is átmehetne, ez egyáltalán nem történik meg. 

Sztratyilatov kisszerűsége, kisemberi komplexusai itt is győzedelmeskednek: bár nincsen 

rá egyértelmű bizonyítéka, hisz a szóbeszédnek, és elzavarja feleségét otthonról, mert azt 

hallja róla, hogy az a másik Sztratyilatovval folytat szerelmi viszonyt. A hasonmás-alak 

megjelenése jelen esetben nem az önismerethez, a feleszméléshez vezet, hanem a személy-

nélküliséget hangsúlyozza, a személyiség ellaposodásának egy újabb lépcsőfokát jeleníti 

meg.  

A hasonmás és az ahhoz kapcsolható személyiség-megkettőződés irodalmi tradícióval 

rendelkezik, elsődlegesen153 – a hasonló hivatalnoki státusz miatt – Dosztojevszkij A 

hasonmás című művével teremt szövegközi viszonyt.154 Idősebb Goljadkin – noha először 

az utcán látja meg hasonmását, ifjabb Goljadkint – ugyanúgy a hivatalban szembesül azzal, 

hogy a másik ugyanazzal a családnévvel, kinézettel rendelkezik, majd tapasztalja meg, 

hogyan kerül hasonmása mind a hivatalban, mind a magánéletben jobb pozícióba, mint ő 

maga. Különbség a két mű között ugyanakkor, hogy a hasonmás-jelenség Goljadkin 

esetében a mű végéig jelen van, annak központi problémájává lép elő, nyitva hagyva az 

                                                           
153 De a megkettőződés révén Gogol: Az orr, A köpönyeg, Az arckép című művei is felidéződnek. 
154 Dosztojevszkij F. M.: A hasonmás. Lazi, Bp., 1965. 
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őrület mint értelmezési lehetőség kérdését. A Szűnni nem akaró dobpergésben a hasonmás 

problematika egyetlen fejezet erejéig jelenik meg, nem szól bele sem a főhős jellemének, 

sem a szüzsé vonalának alakulásába. Azt sejtetve ezáltal, hogy Sztratyilatovra semmi nincs 

hatással: mivel jellem helyett társadalmi szerepekhez kötődő maszkok vannak, 

Sztratyilatov nem fejlődhet és nem sérülhet, az őt érő hatások következmény nélküliek.   

A személyiségvesztés témakörének motívumait találjuk meg Sztratyilatov álmaiban is. Az 

álmok Remizov egyéb írásaiban is jelentős szerepet kapnak, melyekről értekezvén 

Gracseva155 abból indul ki, hogy az író az álomlátást mint az egyéni tudattalan alkotását 

egyenrangúnak értékelte a mítoszteremtéssel, amit a kollektív tudattalan alkotásaként 

definiált. Az álom összekapcsolja a tudatosított valót és az eszméletlent, elfeledettet. Az 

álomlátás az egzisztencia tudattalan szférája, tartalommal tölti meg a még jelentéssel nem 

rendelkező, objektív világot. Egyszerre két idősíkot mozgat meg: megragadja az elmúlót 

annak valós és mitologikus megtestesülésében, és betekintést enged a jövőbe, vagyis 

egyszerre mitologizálja a múltat, a jelent és a jövőt. Az álomlátás ugyanúgy, mint a 

mítoszteremtés, a szabadjára engedett fantázia nem leírt törvényeinek rendeli alá magát. 

Az álomlátás értelmezhető a valóság és az álmodás közötti köztes térként – írja 

Nagornaja156 –, ahol a fent és lent, az alacsony és magas, a belső és külső oppozíciók 

működnek. Az álom Remizov hőseinél valósággá fordul át, együttműködik azzal, 

egyszerre szemiotikai és kommunikatív ablak. Az álomlátás a valóság sajátos letesztelése, 

ugyanúgy, mint a mítosz, univerzális, archetipikus, de személyes átéléseket is tartalmaz, 

mindkettő az emberi tudatban lejátszódó legmélyebb folyamatokat tükrözi. Nagornaja 

meglátása szerint az álmot és a mítoszt összeköti továbbá az is, hogy az álomlátás az álmok 

történéseihez adaptálódott, ismert mitologémák transzformációja. Az álom azonban nem 

másolja a mitologémákat, csak töredékeit emeli be saját szüzséjébe.  Az álom szerepe az 

irodalomban többféle, célja azonban mindig ugyanaz: kimozdítani a hőst  – és ezáltal az 

olvasót is – az egyirányú, egysíkú elbeszélésből, megteremtve egy parallel valóságot. 

Mindkét szerző arról ír, hogy az álom és a mítosz közös gyökerekkel rendelkezik, 

mindkettőt az ősi, archetipikus képek jelenléte jellemzi.  

                                                           
155 ГРАЧЕВА А. М.: Жизнь и творчество А. М. Ремизова. В.: РЕМИЗОВ А. М.: Собрание сочинений. 
Пруд, M., 2000, T. 1., 8–27. 
156 НАГОРНАЯ Н. А.: Виртуальная реальность сновидения в творчестве А. М. Ремизова. Изд-во БГПУ, 
Барнаул, 2000. 
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Sztratyilatov álmainak leírására lakásának bemutatásakor kerül sor, a szöveg előre 

meghatározza az álmok minőségét: „Sztratyilatov ritkán álmodik, de ha már álmodik, 

akkor olyan durva álmokat lát, hogy aludnia sem akaródzik. Három álom főképp 

felkavarta, nem hagyta nyugodni Ivan Szemjonovicsot.” (155). Sztratyilatov mindhárom 

álma azzal ér véget, hogy üvölt félelmében. Az első álomban cári hintóban ül, magas 

párnákon, rangban és pozícióban is felette áll az átlagnak. Az álom egyértelműen feltárja 

Sztratyilatov azon vágyát, hogy felette álljon mindenkinek. Ebből a magasságból zuhan le, 

amikor a hintó hídon megy keresztül. A híd képviseli a két, a fenti és a lenti világot 

elválasztó határvonalat. Sztratyilatov a hatalmi pozícióból alárendelt pozícióba kerül, a 

hintó elé fogják be lónak: „Ló nincs, hanem őt, Sztratyilatovot szürke felöltőjében és 

királyi koronájában dobják ki a fogatból és fogják be hajtani.” (155). Ez a képsor több 

változást is felidéz: Sztratyilatov hatalmasból lesz rabszolga, szabad emberből 

szabadságától megfosztott állat. Az álom azt jeleníti meg, hogy Sztratyilatov retteg a 

rangvesztéstől, a zuhanástól, attól, hogy kikerül az érdeklődés középpontjából, hogy saját 

társadalmi köre figyelmen kívül hagyja, ha elveszíti pozícióját. A második álom fő 

motívuma szintén a változás, jelen esetben az elváltozás: „gyönyörködik magában és 

egyszer csak észreveszi, hogy az orra elferdül az egyik irányba, és már fel sem ismeri 

önmagát, az egyik orrlyuka kicsi, kisebb, mint a tű foka, a másik meg hatalmas, szélesebb, 

mint egy sapka, a torkát is látni az orrlyukán keresztül. És újra üvölt a félelemtől.” (156). A 

második álom Gogol Az orr című elbeszélését asszociálja, ami újfent bekapcsolja az 

értelmezésbe a személyiség elvesztésének problémakörét. A mellőzöttség miatti félelem 

jellemzi az első mellett a harmadik álmot is: „És [anyja – Z.G.] befektette a ládikóba, 

szorosan rázárta a fedelet, levitte a verembe és ott eltemette a föld alá.” (156). A három 

álom, noha képi világában eltér egymástól, jelentésük és a mélyükön húzódó félelmek 

alapján megfeleltethető egymással. Mindhárom álom Sztratyilatov azon félelméről szól, 

hogy elveszíti személyiségét, elért pozícióját, mellőzötté, kisemmizetté válik.   

Az álmokat összességében jellemzi, hogy noha valószerűtlennek tűnnek, a valóságból 

beemelt elemekkel vannak tele. Sztratyilatov az első álomban ugyanazt a szürke felöltőt 

hordja, mint amit a hétköznapokon visel. Ezen elemek közé tartozik a meseszerűnek tűnő 

cári fotel és a csodatükör is, mindkettő Sztratyilatov lakásának dísze: „A cári fotelbe 

beülve – a Megmentő és az Istenanya mellé függesztett lámpák közé, a csodás tükör elé, 

ami tizenhatszor tükröződik – fogyasztja el ebédjét Sztratyilatov.” (155). A tükör 

ugyanúgy tizenhatszor tükröződik a valóságban és az álomban is. A szövegnek ezáltal 
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sikerül észrevehetetlenné tennie az álom és a valóság közti határt. Az álmok emellett 

tartalmaznak olyan előreutaló elemeket, amelyek a történet későbbi fázisaiban nyernek 

jelentést. Ilyen elem az első és a harmadik álomban szereplő „oldal” (bok, бок) szó. Az 

első álomban Sztratyilatov a nagy erőlködésben lehorzsolja oldalát („Ivan Szemjonovics 

[…] egész oldalát lehorzsolta”, 155), a harmadik álomban a ládában fekvéstől gémberedik 

el az oldala („A ládikóban fekszik, szorosan, megfordulni nem tud, fáj az oldala.”, 156). 

Az oldala a valóságban akkor sérül meg, amikor fiatal felesége, Nagyezsda elhagyja a 

rendőrkapitányért, és elviszi Sztratyilatov ezüstöt tartalmazó ládáját. Sztratyilatov a 

kórházban azonban nem az oldalát fájlalja, hanem a láda eltűnését: „«Nem az oldalamat 

sajnálom, Borisz Szergejevics, hanem hogy ő elvitte a ládikót, ha nem fájna, elmennék a  

bíróságra», ennyit tudott Ivan Szemjonovics mondani, látszott, hogy nagyon szúrt az 

oldala.” (192). 

Az álombeli képek és a valóság párhuzamát jelzi továbbá, hogy Sztratyilatov félelme, 

miszerint társai megfeledkeznek róla, valóssá válik: „Mindezek után kinek jutott volna 

eszébe Sztratyilatov! És kicsoda Sztratyilatov egyáltalán?” (189). Nem esik többet szó 

Nagyezsdával folytatott viszonyáról sem, Sztratyilatov teljesen érdektelenné válik a 

közösség számára: „Nem törődtek Sztratyilatovval már, elfelejtették […] hogy együtt él-e 

Nagyezsdával vagy Nagyezsda soha nem is létezett, ez mind olyan messzinek, annyira 

lényegtelennek és messzemenően érdektelennek tűnt.” (189). Ezt mutatja az is, hogy 

munkahelyén csak három nap elteltével veszik észre hiányát: „A mindenféle 

mendemondák és ügyek nem leptek meg senkit, és az sem váltott ki érdeklődést, amikor 

egy szép napon […] Sztratyilatov nem jelent meg többet a kancellárián. Három nap is 

eltelt, mire észrevették, hogy üres a helye.” (190). Valóra válik, amitől álmában retteg: 

elveszti társadalmi pozícióját, ennek következtében meg is feledkeznek róla. 

Egyetérthetünk tehát Nagornaja157 azon megállapításával, hogy az álmok Remizovnál 

egyrészről prófétai jövendölésekként, másrészről képi világuk miatt rémálmokként 

értelmezhetőek. Az álmok leírása előtt és után, szóról szóra ugyanazok a mondatok 

szerepelnek, melyek így keretbe helyezik Sztratyilatov három álmát: „Csendesen és 

derűsen alszik Sztratyilatov. Mély, nehéz álom kapta könnyű szárnyaira.” (156). Az álmok 

képi világa, a bennük megjelenített ösztönös félelmek, az irodalmi allúziók szövegbe 

építése, továbbá az elbeszélés lezárása mind azt a képzetet erősítik, hogy Sztratyilatov 

                                                           
157 НАГОРНАЯ: там же. 
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tipikus kisember. Noha a különböző maszkok viseletével fontosnak, pótolhatatlannak 

mutatja magát, ezt az álmok és a befejezés is cáfolják. 

Az álmokban is megjelenő át- és elváltozás témaköréhez tartozik az is, hogy halála után 

Sztratyilatov megjelenik Agapevna számára, beszél az öregasszonyhoz, nem hagyja aludni: 

„És mintha eszét vesztette volna, az öregasszony álmot látott: lefekszik este a díványra, és 

úgy hallja, mintha Ivan Szemjonovics hívná: – Agapevna? – Igen, uraság.”  (192). Ez 

szintén értelmezhető gogoli intertextusként, A köpönyeg című elbeszélést emeli be az 

interpretáció terébe: az elfeledett, a közösség számára közömbös ember halála után 

kísértetként tér vissza. A záró kép értelmezhető továbbá az elidegenítés jelensége felől is: 

Sztratyilatov halálát követően megnő, idegenné, egy másik szféra elemévé válik. Az 

elbeszélés valóságából, idejéből és teréből történő kilépés Sztratyilatovot teljes mértékben 

idegenné teszi. Az intertextusok kapcsán azt a megállapítást tehetjük, hogy Remizov 

nemcsak visszautal Gogolra és Dosztojevszkijre, de parodizálja is a műveket, az 

abszurditásig fokozva a motívumokat.  

A szöveg sajátságos, mítosz-szerű világát erősíti az álmokban megjelenő archetipikus 

képek mellett a szövegben előforduló hattyú motívum, amely az átváltozás kapcsán a 

görög mitológiához köthető. A motívummal először Sztratyilatov leírásakor 

találkozhatunk: „Ha Sztratyilatov átváltozott volna valamiféle bálnává, disznóvá, egérré 

vagy fehér hattyúvá […] a kék szatyor és a kalucsni miatt akkor sem lehetett volna 

összekeverni senkivel.” (141). Később Sztratyilatov Nagyezsdát nevezi hattyúnak: „A 

fehér hattyú sértetlen marad, […] kedveskedni fog vele, bántódás nem éri.” (177). Majd 

ugyanebben a fejezetben az elbeszélő is fehér hattyúként említi a lányt: „Mondj, amit 

akarsz, mindent odaad, csak a fehér hattyú maradjon sértetlen.” (178). A hattyú  a tisztaság 

szimbóluma, a hozzákapcsolt jelzők behozzák a jelentésmezőbe a lány épségét, 

sértetlenségét is. A kép azt a társat ábrázolja, akire Sztratyilatov vágyik: a lányt a 

közvélekedés ellenére szűznek, érintetlennek tartja, ami éles ellentétben áll azzal, hogy a 

történet végén Nagyezsda a rendőrkapitány kedvéért elhagyja a főszereplőt. Kozmenko158 

Sztratyilatov nőkkel folytatott viszonyait az idős férj-fiatal feleség archetípusaként 

interpretálja: bibliai példa Ábrahám és feleségének, Sárának története, de intertextusként 

                                                           
158 КОЗМЕНКО М. В.: Бытие и время Алексея Ремизова. В.: РЕМИЗОВ А. М.: Повести и рассказы. 
Худож. лит., M., 1990, 3–12.  
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működik az óorosz példabeszéd159 is, amit Kozmenko Remizov óorosz irodalom felé 

orientálódása miatt a mű alapvető forrásaként jelöl meg. 

Sztratyilatov társaságbeli viselkedése a Csaló archetípust hívja elő. A Csaló alapvetően 

mitológiai alak, isten vagy istennő, szellem, aki tréfát űz másokkal, megszegve az isteni 

törvényeket. Tréfái lehetnek gonoszak, de célkitűzései többnyire pozitív szándékúak. 

Képes alak- vagy akár nemiségváltásra is, viselkedése miatt közel áll a bolond 

kategóriájához. A Csaló Jung megfogalmazása szerint „Egyértelműen «pszichologéma», 

vagyis réges-régi, archetipikus pszichés struktúra. Legegyértelműbb megnyilvánulásaiban 

hű képmása egy még minden szempontból differenciálatlan emberi tudatnak, amely 

megfelel az állati szintről még éppen csak elrugaszkodott pszichének.”160 A Csaló 

„ugyanúgy ember alatti, mint ember feletti, egy isteni-állati lény, amelynek legfőbb és 

legimpozánsabb sajátsága a tudattalansága”.161 Sztratyilatov alak- és elváltozásairól a 

szöveg a külső jegyek leírásakor és az álmok bemutatásakor tesz említést, ezen felül 

Sztratyilatov és a Csaló archetípus párhuzamát támasztja alá az is, hogy Sztratyilatov 

kollégái körében anekdotái, viccei miatt a tréfaűző szerepében ismert, jókedve miatt illetik 

társai a „szűnni nem akaró dobpergés” (nyeujomnyj buben, неуёмный бубен) névvel, 

kiemelve személyiségének nyughatatlanságát.  

Mivel a pretextusként működő cím minden mű esetén meghatározó és emellett itt a 

jellemábrázolás eszközeként funkcionál, a következőkben a szókapcsolat szövegen belüli 

előfordulásait és különböző jelentéseit vizsgáljuk. Első előfordulásakor Sztratyilatovot 

társa illeti a „nyeujomnyj buben” (неуёмный бубен) névvel annak kapcsán, ahogy 

Sztratyilatov a társaságban szerepel: „A kifejezések életre kelnek, a szavak játékosan, 

könnyedén szárnyra kelnek […] és már nem is suttog, hanem mintha dobot ütnének […] – 

Szűnni nem akaró dobpergés – kiáltott fel a nevetéstől rázkódva a féllábú Adrián 

Nyikolajevics.” (144). A dobpergés az emelkedett légkört, Sztratyilatov vicces 

anekdotáinak, szófordulatainak hangulatát adja vissza. Ezzel a névvel illeti Sztratyilatovot 

Zabalujev is, amikor kollégáival értesülnek Sztratyilatov vágyairól: „ – Én meg láttam Ivan 

Szemjonovicsot két lánykával is a sétányon! – tette hozzá egy másik. – Szűnni nem akaró 

dobpergés! – állapította meg Zabalujev.” (172). Örökifjúnak, nyughatatlannak, állandóan 

                                                           
159 
Повесть о старом муже и молодой девицею В.: ГУДЗИЙ Н. К. (cост.): Хрестоматия по древней 

русской литературе XI–XVII веков. Учпедгиз, М., 1952. 
160 JUNG C. G.: Az archetípusok és a kollektív tudattalan. Scolar, Bp., 2011, 254. 
161 JUNG: i.m., 257. 



74 
 

mozgásban lévőnek titulálják Sztratyilatovot. A szövegben a „buben” (бубен) mellett 

szerepel még a „bubencsik” (бубенчик, kis csengő) alakváltozat is: „Megrázhatod ott 

magad a csengőiddel” (164), a mondatot Sztratyilatov a despota szerepében mondja a nála 

időző művésznek, az udvari bolondhoz hasonlítva azt. De éppen Sztratyilatov teszi 

önmagát bolonddá azáltal, hogy befogad egy idegent a házába, csak azért, hogy legyen, aki 

hallgassa beszédeit és dalait, aki fölött látszólag hatalmat gyakorol. A szöveg alkalmazza 

továbbá a „bubencsi” (бубенчи, csengő, harangocska) szót is, amely a bubencsik szóval 

egyetemben a városban szóló harangokat jeleníti meg. Az alakváltozatok hangot rendelnek 

hozzá Sztratyilatov alakjához: Sztratyilatov vicceivel, tréfáival épp úgy kong, épp olyan 

nagyhangú és üres, mint a város harangjai, amelyek nagy hanggal zúgnak, de amelyekre 

senki sem figyel. Ezt jelzi az is, hogy noha két templom harangja is szól, Sztratyilatovon 

kívül mindenki mély álmát alussza reggelente. A közösség tagjai Sztratyilatovot a 

„nyeujomnij buben” név mellett a „sisimor” (шишимор) „szélhámos” jelentésű szóval is 

illetik, amely szintén a jungi archetípust asszociálja: „Ember lenne? – nevetett fel újra – Én 

meg azt gondoltam: szélhámos” (170) és „Ki most Sztratyilatov egyáltalán? Szélhámos, 

nem több. Mondták volna egybehangzóan.” (189). A szövegben mindkét előfordulás a 

gunyoros felhangot jelzendő dőlttel szedett, ami különleges ízt adva a szónak kiemeli a 

„sisimor” használatának tudatosságát és fontosságát, egyértelműsíti a Csaló archetípus és 

Sztratyilatov megfeleltethetőségét. A címet alkotó szókapcsolat szövegelőfordulásainak 

vizsgálata azt mutatja, hogy a „buben” és alakváltozatai (bubencsi, bubencsik) 

összekapcsolódnak a „szélhámos” jelentésű „sisimor” szóval. A „buben” „csörgődob, 

harang, dobpergés, csengő” szó beemeli az értelmezésbe a hangzást, az ehhez kapcsolódó 

„nyeujomnyj”,  azaz „fáradhatatlan”, Sztratyilatov jellemét jelöli, a „sisimor” szó a 

közösség véleményét tükrözi. Sztratyilatov „nyeujomnyj bubenből”, a társaság 

hangadójából válik „sisimorrá”, szélhámossá.  

Felmerül a kérdés, miért kerül ki Sztratyilatov a figyelem középpontjából. Ezt 

magyarázhatjuk a fentebb kifejtett személynélküliséggel, de a szöveg ennek a változásnak 

még egy magyarázatát adja. A nyolcadik fejezet a kisvárosban egymás után történő 

furcsaságokról számol be: a Zacsatjevszkij kolostor titokzatos eseményeiről, majd a 

rendőrfőnök haláláról, arról, hogyan issza magát halálra Sztrasztotyerpcev, hogy véletlen 

egy gimnazista lelövi Aurickij ezredest, és hogy Likovot gyanús viselkedéséért leültetik. 
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Ezen történések fényében Sztratyilatov alakja homályba kerül, nemcsak új subáját162 nem 

veszik észre, de azt sem, hogy három napig nem megy be a hivatalba. Azaz a Sztratyilatov 

által megtestesített dobpergést elnyomják a nagyobb port kavaró történések: „Na igen, 

mindezek után kinek jutna eszébe Sztratyilatovval foglalkozni! Ki az a Sztratyilatov 

egyáltalán? Szélhámos, nem több. Mondták volna egybehangzóan.” (189). 

Az elbeszélés érdekes figurája a felsorolásban szintén szereplő Matrjona. Alakjának 

elemzése azáltal kapcsolódik a vizsgálathoz, hogy Matrjona a szent együgyűt, jurogyivijt 

testesíti meg. A felsorolás az eltérő véleményeket tartalmazza: „akit egyesek imádtak, akin 

mások mulattak, és akit megint mások leszóltak” (137), ami hűen tükrözi a jurogyivij 

alakját övező kettősséget: az értetlenséget és a csodálatot. Matrjona, aki a régi orosz 

kulturális típusok egyikét jeleníti meg,  vonzza magához az embereket: „Akadnak ilyen 

emberek: teljesen átlagosak és az arcuk is középszerű, de ha elmosolyogják magukat, 

minden vonásuk megszépül, és ha rájuk nézünk, minden könnyűvé és vidámmá válik […] 

megszólal, valami egyszerűt és nem bölcset mond, és az hirtelen kinövi magát valamivé, és 

ettől a szótól te valahogy szabadnak érzed magad […] Az ilyenekhez vonzódik a nép.” 

(182). Matrjona megjelenésében és öltözetében is a szent együgyűeket asszociálja: arca 

gyermeki, öltözéke egyszerű. A kút melletti kőre ül, és ott kezd bele látomásai vagy más 

történetek mesélésébe. Történeteket mond az Evangéliumokból, Krisztus születéséről, de 

mond meséket is a kecskéről és a kakasról, és a nép élvezettel hallgatja. Látomásait ájulás 

előzi meg: „mozdulatlanul ült, mint a kő, teljesen zárt szemekkel, és hirtelen leesett a kőről 

a földre. Valaki elrohant, hogy inni adjon neki, de mindenki jól tudta, hogy csak tetteti 

magát és addig képzeleg, vergődik és jajgat, amíg Prokopij diakónus nem hoz neki vizet.” 

(183). Ez újfent azt az ellentétes hozzáállást tükrözi, amely a jurogyivijekhez 

általánosságban fűződik: egyszerre tartják őket bolondnak és hisznek szavainak.  

 

Leonov: Egynémely epizód, melyet Andrej Petrovics Kovjakin jegyzett fel Goguljov 

városában 

 

A disszertáció kánonjának utolsó szerzője Leonyid Leonov, akinek két művét is 

elemezzük. Az Egynémely epizód, melyet Andrej Petrovics Kovjakin jegyzett fel Goguljov 

                                                           
162 Az új suba, amit észre sem vesznek, újabb gogoli intertextus. Arra hoz még egy példát, hogyan forgatja ki 
a remizovi szöveg a 19. század klasszikus szövegeit a paródia eszközeinek segítségével. 
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városában163 című feljegyzésekből álló kisregény központi szereplőjét, Andrej Petrovics 

Kovjakint a szöveg három különböző nézőpontból láttatja: megismerjük egyrészt a regény 

előszavát író narrátor és más szereplők általi leírásokból, másrészt az alapján is képet 

alkothatunk róla, ahogyan Kovjakin önmagáról nyilatkozik, de leginkább beszédes az az 

ábrázolás, amilyennek Kovjakint saját írása mutatja. A kettős narrálás és ábrázolásmód így 

a motívumok mellett a nézőpontok vizsgálatára is ráirányítja a figyelmet.  

Az előszó a mű egyetlen olyan része, amely a feljegyzések adta kereten kívül helyezkedik 

el, és amely éppen ezen minőségénél fogva objektív, külsődleges képet ad Kovjakinról. Az 

előszóban nemcsak a Kovjakin barátjaként titulált, az előszót író és a feljegyzések 

szerkesztéséért és kiadásáért felelős személy, hanem narrátori közvetítésen keresztül, 

közvetett egyenes beszéd alkalmazásával Goguljov egyéb lakosai, egyben a feljegyzések 

szereplői is nyilatkoznak Kovjakinról. Az előszó részletes vizsgálata, amellett, hogy 

műfajánál fogva narratológiai szempontból különleges, azért is lényeges, mert ez az 

egyetlen hely, amely Kovjakinétől eltérő értelmezési támpontokat nyújt.   

Az előszó írója Kovjakint kedves ismerősének titulálja, pontos leírást és véleményt ad róla: 

„Én magam egyszerű elméjű embernek ismertem […] jólelkű és kedves öregúrnak; lengő 

szakálla volt, szúrós kék szeme, kék bekecse, mindig sürgölődött és szaporán, 

mulatságosan, locsogón beszélt.” (114). A leírás egyszerre jeleníti meg Kovjakint 

kisemberként és mesébe illő figuraként. Éppen ezért meglepő, ahogy testvére számol be 

Kovjakinról: „úgy tekintett rám, mintha nem is ismerne, és a szeme, mint két üres lyuk.” 

(113). Felmerül az a lehetőség is, hogy Kovjakint „lelki kór gyötörte”, szállásadója, M. I. 

Bibin, többször is falíráson164 kapja, amit Kovjakin azzal indokol, hogy az élet értelmét 

keresi. Az előszóból továbbá megtudjuk, hogy Kovjakin, aki egész életét Goguljovban élte 

le, elveszett. Az előszó narrátora szerint Kovjakin szülővárosát „valami jelentős, nem 

említett epizód kétségtelen hatására” (113) szándékosan hagyta el. A narrátor ezt az 

észrevételét a Kovjakin levelében írtakra alapozza, amivel egyúttal ráirányítja a figyelmet 

az előszót követő és a feljegyzéseket megelőző levélre. Azt sugallva ezáltal, hogy a 

leglényegesebb történés indoka, nevezetesen, hogy Kovjakin elhagyja Goguljovot, a 

levélből kiderül. Ami rögtön két további kérdést indukál: mi az a jelentős epizód, amely 

                                                           
163 LEONOV L.: Egynémely epizód, melyet Andrej Petrovics Kovjakin jegyzett fel Goguljov városában. In.: 
LEONOV L.: Utolsó kirándulás. Bp., Európa, 1982. Az oldalszámokat a szövegben zárójelben közöljük. 
164 A falírás Gogol Az őrült naplója című művét asszociálja. Az intertextusok szerepét és jelentőségét a 
beszédmód résznél fejtjük ki. 
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miatt Kovjakin elhagyja Goguljovot, illetve, kiderül-e, ha nincs feljegyezve? Az előszó 

idézett sora így olyan központi értelmezési kérdéseket is előrevetít, mint az epizód, az 

eseményesség, az elmondhatóság témakörei. A jelentős, nem említett epizód ugyanis 

szemben áll azokkal a nem jelentős epizódokkal, amelyeket Kovjakin feljegyez.  

Kovjakin önmagát az elsődleges narrátor és az egyéb szereplők véleményétől eltérően 

barátjának, vagyis az előszó írójának írt levelében „szerencsétlen flótás”-nak aposztrofálja, 

hosszabban a Személyemről című feljegyzésben ír magáról. Bevallása szerint betegeskedő 

természetű, szorgalmas, szereti és érti a betűvetést, leginkább az íráshoz ért: „Versikéket is 

faragok […] a lelkem rászomjazik és akkor írok […] kantátákat is készítek, ehhez is 

értek.”(126). Számos, éppen a szószóláshoz kötődő tisztséget tölt be a városban: szónok és 

krónikás egyben. Leírja azt is, hogy társai éppen írásai miatt tartják csodabogárnak.  

Kovjakin az egyes feljegyzésekben is megnyilvánul személyiségét és városban betöltött 

szerepét illetően, melyekben mindig jó színben tünteti fel magát. Így például A harang 

felhúzása vízkereszt templomára című feljegyzésben saját beszédét dicsőíti: „Beszédem 

kurtára sikerült, de nagyon okos és meleg szavakat mondtam […] Felszólalásom végleg 

helyrebillentette az eső okozta suta helyzetet.” (131). Lejjebb írja, hogy felszólalását 

Gennagyij atya is értékeli: „Ellenségeim irigységére Gennagyij atya fennhangon helyeselte 

eljárásomat.” (131). Ünnepelt költőnek is tartja magát, amit számára az bizonyít, hogy a 

nép vele éljenez, és úgy véli költészetének hosszú távú hatása is van: „Ekkor sokan 

megfogadták, hogy nem isznak többé. Ilyen nagy hatással van a művészet az egyszerű 

lelkekre.” (133). Az idézett mondatból az is kiderül, hogy Goguljov lakóit egyszerű 

embereknek tartja, míg önmagát tőlük különbnek. Pozitív képe van önmagáról: „Már érett 

korban voltam és kitűntem jó tulajdonságaimmal.” (132). Kovjakint emellett kettősség is 

jellemzi: feljebbvalónak, okosabbnak gondolja magát a többi goguljovinál, holott 

ugyanúgy viselkedik, mint társai. Ez nyilvánul meg abban, hogy azt állítja, ellentétben 

másokkal, ő nem hisz az ördögben. Kijelentését követően meséli el, hogy gyerekkorában el 

akarta neki adni a lelkét, „De akárhogyan hívogattam, csak nem jelent meg. Most már 

természetesen örülök, hogy nem jelent meg. Mihez kezdenék most; életem alkonyán!” 

(138). Ugyanígy babonásnak sem tartja magát, mégis annak megfelelően viselkedik: 

„Babonáink szörnyű nevetségességig fajultak. Például […] ha őrölt anyarozst hintenek 

[…] az apa küszöbére, akkor minden szőrzete befelé fog nőni […] Szinte fulladozom a 

nevetéstől. Pedig meg is próbáltam az egyik tudatlan emberen […] Az efféle hiedelmek 

mégiscsak valóra válnak.” (139). Önmagáról alkotott képe hamis, csak szeretne több, jobb, 
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felvilágosultabb lenni, de a kijelentéseket követő tettekből kiderül, hogy ugyanolyan, mint 

társai.  

Kovjakin a Személyem című, életét egyben összegző feljegyzésben nyíltan vall arról a 

változásról, amelyen személyisége keresztül megy: „Most már életem alkonyán vagyok. 

Egyik pillanatról a másikra élek. A jelen pillanat eseményei teljesen elszakítottak az 

élettől. A hajdani gondolat megtorpant, az éleslátás óráról órára gyöngül.” (126). Ami azt 

is jelenti, hogy noha Kovjakin egyszerű ember, tudatában van a saját magában és a 

környezetében végbemenő változásoknak. Kovjakin szerint „nem ismerni rá Goguljovra, 

átvedlettek – csupa porhintés. A régi goguljovi fajta mind kiveszett.” (115). Talán ez lehet 

az oka annak, hogy elhagyja a várost. De a furcsa csütörtöki históriák is állhatnak távozása 

hátterében.  

Az előszóban olvasható vélemények a kedves, fecsegő krónikástól az élet értelmét kereső, 

megzavarodott öregemberig futó ívet rajzolják ki. A falírás és Kovjakin szemeinek 

üressége Andrej Petrovics megőrülését, megzavarodását, de legalábbis világba vetett 

hitének megingását sejtetik. Ez kijelöli az egyik motívumkört, amellyel az típusábrázolás 

kapcsán foglalkozunk, nevezetesen Kovjakin világnézetét. 

A világnézet témakör vizsgálatához érdemes rekonstruálnunk Kovjakin életének főbb 

történéseit: Natasa távozása Goguljovból, Kovjakin szállás- és munkaadójának, 

Zvorikinnak a halála, Kovjakin távozása Goguljovból. Emellett azok a történelmi 

események fontosak, amelyekről Az élet további eseményei, Az élet folytatása, Lelkem 

riadalma és az utolsó, cím nélküli, dátumozott feljegyzésben szól Kovjakin. Ezek az 

események egész Goguljovot és vele együtt Kovjakin életét is felbolygatják. A többi 

epizód, amely feljegyzés formájában kerül rögzítésre, valójában lényegtelen, anti-esemény, 

melyeknek egyedüli jelentősége, hogy Kovjakin, mint a „Hadd tudja meg az utókor. 

Pimen” (118) mottóból megtudjuk, az utókor okulására jegyzi le azokat.  

Kovjakin életében a fordulópontot az 1917-es forradalom jelenti, ez lesz az a történelmi és 

egyben külvilági esemény, amely hatással van hitének megingására: „És akkor bételt az 

idő… És micsoda idő volt ez, ha eszembe jut, már ettől is felzaklatódom.” (164). 

Goguljovot tóhoz, a háborút a tóba dobott kőhöz, a városka lakóit halakhoz hasonlítja. A 

változás okát lejjebb meg is nevezi: „Akkoriban háború volt mifelénk” (164). A háború 

közvetlen hatását is a vidéki kisváros szempontjából mutatja be: a városiak 

hadikölcsönkötvényeket vesznek, műláb-kereskedést nyitnak, az újoncokat leitatják. De a 
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változást jól jelzi Kovjakin címének megváltozása is: „Goguljov városa, Rosa Luxemburg 

utca (a hajdani Veteményes utca), a hajdani Mihail Bibin háza” (116). Az utca átnevezése 

is azokra a történelmi eseményekre irányítja rá a figyelmet, amelyek Kovjakin és vele 

együtt Goguljov életét is megváltoztatják. A dátumok mellett erről a változásról 

tanúskodik, hogy egyesek barchetben (szövetnadrágban) járnak, hogy be akarják vezetni az 

elektromosságot, hogy adót akarnak kivetni mindenre. Ez az a pont, ahol a feljegyzések 

stílusukat és tartalmukat illetően is megváltoznak, már nem egyes epizódokat írnak le, mint 

eddig, hanem Kovjakin érzéseit és gondolatait tükrözik. A zavargásig a feljegyzések 

egyszerű történetek a lakókról, a zavargás után a figyelem az időre összpontosul, Kovjakin 

az absztrakt, megfoghatatlan időt igyekszik megjeleníteni, például a változást okozó, tóba 

dobott kő képpel. 165   

Krónikásként Kovjakin apja tevékenységét folytatja: „Aztán pedig írásban is 

megörökítettem őket. Megboldogult apám nyomdokába lépve csináltam ezt. Ő is vezette 

Goguljov város krónikáját, mivelhogy az ő fejében is lakoztak romantikus hősök meg 

ideálok. De kézírása ferde volt, akárcsak a gondolatai.” (125). Noha munkaadója Zvorikin, 

kifogásolja történetírói tevékenységét, mert szerinte Kovjakinnak szegényes a képzelete, 

Kovjakin szerint: „a megörökítésre méltó feljegyzés – hogy megmaradjon – az is egészen 

más” (126), ami megismétli a feljegyzéseket bevezető mottóban adott indítékot. 

Ugyanakkor az Én és a város című feljegyzésben önmagáról nyilatkozva írja, hogy 

„Valódi történész kezébe való ez, nem az enyémbe.” (141). Itt és már az előbb idézettek 

alapján is megfigyelhetjük Kovjakin egyes jellemvonásait, miszerint noha szerénynek 

próbál feltűnni, nagyképű, önhitt, el van telve saját jó tulajdonságaitól: „Azonkívül nehéz 

is felsorolni valamennyi ügyemet, vaskos kötet kellene hozzá […] A reformokkal kezdem, 

amelyeket bevezettem, és ezzel megkönnyítettem a helyzetet.” (142). Majd hozzáteszi: 

„Sokat és még másokat is meg lehetne cselekedni, ha nem lenne miattuk lázongás.” (144), 

ahol megint a közte és a többi goguljovi közti különbségre utal.  

Ugyanennél a témakörnél maradva érdemes összevetnünk egymással azt a Kovjakint, 

akivel a feljegyzések írásának elején találkozunk, azzal a Kovjakinnal, aki az egyetlen 

egyedi cím nélküli, csak dátummal ellátott 1920. március 16. napja című feljegyzéssel 

zárja krónikáját. Fontos kitérnünk arra is, hogy a Kezdőversikét követően a Milyen is 

                                                           
165

 ЯКИМОВА Л. П.: Повести Леонида Леонова 20-х годов о революции и гражданской войне как 
жанрово-тематический и семантико-поэтический цикл. Изд-во СО РАН, Новосибирск, 2007. 
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Goguljov városa és a Személyem leírása című feljegyzések összefoglaló jellegűek, ami 

szintén a tudatos írói magatartásról vall. A „krónika”, vagyis a városka eseményeinek 

taglalása A harang felhúzása vízkereszttemplomára című feljegyzéssel kezdődik, és bár 

dátum csak elvétve jelzi, a feljegyzések kronologikusan követik egymást. A dátumozás, a 

dátumok feltüntetése a szövegben árulkodó, azt jelzi, hogy az adott történés kiemelkedően 

fontos szerepet tölt be Kovjakin életében. Pontos dátumot, ahol Kovjakin nemcsak az évet, 

de a hónapot és olykor a napot is megadja, a Natasához címzett verseknél, és a forradalmat 

követő változásokat taglaló fejezetekben találunk.  

A már említett zavarodottságot, megőrülést külön motívumként is kezelhetjük. A változás 

ívét mutatja, hogy a feljegyzések végén a fecsegő, lényegtelen történésekről beszámoló 

Kovjakin helyett egy aggódó, a forradalom okozta változásoktól megtört emberrel 

találkozunk. A változást a fordulat hozza meg: „Ezután jött a kő, azaz a fordulat […] a 

cárnak kaput […] Bele van ebbe keverve Vaterland is, amely már régóta törekszik arra, 

hogy Oroszország kihalt pusztaság legyen.” (166). Ezt követően Goguljov nyugodt élete 

felbolydul: átnevezések, előléptetések, anarchista lázongás, testvérgyilkosság követik 

egymást. Zvorikin házát katonák szállják meg, akik Kovjakint is el akarják fogni. Valódi 

híradással az egész krónikában itt találkozunk egyedül. Kovjakin ekkor elhagyja 

szövevényes, hasonlatokkal teli képeit, és csak kulcsszavakat tesz egymás mögé, ami 

sokkal jobban kifejezi megindultságát: „Bibin háza ég… az üzlet ripityára… […] Hriscs 

is… kő kövön… Por és hamu!” (176). Egyetértünk Andrusko azon meglátásával, hogy a 

részletesség éppen a történelmi fontossággal áll ellentétben, ez rajzolódik ki abból, ha 

összevetjük a kulcsszavas közlést a végletekig részletezett feljegyzésekkel.  

A változás betetőzéséről Kovjakin az Életem folytatása című feljegyzésben ír: „A képzelet 

semmiféle játéka nem fejtheti meg. Így például M. M. Mjaukov […] hirtelen 

megboldogult, mint a régi rendszer képviselője. Katulinernek nyoma veszett.” (178). A 

szöveg már itt jelzi egy új világ, rendszer közeledtét. Ekkor áll be Kovjakin életében is az 

egyik legnagyobb változás: el kell hagynia jótevője házát, ahol gyerekkora óta lakott: „A 

lakásomat pedig Bibin alsó portájának nagyméretű galambházába tettem át.” (179). A 

lakóhely nem emberi voltát jelzi, hogy „Hideg volt ott, a huzat minden irányból átfútt, 

repkednek a galambok, ajtókeret szinte nincs is […] úgy éldegéltem, várván a megoldást.” 

(179). Kovjakinban megjelenik a félelem a hatalomtól, az új rendszer emberétől: „Hanyatt-

homlok rohantam le a lépcsőn, bebújtam a galambházba, és az ajtót is eltorlaszoltam 

gerendával. Nemcsak a paszportomat, hanem minden gondolatomat elvesztettem.” (179). 



81 
 

A feljegyzések írójaként, akinek küldetése az utókor számára lejegyezni a látottakat, ekkor 

jut el az első krízispontig: „Ó, hát érdemes-e emlékezni, meg aztán mindenre 

visszaemlékszik-e az ember?” (180).  

Az az új gondolat, világnézet, amellyel Kovjakin nem tud azonosulni a Lelkem riadalma 

című fejezetben kerül kifejtésre: „Azt magyarázta a könyv, hogy állítólag minden létezés a 

majomtól ered. […] Még fázni is kezdtem: micsoda fügét mutatnak még nekem, 

gondolom, miféle epizódok ezek?” (182). A darwini elmélet retrospektíve is hatással van 

írására, és ezzel együtt egész hivatására, addigi életére: „És akkor, váratlanul, 1918. 

szeptember 14-ére virradóra teljességgel ráeszméltem, hogy minden versem csupa 

badarság! Arra is rádöbbentem, hogy minden badarság! Én is badarság vagyok […] És 

minden, ami sopánkodik, szintén badarság, mert a majomtól való!” (183). A változás 

okozta megzavarodottságot nevezi „az emberi lélek riadalmának”. A szöveg többször utal 

lelki kórra, amely a Feofannal való beszélgetést leíró feljegyzésben kap teljességében teret. 

Kovjakin Feofannak, a beszélni nem tudó vadembernek teszi fel az élet értelmét kutató 

kérdéseit: „hol a reménysugár?” (187) és „melyik a helyes út?” (188). A Feofannal való 

dialógus hatására otthonában hurkot akaszt a nyakába, ami átmeneti megzavarodottságának 

tetőpontjaként is értelmezhető. Az utolsó előtti és az utolsó feljegyzés között eltelt félévről 

semmit nem tudunk, jelentős azonban az a Kovjakin lelkében beállt változás, amelyről az 

utolsó feljegyzés elején számol be: „Lelkem nyugodt és hideg. […] Fejemben versem 

szavai kavarognak: Hát ég veled, Goguljov, drága tájam! (188). Egyértelművé válik tehát, 

hogy Kovjakin szándékosan hagyja el Goguljovot, ki is öltözik hozzá. Feltehetően az új 

világból való kiábrándultsága és emiatti közönye miatt érzi úgy, el kell hagynia 

szülővárosát. Ahogy az időközben elhunyt Mjaukov, Katuliner és Zvorikin, Kovjakin is a 

régi goguljoviakhoz tartozik, akinek az új világban nincs helye: „A régi goguljovi fajta 

mind kiveszett.” (115).  

Kovjakin feljegyzésein keresztül emellett Goguljov többi lakójáról, vagyis az orosz vidéki 

kisvárosban élő emberekről is képet kapunk. Fontos ugyanakkor, hogy az illusztráció maga 

is egy vidéki kisember szubjektív szempontjából történő, belső nézőpontú elbeszélés. 

Általános vélemény a goguljoviakról, hogy iszákosak: „Többek között azért korholnak 

minket, hogy sokat iszunk és okkal, ok nélkül. Az igaz, hogy iszunk.” (118). A goguljoviak 

ezen rossz szokását Kovjakin sem tagadja, számos anekdotában előkerül az ivás, amely 

legtöbbször a vicces helyzet alapjául szolgál: „[Bibin – Z.G.] valahol a pohár fenekére 

nézett, és egyre azon könyörgött, ültessék fel a harangra […] Még jobban le kellett itatni, 
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hogy ne zavarjon.” (131). Iszákosságukat ugyanakkor meg is magyarázza 

felmentésképpen: „De nem lehet nem inni annak, aki kopár helyen ügyel az 

igazságosságra.” (118). Nemcsak iszákosnak, de korlátoltnak is tartja a goguljoviakat: 

„Ám alantasabb lakosaink agya enélkül is nyirkos. Semmiképpen sem akarják megérteni, 

hogy a tisztátalan lélek magasabb fokon nem létezik. […] De már ördög, megbocsássanak, 

semmiféle sincs.” (138). 

Kovjakin említést tesz „ellenségeikről” is, akik „gágogóknak” nevezik a goguljoviakat és 

rossz hírüket keltik. Pontosabbat azonban kilétük felől nem tudunk meg. Ugyanakkor 

Kovjakin is hivatkozik néhány helyen magukra, mint gágogósokra: „minden babonást 

tegyen lakat alá. Én ilyetén fordulatba nem egyezem bele. Hát a gágogós nem ember?” 

(140), és „Ahonnan, ha ki is zárták […] csakis lázongó természetéért tették. Ez így igaz: 

mámorában a gágogós szigorú és szófukar.” (156). Továbbá az orosz eredetiben egy 

harmadik szöveghelyet is találunk, abban a leírásban, amikor Kovjakin Feofan keresésére 

indul: „és mi, gágogósok, az erdő csúcsánál vagyunk”.166 Vagyis az ellenség által adott 

gúnynév elfogadható, amennyiben a goguljovi nem az elvárt módon viselkedik: fél, lázong.  

A feljegyzésekben ábrázolt alakok közül a legérdekesebb Feofan, a szökött szerzetes, aki 

összesen kétszer szólal meg, megszólalásai („Állszakáll közeleg!” és „Menj… menj…”) 

értelmezhetetlenek Kovjakin számára. Kovjakin be is vallja, hogy Feofan számára 

megfejthetetlen: „Nem értettem meg, s cefetül éreztem magamat.” (188). Feofant Kovjakin 

találkozásukkor félig állat-, félig emberjegyekkel ruházza fel, a leírás nem mentes a mesei 

elemektől sem: „Lejött a nyírfáról, a fatönkön állt […] a fején koszmók lebegtek a szélben 

[…] Úgy tetszett, nincs is szeme, hanem a két sötét üregben maga a lélek bugyborékol és 

forgolódik […] Hadonászott, akár valami hamisítatlan szélmalom, vicsorgott.” (188). 

Kovjakin Feofant már a tényleges találkozást megelőzően különlegesnek írja le: „Bár 

tudtam, hogy szökött szerzetes, mégis meg szerettem volna kérdezni tőle: ez itt a vég, vagy 

van-e kivezető út? És hogy szent őrült, azaz nincs ki egészen, ezt is tudtam” (186), ami 

bekapcsolja Feofant az eddig elemzett művek jurogyivij alakjai, így Matrjona (Szűnni nem 

akaró dobpergés), Szima (Okurov városka), Makov (Naplójegyzetek. Visszaemlékezések) 

sorába. Fontos ugyanakkor megjegyeznünk, hogy a goguljoviak közül kizárólag Kovjakin 

az egyetlen, aki ténylegesen látja Feofant, a kettejük találkozását következésképp 

                                                           
166 Ez az előfordulás az általunk használt magyar fordításban nem szerepel, orosz eredeti: «а мы, 
гогулятники, как бы на тычке», fordítás általam – Z.G. 
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értékelhetjük Kovjakin megőrülésének újabb jeleként is. Ezzel egyidejűleg, mivel 

találkozásuknak nincs szemtanúja, ezen a ponton Kovjakin megbízhatósága is 

megkérdőjeleződik. Ezt támasztja alá, hogy a találkozás után rögtön otthon ébred: „Amikor 

felocsúdtam, ott ültem a  ládikón” (188), továbbá, hogy Feofant, akárhogy is keresik, nem 

tudják elfogni. De a képzelet világának térnyerését erősíti az is, hogy Kovjakin még 

egyszer, álmában látja a szerzetest: „Felpuffadva és feketén […] ott ült egy zsombékon, és 

kimondhatatlan jajszóval kiáltozott.” (189). De eddigre Kovjakin már más álláspontot 

képvisel: „Szavait nem értem, meg nem is érdekel. Mivel a civilizáció áramlatához 

csatlakozva tökéletesen tisztában vagyok vele: az álom csupán a semmi tükör képe.” (189). 

Ez a megjegyzés előrevetíti azt a közönyt, nihilt, amely az utolsó feljegyzésben jellemzi 

Kovjakint. 

 

Leonov: A kisember vége 

 

A cím167 önmagában kijelöli a típusábrázolás egyértelmű fókuszát, nevezetesen a  

kisembert, méghozzá a kisember-jelenség mítoszának, tradíciójának ígért végpontja felől. 

A cím tehát azt sugallja, hogy a mű egy folyamat, periódus végére tesz pontot, amit éppen 

ezért valami új, más követ. Ennek az ívnek a vizsgálatához kiindulópontul az első 

bekezdésben névvel megjelölt Fjodor Andrejics alakjának elemzése szolgál.  

Az elbeszélés kezdete egyben megjelöli a cselekmény központi problémáját, az 

élelemszerzést: „Egy késői téli estén, hosszas és meddő élelemkeresés után, céltalanul 

indult hazafelé, s váratlanul találkozott egy emberrel, aki a hóna alatt lófejet cipelt.”(5).  

Hasonlóan Zamjatyin Vidéki történet című művéhez, itt is egy alapvető szükséglet és 

annak kielégítése, egész pontosan az élelem hiánya és beszerzése motiválja a főszereplő 

cselekedeteit, és bír közvetett hatással az egyén viselkedésére és jellemére. Jelen esetben 

szintén azt figyelhetjük meg, hogy az élelemhez jutás aktusának leírását az állatias jegyek 

dominálják: „Páratlan szökkenéssel, nehezen fújtatva és hadonászva odaugrott […] Ám az 

ugrás parabolája szemlátomást oly hihetetlen volt, Fjodor Andrejics ábrázata pedig oly 

vérszomjas, hogy a váratlanul felbukkanó ember […] vadul futásnak eredt a hatalmas és 

megveszekedett ember elől” (5). A narrátor az ínségből következő elállatiasodás folyamatát 

                                                           
167 LEONOV L.: A kisember vége. In.: LEONOV L.: A csavargó. Elbeszélések. Európa, Bp., 1965. Az 
oldalszámokat az idézetek után a szövegben zárójelben jelezzük.  
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jelző elemekkel ruházza fel Fjodor Andrejicset az idegennel való találkozást követően is. 

Külsejének rossz állapotát jelzi az „úgy is leírhatnánk, hogy szökellt, ha ez nem mondana 

ellent Fjodor Andrejics külsejéről és lelkiállapotáról alkotott elképzeléseinknek” (6) leírás. 

Ezt egészíti ki, hogy a narrátor Fjodor Andrejicset medvéhez hasonlítja: „egész ábrázatával 

arra a vad és végtére is haszontalan medvére emlékeztetett, amelynek a kihalására senki 

nem gondolt.” (6). Kinézetének szánalmasságát erősíti, hogy a hasonlat alapjául szolgáló 

medvét a narrátor a „vad, haszontalan, kihalás előtti” jelzőkkel látja el.  

A jellemábrázolás részét képezi továbbá a főszereplő vezetékneve is: a Liharjov 

vezetéknév tövét a „liho” (лихо) „gonosz, rossz, ördögi” jelentésű szó adja, ehhez 

kapcsolódik a Liho alakja, a rossz sors megtestesítője, akit a szláv mitológia egyszemű 

óriásként vagy ugyancsak egyszemű, vékony nőként illusztrál. Ehhez kapcsolható jelen 

szövegben a lófej egyszeműsége, ami tovább erősíti a mitológiai alak jelentésmezőbe 

kapcsolhatóságát: „A fejet már megtépázták, az egyik szeme teljesen hiányzott, a másik 

pedig fagyos egykedvűséggel figyelte a mi Fjodor Andrejicsünk meredek vállát.” (6). A 

„liho” szó szerepel a „lihaja pora” (лихая пора) „féktelen idők” szókapcsolat és a 

„lihoradka” (лихорадка) „láz” jelentésű szóban is. Emellett a Liharjov vezetéknévből 

képzett jelzőt is használja a szöveg: „liharjovszkoje” vagyis liharjovi lesz az életmód, a 

létezés, a mű, de találkozhatunk olyan szókapcsolatokkal is, mint a „Liharjov csillaga” 

(liharjovszkaja zvezda), „liharjov éjszakák” (liharjovszkie nocsi), „Liharjov válla” 

(liharjovszkoe plecso). A mitológiai vonalat követve a fert megjelenése is a Liho alakjához 

vezethető vissza: a mítosz szerint a Liho a gyenge, a mindennapok nehézségeivel 

szembenézni nem tudó ember mellé szegődik, aki a gonosz szellemtől vár segítséget.  

A típusábrázolást és ezen belül legnagyobb mértékben a főszereplő alakját meghatározó 

motívum a műben az elidegenedés. Ez mutatkozik meg abban, hogy Fjodor Andrejics a 

múlthoz, régi világhoz tartozik, amit foglalkozása is alátámaszt. Fjodor Andrejics 

paleontológus, munkájának olyannyira megszállottja, hogy nem is a jelenben, hanem a 

történelem előtti időkben él: „oly mélyen behatolt a paleontológiai és más rokon 

tudományok kifürkészhetetlen mélységeibe, mintha világéletében ott élt volna valahol 

abban az özönvíz előtti korszakban” (9). A kutatott korszak, a mezozoikum fokozatosan 

válik valósággá, elmosva Fjodor Andrejics és a külső világ határát, azaz a képzeletet és a 

valóságot: „a mezozoikum egész megsemmisítő mivoltával a csendesen éldegélő városra 

rontott” (10), „Az az elvont és mezozoikus valami, amiről Liharjov írt a művében, […] 

most valóságosan betört Liharjov létezésébe.” (77). A leírás részét képező mezozoikumi 



85 
 

virágok („A befagyott ablakokon az éjszaka folyamán vad mezozoikus virágok virultak 

ki”, 13), levelek („Az ablakot változatlanul az ide-oda kanyargó mezozoikus levelek 

takarták el”, 55), páfrányok („az üvegen szivárványosan szikráztak a mezozoikus 

páfrányok fagyos lenyomatai”, 101) Fjodor Andrejics környezetének attribútumaivá 

válnak. Mivel mindegyik jelenség Fjodor Andrejics közvetlen környezetében észlelhető, 

helytálló az az értelmezés, hogy a leírás az ő nézőpontjából történik, az ő látásmódját 

hivatott visszaadni. Ahogy jogos az az interpretáció is, hogy az elemek Fjodor Andrejics 

egyre inkább túláradó képzeletének adnak teret. 

A régmúlthoz tartozást erősíti a Fjodor Andrejics munkájához köthető, Jolkov által adott 

„mezoszaurusz” becenév is: „A mi állatkertünkben ön lesz a legjelentősebb csodalény, 

engedelmével szólva… mezoszaurusz!” (38). A későbbiek folyamán ezt teszi meg Jolkov a 

professzor keresztnevévé: „egyelőre még úgyis csak vendég nálunk… Mezoszaurusz 

Andrejics” (52) , „Eljön, Mezoszaurusz Andrejics… miért nem mond igazat? – jegyezte 

meg szemrehányóan Jolkov” (52). Illetve, ugyanennek a névnek a variánsát használja, 

amikor Jelenát látogatja meg: „Ej, micsoda Mormota Mezoszaurics maga” (82). Az egyes 

előfordulások az ismétlődések által személyiségjeggyé lépnek elő. 

Az elidegenedés jelenik meg a régi és az új világ elkülönítésében is, ami szövegszinten a 

„mi” és „ti/ők” ellentétben kerül kifejeződésre. Fjodor Andrejics az „őket” hibáztatja az 

éhezésért, a felfordulásért: „hiszen egész életemben dolgoztam, rájuk dolgoztam! – és 

ujjával az utca felé bökött […] Én tehetek arról, hogy ezt a nagy felfordulást csinálták?” 

(15). Az ellentét aztán Jolkov monológjában is megjelenik: „– Nézzétek, hogy vergődünk, 

döglődünk, kínjainkat glória veszi körül. És nemcsak magunkért, hanem értetek is! És 

nagyon meglehet, hogy éppen értetek […] És a könyvecskének Oroszország 

metamorfózisa lesz a címe, igen” (25). Jolkov is egy különálló csoportra utal, mint Fjodor 

Andrejics, viszont ő sem nevezi meg pontosan a másik tábort.  

Ugyanígy a régi és az új világ mentén jellemezhetjük Liharjov és Muholovics kapcsolatát 

is. Liharjov és Muholovics jellemükben és társadalmi pozíciójukat illetően is különbözőek. 

Liharjov csodálja Muholovics derűjét, ezt a jókedvet a narrátori leírás is hangsúlyozza: 

„Muholovics mindig életvidám volt, de a nevetésével takarékoskodott.” (28). De ebben a 

csodálatban lenézés lapul: „Irigylem én magát, Muholovics, micsoda életerő lakozik 

magában! – Liharjov mindig kissé lóhátról beszélt Muholoviccsal, mint valami gyerekkel.” 

(28). Mint a narrátori közlésből kitűnik, Liharjov feljebbvalónak gondolja magát, nem 
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tekinti Muholovicsot egyenrangú félnek. Ugyanakkor érdekli Muholovics gondolkodása: 

„mindig érdekelte, hogyan folydogálnak ennek a kis embernek a gondolatai.” (29). A 

közlés Liharjov nézőpontjából történik, aki kisembernek tartja jótevőjét. Testvére, Jelena, 

ezzel épp ellentétesen csak pozitívan beszél Muholovicsról: jótevőjüknek, ritka embernek 

titulálja Muholovicsot. Muholovics és Liharjov nevének komparatív vizsgálata is a két alak 

közti viszony minőségének megismerését szolgálja: mint fentebb írtuk Liharjov nevében az 

egyszemű óriás mitológiai alakja található, Muholovics nevének alapját pedig a „muho” 

(мухо) „légy” jelentésű szó adja, ami a fennálló különbséget tovább növeli. A differencia 

ellenére Muholovics az, aki tud élni a megváltozott életkörülmények között is, aki 

támogatja a professzort és húgát, vagyis ő az, aki alkalmazkodni tud a változáshoz, míg 

Fjodor Andrejics a régi értékekhez, világrendhez ragaszkodva éhezik, küzd, majd hal meg.   

Összegezve az eddigieket, azt látjuk, hogy Fjodor Andrejics folyamatosan idegenedik el a 

környezetétől. Az állatias megjelenést kihangsúlyozó kezdeti személyleírás is az idegenség 

jegyeit helyezi előtérbe, amit majd a professzor munkamániája, emberektől való 

elszigeteltsége és ebből következő szűkszavúsága, modortalansága még tovább erősít: „Ez 

a medveszerű férfi az özönvíz előtti idők szélcsendes, magányos zugai és néma jéghegyei 

közé temetkezve, saját csodás kőzetein kívül senkit sem szeretett.” (12). Fjodor Andrejics 

olykor még húgával is barátságtalan, de a Jolkovnál összegyűlt társaságban is ő a különc 

csodabogár. Az elbeszélés vége felé pedig teljesen elszeparálódik embertársaitól, nemcsak 

Jolkov gyűléseire nem jár, de a hozzájáró doktor és Muholovics is elmaradnak mellőle. A 

mű végén végül kettesben marad a ferttel, majd a történet végére a fert is eltűnik.  

Tematikus motívumként, ívszerűen húzódik végig a történeten a személyiség-

megkettőződés, amely igazán hangsúlyossá a Fjodor Andrejics jellemében végigmenő 

változás kapcsán válik, de teret kap Muholovics alakábrázolásában is. Liharjov 

személyiség-megkettőződése a lófej megszerzéséhez köthető: „váratlanul találkozott egy 

emberrel, aki a hóna alatt lófejet cipelt. Fjodor Andrejicsnek földbe gyökerezett a lába arra 

a gondolatra, hogy hátha a sors rendelése szerint végül is ő lesz a fent említett fej boldog 

birtokosa.” (5). Az élelemszerzés boldogsága mellett ugyanakkor megszólal belső hangja 

is, amely a személyiség-megkettőződés első jeleként is interpretálható: „Egy pillanatra 

felvillant benne a gondolat, hogy a fejet meg is ehette volna az a váratlanul felbukkant és 

ijedős ember […]. Nyomban utána a belső hang azt súgta Fjodor Andrejicsnek, hogy az 

élelemszerzésnek ebben a módjában nincs semmi erkölcstelenség, nem is lehet, merthogy 

nemcsak ostobaság, hanem kártékony dolog is az éhes ember tetteiben morált kutatni.” (6). 



87 
 

Az ellentétes gondolatok egymás mellett szerepeltetése felelgetésként, dialogizálásként is 

felfogható, ami majd a ficsúrral kialakuló beszélgetéseket is meghatározza, és egyben 

jogossá teszi azt az értelmezést, hogy a ficsúr alakjában a belső hang tárgyiasul. A ficsúr 

szövegtérbe lépése az, ami körvonalazza az elbeszélés központi témáját: Liharjov 

személyiség-megkettőződését. Megjelenése minden esetben Fjodor Andrejics fizikai 

rosszullétéhez köthető: a ficsúr akkor kerül elő, amikor Fjodor Andrejics a szíve táján 

nyomást érez, azaz a haldoklás stádiumaikor jelenik meg. A lelkiismeret hangjával 

kezdődő személyiség-megkettőződés ívét a ficsúrral folytatott párbeszédek rajzolják ki, 

melyek témájukban Liharjov lelki- és morális dilemmáihoz köthetőek. A személyiség-

kettőződéssel járó megbomlást és aztán Fjodor Andrejics halálát illetően lényeges, hogy a 

történet egy adott pontján túl a passzivitás és a halálvágy a professzor tudatos döntése: „Ily 

módon hosszabb időre is el lehetett búcsúzni a valóságtól és a vele kapcsolatos alávalóan 

kínzó gyomorérzékelésektől […] És abban, hogy tulajdon haldoklását Fjodor Andrejics 

mintegy tudományos vizsgálódás tárgyává tette […] a valóság iránti dölyföt akart látni.” 

(78). Kettejük viszonyára, diskurzusaira lejjebb, a fert alakjának elemzésekor térünk ki.  

A személyiség-megkettőződést ugyanakkor a hasonmás-jelenség irodalmi tradíciójához is 

kapcsolhatjuk. Az elsődleges intertextus Dosztojevszkij Hasonmás című műve, így a 

következőkben azt mutatjuk be, milyen szinteken teremt szövegközi viszonyt a 

forrásszöveg, továbbá, hogy milyen jelentésformáló hatása van az intertextuális 

kapcsolatnak az elbeszélés egészét tekintve. Muholovics esetében egyértelmű kapocs, hogy 

mind Muholovics, mind Goljadkin kisember. Muholovics az a szereplő, akit Fjodor 

Andrejics és a narrátor is kisemberként határoz meg. Fjodor Andrejics egyértelműen 

önmagánál lejjebb helyezi Muholovicsot, azok közé sorolja, akiknek feladata, hogy őt, aki 

munkájával és életével oly sokat tett a társadalomért, táplálja. Ahogy Liharjov, úgy maga 

Muholovics is lejjebb helyezi magát mind társadalmilag, mind értékrendben a 

professzornál, az utóbbi maga a „Kultúra”, míg az előbbi annak szolgálója. Muholovics 

folyamatosan, de tartalom nélkül fecseg, ugyanúgy, mint Goljadkin, aki noha nem tekinti 

erényének a beszédet, megállás nélkül, összefüggéstelenül, csak a beszélés öröméért 

mondja a magáét. Muholovics esetében a kisember minőséget erősíti, ahogy környezete 

látja őt: „Azt kérdezi tőlem: miről fogsz Liharjov professzorral diskurálni, hiszen ostoba 

vagy” (28), de a véleménnyel Muholovics is egyetért: „Mondom neki: «Csak profilban 

vagyok ostoba, de féloldalról már egészen megjárja, hehe...»” (28). Liharjov is 

kisemberként tekint Muholovicsra, ezt mutatják a már fentebb idézett szöveghelyek. 
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Goljadkin épp így nyilatkozik önmagáról, a különbség annyi, hogy itt a hős közvetlen 

véleménye önmagáról verbalizáltan is az, hogy ő kisember: „Én kisember vagyok, mint ön 

is tudja, de szerencsére nem sajnálom, hogy kisember vagyok. Sőt, ellenkezőleg, Kresztyan 

Ivanovics. S hogy mindent eláruljak, még büszke is vagyok rá, hogy nem nagyember 

vagyok, hanem kicsi.”168 A hasonmás azonban nemcsak a két alak hasonlósága miatt 

aktualizálódik, hanem amiatt is, hogy éppúgy, mint Goljadkinnak, Muholovicsnak is van 

egy ugyanazzal a kereszt-, apai- és családnévvel jelzett alteregója, akiről teljes 

természetességgel beszél, még meg is lepődik Liharjov kérdésén, hogy kinek beszél 

otthon: 

„Hogyhogy kinek? – csodálkozott el amaz – a másik Muholovicsnak! Hiszen ketten 

ülnek otthon, mint valami kócerájban az üzlettársak, ülnek és pörölnek. Ahogy az 

egyik megszólal, a másik nyomban veszekedni kezd... hű! Milyen csúnyán  

veszekednek! Azt mondja az egyik: «Iszaaak, te dög, te kétszeres dög!» A másik erre: 

«Iszaak ne higgy neki, ő maga is szemét alak. Te rád is süt a nap, fel a fejjel!»” (29). 

Amellett, hogy szövegszerűen megjelenik a hasonmás, a megkettőződött éneket hasonlóvá 

teszi, hogy azok Muholovics és Goljadkin esetében is minden tekintetben ellentétjei 

egymásnak. Goljadkin retteg feletteseitől, egész életét a nekik való megfelelés hatja át, alig 

meri megszólítani őket, megnyilvánulásai értelem- és kohéziómentesek. Az ifjabb 

Goljadkin ezzel szemben könnyedén épít ki kapcsolatokat, megszeretteti magát 

munkatársaival, feletteseivel, tudja, hogyan kell érvényesülni. A társaságok középpontja, 

mindig tud valami szellemeset mondani. Ugyanígy az egyik Muholovics – noha 

lényegesen kevesebbet tudunk meg a két egyénről – jókedvű, derűs, bizakodó, a másik, 

épp ellenkezőleg, negatív, durva. További hasonlóság, hogy a hasonmás jelenséget 

mindkét szöveg természetesnek állítja be. Míg azonban Goljadkint megrázza a tény, hogy 

kettő lett belőle – ezt bizonyítja növekvő feszengése, illetve a tény, hogy folyamatosan 

reális magyarázatokat keres –, Muholovics teljes mértékben evidensnek tekinti 

megkettőződését. Ez felveti azt a lehetőséget is, hogy a két Muholovics nem más, mint 

Muholovics önmagával való vitatkozásának tréfás, ironikus kivetülése.  

Liharjov különbözik Goljadkintól és Muholovicstól is, ellentétben az előző kettővel nem 

kisembernek, hanem a társadalom hasznos tagjának tartja magát. Épp abban áll tragédiája, 

hogy a történelmi körülmények hatására elveszíti hasznosságát, fontosságát, tudományára 

                                                           
168 DOSZTOJEVSZKIJ F. M.: A hasonmás. Lazi, Bp., 1965, 20. 
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többé senkinek sincs szüksége, azaz ő is és műve is teljes mértékben feleslegessé válik. Ezt 

domborítja ki maga a cím is, amely a kisembert a „melkij” (мелкий) szóval jelöli, míg az 

irodalmi tradíció a „malenkij” (маленький) szót használja a jelenség elnevezésére. Mint 

idéztük, kisembernek, azaz „malenkij cselovek”-nek tartja magát Goljadkin (a fogalom 

szinonimája a „nye bolsoj cselovek”), de ugyanígy a „malenkij cselovek” kategóriájába 

sorolja Liharjov és a narrátor is Muholovicsot. Ezzel szemben a ficsúr a „melkij cselovek” 

szókapcsolatot alkalmazza: „A kisember vizsgázik, remeg a térde, kalapál a szíve, hátha 

nem sikerül a vizsga?” (57), ahol a „melkij” jelző „kicsinyes”-nek is fordítható. Ennek 

értelmében Fjodor Andrejics kicsinyes, a megváltozott körülményekkel együtt élni nem 

tudó, haladásra képtelen ember. Következésképp a mű címe értelmezhető ezen kicsinyes 

ember halálaként is, és jelenti egyben a kisember-jelenség hagyományának végpontját is. 

Hiszen az alakelemzések és az intertextuális kapcsolatok feltérképezése révén arra a 

megállapításra juthatunk, hogy a goljadkini kisember változáson megy keresztül: 

Muholovics számára a kisember minőség nem nyomasztó, nem terheli annak viselőjét, sőt, 

Muholovics nem is tudja magáról, hogy kisember. A kisember-minőség egyrészről az ő 

esetében lényegtelenné válik, másrészről a mű új nézőpontot kínál fel azzal, hogy éppen ez 

a kisember lesz a változások legtalpraesettebb túlélője. Liharjov alakjában és életének 

alakulásában ennek ellenkezőjét láthatjuk. A valaha elismert, ranggal, pozícióval 

rendelkező ember az új időszak beköszöntével éppen abba őrül, majd hal bele, hogy a 

társadalom számára haszontalanná válik, mely eltérést a szöveg a megkülönböztető 

„melkij” jelzővel jelöli. Jakimova írja, hogy a mű címének minden szava szemantikailag 

telített, elemzése és a mű motívumrendszerével való összevetése ezért kap nálunk is 

kiemelt szerepet. Jakimova Leonov prózáját elemző írásában hozzáteszi, hogy „a narratív 

diskurzus ugyanakkor keserű iróniával viszonyul a címhez, az emberi mérték 

megsértésének hangot adva”169 ezáltal. 

Az elbeszélés központi témájának, nevezetesen Fjodor Andrejics Liharjov személyiség-

megkettőződésének kiindulópontját a fert szövegtérbe lépése adja meg.  A következőkben 

a fert alakját, Fjodor Andrejiccsel való viszonyát és a személyiség-megkettőződésben 

betöltött szerepét vizsgáljuk. A fert szó az orosz F (ф) betű régi neve, egyes értelmezések 

szerint a ló által kiadott hangot (frrr, ф-ррр) utánzó szó, amely összeköti a fert alakját és a 

                                                           
169 ЯКИМОВА Л. П.: Повести Леонида Леонова 20-х годов о революции и гражданской войне как 
жанрово-тематический и семантико-поэтический цикл. Изд-во СО РАН, Новосибирск, 2007, 84. 
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megszerzett lófejet. A hangutánzáson alapuló elnevezés szemantikai sorába kapcsolható be 

az a szívfájdalommal összeköthető sipító hang is, amely Fjodor Andrejics mellkasából tör 

fel: „Álmában a melle vadul zihálni kezdett […] Saját lihegése ébresztette fel, tikkadtan és 

bőszen fújtatott, mint a megbokrosodó ló.” (7)  A fájdalmat és a hangot a szöveg később 

össze is kapcsolja: „S nyilván ettől kezdett még jobban hörögni, s a lélegzése szapora lett 

[…] szívébe fájdalmasan és erősen beleszúrt az ismerős és könyörtelen tüske.” (8). A 

furcsa hang háromszori előfordulása és azok közelsége egymáshoz a szövegben a fert 

megjelenését készíti elő. A fert sziluettje a Fjodor Andrejics képzeletében megnőtt, 

szobából folyosóvá változott térben rajzolódik ki. Az alak és a megszerzett lófej 

összekapcsolhatóságát a narrátori leírás megerősíti: „széles ficsúr-állkapcsán és gonosz, 

magas homlokán különösen élesen rajzolódott ki ismerős ló-mivolta.” (8). Nem azt állítjuk, 

hogy maga a lófej testesül meg a fert alakjában, arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a narrátor 

egyértelműsíti a fert, a lófej eltulajdonítása miatti lelkifurdalás és a Liharjov mellkasából 

hallható, szívfájdalomhoz köthető sipító hang összekapcsolhatóságát. Ilyen egyértelműsítő 

eszköz az is, ahogy a narrátor a lófejet ábrázolja: nézésének kiemelésével 

antropomorfizálja a halott állati testrészt, amivel egyben alátámasztja Fjodor Andrejics 

víziójának kialakulását: „A fejet már megtépázták, az egyik szeme teljesen hiányzott, a 

másik pedig fagyos egykedvűséggel figyelte a mi Fjodor Andrejicsünk meredek vállát.” 

(6). 

A fert lószerű állkapcsa és magas homloka, illetve, hogy csak sötétben jelenik meg, a 

ficsúrt az ördögábrázoláshoz is köti, ami beemeli az értelmezésbe a fausti mondakört. 

Azonban nemcsak megjelenésük hasonlósága, hanem a másik életének alakulásában 

betöltött szerep alapján is találunk közös pontokat a ficsúr és Mefisztó, tágabb 

értelmezésben az ördög alakja között. Hasonlóan Fausthoz Liharjov is a szenvedéstől a 

megváltásig jut el, társa ezen az úton nem más, mint Mefisztó, aki jelen műben a ficsúrral 

feleltethető meg. Jakuseva170 Goethe Faustjáról értekezve írja, hogy a korábbi Mefisztó-

alakokhoz képest „az új ördög nem a gőg és az önhit elhatalmasodását akarja, hanem hogy 

az ember lesüllyedjen az állati szintre, ahol csak saját boldogulása számít”.171 Vagyis az 

ördög nem a tudáshoz, a gazdagsághoz és a világi örömökhöz juttatja hozzá, hanem az 

elállatiasodás felé vezető úton indítja el a vele leszerződött felet. Mint fentebb is írtuk, az 

elállatiasodás folyamatán megy keresztül Liharjov is, melynek végső stádiuma, hogy 

                                                           
170 ЯКУШЕВА Г. В.: Фауст в искушениях ХХ-ого века. Наука, M., 2005. 
171 ЯКУШЕВА: там же, 47. 
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elégeti művét. A kézirat-elégetése egyrészről hivatásának legvégső feladása, értelmiségi 

voltának megtagadása. Másrészről a kézirat-elégetés172 az ördögi közreműködés tetőpontja. 

Jakuseva Az orosz intelligencia kifordított Fausztiánja című fejezetben külön foglalkozik 

Leonov művével. Faust az októberi forradalom utáni irodalmi művekben, így A kisember 

végében is „burzsoá hőssé” válik, és két választás elé kerül: vagy felhagy addigi, 

illúziókkal teli életével és integrálódik az új életbe, vagy mint Liharjov „felismeri saját 

kiégettségét az új élet tükrében”.173 Jakuseva hozzáteszi, hogy a szakirodalom szerint a fert 

inkább a szologubi kicsinyes, kisstílű ördöggel (melkij besz), Liharjov pedig Faust helyett 

Wagnerrel azonosítható, ami meglátásunk szerint újfent megjeleníti a műben az egyéb 

szinteken is működésbe lépő lefokozódást. A fert Jakuseva szerint „nem más, mint a 

Liharjovban lévő rossz, helytelen, tudattalan perszonifikációja  […], aki meggyőzi a 

professzort arról, hogy sem rá, sem tudományára nincs szüksége az orosz valóságnak”.174 

Ugyanitt írja, hogy a fausti párhuzam felőli megközelítésben a ferttel szemben „Liharjov 

egyetlen perspektívát hagy saját maga előtt: a «jajszó nélküli halál»-t”.175 Itt is 

szükségesnek tartjuk megjegyezni, amit már több alkalommal leírtunk, nevezetesen, hogy 

a mű folyamatosan kettős értelmezési lehetőséget kínál fel, a különböző interpretációs 

síkok együttműködése, szinkronicitása mindvégig jellemzi a művet. Épp ezért a fert alakját 

értelmezhetjük a professzor lelkiismeretének megtestesüléseként és a figura 

megkettőződéseként is, mely esetben a fert mint hasonmás-alak vesz részt a történetben. 

Ebben az esetben Liharjov nem szabadul meg a ficsúrtól és nem is győzedelmeskedik 

felette, halála pátosz nélküli, bukásának és egyben a személyiség-megkettőződésben alakot 

öltő megőrülés záróakkordja.  

 

A művekben ábrázolt kisember   

 

Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk a századforduló provinciális szövegeiben szereplő 

kisemberekről, a műveket összehasonlításnak vetjük alá. Úgy véljük, hogy az elemzések 

összeolvasása révén megállapíthatunk egy olyan szemantikai sort, melybe az Okurov 

városkából Burmisztrov, a Vidéki történetből Bariba, a Szűnni nem akaró dobpergésből 
                                                           
172 A kézirat-elégetés irodalmi toposz, intertextusként például Bulgakov Mester és Margarita című regényét 
emeli be intertextusként.  
173

 ЯКУШЕВА: там же, 70. 
174 ЯКУШЕВА: там же, 71.  
175 ЯКУШЕВА: там же, 71. 
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Sztratyilatov, az Egynémely epizód…-ból Kovjakin és A kisember végéből Fjodor 

Andrejics és a Naplójegyzetek. Visszaemlékezések számos bemutatott szereplője tartozik 

bele. Feltételezésünket alátámasztandó a következőkben azokat a közös jegyeket és 

motívumokat írjuk le, melyek ezeket a szereplőket egymás mellé állítják.  

Burmisztrovot és Baribát egyértelműen jellemzi az állati kinézet. Mindketten az 

ösztöneiknek élő emberek, az állatias jegyek akkor nyernek teret a szövegben, amikor 

cselekményes szinten az ösztönök uralta viselkedés dominál. A testiség határozza meg 

mind a nőkhöz, mind a férfiakhoz fűződő viszonyukat: mindkét nemet legyőzni akarják, 

fölényt szerezni fölöttük. A hatalom – akár fizikai, akár társadalmi – megszerzése és 

megtartása amúgy is hajtóereje mindkettejük viselkedésének, melynek eléréséhez az 

erkölcsi törvényeket is hajlandóak megszegni. Burmisztrov és Bariba is emberéletet olt ki 

azért, hogy előrébb jusson, illetve, hogy megszerzett pozícióját visszaszerezze.  

Bariba alakábrázolásának másik módszere az eltárgyiasítás, amit a szöveg a kő 

motívummal, a szögletességgel ér el. Ez a jegy Baribát és Sztratyilatovot állítja egymás 

mellé, akit a szöveg a városi látványosságok közé sorolással és a szereplő tulajdon 

tárgyaival történő azonosítással tárgyiasít el első szinten. De mindkettejüknél 

megfigyelhetjük azt is, hogy az elbeszélés végére mozgásképtelenek lesznek: Bariba 

kőbábúvá válik, Sztratyilatov álmában fiókba bezárva fekszik, a valóságban ágyhoz kötve 

tölti utolsó napjait. A kő motívum ebbe a sorba kapcsolja Kovjakint is, aki a történelmi 

változást, az idő múlását festi meg a tóba dobott kő hasonlattal. És Fjodor Andrejics 

életében is fontos szerepet tölt be a kő: erről írja tanulmányát, kövének mezozoikumi 

világa elevenedik meg körülötte.  

Sztratyilatovot emellett leginkább a társadalmi szerepekhez kötött maszkok váltogatása 

jellemzi, amit nem ennyire kirajzoltan, de Baribánál is megfigyelhetünk: más-más arcot 

ölt, amikor a fiú, a szerető, a barát vagy a hivatalnok szerepében tetszeleg. Ezzel szemben 

Burmisztrov, Kovjakin és Fjodor Andrejics egységes jellemmel rendelkező szereplők, 

jellemük nem a helyzet függvényében változik. 

A hasonmás-tradíció szövegbe emelése és a hozzá kapcsolható személyiség-megkettőződés 

Sztratyilatovot és Fjodor Andrejicset állítja egymás mellé. Míg a Szűnni nem akaró 

dobpergés esetében csupán egy fejezeten, addig A kisember végében a teljes művön vonul 

végig a motívum, mindkét esetben az egyén, az individuum egyedi voltát kérdőjelezi meg. 

Ugyanez a motívum Fjodor Andrejics esetében a tudattalan térnyerését is magával hozza, 
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hiszen a fert a lelkiismeretiség mellett Fjodor Andrejics tudattalanjaként is értelmezhető. A 

tudattalan működése egészen más eszközökkel, de meghatározza Sztratyilatov életét, 

jellemét is: nála álmok formájában fejeződik ki a tudattalan tartalom.   

Sztratyilatovot, Kovjakint és Fjodor Andrejicset állítja egymás mellé, hogy környezetük 

megváltozása miatt veszítenek jelentőségükből: Sztratyilatovról a városban történő 

különleges események miatt feledkeznek meg, Kovjakin és Fjodor Andrejics a történelmi 

változások áldozata lesz. A két leonovi szereplő illusztrációjában egyébként is számos 

közös jegyet fedezhetünk fel, Kovjakin és Fjodor Andrejics ekképp témavariációkként is 

értelmezhetők. Közös pont a régi és az új világ ütköztetése, az életminőség romlása a 

történelmi változás miatt. De azonos a két szereplő abban is, hogy mindketten az írást 

tekintik hivatásuknak: Kovjakin krónikás, Fjodor Andrejics tudományos munkákat ír, azaz 

mindkettő az utókor számára alkot. Az egyes írásmódokhoz egészen eltérő beszédstílus 

tartozik: Kovjakin fecseg, Fjodor Andrejics szűkszavú, alig mond valamit. Jakimova176 

Kovjakint és Liharjovot karakter-invariánsoknak nevezi, amit első szinten mutat szerinte 

az is, hogy mindkét hős Andrej. Hozzáteszi, hogy noha külsőre, szociálisan különböznek, 

mégis mindketten a kisemberekhez tartoznak: hétköznapi emberek, akik elvégzik 

állampolgári kötelességüket, és nem veszik észre, hogy megváltozott körülöttük a világ. 

Felkészületlenül zuhannak bele a forradalom szakadékába, és tragédiaként élik meg önnön 

haszontalanságukat. Ezzel kapcsolatosan az egyszerű, hétköznapi ember belső átéléseit 

jelenítik meg más-más körülmények, életfeltételek között.  

Noha elsőre azt mondhatnánk, hogy a szereplők inkább párokba, mint egy sorba állíthatók, 

az elbeszélések kimenetele lehetővé teszi a szereplők szemantikai sorba rendezését. 

Burmisztrovot és Baribát kitagadják, ők erkölcsileg buknak meg; Sztratyilatov a rettegés, 

Kovjakin és Fjodor Andrejics az új világgal azonosulni nem tudás miatt hal meg, azaz 

valamilyen módon mindegyik szereplő sorsa negatív fordulatot vesz, elvetél. Közös 

jegyként értelmezhető az is, hogy más-más értelemben ugyan, de a szereplők feleslegessé, 

haszontalanná válnak, éppen ott és abban nem tudnak bizonyítani, előre lépni, meghaladni, 

amit életfeladatként tűztek ki maguk elé. Burmisztrov életcélja, hogy Okurov városka első 

emberévé váljon, Baribáé, hogy apja visszafogadja, Sztratyilatov azt szeretné, hogy a 

figyelem középpontjában maradjon, míg Kovjakin és Fjodor Andrejics az utókor számára 

                                                           
176 ЯКИМОВА Л. П.: Повести Леонида Леонова 20-х годов о революции и гражданской войне как 
жанрово-тематический и семантико-поэтический цикл. Изд-во СО РАН, Новосибирск, 2007. 
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akar maradandót alkotni, de ugyanígy rendelkeznek egy-egy meghatározott céllal a 

Naplójegyzetek. Visszamelékezések szereplői is. Ezeket a bukásokat a térszerkezet 

szempontnál részletesebben kifejtett, de a műveket összefoglaló részben már említett 

eseményesség, vagyis a történelmi kontra cselekmény-idő teszi egyedivé.  

Céljuk elérése azért sem lehetséges, mert a művek nem embereket, jellemeket és hozzájuk 

kötődő életutakat mutatnak be. Ellenkezőleg, azt látjuk, hogy mindegyik szereplő a 19. 

századi irodalomban ábrázolt kisember valamelyik személyiségjegyét domborítja ki, 

nagyítja fel, a jellemzőt olyan abszurditássá fokozva, ami magát a kisember fogalmat is 

átírja. Burmisztrov agresszivitása, Bariba primitivitása, Sztratyilatov félelmei, Kovjakin 

együgyűsége, Fjodor Andrejics haszontalansága, Anna Schmidt fanatizmusa vagy éppen 

Rjuminszkij doktor társadalomtól való elszakadása azok a jegyek, amelyek más fénybe 

helyezik a kisember-jelenséget, és alakítják egyben a fogalom meghatározását is.  

Nemcsak az elemzés szempontjából elsődleges, hanem a művek egyéb szereplői között is 

találunk párhuzamot. Az egy műben megjelenő szereplők esetében (Tyiunov és Szima 

például) ezekről már a művek elemzésénél írtunk, itt most a művek összehasonlításából 

adódó kapcsolódási pontokat tárjuk fel. Meglátásunk szerint egymás mellé állítható 

Tyiunov és Tyimosa (Vidéki történetben Bariba barátja), hiszen mindketten a gondolkodó 

elmét, a filozófust testesítik meg. A testiséget, állati kinézetet ellensúlyozandó, ők a 

szellemiséget képviselik. Testük felépítése nem olyan daliás, mint Burmisztrové vagy 

robusztus, mint Baribáé – ellenkezőleg: Tyiunov botra támaszkodva jár –, de nem is testi 

megjelenésük és erejük a fontos, hanem az, hogy gondolkodnak és gondolkodásra 

késztetnek.  

Az írás, amely mentén Fjodor Andrejicset és Kovjakint már egymás mellé állítottuk, 

kapcsolatot teremt Szima (Okurov városka költője) és Kovjakin között is. Főleg abban az 

esetben állapítható meg a két alak közti párhuzam, ha Kovjakin verseit állítjuk szembe 

Szima imaszerű verseivel: mind a ketten egyszerűen írnak, költeményeik stílusa hűen 

tükrözi hétköznapi gondolkodásukat.  

Ezen felül a legtöbb műben megtalálható a jurogyivij alakja: az Okurov városkában Szima, 

a Naplójegyzetek. Visszaemlékezésekben Makov és Anna Schmidt, a Szűnni nem akaró 

dobpergésben Matrjona, az Egynémely epizód…-ban Olga és Feofan képviselik ezt a  régi 

kulturális típust. Közös bennük egyrészt, hogy megjelenésükben is eltérnek társaiktól: 
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rongyokban járnak, ruházatuk szakadt. Másrészt, a társadalom csodálattal vegyes 

értetlenséggel tekint rájuk.  

Pancsenko177 meghatározása szerint a jurogyivij testi vagy szellemi fogyatékossággal 

rendelkező személy, akit ugyanakkor a néphiedelem különlegesnek tart. A jurogyivij 

passzív jellemzői közé tartozik a befelé fordulás, a szerénység, az eszelősség látszata, a test 

megzabolázása. Az együgyűséget szokás önkényesen vállalt mártírságnak is értelmezni, 

melynek célja az erény elrejtése. A jurogyivij számos esetben – írja Pancsenko Afanaszij 

szerzetesről értekezve – nemcsak lelkileg egészséges, de intelligens ember is: „az 

intelligens szentegyügyűség nem oximoron és nem paradox. Az együgyűség valójában az 

intellektuális kritika egyik formája”.178 Pancsenko a típus aktív jegyei közé sorolja a világ 

szidalmazását, mások bűnének feltárását. A költészet mint a kommunikáció választott 

formája szintén a jurogyivij alakjegye, mint Pancsenko megjegyzi, a szent együgyű 

általában röviden, frázisokban, verses formákat alkalmazva beszél: „A rím a jurogyivijek 

közlésének különlegességét, a tömeg tunya beszédétől való eltérését, a prófécia és a 

szemrehányás misztikus karakterét hivatott hangsúlyozni.”179 Minden jurogyivijről és a 

hozzá kötődő jurodsztvo jelenségről értekező szakirodalom megemlíti annak közelségét a 

sutovsztvo (bolondság) minőséghez180: „a bolond alapvető filozófiai posztulátuma az a 

tézis, hogy mindenki bolond, de a legnagyobb bolond éppen az, aki nem tudja, hogy 

bolond. Aki önmagát bolondnak nevezi, egyben meg is szűnik annak lenni. Vagyis a világ 

telis tele van bolondokkal, az egyetlen nem mesterkélt bölcs a magát bolondnak színlelő 

együgyű.”181 Innen nézve nem meglepő, hogy a művekben szereplő jurogyivij-variánsokat 

a többiek különcnek tartják, akinek a viselkedését nem értik, de nem lenézik, hanem 

alakjának kettőssége – szentsége és együgyűsége – miatt inkább furcsállják. Emellett – 

olvashatjuk Szilárd Léna tanulmányában182 – a bolond és az együgyű egyaránt a 

társadalom kívülállói, kirekesztettjei (outsiderei), akik valami eltűnő félben lévőre akarják 

felhívni a figyelmet.  

                                                           
177 ПАНЧЕНКО А. М.: Русская история и культура: Работы разных лет. Юна, СПб., 1999, 392–407. 
178 ПАНЧЕНКО: там же, 393. 
179 ПАНЧЕНКО: там же, 395. 
180 A bolond-minőség behozza a jurogyivij szemiotikai mezőjébe Jung „Csaló” (Trickster) archetípusát, 
amely Remizov Szűnni nem akaró dobpergés című elbeszélésének központi hőse, Sztratyilatov kapcsán 
került elő hangsúlyosabban.  
181 ПАНЧЕНКО: там же, 397. 
182 СИЛАРД Л.: От «Бесов» к «Петербургу»: между полюсами юродства и шутовства. В.: NILSSON N. A. 
(ed.) Studies in 20th Century Russian Prose. Almquiest & Wiksell Intl, Stockholm, 1982, 80–107. 
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A művekben szereplő jurogyivijek közül Szima az (Okurov városka), akinek a verseit nem 

értik, de szívesen hallgatják, és amikor Burmisztrov megöli a poétát, az emberekből épp a 

költő ártatlansága vált ki egyértelmű felháborodást. Szintén jurogyivij alakjegyként 

értelmezhető, hogy verseivel ellenkezésének is hangot ad. Zsukovról, a rendőrkapitányról 

Szima kritizáló célzattal ír verset, az embereket pedig többször is egymás életére törő 

farkasoknak nevezi. Éppen a világ kegyetlensége elől és miatt menekül a szent versek 

írásába. A Naplójegyzetek. Visszamlékezések című műből Anna Schmidt viselkedik 

együgyűként, de együgyűsége álca, amely mögé vallásos fanatizmusát rejti: saját szektája, 

rajongói, önálló dogmái vannak. Matrjona (Szűnni nem akaró dobpergés) az az összes 

jurogyivij-alak közül, aki legpontosabban jeleníti meg a szent együgyűt: rongyaiba 

csavarva ül a templom előtt, majd amikor az emberek kijönnek a templomból, révületbe 

ringatja magát, és álmok formájában jövendöl. Az emberek nem értik minden egyes szavát, 

de hisznek jós-képességében, isszák szavait. Ebben a műben is felmerül ugyanakkor, hogy 

Matrjona együgyűségét részben tetteti, azért ájul el, hogy felhívja magára Prokopij 

diakónus figyelmét. Egyértelműen jurogyivij Feofan is, Kovjakin is annak tartja, éppen 

ezért ő lesz az, akinek felteszi legfontosabb, az élet értelmét kutató kérdéseit. A tény 

ugyanakkor, hogy Feofan nem tud vagy akar értelmes választ adni, és csak szavakat 

ismételget egy fa ágán kuporogva, ki is figurázza a jurogyivij alakját. 

Mivel majdnem minden műben szerepel a jurogyivij, felmerül a kérdés, milyen funkciót 

tölt be a jurogyivij-alak a típusábrázolásban. A kérdés megválaszolásához fontos látnunk 

azt, hogy a művekben egy másik régi orosz kulturális típus is szerepet kap:  nem más ez, 

mint a sztrannyik, a vándorló, akit az autodidakta filozófussal („szamoucsnyik” azaz 

„magát tanító”, „magától tanuló”) feleltethetünk meg. Ide tartozik Tyiunov, akit járása, 

úton levése egyértelműen vándorként jelenít meg, de filozófus Tyimosa is, aki a Csurilov 

vendéglőben ülve gondolkodik emberekről, tettekről, életről, Istenről.  Meglátásunk szerint 

a jurogyivij és a szamoucsnyik is annak a típusnak képezi ellentétét, amelyet a főszereplők 

– Burmisztrov, Bariba, Sztratyilatov, Liharjov, Kovjakin – testesítenek meg, az eltűnő 

félben lévő naivitást, ártatlanságot, a felelőséggel járó gondolkodást képviselik. 
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Beszédmód 
 

A beszédmód tárgyalásakor abból a feltételezésből indulunk ki, hogy a szövegkorpuszhoz 

tartozó művek nagy arányban viselik magukon a szkáz beszédmód jegyeit. Azt, hogy az 

írások milyen mértékben sorolhatóak a szkáz beszédmódhoz, a vizsgálatot követően 

állapítjuk meg. Itt is feladatunk egyrészről szembeállítani egymással a pétervári/moszkvai, 

azaz nagyvárosi és a provinciális szöveg beszédmódját, másrészről a szkázról értekezve 

meghatározni azt a szkázt, amely a századforduló műveit jellemzi. Egyértelmű ugyanis, 

hogy a századforduló műveire már nem a leszkovi szkáz beszédmód a jellemző. Leszkov 

műveiben, így például A lepecsételt angyalban183 vagy az Elvarázsolt zarándokban184 a 

narrátor egyértelműen körülhatárolható személyiséggel rendelkezik, történetét konkrét 

hallgatóságnak meséli el, aki részt is vesz az elbeszélés aktusában. Ugyanígy 

körvonalazható a szerző és az olvasó szövegteremtő jelenléte is.185 A leszkovi szkázt 

Schmid186 karakterológiai szkáz típusával feleltethetjük meg. A disszertációban  elemzett 

művek azonban a tisztán karakterológiai szkáztól elmozdulnak. A vizsgálat tárgya éppen 

az, hogy milyen irányú és hogyan határozható meg ez az elmozdulás. Az elméleti részben 

már kitértünk rá, de itt is lényegesnek tartjuk hangsúlyozni, hogy a beszédmód bemutatását 

nem nyelvészeti, hanem alapvetően narratológiai megközelítés felől végezzük, melynek 

részét képezi szükség esetén az intertextuális kapcsolatokra kiterjedő vizsgálat is. Ezt az 

indokolja, hogy a fókusz a beszédmód elemzésekor is a művek centrumában álló kisember. 

Az őt körülszövő viszonyrendszert kívánjuk feltárni a több szempontot egyszerre 

alkalmazó vizsgálat segítségével. A beszédmód elemzésekor elsődlegesen a narrátor 

beszédének jellemzésére koncentrálunk. Egyrészt azért, mivel az elemzett műveknél a 

narrátori közlésben ismerjük meg a szereplők megformálta kisembert, másrészt azért, mert 

a narrátori közlés tárja fel a szóban forgó mű szkáz-beszédmódhoz sorolhatóságát. Az 

egyéb szereplők beszédét csak akkor jellemezzük, ha meglátásunk szerint azok 

tartalmaznak szkáz-elemeket. 

  
                                                           
183 LESZKOV Ny.: A lepecsételt angyal. In.: LESZKOV Ny.: A lepecsételt angyal. Európa, Bp., 1979, 55–121.  
184 LESZKOV Ny.: Az elvarázsolt zarándok. In.: LESZKOV Ny.: A lepecsételt angyal. Európa, Bp., 1979, 121–
257. 
185 E négy alkotóelemet – szerző, olvasó, narrátor (elbeszélő) és hallgatóság – alapul véve különbözteti meg 
Drozda a leszkovi szkáz egyes válfajait. (ДРОЗДА М.: Нарративные маски русской художественной 
прозы (от Пушкина до Белого). // Russian Literature, 35. (1994), 287–548.) 
186 ШМИД В.: Нарратология. Языки славян. культуры, М., 2003. 
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Gorkij: Okurov városka 

 

Az Okurov városka187 történetét személyiséggel nem rendelkező narratív ágens beszéli el, 

akit pozíciója és funkciója szerint megfigyelő narrátornak nevezünk, mivel a történet 

egésze során elsődleges feladata megfigyeléseinek valósághű közvetítése. Ezt támasztják 

alá a városkát bemutató pontos leírások. A nyitókép részletes leírást ad a helyről: „A 

hullámos síkságot szürke utak barázdálják keresztül, és a tarka Okurov városka olyan 

közöttük, mint valami fura játékszer” (7), amit a földrajzi helyzet, az életmód, az időjárás 

taglalása követ. A leírások funkciói közé tartozik az elbeszélés hangulatának megteremtése 

is: a nyitóképben olvashatjuk, hogy a hullámos síkságot szürke utak barázdálják, a 

Zavarosvíz lomha, a folyó elvész a mocsárban, amit sötét fenyves borzol. Az erdő fái a 

szürkéskék messzeségbe nyúlnak, a távolban vihartépázta öreg fák derengenek a sápadt 

égbolton. A szöveg szín- és jelzőhasználata a ködösség, sötétség188 mellett az 

élettelenséget is sugallja. Ehhez az érzethez kapcsolódik a több helyen szereplő fülledtség, 

melegség, mintha Okurovot búra takarná: „nyáron a levegőt meleg nyirkosság és illatos 

fülledtség tölti el; az ég halvány és homályos, mintha verejtékezne” (7). A táj további 

leírásában „ősszel hétszámra szürke felhők csüngenek, […] a városka halottá dermed” (8). 

A hasonlatok, képek használata az elhagyatottságot erősíti: farkasok vonítanak az 

éjszakában, a csillagok hideg fénnyel világítanak, a „baljós Venus pedig olyan zöld, akár a 

smaragd” (8). Az alkonyat vészjóslóan vörös, a hold úgy „bukkan fel, mint valami nyers 

húscafat” (8). A leírások funkciója az ismertetés és az elbeszélés atmoszférájának 

megteremtése mellett a két városrész – a Sihan és a Túlsópart – közti különbség 

érzékeltetése, az emberek eltérő életmódjának bemutatása. A narrátor mindkét esetben a 

házakkal felelteti meg a lakosokat: míg a Sihanon „szép rendben emelkednek a legszebb 

házak – kékek, pirosak, zöldek”(9), addig „a lapos és homokos túlsó partot sűrű 

összevisszaságban borítja a túlsóparti kunyhók zsúfolt tömege” (11). A sihani házaknak 

                                                           
187 GORKIJ M.: Okurov városka. In.: GORKIJ: Gorkij művei, Okurov városka, Matvej Kozsemjakin élete, 
1909–1912. Európa, Bp., 1962, 7–129. Az idézetekhez tartozó oldalszámokat a szövegben zárójelben 
közöljük. 
188 Az Okurov városka neve az „okurivaty” (окуривать) „füstöl” jelentésű igére vezethető vissza, így a hely 
kijelölése mellett a cím a füstösség, ködösség, sötétség érzetét is kifejezi (ГОРЬКИЙ М.: Полное собрание 
сочинений: Худож. произведения в 25 т. Наука, M., 1968–, T.10., Примечания, 700–713.) 
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önmagukban is van karakterük, ahogy lakóiknak is189, míg a túlsópart lakóit annak első 

bemutatásakor a narrátor név nélküli kispolgároknak nevezi. A város két része közti 

ellentét a mű egyik szövegszervező tengelye, a narrátor már a nyitó leírásban 

megkülönbözteti  a két részt: a Sihan hegy, míg a Túlsópart a folyó mögött helyezkedik el, 

a víz vágja el a város többi részétől. Nemcsak a városrészek, hanem lakóik is 

nagymértékben különböznek. Sihan polgárai kedélyesek, törvénytisztelők, míg a Túlsópart 

lakói isznak, lopnak, árvíz idején akár egymástól is. A sihaniak „semmirekellő 

iszákosoknak és tolvajoknak” tartják a másik oldalt, míg azok „krajcárosoknak, 

garaskuporgatónak” nevezik a sihaniakat.190  

A narrálás végig implicit módon történik. Arról, hogyan kerül a narrátor az okuroviak 

közé, milyen szálon kapcsolódik életükhöz, nem értesülünk, ahogyan arról sem, milyen 

viszonyban van velük. A narrátor kívül áll az eseményeken, látszólag semleges, objektív 

nézőpontot képviselve adja tudtunkra Okurov városka életének eseményeit. Ez az objektív 

nézőpont a záró képet is jellemzi, a narrátor által megrajzolt kép mentes minden 

megjegyzéstől: „Eközben szüntelenül dolgozott egy fáradhatatlan ember […] mintha az 

egész városra verné rá a szoros, erős abroncsot […] Tum, tum, tum” (129). A kép 

háromszor szerepel a műben (82, 116, 129), szerepe hangsúlyossá válik, a 

körbeabroncsozás a bezártságot, korlátoltságot, nyitni képtelenséget szimbolizálja. Az 

objektivitást támasztja alá a többes szám harmadik személy használata is, amely egyben 

azt is jelzi, hogy a narrátor nem vállal közösséget a szereplőkkel. Az okuroviakról szóló 

mesélés elsődleges feladata az információ átadása. Az „azt tudták”, „azt mondták”, „arról 

is beszéltek” szerkezetek is azt fejezik ki, hogy a narrátor nem résztvevője, csupán 

közvetítője az eseményeknek. Ugyanakkor, a külső narrátori pozíció ellenére a narrátor 

nagyon jól ismeri a városiakat. Részletes leírást ad mind külső, mind belső 

tulajdonságaikról, behatóan ismeri jelenüket, múltjukat. Ezen felül nyilatkozik a szereplők 

érzéseiről – Burmisztrov „úgy érezte”, „töprengeni kezdett” –, belső gondolatairól – 

                                                           
189 „Vogelnak […] tornyos tetejű fehér háza van, a vörös téglás, sárga zsalus a polgármesteré” majd ugyanígy 
rendel a narrátor az egyes lakók mellé egy-egy tulajdonságot: „Pokivajko városparancsnok, az éneklés 
szenvedélyes kedvelője […] Zsukov adófelügyelő, iszákosságban szenvedő […], Strechel zemsztvo–főnök, 
színházbarát és drámaíró” (9). 
190 Az eddig leírtakat támasztja alá a szöveget nyitó, Dosztojevszkijtől származó idézet is: „állati, sötét, 
vidéki zug”. Azonban, mint kiderül a Gorkij életművét tartalmazó húsz kötetes gyűjtemény jegyzetéből az 
idézet pontosan így szól: a messzi és állati vidéken. Az idézet parafrazált, feltételezhető, hogy a szerző 
tudatosan változtatta meg az eredeti idézetet, ezzel sötétítve az Okurov városkáról kialakuló képet (Горький 
М.: Городок Окуров. В.: ГОРЬКИЙ М.: Полное собрание сочинений: Худож. произведения в 25 т. 
Наука, M., 1968–, Т. 10., Примечания, 700–713.) 
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Burmisztrov „így okoskodott”, Szima „úgy vélte”,  Burmisztrovnak „egyre úgy rémlett” –, 

és olyan eseményekről is tud, amelyek külső szemtanú nélkül, két ember között zajlanak. 

Ilyen Burmisztrov Tyiunovot érintő feljelentése, Tyiunov párbeszéde Szimával és 

Burmisztrovval, Lodka és Burmisztrov légyottjai – ezek alapján a narrátort mindentudónak 

is tarthatnánk. Tekinthető a közösség olyan tagjának, aki belelát életükbe, de nem foglal 

álláspontot. Ezt támasztja alá egyrészt, hogy behatóan ismeri a közösség életét, tagjainak 

jellemét, múltját, továbbá, hogy tud a városban keringő mendemondákról. Másrészt 

mentális tudásának behatároltsága is a közösséghez köti alakját: éppen annyit tud, 

amennyit Okurov városka lakói. Erre példa a japán háborút említő rész: a túlsópartiakból a 

háború híre közönyt, míg a városiakból agressziót vált ki, de tényszerűen egyikőjük sem 

tud semmit a kinti eseményekről. Egyedül Tyiunov sejt többet, de az ő tudása is kimerül az 

orosz–német ellentét feltárásában: „– Ki harcol? Oroszország! Oroszhon! És kik az urak? 

A németek!” (28). A narrátor ennél nem mond többet, nem tájékoztat a történelmi 

eseményről, csak azt közvetíti, milyen hatással van a külvilági esemény az okuroviakra.   

A szereplők szavait minden esetben az egyenes beszéd közvetíti, amelyben egyidejűleg 

jelen van a narrátor értékelése is, melyet a narrátori kommentek és a szereplők 

beszédstílusát leíró jelzők tükröznek. Mivel a mű három központi hőse Burmisztrov, 

Tyiunov és Szima Gyevuskin és mindegyikőjük az orosz vidéki kisember egy-egy típusát 

képviseli, a következőkben egyenként vizsgáljuk meg beszédüket és annak közvetítését. 

Karakterük eltérő volta, továbbá a narrátor és a városka véleménye az egyenes beszédet 

megelőző vagy követő hozzászólásokból rajzolódik ki.  

Burmisztrov a legtöbb esetben hangosan szólal meg, az éppen folyó beszélgetést általában 

durván szakítja félbe: „kapva-kap az alkalmon és sértődötten felkiált” (19), „Sztrelcovhoz 

fordul és így korholja”, „nyomatékosan kijelenti” (22), „szakítja félbe Burmisztrov” (23). 

Ezzel szemben Tyiunov mindig nyugodtan, kimérten beszél: „szelíd hangon bizonygatja” 

és „halkan kijelenti” (23), „így szólt hozzá nyájasan” (17), „csendesebbre fogva hangját” 

(30).  Szima hangja hallható a legkevésbé, gondolatait versei közvetítik, azokat „elcsukló 

hangon szaporázza”, „halkan, érthetetlenül mormogott”(48). Az igéket és jelzőket 

elemezve nem meglepő, hogy Burmisztrovot vadembernek, kinézetében és viselkedésében 

is a vadállathoz hasonlónak191, Tyiunovot filozófusnak, bölcselőnek, míg Szimát egyszerű 

                                                           
191 Erre a motivikus vizsgálat során tértünk ki részletesebben. 



101 
 

lelkű poétaként illusztrálja a narrátor.192 Meglátása egyben a közösség véleményét is 

tükrözi. 

A narratív szerkezet vizsgálata egyrészt azt mutatja meg, hol helyezkedik el a saját 

nézőpontját érvényesítő narrátor a közösséghez és azon belül a három főszereplőhöz 

képest, másrészt, hogy milyen álláspontot képvisel a közösség a három főszereplőt illetően, 

harmadrészt az absztrakt szerző jegyeire is rávilágít. Az absztrakt szerzői nézőpontra 

irányítja a figyelmet a „sok mindent nem annyira szükségből zúztak szét, mint inkább a 

rombolási szenvedélynek hódolva – annak a szomorú garázdaságnak, amellyel a fásult 

orosz kétségbeesés takarózik” (13)  és a „réges-rég leszoktak arról, hogy higgyenek 

egymásnak […] mindegyik lakóház börtön volt, ahol minden új sokáig sínylődött szűk és 

sötét tömlöcében, míg végül erejét veszítve lassan el nem halt, semmit sem hozva létre. Így 

rothad el nyomtalanul a virágmag, melyet a szél a mocsárba sodort; nincs ereje, hogy 

kifejlődjék, kivirágozzék” (78) narrátori közlés is. Mindkét szöveghelyen a narrátor 

álláspontját ismerjük meg, melyet az eddig képviselt objektív, megfigyelői nézőponttól 

való eltérés miatt az absztrakt szerző nézőpontjával tartunk azonosíthatónak.  

 

Gorkij: Naplójegyzetek, Visszaemlékezések 

 

A disszertáció kánonjába beválasztott második Gorkij mű narratológiai szempontból még 

érdekesebb, mint az Okurov városka. Különlegességét adják, a címben is jelzett naplójelleg 

mellett, az egyes elbeszélésekben található utalások a biográfiai Gorkij személyére, 

amelyek az írásokat így önéletrajzivá is teszik. Ebből következően két kérdés merül fel: mi 

alapján nevezhető a Naplójegyzetek, Visszaemlékezések193 című mű fikciónak a 

bevezetőben bemutatott Beszélgetés a mesterségről című írással összehasonlítva, amit 

tanulmányként könyvel el a szakirodalom? Illetve, milyen szerepet töltenek be, hogyan 

határozzák meg a narrátori pozíciót az önéletrajziságra utaló elemek? A két mellékkérdés 

hátterében most is az a törekvésünk áll, hogy a narratológiai szerkezetet felvázolva az 

                                                           
192 Muscsenkóék szerint Tyiunov leckéi és Szima versei a vidéki lelki élet példáinak tekinthetők (МУЩЕНКО 

и др.: там же, 120.). 
193 GORKIJ M.: Naplójegyzetek. Visszaemlékezések. In.: GORKIJ: Gorkij művei. Visszaemlékezések, 
elbeszélések, 1913–1926. Európa, Bp., 1962., 348–603. Az idézetekhez tartozó oldalszámokat a szövegben 
zárójelben közöljük. 
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egyes rajzolatokban, jegyzetekben szereplő kisemberek narrátor általi és a narrátori 

nézőponton keresztül megjelenített  közösség felőli ábrázolását adjuk.  

Rögtön az elbeszélés-ciklust megnyitó Kisváros című írásban kirajzolódik az a narrátor, 

aki aztán az egész ciklust elmeséli, darabjait egymásba fűzi. Ez a narrátor explicit, egyes 

szám első személyben nyilatkozik: „Kinn üldögélek a szabadban” (348) vagy „Itt ülök, s 

miközben az izzó levegőt szívom, felidézem emlékezetembe ezeknek az embereknek az 

arcát.” (356) Ugyanígy vállalja érzéseit, véleményét is: „Mindig gyönyörűség számomra 

tüzet gyújtani a szabadban, s naphosszat el tudnám nézni a lobogó lángokat” (359). Az 

eseményekben vállalt tudatos részvételt jelzi az is, hogy a narrátor általában megosztja az 

olvasóval, hogyan lép be az események terébe: „kétszer találkoztam ezzel az emberrel: 

1891-ben Majkop környékén […] majd öt évvel később Jaltában” (407), „Különösen jól 

emlékszem arra a Baska nevű emberre, akit a Beszlan–Petrovszk vasútvonal építésénél 

láttam” (419), „egy piszkos kis kocsmában […] beszélgettem valakivel” (514). A 

Naplójegyzetek, Visszaemlékezek ciklus elbeszéléseinél megfigyelhető az is, hogy szemben 

a fiktív nevet viselő Okurov városkával, itt létező geográfiai nevek szerepelnek. Az 

elbeszélések a Nizsegorodszki tartomány különböző helységeiben történnek. Konkrét 

helyként hangzik el többször Arzamasz: „Itt csapta meg először Lev Tolsztojt az élet 

borzalma – az arzamaszi, mordvin iszonyat […] Az arzamaszi gondolatok véletlenek” 

(356) és „Ezerkilencszázegyben Feodor Vlagyimirszkij arzamaszi esperes így elmélkedett” 

(603).  De létező földrajzi hely Gorogyec: „ – Nem kocsikázna ki velem Gorogyecbe, hogy 

egy kicsit felviduljunk?” (467) és a Kityezs tó is: „Reggel elbúcsúztam tőle, 

továbbfolytattam utamat a Kityezs tó felé” (488). Ezek mellett a narrátor a történések 

helyszínéül Nyizsnij-Novgorodot is megjelöli. Azt is megtudjuk, hogyan ismeri meg a 

szereplőket, milyen viszonyban van velük. Az Idegen emberek és az Érdekes csavargó 

című elbeszélések esetében véletlenszerűen, ismeretlenként találkozik a szereplőkkel. Míg 

A szépírás tanár című elbeszélés szereplőjéről egy ismeretségen keresztül szerez tudomást. 

A legtöbb embert úgy ismeri meg, hogy érintkezésbe lép, beszélgetést kezdeményez, 

folytat velük: „Egy nap nyájasan mosolyogva […] így szólt hozzám” (349), „– Miért nem 

szeretik magát az emberek? – kérdezem tőle.” (351). De esetenként írói hírneve miatt kerül 

kapcsolatba az emberekkel: „– Azért jöttem, hogy személyesen megismerjelek” (448), 

„Még Bugrov is elolvasta […] Félig-meddig az ő megbízásából jöttem […] szeretne 

személyesen látni” (449). Ezek az utóbbi szövegrészletek egyben átvezetnek az 

önéletrajziság kérdéséhez. 
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Az önéletrajzírás vagy autobiográfia kérdésével elsősorban a Naplójegyzetek. 

Visszaemlékezések című Gorkij műnél találkoztunk, de a jelenség előkerül majd Leonov 

Egynémely epizód... című művének elbeszélő-narrátora, Kovjakin kapcsán is. Az önéletírás 

– olvashatjuk a Helikon folyóirat bevezető tanulmányában – „nem határolható el a fikciótól 

formai, narratológia, szövegszerű jegyek alapján”.194 Az önéletírás szembeállítható a 

fikcióval, a referenciális beszédmódokkal, összevethető az olyan irodalmi műfajokkal, 

mint a napló, az emlékiratok, az önéletrajzi regény, de sem a szembeállítás, sem az 

összevetés nem visz közelebb az önéletírás jelenségének egyértelmű definiálásához.195 A 

fikció–valóság oppozíció jelen mű esetében is aktuális, hiszen bizonyítani és cáfolni sem 

tudjuk a helyenként az íróval azonosítható, Gorkij és egyéb névvariánsokkal jelzett 

narrátor értesüléseinek hitelességét, ami így az írásokat a két terület határvonalán helyezi 

el. Lejeune meghatározása szerint az önéletírás „retrospektív elbeszélés prózaformában, 

melyet valódi személy ad saját életéről”.196 Ricoeur pedig úgy véli, „az élettörténet 

elmesélése a felelősségvállalás, a felelősségre vonhatóság szubjektumát állít(hat)ja 

elénk”.197 Ezen megközelítések még aktuálisabbá teszik a hitelesség kérdését, hiszen 

amennyiben a narrátort a biográfiai Gorkijjal azonosítjuk, a narrátor nevet és személyiséget 

is kap, így a feljegyzések a fikcióból a dokumentáció műfaja felé mozdulnak el. Arról, 

hogy az önéletrajz mennyire a fikció és a valóság területének határán helyezkedik el, 

Menke tanulmányában olvashatunk: „«Önéletrajz»-nak nevezhetjük azt a figurát, amely 

létrehozza a referencia illúzióját; azonban nem egy referens korrelál vele, hanem egy 

fikció, amely «referenciális produktivitást» fejt ki.”198 A fikció–valóság felvetést jelen 

esetben még izgalmasabbá teszi, hogy a Naplójegyzetek. Visszaemlékezések című mű 

írásait párhuzamba állíthatjuk a tanulmányok, elméleti írások közé sorolt Beszélgetések a 

mesterségről című írással, mely ugyanúgy történeteket vonultat fel az egyes 

embertípusokat megjelenítendő. 

Számos helyen találkozunk a biográfiai Gorkijra történő utalással: „Majd meglátja, Lekszej 

Makszimics, milyen szépen fogom ápolni a sírját, ha meghal!” (445), „ – Bocsánat, 

                                                           
194 Z.VARGA ZOLTÁN: Az önéletírás-kutatások néhány aktuális elméleti kérdése. // Helikon 
Irodalomtudományi Szemle, 2002/3, 254. 
195 Z.VARGA Z. Az önéletírás-kutatások néhány aktuális elméleti kérdése. // Helikon Irodalomtudományi 
Szemle, 2002/3, 247–257.  
196 LEJEUNE PH.: Le pacte autobiographique, Paris, 1975, 14. Idézi: Z.VARGA ZOLTÁN: Az önéletírás-
kutatások néhány aktuális elméleti kérdése. // Helikon Irodalomtudományi Szemle, 2002/3, 249. 
197 Z.VARGA ZOLTÁN: Az önéletírás-kutatások néhány aktuális elméleti kérdése. // Helikon 
Irodalomtudományi Szemle 2002/3, 256. 
198

 MENKE B.: Sírfelirat-olvasás. // Helikon Irodalomtudományi Szemle, 2002/3, 306. 



104 
 

Gorkov úr, hogy értsem ezt?” (447), „ – No itt van az a híres Gorkij – szólt Zarubin” (454) 

és „ – Érdemes lenne ezen elgondolkozni, Gorkij úr: mi éltet majd minket” (464). Egyetlen 

helyen szerepel Gorkij születési neve: „– Nem, én Peskov vagyok.” (557). Nemcsak 

nevének elhangzása, hanem az egyes életrajzi adatok fikcióba emelése is erősíti az 

önéletrajziságot: „Ezerkilencszázegyben, amikor kiengedtek a börtönből” (447) és „De 

hogy az éjjeli menedékhelyen lakott, szinte hihetetlen” (455). Szóba kerülnek művei és 

azoknak szereplői is: „nagy pénzeket kaptál a Gorgyejevért” (449), „Foma Gorgyejev című 

könyvem elolvasása után” (452), „Egyfelé megy például Majakin, a másik irányba meg 

[…] Promtov” (459) és „Megkérdeztem: olvasta-e ’Útitársam’ című elbeszélésemet?” 

(459). 

A pontos hely- és időbeli lokalizáció, a biográfiai szerzőre történő utalások, továbbá az 

egyes ismeretségek ismertetése a hitelesítés eszközei, melynek mindenkori funkciója 

tanúbizonyságot adni az ábrázolás valódiságáról. A hitelesítés jelen esetben egyrészről 

erősíti azt az érzetet, hogy a narrátor közel áll a bemutatott szereplőkhöz, ami így a 

narrátor megbízhatóságát biztosítja. Másrészről a hihetetlen, képtelen emberi sorsok 

valósághoz kötését is szolgálja, így megerősíti az elbeszéléseken keresztül kirajzolódó 

vidéki kisemberről festett kép megalapozottságát. Azt látjuk, hogy a narrátor bármennyire 

ismeri történetének szereplőit, azáltal is, hogy köztük él, mégis objektív képet fest a vidéki 

kisember jelleméről. 

 

Zamjatyin: Vidéki történet  

 

A beszédmód vizsgálatakor Zamjatyin Vidéki történet (Ujezdnoje, Уездное)199 című műve 

kapcsán is a narratív struktúra és a narrátori figura meghatározását végezzük el, azzal a 

központi kérdéssel a fókuszban, milyen viszonyrendszerbe kerül az elbeszélés 

főszereplője, Bariba. A vizsgálat feltehetően rámutat a szkázban fontos egyén–közösség 

kapcsolatra, és további szempontként szolgál a kisember jellemzéséhez, 

körülhatárolásához. 

                                                           
199 ЗАМЯТИН Е. И.: Уездное. В.: ЗАМЯТИН Е. И.: Полное собрание сочинений в одном томе. Альфа 
книга, M., 2011, 135–178. Az oldalszámokat a szövegben adjuk meg. Az idézetek fordítása minden esetben 
általam – Z.G. 
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Schmid osztályozását alapul véve megállapíthatjuk, hogy a narrátor látszólag külső 

narrátori pozíciót vesz fel, a történet folyamán szinte kivétel nélkül egyes szám és többes 

szám harmadik személyben beszél. Ez már az elbeszélés elején is megfigyelhető: „Az apa 

folyamatosan hajtogatja: «Tanulj, csak tanulj, vagy úgy jársz, mint én, cipőket fogsz 

varrni.» De hogy is tanulna, ha a naplóban ő az első, és ahogy az óra elkezdődik, őt 

szólítják [...] Anfim Bariba feláll.” (135). A szereplők már ismertként kezelése, illetve a 

cselekmény terébe és idejébe történő azonnali belépés mégis a narrátor és a közösség 

szoros viszonyát feltételezi. Ezt erősíti, hogy a narrátor ismeri a kisváros lakosait: nemcsak 

megjelenésüket írja le részletesen, de gondolataikat, érzéseiket is közli. A narrátori pozíciót 

illetően legtöbbet Bariba kapcsán tudunk meg: a narrátor pontos képet fest Baribáról, 

ismeri hangulatait, szokásait, tudja, hogy társai hogyan viszonyulnak hozzá. Bariba 

legbensőbb érzéseivel, álmaival  is tisztában van. Személyiségének és viselkedésének 

buktatóját abban látja, hogy Bariba képtelen a szeretetre: „de Bariba kemény volt, 

hajthatatlan, lehetetlen volt a szeretet útján elindítani” (144). A narrátort mindentudóként 

definiálhatnánk, azonban ennek ellentmond mentális korlátoltsága, amit ugyanakkor a 

szkáz beszédmód egyik alapvonásaként értelmezhetünk.  

Feltehetően ez az ellentmondásosság motiválta Muscsenkóékat200 is, akik egészen más 

megközelítés felől térképezik fel az elbeszélés narratív struktúráját, egyértelműen cáfolva a 

narrátor omnipotens minőségét. Szerintük a narrátor pont annyit tud, mint az őt körülvevő 

közösség. A narrátor hangjából hiányzik az egyéni tónus: a legtöbb esetben nehezen vagy 

egyáltalán nem választható el a történet szereplőinek hangjától, melynek szövegen belüli 

megjelenítéséért a szabad függő beszéd alkalmazása felel. Bariba hangját észlelhetjük a 

narrátoréban például a Balkasin ház leírásakor, ahol „a ház és a gazdasági épületek leírása 

a kezdetben a narrátor nézőpontjához tartozik, de a «szerencsére az ajtók nincsenek 

bezárva» szavakkal kezdődően már Anfim Bariba meglátását tükrözi a szöveg. Formális 

értelemben a «miért ne lehetne ágy?» és a «tanulni nem kell, azt tehetsz, ami eszedbe jut» 

szavak a narrátorhoz tartoznak, de valójában a cselekvő személy hangját közvetítik.”201 E 

megközelítést alkalmazva Bariba gondolatainak közlését is – melyre legjobb példa a 

Fárasztó libabőrözés (Muras nadojednij, Мураш надоедный) című fejezet – valójában 

Bariba szólamának narrátori maszk mögül történő megjelenítéseként értelmezhetjük. „A 

Vidéki történet elbeszélés sajátosságát az adja, hogy az elbeszélő monológjába beépül a 

                                                           
200 МУЩЕНКО и др.: Поэтика сказа. Изд-во Воронеж. ун-та, Воронеж, 1978. 
201 МУЩЕНКО и др.: там же, 118. 



106 
 

valaki más által már elmondott beszéd is: «Délben aludni, a folyóban fürdeni nem lehet: a 

déli kobold ott terem és elkap. És persze aludni akarsz, a gonosz erő ásításra késztet.» Az 

idézett rész formálisan az elbeszélőhöz tartozik, azonban ha figyelembe vesszük a szüzsé 

és fabula motívumait, megállapíthatjuk, hogy ezek Anfim Bariba egyszerű élményei.”202 A 

narratív struktúrát még bonyolultabbá teszi, hogy Bariba tapasztalásai Csebotariha 

korábban elhangzott utasításaira reflektálnak, vagyis a narrátori szabad függő beszéd 

három különböző réteget foglal magába, amit Muscsenko háromlépcsős építkezésnek 

nevez. Összekapcsolva Muscsenkóék észrevételeit és Drozda narratív maszk elméletét, a 

Vidéki történet kapcsán azt mondhatjuk, hogy a narrátor nem egy konkrétan 

körülhatárolható entitás: nincs személyisége, önálló véleménye, alakja egybeolvad a 

szereplőkkel, a különböző szereplői maszkokon keresztül narrál.  

Az összetett struktúra indokolja, hogy Bariba ábrázolásának kapcsán megnézzük a történet 

egyéb szereplőinek megnyilvánulásait, hiszen ezek a vélemények árnyalják az 

elsődlegesnek nevezhető narrátori ábrázolást. Csebotariha szánja Baribát amiatt, hogy apja 

kidobta, majd fokozatosan egyre jobban megkedveli a fiút, ezt bizonyítja, hogy minden 

földi jóval ellátja, és egyedül ő becézi Anfimuskának. Aprjosa az első perctől kezdve 

kedvező véleménnyel van róla: „a lakó megbízható, nem valami semmirekellő, és látszik, 

pénze is van”(157). Jevszej is kedveli, kedvesemnek nevezi, és aggódásának ad hangot 

Csebotariha és Bariba viszonyát illetően: „– Mi, kedvesem, már nem is reméltük, hogy 

látunk […] azt hittük, hogy az a nő halálra hajszol téged.” (155). Aprjosa kivételével 

ezeknek az embereknek a véleménye Bariba tetteit elszenvedve merőben megváltozik. 

Csebotariha kígyónak nevezi őt, és kidobja a házából, Jevszej mélységesen csalódik benne: 

„Olyan kedvesnek tűnt… de épp ellenkezőleg.” (159).  A legjobb véleménnyel Szemjon 

Szemjonics Morgunov van róla, mivel a hamistanúskodáshoz pont Bariba konokságára, 

hajlíthatatlanságára van szüksége: „Te, barátom, nagyon szilárdnak tűnsz, állhatatosnak, 

megingathatatlannak.” (165). Ugyanezt hangoztatja a dékán is, amikor Baribán nem fog 

Ivanyiha átka: „Nem, barátocskám, rajtad aztán nem fog semmi sem. Kemény vagy, mint a 

beton.” (163). A legpontosabban Tyimosa ismeri ki Baribát: „Úgy látom, te egy 

kellemetlen alak vagy. Biztos vertek […] a lelked és lelkiismereted, mint a tyúkoké.” 

(147). és „Na, igen! Neked ez semmit nem jelent, csak a gyomrodnak élsz… az Istened is 

ehető.” (147). Arra a végkövetkeztetésre juthatunk, hogy a narrátor által megfestett kép az 

                                                           
202 МУЩЕНКО и др.: там же, 119. 
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egyéb szereplők megnyilvánulásainak ismeretében még sötétebbnek, negatívabbnak tűnik. 

Baribában Aprjosa kivételével mindenki csalódik, a „pozitív” vélemények pedig éppen 

embertelenségét emelik ki. 

 

Remizov: Szűnni nem akaró dobpergés  

 

Kozsevnyikova Az elbeszélés típusai az orosz irodalomban a 19–20. században203  című 

művében szkáz-szerű formáknak nevezi azokat a műveket, ahol az elbeszélő nem 

egyértelműen megkülönböztethető, nem rendelkezik jellemmel és általában névvel sem. 

Kozsevnyikova szerint a szkáz a huszadik században két irányba fejlődik: megmarad a 

szóbeliségre, a társadalmi szerep kifejezésére való törekvés, de megjelennek olyan 

bonyolult szerkezetű elbeszelések, amelyek a szkáznak csak egyes elemeit emelik be. Ilyen 

írásokkal találkozhatunk Zamjatyin és Remizov esetében: konkrét elbeszélő, 

beszédszituáció és célközönség nincs, a szöveg mégis a szkáz beszédmódhoz sorolható. 

Kozsevnyikova szerint Remizovnál az elbeszélőnek már csak „szkázos színezete” van, 

valójában a szerző egyik maszkjaként értelmezhető. A következőkben azt vizsgáljuk meg, 

helytálló-e Kozsevnyikova meglátása Remizov Szűnni nem akaró dobpergés204 című 

elbeszélésének narrátora esetében. Mivel a szöveg „szkáz-szerűsége” és a narrátor jelen 

esetben is összeköthető, a nyelvi mellett a szöveg narratológiai eszköztárára is kitérünk az 

analízis során.   

A névvel, jellemmel nem rendelkező narrátor ugyanabban a városban él, mint 

Sztratyilatov, világnézetét, kompetenciáját, informáltságát is a közösséghez tartozás 

határozza meg. Az azonos szociális körhöz tartozás tényét támasztja alá, hogy a városi 

legendákat, pletykákat, híreket a függő beszéd alkalmazásával építi be az elbeszélés 

aktusába: „Mesélték, hogy...” (Рассказывали, что…),  „Bizonygatták, hogy...” (Уверяли, 

что...), „Az a hír járta, hogy...” (Пошла молва, что...), „Lehetett olyanokat hallani, 

hogy...” (Ходили слухи, что...), „mindenki számára ismeretes” (это всем известно). A 

főhősre vonatkozó tényeket, anekdotákat sokszor másokra referálva közvetíti:  

                                                           
203 КОЖЕВНИКОВА Н. А. Типы повествования в русской литературе XIX-XX вв. Рос. АН. Ин-т рус. яз., 
M., 1994. 
204 РЕМИЗОВ А. М.: Неуёмный Бубен. В.: РЕМИЗОВ А. М.: Избранное. Художественное литература, M., 
1978. Az egyes idézetek oldalszámát a szövegben zárójelben adjuk meg. A fordítás minden esetben általam – 
Z.G.  
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„Lukjan elmondása szerint a kisöreggel az összes negyven év alatt semmi változás 

nem történt […] Hozzátesszük, ez nem teljesen így van, Lukjan ferdít, bal szemére 

nem lát, egyébként is Sztratyilatov még fiatal és erős, mint a torma […] Egész feje 

kopasz a szemöldökétől a tarkójáig. No, de mi ezzel a gond? Kopaszon még 

kényelmesebb is, a kemény vaj nehezebben olvad szét rajta, és igen, a legyet is 

könnyebb a tar folton lecsapni, és emellett mindez még az arcához is megy.” (138).  

A Sztratyilatov jellemét és külsejét taglaló szövegrész a közösség egyik tagjára történő 

hivatkozással („Lukjan szavai szerint”) kezdődik, az eszköz kettős: egyrészről a narrátort a 

közösséghez kapcsolja, másrészről lehatárolja a narrátor tudását. Jellemző a 

történetkezelésére itt és a továbbiakban is, hogy a narrátor a külső személyre történő 

hivatkozást követően helyesbít az értesülésen, általában annak ellentétes álláspontját 

ismertetve, ami egyrészről a közösség meglátását, másrészről a narrátor megbízhatóságát 

kérdőjelezi meg. Ennek egyik csúcspontja, amikor a narrátor Andrian Nyikolajevics és 

Sztratyilatov ellentétes véleményeit magyarázza: „Ivan Szemjonovics hibázott-e, vagy 

Adrian Nyikolajevicsnek volt igaza, vagy fordítva […] eligazodni egy ilyen furfangos 

dologban emberi erőn felül való” (147). Ezen példák egyértelmű álláspontot el nem foglaló 

narrátori alakot rajzolnak ki. 

Megfigyelhető ezen felül a narrátori beszéd két további jellemzője, így a köznyelvi 

szófordulatok („erős, mint a torma”) és a beszélt nyelviséget imitáló szókapcsolatok 

(remek, kiváló, хоть куда) alkalmazása. Emellett megjelenik a narrátor beszédét jellemző 

rejtett, decens humor is. A narrátori beszédstílust illetően még egy észrevételt tehetünk, 

nevezetesen, hogy a szöveg egészét a negatív leírás jellemzi: „semmilyen változás nem 

történt” («перемены-то никакой не произошло»). De később az anekdoták mesélésekor 

is ehhez az eszközhöz fordul a narrátor („kifogyhatatlanná válik”, «Он становится 

неистощим»), ahogy negatív szerkezet alkotja a címet is. Itt érdemes megemlíteni 

Sztratyilatov közhely-szerű szófordulatait, amelyek gyakori előfordulásuk miatt a főhős 

alakjegyeivé válnak. Ugyanakkor, mivel alkalmanként ezek a jegyek a narrátor szövegében 

jelennek meg, elmossák a narrátor és a hős közlése közti határvonalat. Ami jelentheti azt 

is, hogy a Muscsenkóék által több lépcsősnek nevezett szerkezet jellemzi ezen elbeszélés 

narratíváját is, azaz a narrátor a szabad függő beszédet alkalmazva valójában a történet 

egyik szereplőjének, jelen esetben Sztratyilatovnak a hangján szólal meg. 

A narrátor ismeri Sztratyilatov félelmeit, álmait, múltját, hétköznapi szokásait, többet tud, 

mint a közösség többi tagja, ami felveti azt a lehetőséget, hogy mindentudó narrátorként 
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határozzuk meg. A mentális horizont lehatároltsága érezhető ugyanakkor azáltal, hogy 

közlései során a közösségre hivatkozik. Tudásának korlátoltsága figyelhető meg 

Sztratyilatov álmai kapcsán205 is: részletesen beszámol a főhős álmairól, de jelentésüket 

nem tárja fel, nem számol be a megjelenített félelmek okáról. Ugyanez mondható el a 

hasonmás színrelépésével kapcsolatban is: a narrátor itt sem rendelkezik pontosabb 

ismeretekkel, a hasonmás megjelenését mindennapinak tartja: „előfordulnak ilyen 

bosszantó egybeesések: az ember csöndesen éldegél, senkit nem bánt, […] aztán egy nap 

megjelenik valaki a te neveddel és minden a feje tetejére áll. Már az vagy, de mégsem az 

vagy nem egészen az, mert van még egy másik is, meg kell osztani vele a nevedet.” (149).  

Ezen megfigyelések miatt gondoljuk alkalmazhatónak Margolin „mi”-narratíva 

aspektusából történő elbeszélésmódját a Szűnni nem akaró dobpergés című mű 

narratívájának jellemzésére. Margolin szerint, abban az esetben, ha a „mi” nem a beszélő 

és a célszemély, hanem az én és mások csoportját jelenti, alapvetően problémás. A pozíció 

megteremti a közösség kohézióját, identitását, a mi-narrátor mentális képességei 

ugyanakkor redukáltak maradnak: „minden alkalommal, amikor egy szöveg a többes szám 

első személyű névmást használja a beszélő és mások gondolatainak leírására, 

szükségszerűen az első személyű és harmadik személyű narráció közti határvonalat szeli 

át: a hős valami olyat tár fel, amit csak egy külső, személytelen intelligencia tudhat, egy 

mindentudó narrátori hang”.206 Hasonló megközelítést alkalmaz Dorozskina207, amikor a 

narrátort az ábrázolt közeghez közelinek határozza meg, aki a közeg életét, eseményeit, 

azok helyét, történéseit, az embereket jól ismeri, egy közülük, ismeri a város rendjét, 

szokásait. Ezt fejezi ki a „közös, belső nézőpont”: a többes szám első személyű fogalmazás 

(mi, nálunk, miénk; мы, у нас, наш formák), a „szokás szerint” (обыкновеннo), „mint 

mindig” (как всегда), „nem rég” (недавно) szófordulatok használata, a „Mondják, 

mondogatják” (Поговорите-ка!), „Ami igaz, az igaz” (Что правда, то правда), „Nézzék 

csak” (Посмотрите) közönséghez fordulást jelző elemek alkalmazása. Dorozskina 

meglátása mellett, mely szerint a narrátori pozíciót a közös, belső nézőpont fejezi ki 

legjobban, véleményünk szerint jelen van a szövegben egy külső nézőpont is, melynek 

funkciója a közösség zártságát, elszigeteltségét megjeleníteni, amit a narrátor a 

                                                           
205 A részletes elemzést a típusábrázolás fejezetben végeztük el. 
206 MARGOLIN U.: The Narrator. neten: http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/narrator, utoljára 
megtekintve: 2014.08.22. 12:47 
207 ДОРОЖКИНА В. Ю.: Принципы сказового изложения в произведениях А. М. Ремизова: 
лингвостилистический аспект. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.филол.н., С.-Петерб. гос. ун-т., 
СПб, 1996. 
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személytelen igealakok és az állítmány nélküli mondatszerkezetek használatával teremt 

meg. Az elbeszélés indításakor például a narrátor személytelen igealakkal vezeti be a 

szövegtérbe Sztratyilatov alakját: „Városunk látványosságai közt […] végül, az emlékmű 

után megmutatták Ivan Szemjonovics Sztratyilatovot is” (137), semleges, objektív 

nézőpontot teremtve ezáltal. A narrátor a főhős alakját a város látványosságai közé sorolja, 

Sztratyilatov egy szintre kerül a város két kolostorával, a városka ütőereként szolgáló 

sétánnyal és a vendéglővel. Megemlítődik ezek mellett a főhőssel hasonló nevű Fjodor 

Sztratyilat szent neve is, ami a főhős és a szent rokoni kapcsolatát sejteti. Ugyanakkor, 

mint a motivikus elemzésnél is említettük,  Sztratyilatov a felsorolás végén szerepel, ami a 

látszólagos fontosságot hivatott megkérdőjelezni. A következő bekezdés újfent megerősíti 

Sztratyilatov fontosságát és elismertségét, hiszen noha a város összes „nevezetességéről” 

vitatkoznak a helybéliek, Sztratyilatov alakját semmilyen kétely nem övezi: „de 

Sztratyilatovban senki, soha nem kételkedik, ez értelmetlen dolog lenne.” (137).  Már ez a 

rész is példázza azt a narrátori kettősséget, ingadozást, amely az ábrázolás egészét jellemzi, 

és egyben a narrátor hitelességét is kétségbe vonja.      

Az elbeszélést tehát, melynek fókuszában Sztratyilatov alakja áll, a narrátor nézőpontjából 

ismerjük meg. A narrátor figurája, mint az elemzés is mutatja, összetett: a közösséghez 

tartozik, annak egyik tagja, mindeközben Sztratyilatovot a lehető legobjektívebben 

próbálja láttatni, amit többek között azzal ér el, hogy sajátja mellett a közösség tagjainak 

véleményét is szerepelteti. Ezt az eljárást értelmezhetjük úgy is, hogy a főhős mellett a 

narrátor is maszkokat visel. A különböző maszkok szerepeltetése az elbeszélést a szkáz 

beszédmódhoz kapcsolja, erre jellemző ugyanis, hogy a narrátor saját társadalmi 

közegének képviselése érdekében maszkok mögé rejtőzik. A narrátor figurája – 

olvashatjuk a fentebb is idézett Kozsevnyikovánál és Dorozskinánál – a szerzői 

arculatokból áll össze, a maszkokat egyrészről a különböző nyelvi képek, másrészről a 

szereplők hangjai teszik ki. A Szűnni nem akaró dobpergés narrátora nem egyetlen, 

egységes nézőpontot képvisel: felváltva beszél tisztelettel, gúnnyal, enyhe megvetéssel 

Sztratyilatovról, ami mögött időnként az egyes hősök álláspontja húzódik. Erre mutattunk 

rá a hivatkozásokat felhasználó narrátori közlések kiemelésével. A narrátor és rajta 

keresztül a közösség fokozatosan távolodik el Sztratyilatovtól, amelynek végpontját a „Ki 
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is most Sztratyilatov?”208 narrátori kérdés jelenti, melynek hangsúlyos voltát támasztja alá, 

hogy nemcsak a narrátor, de a közösség meglátását is tartalmazza, amit a narrátori 

közlésben a „Mondták volna egyhangúan” szerkezet jelez. Ez az eltávolodás Sztratyilatov 

felől nézve az elidegenedéssel feleltethető meg, aminek a motívumait – az álmok képi 

világát, a különböző társadalmi szerepek maszkká válását, az alak tárgyiasítását, 

elszemélytelenítését – a típusábrázolás során fejtettük ki. Megemlítése e helyütt azért 

lényeges, mert azt példázza, hogyan érnek egybe a szöveg különböző szintjei – a narratív 

szerkezet és a motivikus háló – a cselekmény, illetve az elbeszélés-aktus végére.  

A fentiek mellett a szkáz beszédmódhoz köti az elbeszélést a „nyedoszkazannoszty”, a ki 

nem mondás, elhallgatás jelensége is, melynek a „hirtelen” (вдруг), „végre-valahára” 

(наконец-то) és „mintha” (как-бы) szavak a jelei a szövegben. Bahtyin a 

„nyedoszkazannoszty”-ot  a rituálé jelenségével magyarázza, meglátása szerint a remizovi 

szöveg akkor hallgat el, amikor a történet során rituáléval találjuk szembe magunkat. 

Rituálén nemcsak az istenhez fordulást, a lelki emelkedettséget érti: „az elhallgatás 

szerepe, hogy helyet adjon a közönségességnek, de nem rossz értelemben, hanem a testi, 

nemi rituálé formájában […] Remizovnál a szavak lelkiek”209, a „nyedoszkazannoszty” 

funkciója a testinek, érzékinek helyet adni, lealacsonyítani, többértelművé vagy némává 

tenni a lelki szavakat. A „nyedoszkazannoszty” („unnarratable”) a narratológia alapvetően 

érdekes kérdése210, arról beszél, ami nem elmondható, ami nincs kimondva, textualizálva, 

mégis a szövegben szerepel. A „nyedoszkazannoszty” jelentőségét Kljujev211 az általa 

zéró-szerzőnek nevezett szövegelem feltáráshoz tartja elengedhetetlennek: a zéró-szerző 

feltárása a különálló szövegelemek közötti kapcsolatok vizsgálatán és a ki nem mondott 

                                                           
208 «И что такое Стратилатов теперь?» (189) – a „sto” „mi” kérdőszó jelezhet hibás nyelvhasználatot, 
ekkor a narrátor egyszerűségét feltételezhetjük, ami szintén a szkáz beszédmód eleme. De utalhat arra is, 
hogy Sztratyilatovra már nem mint emberre, hanem mint tárgyra tekintenek. Illetve, ha a «Что это за 
человек?» (Miféle ember ez?) kérdésre asszociálunk, az elbeszélés elejét jellemző pozitív vélemény 
negatívba fordulását kísérhetjük nyomon.  
209 БАХТИН М. М.: Записи лекций по истории русской литературы. В.: БАХТИН М. М.: Собрание 
сочинений в 7и томах. Русские словари, М., 2000, Т. 2., 383. 
210 A „nyedoszkazannoszty” jelenségét Arnold a dekvantáció fogalmával indokolja: a mű a valóság nem 
teljes kontinuumát, hanem csak egyes részeit, kvantumait képezi le. (АРНОЛЬД И. В.: Интерпретация текста 
как установление иерархии его частей В.: Лингвистика текста. Материалы научной конференции., Б. 
и., М., 1974, Часть 1, 28–33.) Lapin és Florinszkaja Muzil, Dosztojevszkij, illetve Puskin munkásságának 
tanulmányozásakor figyel fel a szerzők „nedoszkazannoszty”-ra, „neopregyelennoszty”-ra tett kísérleteire. 
(ЛАПИН С., ФЛОРИНСКАЯ М. (ЛАПИНА) Поэтика недосказанности (Музил, Достоевский, Пушкин). В.: 
Стих, язык, поэзия памяти Михаила Леоновича Гаспарова. Изд. центр Российский гос. гуманитарный 
ун-т, M., 2006.) 
211 КЛЮЕВ Е. В.: Опыт дефиниции стилеобразующих категории литературного сказа. // 
Филологические Науки, 1979, No.4., 40–44. 
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szövegrészek kiegészítésén keresztül valósulhat meg. A „nyedoszkazannoszty” 

ugyanakkor az archetipikus elemzés felől is lényeges, mivel a tudattalan működését jelzi: 

azt nem mondjuk ki, hallgatjuk el, nyomjuk le a tudatalattiba, ami a leginkább foglalkoztat 

bennünket. E megközelítés felől a „nyedoszkazannoszty” jelenségéhez sorolhatók 

Sztratyilatov félelmei, amelyeknek sem álmában, sem ébren nem tud hangot adni, 

mindhárom álom végén félelmében torkaszakadtából üvölt. A „nyedoszkazannoszty” 

Sztratyilatov jellemének ismeretében a tudattalansággal is összeköthető: Sztratyilatov 

gondolkodás nélkül, reflex-szerűen, ösztönösen viselkedik. Iljin Remizov munkásságáról 

szóló tanulmányában olvashatjuk, hogy „Remizov hőseinek nincs akarata, léteznek, de 

nem cselekszenek […] létük statikus […] ha mégis cselekszenek valamit, annak nincs meg 

a lelki háttere […] vagyis a fabula nem a hősökben rejlik […] ha történik valami, az 

véletlen, nincs fejlődés, nincs dráma.”212 Továbbá Sztratyilatov anekdotáiról és tréfáiról 

sem értesülünk szó szerint, ezek sincsenek szövegszerűen kimondva, ahogy nem 

értesülünk a templomban elmondott imákról sem. Az elhallgatás, ki nem mondás funkciója 

az elbeszélés egészét tekintve a narrátor már-már pletykaszerű, legapróbb, a legtöbb 

esetben érdektelen és felesleges részleteket rejtő leírását lenne hivatott ellensúlyozni. 

Azonban sem a kimondott, sem a ki nem mondott részletek nem telítődnek meg 

tartalommal, az elbeszélés stílusa éppolyan felszínes marad, mint maga Sztratyilatov.  

Sklovszkij írja Remizov Oroszország írásokban (Россия в письменах) című műve 

kapcsán, hogy „Remizov szüzsé és emberi sors nélküli művet akar létrehozni, ami csak a 

koncepcióra építkezik.”213 Meglátásunk szerint ez a megállapítás a Szűnni nem akaró 

dobpergés című elbeszélésről is joggal állítható: szüzsé-nélküli, hiszen a cselekményesség 

csak látszat, Sztratyilatovval semmi lényeges nem történik, úgy is fogalmazhatunk, hogy a 

történések ellenére sem történik vele semmi, nem megy keresztül lényegi változáson, 

ugyanolyan kisember marad, mint volt. Mint azt a típusábrázolás résznél kifejtettük, 

Sztratyilatov maszkok mögött él, személyiséggel nem rendelkezik, ez a megfigyelés 

összecseng Sklovszkij „sors nélküli” megfogalmazásával.  

Megfigyeléseink és a különböző elméletek egymás mellett alkalmazhatósága alapján az 

bizonyossággal kijelenthető, hogy az elbeszélés narratíváját nem is egy egyértelműen 

                                                           
212 ИЛЬИН И. А.: Творчество А. М. Ремизова. В.: ИЛЬИН И. А.: Собрание сочинений: В 10 т. Рус. кн., 
М., 1993–, Т. 1., 316. 
213 ШКЛОВСКИЙ: Zoo, или Письма не о любви. neten: http://www.marie-olshansky.ru/ct/zoo.shtml, utoljára 
megtekintve: 2016. június 13. 09:55. 
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meghatározható, jellemmel, névvel, egyedi véleménnyel és világlátással rendelkező, de 

nem is a szkáz beszédmódban megszokott egyszerű beszélő uralja. Alakja ennél jóval 

összetettebb. A szöveg azonban, mint az elemzés mutatja, tartalmaz olyan elemeket, 

amelyek azt a szkáz beszédmódhoz kötik. Egyetértünk Kozsevnyikovával, hogy a műnek 

szkázos színezete van, az egyértelmű alkotóelemek hiánya ellenére. Jelen mű esetében 

ugyanakkor nem gondoljuk, hogy a narrátor a szerző egyik maszkjaként működő entitás 

volna, erre utaló jeleket a szöveg meglátásunk szerint nem tartalmaz.  

 

Leonov: Egynémely epizód, melyet Andrej Petrovics Kovjakin jegyzett fel Goguljov 

városában 

 

A beszédmód kapcsán jelen mű214 több szempontból is érdekes. Többszintű narratív 

szerkezettel bír: az előszó erejéig jelen van egy elsődleges vagy külső narrátorként 

interpretálható entitás, akihez később Kovjakin, az események narrátora (krónikása, 

feljegyzője) kétszer is kiszól: „az elnevezésre ügyet se vessen” (118) és „Először is ezt ne 

felejtse el” (138). A külső narrátor szerepe kettős: ő felel Kovjakin feljegyzéseinek 

kiadatásáért, és vesz részt magában a narratívában is mint referens személy. Már ez a 

viszonyrendszer is, nevezetesen a narrátor, a hallgatóság és a beszéd tárgyának együttes 

megléte a szkáz beszédmódhoz köti a művet. Az előszó és Kovjakin levele felfedi a két 

narrátor közti viszony minőségét is: ismerik egymást, barátok. Narratológiai szempontból a 

két narrátor között lényeges különbség, hogy az előszó írójának sem nevét, sem 

személyiségét nem ismerjük meg, míg az események narrátora névvel és személyiséggel 

rendelkezik. Kovjakin alakját tehát az is különlegessé teszi, hogy nemcsak résztvevője, de 

feljegyzője, narrátora is az eseményeknek. Továbbá, ennél a műnél egyértelműen 

fontosabb az elbeszélés-aktus, mint az elbeszélt történés. Ezt az észrevételt olvashatjuk 

Bahtyinnál is: „a mű úgy épül fel, hogy azt nem a fabula határozza meg, hanem egy másik 

pillér, amit a feljegyzés irodalmi módszere segít”.215 Meglátásunk szerint az epizódokban 

elmesélt események eseménytelenek, és épp ez az, ami a figyelmet magára az elbeszélésre 

irányítja rá. Ennek a problémakörnek a körbejárásához az esemény, eseményesség, 

                                                           
214 LEONOV L.: Egynémely epizód, melyet Andrej Petrovics Kovjakin jegyzett fel Goguljov városában. In.: 
LEONOV L.: Utolsó kirándulás, Európa, Bp., 1982. Az oldalszámokat a szövegben zárójelben közöljük.  
215 БАХТИН М. М.: Записи лекций по истории русской литературы. В.: БАХТИН М. М.: Собрание 
сочинений в 7-и томах. Русские словари, М. 2000, Т. 2., 387. 
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elmondhatóság (tellability) fogalmak koncepcióba emelését, továbbá az epizód és az 

esemény fogalmak tisztázását és lehetőség szerinti elkülönítését is szükségesnek érezzük.  

Az esemény (event) az állapotváltozás különleges fajtája, melynek előfeltétele Schmid216 

meghatározásában a tényszerűség (factivity) és az eredményesség (resultivity): eseményről 

abban az esetben beszélhetünk, ha az a narratív szövegen belül beteljesedik. Emellett 

Schmid a relevancia, a megjósolhatatlanság, a perzisztencia, a visszafordíthatatlanság és az 

egyszeri megtörténés kritériumát határozza meg az állapotváltozás szükségszerű 

feltételeiként. Hühn217 egyenesen esemény-narratíváról beszél, amelynek megkülönböztető 

jegye a folyamat-narratívához képest a meglepő, meghatározó fordulat, a várható 

forgatókönyvtől való eltérés. A két narratívához két eseménytípus tartozik: a mindenféle 

állapotváltozást, és a speciális, a normálistól eltérő változást jelölő esemény. Schmid az 

orosz irodalmat véve alapul történelmi áttekintést is ad az esemény, eseményesség 

fogalmak tárgyalásakor. Megállapítja, hogy eseményességről a 19. század elejétől 

beszélhetünk, ekkor az esemény a szereplő belső, mentális állapotváltozását jelenti. Míg 

Turgenyevnél a hősök képtelenek a változásra, addig Dosztojevszkij és Tolsztoj hősei 

mentális folyamatokon és hatalmas változásokon mennek keresztül. Csehov prózájában jut 

érvényre először, hogy az eseményesség és az elmondhatóság nem feltétlenül esik egybe. 

Elmondhatóság alatt azt értjük, amit érdemes elmondani, az elmondhatóság általában 

egybeesik az eseményesség meglétével. Csehov művei Schmid szerint épp a mentális 

változással megfeleltetett eseményt vonják kérdőre, és mivel a hősök képtelenek a 

változásra, ezért az írások az esemény létre nem jöttének okairól, az elkerülés módjairól 

szólnak.  

Mivel a mű címe az epizód fogalommal él, ezért a vizsgálat tárgyát képezi az is, hogy az 

elmesélt epizódok események-e. A mű olvasása közben végig azzal szembesülünk, hogy 

olyan, a narrátor által jelentősnek nevezett történéseket olvasunk, amelyek a külső 

szemtanú, azaz az olvasó vagy a feltételezett hallgatóság számára lényegtelennek tűnnek. 

A Kovjakin által elmondott események meglátásunk szerint leginkább relevanciájukban 

sérülnek, melyeket Schmid alanyfüggő és kontextus-érzékeny kategóriának tart. 

Hozzáteszi, hogy egy állapotváltozás relevanciáját, azaz a narratív világban betöltött 
                                                           
216 SCHMID W.: Eventfulness as a narratological category. 
neten:http://cf.hum.uva.nl/narratology/a07_schmid.htm#_edn2, utoljára megtekintve: 2016. június 15. 13:04. 
217 HÜHN P.: Eventfulness in Poetry and Prose fiction. neten: http://cf.hum.uva.nl/narratology/a07_huhn.htm, 
utoljára megtekintve: 2016. június 15. 13:46. A témáról részletesen a Handbook of Narratology kötetben 
olvashatunk: HÜHN P., MEISTER J. C., PIER J.(ed.): Handbook of Narratology. De Gruyter, Berlin, 2009. 
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jelentőségét a szereplők, a narrátor, de akár az absztrakt szerző és az absztrakt olvasó is 

értékelheti. A relevancia mögött egyéni koncepciók és értékrendek állnak, ami rögtön meg 

is nehezíti a relevancia megállapíthatóságát. A szkáz beszédmód felőli megközelítést 

alkalmazva úgy is értelmezhetjük a relevanciától való elmozdulást, hogy az eseményesség 

magában az elmondásban ölt testet, teljesül be.  

Azt látjuk tehát, hogy Kovjakin szubjektív megítélése és az események objektív fontossága 

szemben állnak egymással. Ezt már barátjához írott levelében is megfigyelhetjük: „Nincs 

nálunk semmiféle különleges újság” (114) – vezeti be Kovjakin a Goguljovban történteket. 

Majd olyan változásokról számol be, melyek számára lényegtelennek, míg a külső 

szemlélőnek jelentősnek tűnhetnek, hiszen megfordíthatatlan változásokról számolnak be: 

„Gyiscs […] meghibbant, Pcsolkinék kutyája megveszett […] Szenovalovot, az 

elnökünket, leváltották […] Most mindenért adót szednek.” (115). Kovjakin véleménye 

szerint azonban mégsem változott semmi: „Ez az egész, bocsásson meg. Így élünk mi – és 

civilizáció változatlanul semmi.” (115). Kovjakint nem a felszíni történések érdeklik, 

másféle változást vár, számára az esemény még a 19. század elejére jellemző, belső, 

mentális, lélekben végbemenő változást jelenti, ez az, amit nem tapasztal Goguljovban: 

„De mi nem zúgolódtunk, elcsendesedtünk és hallgatunk” (115). Eltérés van Kovjakin 

elvárása és aközött, amit megfigyel, észlel. Szintén Schmidnél olvashatjuk, hogy az 

esemény a századfordulóra és a 20. század elejére már devalválódik, a mindennapi élet 

történéseivel egyenlő. A remélt, vágyott és a tényleges valóság közti disszonanciát éli meg 

Kovjakin az események narrálásakor, amelynek gyökerét abban látja, hogy „A régi 

goguljovi fajta mind kiveszett” (115).  

Lényeges az eltérés a külsődleges narrátor és a Kovjakin által adott címek között, ami 

szintén rávilágíthat az epizód Kovjakin felőli és egyéb nézőpontból történő 

megközelítésekre. A mű fő címe, az Egynémely epizód… hangsúlyozza, hogy Kovjakin 

feljegyzései mellékesemények. Az epizód a cselekményt, történést nem befolyásoló, de 

érdekes esemény. Andrusko tanulmányában218 az epizódot a monologikus tudat 

egységének nevezi, amivel Kovjakin beszédmódját ismerve – miszerint saját gondolatait 

közli saját nézőpontját előtérbe helyezve – egyet is értünk.  

                                                           
218 АНДРУШКО Ч.: Сказ в повести и в романе двадцатых годов: Л. Леонов, А. Неверов, И. Бабель. Wyd-
wo nauk. UAM, Познан, 1987. 



116 
 

Az előszóban barátja Kovjakint locsogónak jellemzi, olyannak, aki különösebb 

mondanivaló nélkül beszél, fecseg. Ez az értékelés megkérdőjelezi az események és 

epizódok fontosságát, és szembenáll az elhallgatott, ki nem mondott gondolatokkal, a 

befejezetlen mondatokkal. Az epizód szót a szöveg összesen tizenhét219 esetben használja: 

központi helyet foglal el a címben, és az előszóban is, de epizódoknak nevezi Kovjakin 

levelében azokat a történéseket is, amelyek csütörtökönként esnek meg. Születését és a 

város ünnepeit is epizódnak nevezi, „nevezetes” epizód a harang felhúzása és Sz. I. 

esküvője is, utóbbi kiváltképp azért, mert télen történik. A forradalom beállta után „vad 

epizódnak” nevezi két „sötét elem” elfogatását, majd kényszerű szabadon bocsájtását (Az 

élet további eseményei). Az „élet epizódjának” nevezi, hogy Obuvajlót pont az ágyékán 

érte a lövés, de ugyanezt a szófordulatot használja, amikor önmaga ismertségére céloz. És 

végül epizódoknak nevezi Kovjakin azon új értesüléseit, miként az ember a majomtól 

származik. Két olyan feljegyzés van, melynek címében szerepel az epizód szó: Epizód 

arról, miként találtam egy régi ágyút  és Jótevőm, K. G. Zvorikin halálának epizódja.  

Emellett magában a műben Kovjakin is ad három támpontot az epizód meghatározásához. 

„Mint már említettem, magas állású személyek egyszer sem látogattak el hozzánk. Csupán 

egyetlen alkalommal, akkor is éjszaka […] Ez azonban voltaképpen nem epizód” (133). 

Nem epizód, mert noha a várt esemény megtörtént, annak szemtanúi nem voltak. A 

következő helyen az epizód akkor ér véget, amikor Kovjakin színre lép, amikor az ő 

szerepének fontossága megemlítődik: „Akkor az egyházfő csodálkozva kinyilvánította: 

«Micsoda giga!» Eddig az epizód.” (136) Vagyis az epizód az és addig tart, amíg 

elbeszélője szerepet kap benne, ami egyértelműsíti az epizód megítélésének, 

lehatárolásának teljes mértékben szubjektív voltát. Ezt alátámasztja az az ellentmondás is, 

hogy maga a történés – az egyházfő átvonulása a városon – itt válik izgalmassá, 

eseményessége ezen a ponton kezd el növekedni: az ujjongástól megbokrosodnak a lovak, 

az egyházfő majdnem életét veszti. De ez Kovjakin számára már nem tartozik bele az 

epizódba. Ugyanakkor az „epizód” szót Kovjakin használja a tragikus fordulat 

szinonimájaként is: „És ekkor történt az epizód. Láng csapott elő és valami fekete 

egyenesen az arcába repült.” (161). Még fontosabb, hogy Kovjakin egy „jelentős nem 

említett „epizód” kétségtelen hatására” hagyja el Goguljovot. Erre való utalás két helyen 

történik a levélben, mindkét mondat befejezetlen, három ponttal lezárt: „A tudósok száma 

                                                           
219 A vizsgálatnak ennél a részénél kivétel nélkül az orosz szövegre támaszkodunk, mivel a magyar fordítás 
nem mindig szószerinti.  
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is megfogyatkozott…” (115) és „A következő csütörtök is kecsegtet valamivel, furcsa 

véggel, furcsa helyen…” (116). A szöveghelyek alapján az epizód elsődleges 

kritériumaként a fontosságot állapíthatjuk meg, melynek megítélése minden esetben a 

szubjektivitással párosul. Amennyiben az epizód definíciójából indulunk ki, ezeket a 

történéseket lényegtelennek kéne értékelnünk, látjuk azonban, hogy számos olyan történést 

nevez Kovjakin epizódnak, amelyben önmaga szerepét hangsúlyozza, és melyek éppen 

ezen tényezőnél fogva válnak az ő szemszögéből fontossá.   

Az „esemény” szó ezzel szemben csak kilencszer szerepel a műben: esemény például az, 

amit megjósol előre Goguljov egyik híres embere. Ahogy Kovjakin azt is eseménynek 

nevezi, hogy megszületett. Mint írja az Amfiholij érsek átutazik városunk mellett című 

feljegyzésben: „Az élet legfontosabb eseményei valahogy többnyire a nyárra estek. […] 

Éppen ezért minden eseményt […] nyáridőre sűrítettünk.” (133), azaz a címben megjelölt 

rangos személy megjelenése egyértelműen esemény. Eseménynek értékeli Kovjakin azt is, 

amikor megmentette a várost a tűzvésztől. De az esemény szó szerepel a forradalom 

témáját bevezető Az élet további eseményei feljegyzésének címében. Érdekes továbbá az is, 

hogy a háború kitörését követően Kovjakin „az élet semmiféle eseményében” (182) nem 

vett részt.  

 

Visszatérő motívum, hogy a feljegyzések hosszasan számolnak be egy történésről, amely 

aztán mégsem úgy alakul, ahogy Kovjakin számít rá, ahogy felvezeti, vagy a címmel 

ellentétben másról, általában Kovjakin érzéseiről szól. Ilyenre példa az Epizód arról, 

miként találtam egy ágyút című feljegyzés: Kovjakin ugyan tényleg talál egy ágyút, de 

kiállítatni nem tudja, az érdemrendet nem kapja meg, vagyis igyekezete kudarcba fullad. A 

feljegyzés sokkal inkább szól arról, hogy őt nem becsülik meg eléggé: „Kár, mert a 

lakosság ilyesfajta cselekedeteit, mint az enyém, nyilvánosan kellene megdicsérni.” (147). 

A feljegyzés lényegi része pedig a közte és Kulikov szerpap közti konfliktusról számol be. 

De ugyanígy az elmesélendő és a ténylegesen elmesélt arányának elmozdulását 

figyelhetjük meg az Amfilohij érsek átutazik városunk mellett című feljegyzés kapcsán. 

Kovjakin beszámol az érsek utazása miatt alapított bizottság sikertelenségéről, a 

rendőrfőnök feleségének báljáról, macskáiról, és az érsek átutazását röviden, mintegy 

mellékesen említi meg, saját szerepét hangsúlyozva. Jellemző Kovjakin beszédmódjára az 

is, hogy a logikusan kifejtett gondolatmenetet nem odaillően, okoskodással fejezi be. 

Tyerljukov feltalálásának sikertelenségéről számol be a Hogyan veszett oda Dmitrij 
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Tyerljukov dicsősége című feljegyzésben, ahol a felsülés és a tragédia okát így láttatja: „a 

tudomány tönkretett egy embert. Ám mégsem szabad efféle dolgokat ilyen hevenyészve 

intézni. Ha már feltalált valamit, akkor arrébb kell húzódni!” (162). Azt látjuk tehát, hogy 

éppen a definíció szerinti mellékesemény lép elő eseménnyé, és a valódi történést hordozó 

eseményt tünteti fel Kovjakin kevésbé lényegesként. Ez a tény is alátámasztja, hogy 

Kovjakin tipikus szkáz-elbeszélő: egyszerű kisember, aki a körülötte történteket a saját 

szemszögéből mutatja be, saját korlátolt tudásának határain belül magyarázza. 

Az elsődleges cím felveti azt a kérdést is, hogy mi – ha van egyáltalán – a lényegi történés 

a műben. Úgy gondoljuk, az igazi cselekményt éppen azok a fejezetek rajzolják ki, 

amelyek nem egy konkrét eseményről szólnak, hanem Kovjakin kétségeit, gondolatait 

tükrözik. Ezeket Az élet további eseményei, Az élet folytatása, A lelkem riadalma és az 

1920. március 16. napja című feljegyzések tartalmazzák. Már címük is eltér a többi 

feljegyzés címétől, melyek a leírt esemény összefoglalását adják: Hogyan veszett oda 

Dmitrij Tyerjlukov dicsősége vagy Az igen tisztelt Sz. I. lakodalma. Ezek a feljegyzések, 

mint a típusábrázolás résznél is írtuk, az 1917-es forradalomról, az azt követő 

változásokról szólnak. Elmondható, hogy az események megfelelnek Schmid 

meghatározásának: tényszerűek és eredményesek, de jelen műben nem rangosabbak, 

lényegesebbek az epizódként fémjelzett történéseknél. Meglátásunk szerint itt is az a 

fecsegésből eredő következetlenség, végiggondolatlanság uralkodik, amely Kovjakin egész 

beszédmódját jellemzi. Lényeges eltérést ugyanis a szöveghelyek alapján „esemény” és 

„epizód” között nem vélünk felfedezni, Kovjakin szinonimaként használja a két fogalmat. 

Ezt támasztja alá Bahtyin, aki szerint az események eseménytelensége a fontos és a nem 

fontos megkülönböztetésének hiányában érhető tetten, „ami jellemzője a krónikának. 

Leonov a krónikát igyekszik újrateremteni, de modern kivitelben, és azt megmutatni, hogy 

nincs törés fontos és nem fontos között. Felhúzzák a harangot, az leesik, egy ember 

meghal, de ezt békésen írja le, ez a részlet eltörpül és elvész a többi részlet között.”220 

Bahtyin szerint Leonov éppen ezzel a koncepcióval a háttérben kívánja az életnek azt a 

valós realitását bemutatni, ahol minden ugyanolyan. 

Mivel mind az előszó, mind az epizódok, de az eseményesség megállapításakor is 

Kovjakin a kulcsfigura, érdemes áttérnünk beszédmódjának részletes jellemzésére. 
                                                           
220 БАХТИН М. М.: Записи лекций по истории русской литературы. В.: БАХТИН М. М.: Собрание 
сочинений в 7-и томах. Русские словари, М., 2000, Т. 2., 388. 
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Kovjakin írói stílusát vizsgálva megállapíthatjuk, hogy éppen úgy ír, ahogy mesél, vagyis 

locsog, azonban a lejegyzéshez használt nyelvezet nem a spontán beszéd tükörképe, hanem 

megformált, átgondolt, „megművelt” nyelvezet, melyre jellemző többek között, hogy 

Kovjakin az alkalmazott költői képet a végletekig kibontja. Erre találunk példát Az élet 

további eseményei című feljegyzésben, ahol a tóba dobott kő képet követően társait és 

önmagát is egy-egy halfajjal azonosítja: „I. Sz. Hriscs pedig tokhal […] És ki hívja 

másképp Obuvajlót, mint sőregtoknak? Mihajlo Ivanics pedig csuszamlós folyami menyhal 

[…] Én meg egy kis kárász vagyok” (164). Ezt követően tér vissza az eredeti hasonlathoz, 

amiből kiérezhető a történelmi változások Goguljovra tett hatása: „úgy fest az egész, 

mintha mindnyájunkat kifogtak és egy vederbe raktak volna.” (164). Felvett írói stílusa 

van, szeretne úgy írni, mint a híres írók, ezen törekvése érződik ki a találónak gondolt 

hasonlatokban. De stílusa egyszerű marad: tőmondatok, suta hasonlatok, egyszerű 

igazságok jellemzik. Kovjakin beszédmódjára általában jellemző, hogy igyekszik reális, 

objektív lenni, azonban a tényleges leírást, elbeszélést érzelmei határozzák meg, 

következésképp a leírások túlzóak, romantikus és maximálisan szubjektív hangnemben 

tükrözik benyomásait.  

Tudatosan vállalt írói magatartásra utal, hogy Kovjakin kiválogatja a kiadatásra szánt 

feljegyzéseket, illetve hogy arra kéri barátját, Szkolzajev név alatt publikálja könyvét. 

Ennek indoklása is az írói attitűdhöz köthető: egyrészről Kovjakin harmonikusabb és 

figyelemfelkeltőbb nevet szeretne, másrészről védve is érzi ezáltal magát az esetleges 

támadások elől. De ennek jele a feljegyzések megszerkesztettsége is: a feljegyzéseket egy 

eposzi segélykérés formájában megírt Kezdőversike vezeti be, ezt követi a város, majd 

Kovjakin személyének összefoglaló bemutatása. Ezután a feljegyzések kronologikusan 

követik egymást. Az utolsó feljegyzést leszámítva minden írás címmel rendelkezik. 

Kovjakin írói minőségéhez tartozik az is, hogy a feljegyzések nemcsak a történések 

(epizódok és események) próza formában megírt átadását tartalmazzák, hanem különböző 

műfajú verseket – gúnyvers, kuplé, óda és szerelmes versek – és egy kérvényt is. A legtöbb 

verset Kovjakin Natasához írja (N. P Szuropovának Amikor elköltözött Barnaulba, 1890. 

okt. 15- én): szerelme ébredéséről a lány iránt, fájdalmáról, hogy Natasa már nem 

Goguljovban él (Levél Natasának Barnaulba), Natasa kislányának születése kapcsán és 

Natasa halálának alkalmából. 

Verset ír a harang felhúzásakor, ezzel a verssel is ellenségeiknek akarja bizonyítani 

Goguljov nagyságát. Szatirikus hangnemű verset ír a várost bemutatandó. Ír gúnyverset 
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Vaszilov karnagyról, aki részegségében társában az ördögöt vélte felfedezni és elrohant, 

továbbá Kulikov szerpapnak, mert nem engedi a Kovjakin által talált ágyút kiállítatni. A 

gőzfürdő bezárásakor kuplét ír, Zvorikin halálakor ódát, s noha a Lelkem riadalma című 

feljegyzésben ráébred, minden verse badarság, mégis verssel köszön el Goguljovtól is, 

dicsérve Goguljov természeti szépségeit. Címnélküli versbetét szerepel emellett a Milyen is 

Goguljov városa című feljegyzésben az ellenségeknek címezve. A tűzoltó, Sz. I. esküvőjén 

pedig dicsőítő verset rögtönöz. A versek két csoportba oszthatók: vagy az alkalom szüli a 

verseket, vagy Kovjakin vall legmélyebb érzéseiről bennük. Míg a feljegyzések, noha 

szintén beszámolnak Kovjakin érzéseiről, tényszerűek próbálnak maradni, a versek 

egyértelműen Andrej Petrovics érzelmeinek adnak hangot: „Versikéket is faragok […] 

csak érzelmi felbuzdulásomban. A lelkem rászomjazik, és akkor írok.” (126). A prózai és 

poétikai betétek váltogatják egymást, feltételezhető, hogy Kovjakin célja érzelmei 

kifejezése mellett a kötet érdekesebbé tétele is.  

A versek mellett találunk még egy kérvényt is a feljegyzésekben, melyet Kovjakin „a 

kíváncsiság kielégítése végett” (172) közöl. Számunkra ez az írás azért lényeges, mert 

Kovjakin egyszerű, hétköznapi gondolkodása leginkább ebben a kérvényben tükröződik. 

Logikus felépítésű levél, melyben Kovjakin a Nogaj-halmon tervezett kaszárnya felépítése 

ellen szól. Az érvek azonban, amelyeket felsorol, nem a tárgynak megfelelőek: kopár a 

vidék, nincs szükség katonákra, hadakozni, ölni rossz és felesleges. A kérvény csúcspontja, 

hogy noha kisembernek tartja magát („Kisember vagyok én, a nevem se tekintélyes”, 173), 

kioktatja a kormányzót a vérontást illetően, és tanácsot ad arra vonatkozóan, mit építsenek 

a kaszárnya helyett. A felsorolt érvek mellett a kérvény hangneme sem megfelelő, ez 

leginkább az utószóban érhető tetten: „Hallottam én, hogy szabad idejében melegházzal 

foglalatoskodik […] Könnyekig meghatnak ezek a paradicsomok!” (174).  

Kovjakin az írást hivatásának tekinti, feladatának tartja, hogy a Goguljovban történteket 

megörökítse az utókor számára. Éppen ezért jelentős, hogy a háború kitörését követően a 

falra kezd írni. Az előszó mellett, ahol Bibin értesülését olvashatjuk, miszerint Kovjakin 

„ujjával holmi vonalakat rajzolgatott a füstös falra” (113), Kovjakin is megemlíti a falírást 

a Találkozás Feofannal, a szökött szerzetessel című feljegyzésben: „és ceruzával felróttam 

a falra: «El ne felejtsek találkozni Feofannal»” (186). A találkozás az ontológiai kérdések 

miatt lényeges Kovjakin számára, de Bibinnek is azt válaszolja, hogy falíráskor az élet 

értelmét keresi. Jóllehet, a tényleges, betűkkel történő, papírra vetett írást az utolsó 
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feljegyzést követően elhagyja, mégis ez marad számára az a csatorna, közeg, amelyen 

keresztül támpontot próbál keresni a magából kifordult, új világban.  

A beszédmódhoz tartozóan érdemes azoknak a szöveghelyeknek is figyelmet szentelnünk, 

ahol Kovjakin valamit nem mond el, elhallgat. Mivel a ki nem mondást 

(nyedoszkazannoszty, unnaratable) Remizov műve kapcsán részletesebben ismertettük, itt 

kizárólag a konkrét szöveghelyekkel foglalkozunk. Ilyen például, amikor Kovjakin Natasa 

iránti szerelméről vall: „Még írnom is nehéz erről” (125). Vagy: „Az embereket ok nélkül 

nem sértem meg, mint egyes emberek, akikről most hallgatok” (124). Betetőzése a nem 

írásnak és nem beszélésnek – mely kettő nála valójában egy –, hogy beletörődik „abba, 

hogy az emberi feledés árnyékában állok, hallgatok és figyelek” (126). És a ki nem 

mondás homálya fedi azt az indokot is, amiért Kovjakin elhagyja Goguljovot. Erre utal a 

„nem említett epizód” szókapcsolat az előszóban és a Kovjakin levelében álló befejezetlen 

mondat: „A következő csütörtök is kecsegtet valamivel, furcsa véggel, furcsa helyen…” 

(116). A példák alapján és a feljegyzések ismeretében arra a megállapításra juthatunk, 

hogy Kovjakin éppen a lényegi dolgokról nem beszél, mert nem tud vagy nem akar 

beszélni, ez áll szemben a jelentéktelen, részletesen leírt történésekkel. Írása, beszéde így 

semmit mondássá válik.  

A típusábrázolás résznél már kitértünk arra, hogy eltérés van aközött, amit Kovjakin állít 

és ahogyan azt követően viselkedik. Konkrét példáink az ördögben való hit és a 

babonásság voltak. Kovjakin beszédmódját és a mögötte meghúzódó gondolatmenetet 

nevezhetjük következetlennek, ellentmondásosnak. Narratológiai szempontból az említett 

részek ugyanakkor azért érdekesek, mert ezen kiemelések alapján láthatjuk legjobban az 

absztrakt szerző működését: noha az egyértelmű és egyetlen narrátor Kovjakin, kijelentései 

és tényleges viselkedése mégis megkérdőjelezik azt, amit önmagáról állít. A jelenséget, 

hogy az elbeszélő-narrátor mást mond, mint ami van, a szkáz beszédmódhoz köthetjük, 

ezzel találkozunk többek között Zoscsenko műveiben.  

Mint már más művek esetében is, az intertextusokat most is a beszédmód vizsgálatánál 

tárjuk fel. Az előszó és az abban történő hitelesítés, továbbá az eseményeket elbeszélő 

narrátori alak levelének közlése Puskin Belkin elbeszélései című művét emeli be 

intertextusként. A kisregény szerkezete és az allúzió együttesen olyan narratológiai 

kérdéseket vet fel, mint a hitelesítés, az elsődleges és másodlagos narrátor megbízhatósága, 

az elmondott történetek hitelessége. Mint már fentebb utaltunk rá, a feljegyzéseket 
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megelőző előszó funkciója a figyelemfelkeltés, az értelmezési fókuszpontok kijelölése. 

További intertextusként működik a Gogol poétikájával történő felelgetés. Rögtön a vidéki 

kisváros neve, Goguljovo, hangzása alapján Gogol nevét is asszociálhatja. A városnév-

adás kapcsán hasonlóságot vélünk felfedezni Gorkij Okurov városka című műve és jelen 

mű között, hiszen mindkét városnév fiktív. Az Okurov elnevezés a ködösséget, sötétséget, 

az elmaradottságot jeleníti meg a szó jelentése által, Goguljovo Kovjakin tudósítása és a 

város történelme szerint hadnagyáról kapta nevét. Boguszlavszkaja221 Leonov prózáját és a 

konkrét művet Gorkij prózájához az alapján állítja egymás mellé, hogy szerinte Leonov 

Goguljovval ugyanazt a sötétségében, elmaradottságában megmaradt okurovi Ruszt 

ábrázolja, mint Gorkij az Okurov városkával.  

Leonov emellett Dosztojevszkij korai műveit használja fel, abból is a kisemberekre, 

Gyevuskinra, Goljadkinra, Pokorszkijra koncentrál. Ugyanakkor Bahtyin222 hozzáteszi, 

hogy Leonov huszadik századi alkotóként ír, megközelítése nem szentimentális, hanem 

szociológiai és pszichológiai szempontú. Az Egynémely epizód kapcsán írja, hogy „Leonov 

stílusa és nyelve megfeleltethető azzal a világgal, amit ábrázol. A hősök összevisszasága az 

ábrázolás összevisszaságán keresztül jelenik meg, befejezetlenségük ugyanúgy kifejeződik 

a stílusban, mint a hősök lelkében.”223 Ugyanígy Bahtyinnál olvashatjuk, hogy Leonov 

Gogolból és Leszkovból is táplálkozik, mindhárman a provinciális életről írnak reálisan. 

De „Leonovnál nincs szatíra, mint Gogolnál, és nincs heroizáció, mint Leszkovnál, csak a 

provinciális világ egyszerű ábrázolása van.”224 Az Egynémely epizód továbbá hasonlít 

Gogol Pétervári elbeszéléseire, szerkezetének töredékessége miatt. A két írót a 

fantasztikum is közelíti egymáshoz, noha Leonovnál már nem beszélhetünk tiszta 

fantasztikumról, mint Gogolnál, de prózájában találunk afelé hajló elemeket.225  

 

 

 

                                                           
221 БОГУСЛАВСКАЯ З. Б.: Леонид Леонов. Сов. писатель, М., 1960. 
222 БАХТИН М. М.: Записи лекций по истории русской литературы. В.: БАХТИН М. М.: Собрание 
сочинений в 7-и томах. Русские словари, М., 2000, Т. 2., 213–412. 
223 БАХТИН: там же, 386. 
224 БАХТИН: там же, 387. 
225 
АНДРУШКО Ч.: Сказ в повести и в романе 20-х годов: Л. Леонов, А. Неверов, И. Бабель. Wyd-wo 

nauk. UAM, Познан, 1987. 
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Leonov: A kisember vége 

 

Már a kisregény226 első olvasatakor szembetűnő a narrátor beszédmódjának 

emelkedettsége, amit természetszerűleg összekapcsolhatunk azzal a közeggel, amelyben a 

mű főszereplője, Fjodor Andrejics Liharjov mozog. Éppen ezért az analízis során az egyes 

szólamok vizsgálata válik elsőrendű kérdéssé. Feladatunk nemcsak a narrátori és a 

főszereplői szólamok megkülönböztetésének és esetleges egybeesésének megállapítása, 

hanem a szólamokban megjelenített régi és új világ nyelvének, poétikájának feltérképezése 

is. Véleményünk szerint ezen pontok tisztázása ad teljes képet a mű beszédmódjáról. 

A narrátor implicit, azaz önmagáról nem nyilatkozik, az elbeszélői szöveg jeleiben, a nyelv 

expresszív funkcióiban van jelen. Viszonyát a főszereplőhöz, a történetekre vonatkozó 

véleményeit, reakcióit a szavak stílusértékének, az érzelmi-hangulati színezetnek, 

árnyaltságának vizsgálata tárja fel. A narrátor hangnemét közvetítik például a 

hangulatfestő, túlzó igék (vánszorog, тащиться; kővé mered, остолбенеет), továbbá az is, 

ahogy Fjodor Andrejics mozgását jellemzi: „Páratlan szökkenéssel, nehezen fújtatva es 

hadonászva odaugrott a váratlanul megjelenő emberhez” (5). Megjelenésének furcsaságára, 

idegenségére a következő narrátori közlés ráerősít: „Ám az ugrás parabolája szemlátomást 

oly hihetetlen volt, Fjodor Andrejics ábrázata pedig oly vérszomjas, hogy  […] [az] ember 

vadul futásnak eredt a hatalmas és megveszekedett ember elől” (5). Ugyanez az idegenség 

érezhető Fjodor Andrejics testvérének, Jelenának jellemzésekor is: „Jelena Andrejevna 

kora ifjúsága idején szomorú volt, de lelkében nagyon is élni vágyó, mint minden szomorú 

leány […] szabad verseket írt a csillaghomlokú királyfiakról és más effélékről” (10). Ezt a 

távolságtartást tetőzi a lány öngyilkossági kísérletének elbeszélése: „a sínekre feküdt. A 

vonaton éppen akkor romlott el valami, és a mozdony vagy negyven lépesnyire torpant 

meg a sínen fekvő lánytól. Minden annyira nevetséges és visszás volt, hogy kijózanította a 

lányt.” (11). Az intertextuális kapcsolat itt is egyértelmű, Tolsztoj Anna Karenina című 

művét jelöli ki viszonyítási pontként. A két mű összekapcsolódását és általában a 

különböző intertextusok értelmezésre tett hatását lejjebb fejtjük ki.  

A narrátorról a fentieken túlmenően megállapíthatjuk, hogy az értelmiségi réteghez 

tartozik, feltehetően ugyanahhoz, mint Fjodor Andrejics, amit a mondatszerkezetek, a 

                                                           
226 LEONOV L.: A kisember vége. In.: LEONOV L.: A csavargó. Elbeszélések. Európa, Bp., 1965. Az 
oldalszámokat az idézetek után a szövegben zárójelben jelezzük. 
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szóhasználat támaszt alá. A mondatok hosszúak, többszörösen összetettek, bonyolult, 

esetenként túlbonyolított szerkezetűek: „Talán úgy is leírhatnánk, hogy szökellt, ha ez nem 

mondana ellent Fjodor Andrejics külsejéről és lelkiállapotáról alkotott elképzeléseinknek.” 

(6). Az idézet ezenfelül hangsúlyozza a narrátor és Fjodor Andrejics közti távolságot: a 

mondatban megjelenik a narrátort és körét, azaz az elbeszélés hallgatóságát egyértelműsítő, 

kijelölő mi személyes névmás. A narrátor kritikusan közelít Fjodor Andrejicshez, mind 

kinézetében, mind jellemében különcként ábrázolja, amit a narrátori megfigyelés mellett az 

egyes főbb szereplők, így Jelena, Jolkov és Muholovics hozzászólásai is megerősítenek. 

Jelena tiszteli, ugyanakkor nem ismeri, nem érti bátyját. Muholovics hozzáállását a 

tudomány és a kultúra megszemélyesítője iránt érzett csodálat határozza meg. Jolkov 

csodabogárnak tartja Liharjovot, ezt jelzi, hogy panoptikuma legeredetibb tagjának tartja, 

és erre utal a választott becenév, a Mezoszaurusz Andrejics is, ami a professzor 

munkásságát teszi meg a személy jelölőjeként. Ugyanakkor Jolkov közönnyel reagál 

Fjodor Andrejics vallomására a ficsúrt illetően, a megváltozott történelem érthető 

következményének tartva azt. Az elbeszélés végére aztán Muholovics és Jolkov is meglátja 

Fjodor Andrejics elmaradottságát, azt, hogy képtelen az új időkkel együtt haladni. 

Muholovics ezt csak Jelena halála és a kézirat elégetése után veszi észre, Jolkov pedig 

akkor, amikor megvizsgálja a professzor húgát. Látja, hogy noha Liharjovéknak lenne 

mivel fűteniük, fagyoskodnak: „így tehát mindent fel kell tüzelni sorra, […] Lám, ott a 

falon is micsoda szőnyege van, hiszen azt is meg lehet enni.” (81). Muholovicsot derűje, 

Jolkovot praktikus szemlélete teszi arra képessé, hogy Liharjovval ellentétben a 

megváltozott életkörülmények között is érvényesüljenek: „most az a legfőbb dolog, kedves 

jó barátom, hogy ne engedjünk az önsajnálatnak, ne veszítsük el érdeklődésünket az élet 

iránt, sem a sorállásban, sem a puskacsővel farkasszemet nézve, sem a pincebörtönben… 

sehol!” (81). Nem más ez, mint az élni- és túlélni akarás parancsa, az, ami a professzorból 

folyamatában tűnik el vagy mindvégig hiányzik. A távolság tehát nemcsak a narrátor és 

Fjodor Andrejics között áll fenn, hanem jellemzi egyéb személyes viszonyait is. A mű 

végére ez a távolság  a társadalomtól és a megváltozott időtől való elidegenedéssé alakul 

át, amit a típusábrázolás résznél tematikus motívumként elemeztünk.  
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A narrátor és a főhős szólama – a szövegben számos helyen megjelenő 

véleménykülönbségek ellenére – Jakimova227 szerint cserélgeti egymást, a kettő azonban 

egynek tűnik kulturális közelségük miatt. Ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy a két szólam 

milyen mértékben fedi egymást, a professzor beszédmódját is meg kell vizsgálnunk a 

narrátoré mellett. A professzor rövid mondatokban fogalmaz, beszédét általában nem 

jellemzik az összetett mondatok, szókincse választékos, mégis sokszor goromba, 

barátságtalan feleleteket ad: „– Te, húgom, erről többet ne beszélj. Valakinek csak 

táplálnia kell engem!” (15).  Jolkovnak többször is kendőzetlenül fejti ki véleményét: „– 

Hogyhogy meghibbantunk? Ha meg akar bolondulni, ám tegye… nekem ehhez semmi 

közöm. Éppen magának kell a doktor, úgy bizony, az ördög hozott ide magához ebben az 

ostoba időben…” (24). Jolkov és a panoptikum tagjait provokálja, kritizálja verseiket, 

gondolataikat. Felülemelkedve azonban általános gorombaságán, Fjodor Andrejics együtt 

tud érezni társaival: „Liharjov szánta is, meg émelygett is. – Meg kell békélni, mert a világ 

úgy van elrendezve, hogy minden összegabalyodott. Egy forgácsot kihúznak belőle, 

összeomlik az egész – bölcselkedett ügyetlenül.” (27).  

 A szólamok tekintetében további érdekes értelmezési lehetőséget nyújt annak vizsgálata, 

hogy a viták, dialógusok során milyen felosztásban és arányban beszél a professzor és a 

ficsúr egymással. Első alkalommal a ficsúr az első fejezet végén lép be a szövegtérbe, a 

történet folyamán előbb szólal meg, mint Fjodor Andrejics, akit csak a harmadik 

fejezetben, a Jelenával folytatott párbeszédben hallunk először. Az első alkalommal 

ugyanis Liharjov nem válaszol a ficsúr köszönésére. Ezt követi, amikor a ficsúr 

Muholovics megjelenésére reagál: leszidja Liharjovot, hogy megtűri és meghallgatja 

Muholovicsot, illetve hogy rákérdez a másik lelki és életviteli nehézségeire: „– Mit meg 

nem engedsz neki, inkább kutyákat uszíts rá, a koszosra! – tette kezét csípőre nevetve a 

ficsúr. – És miféle szórakozás ez, a pszichológiának eme vizeit felzavarni!” (34). Ugyanígy 

Liharjov gondolataival lép diszkurzusba a ficsúr a jolkovi összejövetelt követően, 

mondataiban Jolkov szavai csengenek vissza. Ennél a szöveghelynél érdekes továbbá, 

hogy a ficsúr megalázó helyzetben találja a professzort, aki négykézláb épp egérre 

vadászik, ami ebben az esetben egyértelműen meghatározza a kettejük közti hierarchiát. A 

tizedik fejezetben Jelena halálát követően jelenik meg újra a ficsúr, számon kéri a 

professzoron húga iránt tanúsított viselkedését, egyértelműen a lelkifurdalást testesítve 

                                                           
227 ЯКИМОВА Л. П.: Повести Леонида Леонова 20-х годов о революции и гражданской войне как 
жанрово-тематический и семантико-поэтический цикл. Изд-во СО РАН, Новосибирск, 2007. 
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meg. Ekkor veszi rá Liharjovot a kézirat elégetésére is, ami azért lényeges, mert a 

professzor ezt követően könnyebbül meg, fogadja el a rá váró halált. Noha a kézirat 

elégetésének lehetőségére Jolkov hívja fel Liharjov figyelmét, mégis a ficsúr az, aki 

megadja az indokot a tetthez: „a nagy korok mindennél vígabban lobbantják lángra a más 

gondolataival telerótt papírokat. A tieid is idegenek őnekik, ne sajnáld hát.” (95). A kézirat 

elégetésével Liharjov valójában addigi személyiségét öli meg, így lelki szempontból már 

ezen a szöveghelyen halottnak tekinthető: Ennek következtében „azon az éjszakán 

fenséges megbékélés szállta meg végre a szívét és vele együtt az a bölcs emberség, amely 

úgy hiányzott egész életében, hogy jajszó nélkül halhasson meg” (100).  

A kézirat megsemmisítését követően a szöveg egyértelműen jelzi a professzor mentális 

halálát a neve elé illesztett „hajdanvolt” jelzővel. Az elbeszélés végén a halott Fjodor 

Andrejics kilép térből és időből, elhagyja a lakást, de a lakás ablakához nyomódva még 

visszanéz a bentről bambán kifelé bámuló régi Fjodor Andrejicsre. A lezárás rögtön két 

értelmezési lehetőséget tár az olvasó elé: Fjodor Andrejics meghalt, szelleme tekint vissza 

rá, amikor is a benti Fjodor Andrejics a valós, a kinti a képzelt. De értelmezhetjük a záró 

képet a megkettőződés elhatalmasodásaként is, amikor a szöveg Fjodor Andrejics két énjét 

egymástól elkülönítve jeleníti meg. Jakimova228 a „mentális halál” jelenségét a 

személyiségvesztésben ragadja meg. Interpretációja szerint a professzor és a többi műben 

elhunyó szereplő, így Jelena és Titusz is, nem tudnak önazonossá válni azzal, akikké lettek.  

A ficsúr a haldoklás legvégső fázisánál is jelen van, de itt az elbeszélés egészével 

ellentétben Fjodor Andrejics uralja a párbeszédet, a ficsúr csak jóváhagyja a professzor 

távozását, majd amikor elhagyják a lakás terét, a ficsúr eltűnik, Fjodor Andrejics teljesen 

magára marad. Ez egyben a végpontja is annak a fokozatos elidegenedésnek is, ahogyan 

Fjodor Andrejics önmagát zárja ki életéből és a társadalomból.  

A fert felváltva tegezi és magázza Fjodor Andrejicset, ami egy bensőséges, régóta meglévő 

ismeretségre utalhat: „– Adj’ isten – szólt szaggatottan a ficsúr, vagy másfél lépésnyire 

megközelítve Fjodor Andrejicset, és merőn bámulva az arcába, amelyet kínok 

barázdáltak.” (8). A viszonynak a közelségére utal továbbá, hogy az első fejezetet 

leszámítva a további találkozásokkor a fert mint régi ismerős köszönés nélkül bukkan fel, 

otthonosan mozog Fjodor Andrejicsnél. Ugyanezt a funkciót tölti be a „kedvesem” (milij, 

                                                           
228 ЯКИМОВА Л. П.: там же. 
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milenkij, милый, миленький) megszólítás is: „Fjodor Andrejics, én kedves barátom” (57). 

A fert beszéde sokban hasonlít Fjodor Andrejicséhez: éppúgy provokálja, kigúnyolja, 

kineveti Fjodor Andrejicset, mint ő a jolkovi panoptikum tagjait. Beszédét a hosszú 

mondatok, a beszélt nyelvi stílusjegyek, azaz a felkiáltások, a befejezetlen mondatok, a 

szórendre is jellemző spontaneitás jellemzik. Kijelentéseik stílus és hangnem 

szempontjából is hasonlóak: „Hát emberek ezek? Buborékok, az évszázados mocsár 

buborékjai, s belül bűzlenek… pontosan így van!” (58) – mondja a fert.  

Egészen más beszédmód jellemzi Jolkovot, a doktort, a panoptikum alapítóját, aki 

érthetetlenül beszél, mindennemű logika nélkül rakja egymás mögé gondolatait: 

„Egyébként az egész dolgot azért említettem, hogy az embereket leleplezzem: farkasok, 

vérengző farkasok! A vad hottentotta koponyákat gyűjt magának […] – Liharjov csak 

pillogott Jolkovra, és semmit sem értett.” (20). Mondatai befejezetlenek, félbehagyottak, 

amit a szöveg három ponttal jelez. Belekezd egy történetbe, majd megáll, gondolatait nem 

fejti ki: „No, közlöm vele, hogy aszongya, így és úgy, fiatalember!” (20). Beszéde mégis 

hatásos, mert impulzív, felkiáltásokkal teli. Ez a beszédet jellemző kaotikusság egyben azt 

az érát is megjeleníti, amelybe a szereplők a történet ideje alatt átlépnek.  

Mint már a típusábrázolás résznél megfigyelhettük, a szöveg gyakran utal egyéb 

világirodalmi és orosz művekre. Feltételezve, hogy a narrátor az értelmiségi réteghez 

tartozik, az intertextuális kapcsolódásokat tekinthetjük beszédmódja egyik elemeként is. A 

hasonmás-motívum Dosztojevszkij Hasonmás című regényét, míg Liharjov testvérének 

öngyilkossági kísérlete Tolsztoj Anna Karenina című regényét emeli be az interpretációba. 

Emellett, a mű egészét tekintve párhuzam vonható A kisember vége és Zamjatyin Barlang 

című elbeszélése között. Visevszkij229 a két mű összehasonlítását végzi el tanulmányában, 

paródiának értelmezve Leonov művét, melynek meglátása szerint elsődleges funkciója, 

hogy politikai vitaként szálljon szembe Zamjatyin művével. Visevszkij szerint Zamjatyin 

elbeszélésének középpontjában bibliai alapokra építkező régi világ áll, Leonov ezzel 

szemben a darwini elmélet felől ábrázolja az új világot. Ebből következően a Barlang 

emberi tragédiát fest le, míg A kisember vége reális eszközökkel illusztrálja a gyengébbik 

fél kihalását, akinek a helyébe a szilárd új világban érvényesülő emberi faj lép. A két világ 

ütköztetése Leonov művében a narrátor és a főszereplő szólamainak eltérésében, míg a 

                                                           
229 ВИШЕВСКИЙ A.: ’Пещера’ Е. Замятина и ’Конец мелького человека’ Л. Леонова (пародия как 
политическая полемика). // Russian Literature, 37 (1995), 127–144. 
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Barlangban az ábrázolás minőségében ragadható meg. Visevszkij szerint hasonló a két 

történet abban, hogy mindkettőben a szükséglet kielégítése (élelem, tűzifa) a konfliktus 

katalizátora, lényeges eltérés azonban, hogy Martin Martinicsot lelkiismerete nem hagyja 

nyugodni, míg Fjodor Andrejics nem talál kivetnivalót a lófej eltulajdonításában. Szintén 

polemikus célzattal szerepelnek Leonov kisregényében a stilizált, kifordított 

dosztojevszkiji hősök: „A régi világ ábrázolásához Leonov nem keres új eszközöket, 

hanem a kipróbált és bevált régi eszközöket alkalmazza, amelyeket Dosztojevszkij 

poétikájából emel át.”230 Visevszkij szerint Leonov az ismert irodalmi szituációk 

felidézésével saját hőseit a múltba, a letűnt korba, kultúrába helyezi, a szöveg az 

intertextusokat kiforgatva, parodisztikus fényben jeleníti meg, melynek célja annak 

bizonyítása, hogy az irodalmi művekben ábrázolt problémák idejét múltak, ami ugyanúgy, 

mint maga az elbeszélés címe, egy adott tradíció végét jelöli ki.  

Visevszkij meglátása, hogy a két mű oppozícióban áll egymással, számos helyen nyomon 

követhető, ugyanakkor a tanulmány írójának interpretációja, miszerint Leonov műve 

minden síkon, azaz tartalmilag és az ábrázolást és világnézetét tekintve is Zamjatyin 

elbeszélésének paródizációja véleményünk szerint túlzó. Visevszkijjel ellentétben ugyanis 

úgy véljük, az ellentétes állásfoglalás mellett A kisember vége éppen hasonló szüzséje és 

motívumrendszere miatt az elkeseredettségnek, kilátástalanságnak ad ugyanúgy hangot. 

Ebben az értelemben az intertextusok szintén ugyanarra a problémára, konfliktushelyzetre 

reagálnak, egy eltérő megközelítési módot felkínálva. Ugyanezt a megengedő hozzáállást 

képviseli Jakimova231, aki a két mű kapcsolódási pontjait, továbbá azt, hogy mindkét író 

alkalmazza a barlang képet, azzal magyarázza, hogy hasonló hatások és gondolatok érték 

őket. Jakimova értelmezése ugyanakkor részben összecseng Visevszkijével, Zamjatyin 

műve kapcsán a barlangot „a forradalom pusztító erejének metaforája”-ként értelmezi, ami 

„a hideget, az éhezést, a morális elvadulást, a kulturális örökség halálát, a szellemi 

folytonosság elvesztését, és a civilizációban bekövetkező új jégkorszak eljövetelét 

asszociálja”.232 Ugyanakkor meglátása szerint a barlang úgy is érthető mint az emberiség 

legelső lakhelye, ezáltal Leonovnál is az idő koncepciójától elválaszthatatlan, az örök 

visszatérést szimbolizáló képként interpretálható. Tény, hogy a leonovi ábrázolás híján van 

mindenféle részvétnek – és ahogy Visevszkij helyesen megállapítja, ennek eszköze mind a 
                                                           
230 ВИШЕВСКИЙ: там же, 128. 
231 ЯКИМОВА Л. П.: Семиотика пещеры в русской литературе 1920-х годов. // Критика и семиотика, 
Вып. 7, 2004, 175–190. 
232 ЯКИМОВА: там же, 178. 
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dosztojevszkiji, mind a zamjatyini poétikával való polemizáció –, de mint látni fogjuk a 

típusábrázolásra jellemző részvéttelenség a vizsgált időszakba tartozó provinciális 

szövegek esetében általánosságban is megfigyelhető.  

Meglátásunk szerint továbbá az intertextusok által nemcsak két világ, hanem két irodalmi 

tradíció is ütközik. Állandó kritikában részesülnek a romantikus felhangú panaszok és 

eszmefuttatások, melyekkel szemben a töredezett, be nem fejezett mondatok, az élet 

praktikus dolgaival foglalkozó gondolatok állnak. Az új világ nyelve egyáltalán nem 

kiforrott nyelv: a töredezettség, a kaotikus megfogalmazás inkább a két világnézet közötti 

váltás nyelvi eszközök által megjelenített tanúbizonysága. 

~ yme,~Luefl Ky~bType. 

A műveket jellemző beszédmód  

 

Ugyanúgy, mint a típusábrázolás résznél, a beszédmód kapcsán is produktívnak tartjuk a 

művek komparatív vizsgálatát, mivel a közös pontok feltárása vezet a provinciális szöveg 

beszédmódjának általános képéhez. Kiindulópontként a szerző–narrátor–szereplő modellt 

vesszük alapul, kérdésünk elsődlegesen az, megtalálható-e mindhárom entitás az általunk 

elemzett művekben. Mint fentebb is írtuk, szerző alatt az absztrakt szerzőnek vagy egyes 

szakirodalmak által szerzői hangnak233 nevezett jelenséget értjük. Emellett, mivel 

feladatunk a leszkovi szkáztól való eltérés meghatározása is, a hallgatóság kérdésével is 

foglalkozunk.  

Az elemzéseket összevetve arra a megállapításra jutunk, hogy a legtöbb mű egyetlen 

főszereplővel és több mellékszereplővel rendelkezik, ez alól kivételt Gorkij 

Naplójegyzetek. Visszaemlékezések című műve képez, ahol a feljegyzések alanyai 

egyenrangú szereplők, a feljegyzéseket nem az egy szereplő köré szerveződés köti össze, 

mint Leonov Egynémely epizód…című műve esetében, hanem maga a feljegyzés műfaja. 

Ugyanakkor más megközelítés felől az említett két művet éppen az hasonlóvá teszi, hogy a 

feljegyzések közti kapcsolatot a narrátor jelenti, a különbség annyi, hogy a Naplójegyzetek. 

Visszaemlékezések narrátora néhány kivételt leszámítva (ezeket mutattuk be az 

                                                           
233 Túlmutat a dolgozat keretein, hogy megvitassuk a két elnevezés és a mögöttük álló elmélet jogosságát. 
Mivel az elméleti bevezetőben is inkább az absztrakt szerző fogalommal éltünk, az összefoglaló részekben is 
ezt a terminust használjuk.  
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önéletrajziság probléma felvetésekor) csak narrátora, míg az Egynémely epizód… 

narrátora, Kovjakin, minden esetben szereplője is az epizódoknak, amelyeket elmesél. 

Visszatérve a szereplő problémakörre lényegesnek tartjuk hangsúlyozni, hogy a főszereplő 

mellett a legtöbb műben mellékszereplők szintén megjelennek, akiknek a funkciója a 

főszereplőről alkotott (narrátor által dominált) kép narrátorétól eltérő vagy azzal 

megegyező irányban történő árnyalása. A Vidéki történetben Bariba mellett Tyimosa és az 

apa, továbbá a nők azok, akik befolyásolják a Baribáról kialakuló véleményt, a Szűnni nem 

akaró dobpergésben ugyanezt a funkciót a munkatársak és Agapevna, A kisember végében 

Jelena, Muholovics és Jolkov töltik be. Az Okurov városka kapcsán azonban helyesebbnek 

tartjuk azt az értelmezést, ha Burmisztrovot nem mint főszereplőt emeljük ki, hanem 

Tyiunovval és Szimával egyenrangú szereplőként kezeljük, mivel az elbeszélés 

hármójukkal egyenlő arányban foglalkozik. Mindezen művek esetében a szereplőket 

összefogó entitás a narrátor. 

 A narrátor mindvégig a beszédmód-elemzés központi eleme, ezért is lehet helytálló az a 

feltételezésünk, hogy az elemzett szövegek a szkáz-beszédmódhoz tartoznak. Hiszen a 

szkáz-beszédmód kulcsmomentuma az, hogy a cselekmény helyébe a narrálás, az 

elbeszélés aktusa kerül, melyet a narrátor valósít meg. Mielőtt azonban az egyes művekből 

absztrahálható narrátori entitásról írnánk, rátérünk a modell harmadik tagjára, az absztrakt 

szerzőre. A három ágens közül az absztrakt szerzőé a legösszetettebb, hiszen csak implicit 

módon van jelen a szövegben. Az absztrakt szerző véleményünk szerint leginkább az 

értékítéletben, a ténylegesen, szövegszinten közölt és a közlés hátterében álló világnézet 

közti különbségben érhető tetten. Ebből kiindulva azt látjuk, hogy minden mű előterében 

az egyes hősökről a cselekmény során kialakuló kép áll, a hősről az olvasóban kialakuló 

véleményért a narrátor által közvetített értékrend tehető felelőssé. E megközelítés felől arra 

a következtetésre jutunk, hogy a narrátori és az absztrakt szerzői szint egybeesik. Ezt 

tapasztaljuk a Naplójegyzetek. Visszaemlékezések, a Szűnni nem akaró dobpergés és A 

kisember vége című művek kapcsán. Árnyaltabb a helyzet Gorkij Okurov városka című 

művében, ahol az eltérő értékítéletet elsősorban Tyiunov, de részben Szima is megjeleníti, 

vagy a Vidéki történetben, ahol a főszereplőjétől különböző értékrendet Tyimosa is 

képviseli. Az absztrakt szerző aspektust vizsgálva az Egynémely epizód… a 

legbonyolultabb struktúrájú: mivel a szöveg Kovjakint nevezi ki narrátornak, jogos lenne 

az az elvárás, hogy elbeszélése kizárólag az ő világnézetét tükrözze. Ugyanakkor egyrészt 

az előszó narrátorának jelenléte, másrészt az eseményesség, elmondhatóság torzulása 
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Kovjakinétől eltérő gondolkodást feltételez. Vagyis egyszerűsítve a gondolatmenetet azt 

mondhatjuk, hogy az előszó narrátora és a relevancia sérülése által kifejezett vélemény 

feleltethető meg az absztrakt szerzővel. 

Külön kérdésként kezeljük a hallgatóság meglétének vizsgálatát, mivel a klasszikus 

leszkovi, Schmid által karakterisztikusnak nevezett szkáz-beszédmódnak ez is lényeges 

alkotóeleme. A századforduló provinciális szövegei e tekintetben is eltérést mutatnak: 

szövegszinten jelzett egyértelmű hallgatóság egyik műben sincs. A hallgatóság variánsait 

ugyanakkor egy-egy műben megtaláljuk: a Naplójegyzetek. Visszaemlékezések 

feljegyzéseiben a narrátorral való dialogizálás tölti be ezt a funkciót, míg az Egynémely 

epizód…-ban Kovjakin egyfelől néhányszor az előszó írójához szól ki, másfelől a 

krónikaírás célja – az utókor számára megőrizni a történteket – is egy elképzelt 

hallgatóságot feltételez. Összefoglalva e négy dimenzió vizsgálatát azt mondhatjuk, hogy a 

hallgatóság egyértelműen veszített jelentőségéből, lényegében el is tűnt a szövegekből, az 

absztrakt szerző pedig a narrátori szinttel vagy más szereplők szólamaival olvadt egybe. 

Vagyis a századforduló elbeszélésmódját bemutató szövegekben különállóan csak a 

szereplő és a narrátor elemeket találjuk meg.  

A narrátor–szereplő viszonyt vizsgálva azt is megállapíthatjuk, hogy az Okurov városka, a 

Naplójegyzetek. Visszaemlékezések, a Szűnni nem akaró dobpergés, a Vidéki történet és A 

kisember vége esetében a személyiséggel nem rendelkező, implicit narrátor számol be a 

szereplőkkel történt eseményekről, ami így hierarchikus viszonyt eredményez. Ebből az 

aspektusból is az Egynémely epizód… számít kivételnek, itt ugyanis – noha az előszó 

erejéig jelen van egy elsődleges narrátor – az eseményekről a cselekményben is aktívan 

részt vevő, explicit szereplő-narrátor számol be. Az implicit–explicit szempont kapcsán az 

Egynémely epizód…mellé újfent a Naplójegyzetek. Visszaemlékezések című mű állítható, 

hiszen éppen a fentebb is említett önéletrajzi jegyek engedik a narrátor explicitként 

értelmezését. Míg azonban az Egynémely epizód… kapcsán ez az explicit minőség az 

elbeszélő hitelességét szolgálja és egyértelműen a szkáz beszédmódot erősíti, addig a 

Naplójegyzetek. Visszaemlékezésekben a dokumentáció felé hajló tényszerűség nevezhető 

meg mint funkció. 

Az implicit–explicit tengely mellett a szkáz-beszédmód vizsgálatakor lényeges beszélni a 

narrátor mentális horizontjának korlátoltságáról. A fentebb hierarchikusnak nevezett 

viszony, azaz, hogy a narrátor többet tud a szereplőkről, mint társaik vagy egyes esetekben 
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mint ők önmagukról, ugyanis csak első látszatra helytálló kijelentés. A századforduló 

elbeszélésmódja kapcsán épp azt figyelhetjük meg, hogy a narrátor tudás és tájékozottság 

tekintetében egy szinten helyezkedik el a szereplőkkel. A szakirodalom ezt az 

„ugyanahhoz a közeghez tartozással” magyarázza, fedi le. A mentális horizont 

korlátoltságát mutatja az esemény terén kívülre eső információ nem teljes körű ismerete, 

nevezetesen, hogy a narrátor semmivel nem tud többet a külvilág történéseiről, mint a 

többi szereplő. Ilyennel találkozunk Gorkij Okurov városka című művében, amikor a kinti 

forradalomról az emberek ijedelme mellett a narrátor csak a megkérdőjelezhető, 

beszivárgó híreket mondja el. Ugyanerre az információhiányra példa, hogy A kisember 

végében a két ellentétes csoportból csak a „mi”-ről értesülünk, a velük szemben álló új 

éráról és a hozzá tartozó embertípusról a narrátor nem közöl semmit. Szinte ugyanezt 

tapasztaljuk az Egynémely epizód… kapcsán: a változást hozó történelmi eseményről 

Kovjakin tájékozottsága hiányos, értesülését semmi nem egészíti ki. Fontos ugyanakkor 

Kovjakin mentális horizontja kapcsán felhívni a figyelmet arra, hogy mivel egyrészt a 

narrátor szereplője is az eseményeknek, másrészt mivel egyéb jegyek is (beszédének 

spontaneitása, beszélt-nyelvisége, gondolkozásának egyszerűsége, a közölni kívánt és a 

ténylegesen közölt közti eltérés) a leszkovi szkáz-beszédmód rasszkazcsikjához (elbeszélő-

narrátorához) teszik hasonlatossá, a mentális horizont korlátoltsága jelen esetben a szkáz 

beszédmód kötelező jegyeként értelmezhető. A korlátoltság másik esete az, amikor a 

narrátor beszámol a szereplő érzéseiről, álmairól, de összefüggéseket, magyarázatokat nem 

ad. Erre példa Sztratyilatov és Bariba álmainak, belső világának bemutatása, ahol a 

leírásokon kívül  a narrátor semmit nem tudat az olvasóval. Összességében azt 

mondhatjuk, hogy a narrátor tudása minden tárgyalt műben korlátolt, vagyis ebből a 

szempontból a szkáz-beszédmód mint feltételezés igazolható.  

Amennyiben követjük Schmid koncepcióját, a mentális horizont korlátoltsága mellett a 

kéthangúság és a narratorialitás tényezők működését kell megvizsgálnunk, ezeket nevezi 

meg ugyanis Schmid azon kötelező jegyekként, amelyek a szkáz-beszédmód meglétéhez 

elengedhetetlenek. A három tényező lefedi a fentebb vázolt modellt: a mentális horizont a 

narrátorhoz, a kétszólamúság a narrátor és az absztrakt szerző vagy a narrátor és a 

szereplők közti viszonyhoz, a narratorialitás pedig az elbeszélés-aktus előtérbe 

kerüléséhez, vagyis a narrátor elsődleges szerepéhez köthető.  

Kétszólamúság alatt a saját és az idegen szólam együttes meglétét értjük. A részletes 

elemzést az egyes műveknél elvégeztük, azt láttuk, hogy a saját–idegen oppozíció minden 
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műben megtalálható. A műveket ebből a szempontból két kategóriára oszthatjuk fel: az 

Okurov városka, a Naplójegyzetek. Visszaemlékezések, az Egynémely epizód és A kisember 

vége című művekben csoportok állnak szemben egymással, amit a „mi” és „ők” személyes 

névmások fejeznek ki, míg a Vidéki történetben és a Szűnni nem akaró dobpergésben az 

egyes szereplő áll szemben az őt körülvevő közösséggel. Mivel azonban most a szkáz-

beszédmód teljesülését vizsgáljuk, a kéthangúságot a narrátori alakhoz kapcsolódóan 

nézzük meg. Az egyenes beszédben történő narrátori leírások mellett a narrátor a szereplők 

szavainak átadására minden műben a függő beszédet használja. A leírások tekintetében 

érdekes, hogy a két Gorkij mű tartalmazza a legtöbb tájleírást, a többi műben ez a 

minimumra csökken. Ugyanígy jellemzi a vizsgált periódus elbeszélésmódját, hogy 

jellemleírásokkal alig találkozunk, a szereplőkről kialakuló képet tetteik, az azokra adott 

reakciók rajzolják ki. Szabad függő beszéddel, amely Muscsenkóék szerint a szkáz-

beszédmódot jellemzi, a Vidéki történetben és A kisember végében találkozunk. Az Okurov 

városkában a függő beszédet a narrátori megjegyzések egészítik ki, a többi műben egyéb 

stílusjegyek közlik a narrátor álláspontját.  Ezek a jegyek a közlés mögött álló értékrend 

miatt fontosak, hiszen ez az értékrend feleltethető meg a szereplő szólamával szembenálló 

második szólamként. Mivel a narrátor egyszerre közvetíti a szereplő szavait és gondolatait, 

és fejezi ki különböző eszközökkel saját véleményét, a vizsgált kéthangúság minden 

esetben megvalósul.  

A szkáz-beszédmód végezetül akkor egyértelműsíthető, ha a cselekménynél fontosabb lesz 

annak elbeszélése. Tág értelemben véve azt állítjuk ezzel, hogy a narrátor és a szereplők 

beszédje válik személyiségük, életmódjuk, világnézetük elsődleges kifejezőeszközévé, 

vagyis a nyelv tükrözi elsődlegesen és sok esetben kizárólagos módon a századforduló 

elbeszélésmódján belül vizsgált provinciális szövegben ábrázolt világot és embert. A 

Schmid által használt, szkáz-beszédmódot meghatározó kritériumok közül ezt a feltételt a 

narratorialitás fedi le. Schmid ugyanakkor többször is felhívja a figyelmet arra, hogy a 

narratorialitás csak a narrátorhoz, a narráló entitáshoz tartozó jegy, a szereplők beszédje és 

az ahhoz tartozó narrátori értékelés nem tárgya a narratorialitás vizsgálatának. Ez is 

alátámasztja azt a megfontolásunkat, hogy a legtöbb esetben a művek vizsgálatakor 

legrészletesebben a narrátorral foglalkozunk. A narratorialitás valósul meg abban a minden 

műre igaz megállapításban, hogy a leírások szerepét a dialógusok, a narrátori 

hozzászólások, azaz a beszéd veszi át. Ez alól némiképp kivételt Gorkij Okurov városka 

című műve jelent, itt a többi műhöz képest jelentős mennyiségben találunk leírást, de 
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mindeközben a szereplők közt elhangzó párbeszédek pontos, a beszélt nyelvi elemeket 

megjelenítő közlése fontosabb, mint a leírások. A Szűnni nem akaró dobpergés,az 

Egynémely epizód… és A kisember vége azok a művek meglátásunk szerint, ahol a 

beszédmód ugyanolyan vagy akár fontosabb szerepet kap, mint maga a cselekmény. 

Mindhárom műben olyannyira különleges, minőségében meghatározó erejű a narrátor 

beszédmódja, hogy képes háttérbe szorítani magát a cselekményt. Noha minden műben 

meghatározó a narrátor alakja és narrálásának milyensége, a többi mű kapcsán (Vidéki 

történet, Naplójegyzetek. Visszaemlékezések) mégsem állíthatjuk, hogy a cselekmény a 

beszédmód javára egyértelműen háttérbe szorulna vagy veszítene jelentőségéből. A 

maradék három művel kapcsolatban inkább azt mondanánk, hogy a narrátor beszédmódja 

ad támpontot a cselekmény hátterében meghúzódó értékrend felfejtéséhez.  

Összességében azt mondhatjuk, hogy valamilyen mértékben mindhárom, a szkáz-

beszédmód meglétéhez kötelező feltétel teljesül, ugyanakkor a művek részletes elemzése 

és a komparatív analízis is sejteti, hogy a századforduló elbeszélésmódjának beszédmódja 

nem feleltethető meg egyértelműen a karakterisztikus szkáz-beszédmóddal.  
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Térszerkezet 
 

Lotman korábbiakban összefoglalt tanulmányára234 támaszkodva a művekben a 

térszerkezet vizsgálatakor alapvetően négy elemzési szempontot emelünk ki. Írunk a 

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

a tér minőségét a nyílt tér–zárt tér szembenállást véve alapul, szólunk a szereplők 

mozgásáról és annak térbeli kifejeződéséről. Külön megvizsgáljuk az egyes szövegekben a 

szereplők által bejárt út, utak minőségét. A zárt térben megtett út jelentést hordoz, mint 

Lotman írja, az út interpretálható úgy, „mint az adott személy individuális tere”.235 

Toporov írását követve emellett figyelmet fordítunk az úthoz kötődően az utazásra és a 

találkozásokra. Megnézzük azt is, hogy a cselekmény milyen konkrét terekben (a városhoz 

tartozó házak, udvarok, terek és az olykor a város határán kívül eső erdők, mezők) 

játszódik, ezeknek a minősége is jellemzi a szereplőket és viselkedésüket. Végezetül, 

mivel, mint a térszerkezet szempont bemutatásakor többször is utaltunk arra, hogy a tér 

elválaszthatatlan az időtől, Bahtyin kronotoposz fogalmára alapozva, azt is a vizsgálat 

tárgyává tesszük, hogy a térhez és az úthoz kapcsolódóan milyen időkoncepció jellemzi a 

századforduló elbeszélésmódját. 

 

Gorkij: Okurov városka  

 

Térszerkezet szempontjából az Okurov városkát236 különlegessé teszi, hogy az 

egyértelműen vidéki kisvárosként meghatározható tér ketté tagolódik: „az egyik a Sihan, a 

módosabb emberek lakóhelye, odaát pedig a Túlsópart, ahol a szegény kispolgárság 

húzódik meg” (7). A megjelenésében is eltérő két részt – a Sihan dombon helyezkedik el, a 

Túlsópart fölé emelkedve, a Túlsópart ezzel szemben lapos és homokos – a Zavarosvíz 

nevű folyócska választja el egymástól. Két egymástól jól elválasztott térrel találjuk szembe 

magunkat, a határt jelen esetben a  folyó, a víz jelenti. A narrátor még ennél is pontosabb 

képet ad a városról, melynek „alakja sírkeresztre emlékeztet” (8), négy végpontját a 

                                                           
234 LOTMAN Ju. M.: A művészi tér problémája Gogol prózájában. In.: KOVÁCS Á., V. GILBERT E. (szerk.): 
Kultúra, szöveg, narráció. Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs, 1994. 
235 LOTMAN: i.m., 172. 
236 GORKIJ M.: Okurov városka. In.: GORKIJ: Gorkij művei, Okurov városka, Matvej Kozsemjakin élete, 
1909–1912. Európa, Budapest, 1962, 7–129. Az idézetekhez tartozó oldalszámokat a szövegben zárójelben 
közöljük. 
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Túlsópart, a temető és a hozzá tartozó kolostor, a börtön és egy régi kúria adják. Nemcsak 

a város alakja, de a megnevezett épületek is a halál képzetét asszociálják. Emellett azt is 

megfigyelhetjük, hogy a várost bevezető leírásban azok az épületek szerepelnek, amelyek 

később a cselekményben is fontos szerepet töltenek be: a régi kúria Lodka és a férfiak 

találkozásainak, továbbá Szima halálának színtere, de Szima alakjához kapcsolható a 

temető is. A börtön pedig Burmisztrov történetében kap szerepet, ide kerül Szima halálát 

követően.  

A típusábrázolásnál már részben írtunk a két városrészhez tartozó házakról, akkor 

megfigyelésünket a házak és az emberek megfeleltethetősége irányította. A térszerkezet 

kapcsán azt vizsgáljuk meg, hogyan alakítják az épületek a térről kialakult képet. A sihani 

házak mind takarosak, minden ház tulajdonosának ízlését, személyiségét viseli magán. Így 

„a zemsztvo-hivatal vezetőjének tornyos tetejű fehér háza van, a vörös téglás, sárga zsalus 

a polgármesteré, a rózsaszínű Iszaija Kudrjavszkij főpapé”(9). Ezt a városrészt „a 

kényelmes, hivalkodó házak hosszú sora” jellemzi, ahol „a hatósági emberek találtak 

hajlékot” (9). Rendezett kép tárul elénk, ahol „sok volt a park és az előkert […] 

barátságosan pillantottak egymásra a fehér függönyös, apró ablakok” (9). Az épületek és 

közterek leírásából is érződik, hogy a Sihanon rendes mederben folyik az élet. Ezzel 

szemben a másik részen, a Túlsóparton nem is házak, hanem kunyhók állnak egymás 

hegyén-hátán: „feketék a vénségtől, korhadt tetejükön mohacsomók zöldellnek, 

düledeznek, süppednek a homokban” (10). A narrátor nem is rendel tulajdonost az egyes 

kunyhókhoz, utalva ezzel egyformaságukra és elhagyatottságukra. Míg a sihani házak 

„barátságosan pillantottak egymásra”, addig a túlsóparti kunyhók „apró, beteges szemük 

csüggedten sandít a folyóra” (10). A két, egymást követő leírás megteremti egy zárt téren, 

az Okurov városkán belül a saját és az idegen teret, mely oppozíció a cselekmény 

előrehaladtával még inkább élesedik majd. A túlsópartiak és a sihaniak csak akkor 

érintkeznek egymással, ha nagyon muszáj, külön kasztként – krajcárosok és iszákosok – 

kezelik a másikat. A két rész közti elválasztó területet jelenti az a folyó, amelyre a kunyhó 

ablakai „csüggedten sandítanak”. A kunyhók mellett a Túlsóparton az egyetlen kiemelkedő 

épület a kápolnáé, de azt is „egyharmad magasságban belepte a szemét és a homok” (11). 

Különleges szerephez a Túlsóparton még Felicita édenje, az egykori udvarház jut, 

„roskatag, ablaktalan, sötét épület […] A folyó felől füzek, nyár- és nyírfák sűrű fala 

takarta el, az utca felől pedig kőfal határolta” (12). Felicita édenje a tiltott találkozások 

helyszíne, ezt jelzi elszeparáltsága. A narrátor külön kiemeli, hogy „az „éden” élete rejtve 



137 
 

maradt a túlsó partiak figyelő szeme elől” (13), a házat a folyón keresztül vagy a külváros 

utcája felől kellett megközelíteni. Felicita édenje több szempontból is fontos helyszíne a 

városnak: fentebb már írtuk, hogy a három főszereplőből kettő, Burmisztrov és Szima 

életének fontos eseményei zajlanak itt, de ez az a hely, ahová a sihani polgárok is el-

ellátogatnak. Ennek a háznak kiemelten fontos része Lodka szobája, ahol „rothadt ágytoll-, 

pomádé, sör és asszonyszag terjeng. A zsaluk bezárva […] A sarokban, a kazanyi 

Szűzanya képmása előtt, sisteregve pislákol a kéküvegű mécses” (42). Lodka szobájának 

hangulata és a kiemelt berendezési tárgyak tükrözik azt a kettősséget, ami a lányban is 

megvan. Burmisztrov iránti kapcsolatát a vad, ösztönök uralta együttlétek jellemzik, míg 

Szimát azért szereti, mert azt gondolja „Ezért a szerelemért sok bűnöm bocsánatot nyer” 

(72), ezért is fordul elő többször, hogy a Szimával való együttlétek után imádkozik.    

Az említett terek mellett sok esemény színhelye Szinyemuha kocsmája, a „Lisszabon”, 

erről a helyről azonban a narrátor nem ad részletes leírást. A kocsma mint helyszín 

cselekmény szempontjából mégis lényeges, itt vonja kérdőre Burmisztrov Tyiunovot, majd 

megy neki a félszeműnek, amikor nem a várt választ kapja. A zárt tereken kívül fontos 

színhelye a túlsópartiaknak a Zavarosvíz partja, ahol a füzek alatt gyűlnek össze, hogy 

megvitassák a Sihan életét, de itt teszik fel ügyes-bajos kérdéseiket Tyiunovnak is.  

A térszerkezet vizsgálatát egészíti ki a szereplők mozgásának vagy mozdulatlanságának 

elemzése, amely azt is megmutatja, melyik szereplő milyen térben van jelen. Tyiunov 

ugyan Kereplőnél szállt meg miután vándorútjáról hazatért, de sokkal inkább tartózkodik 

„a külváros szélén elterülő mezőn” (16) és „késő éjszakáig a külváros utcáin lehetett látni” 

(17). Tyiunov kapcsán azt figyelhetjük meg, hogy többször hagyja el élete során a város 

terét: eltűnik, vándorútra kél, majd az úton megszerzett tudással tér haza. A sztrannyik, 

azaz a csavargó vagy vándor típusát testesíti meg, amit a szöveg a Tyiunov attribútumaként 

szolgáló cseresznyefabottal is megerősít. Tyiunov az a szereplő, akiről a narrátor többször 

is elmondja, hogy átjár a város centrumaként működő Sihanba dolgozni és informálódni is. 

Vagyis ő az, aki átlépi a két tér közti határt. Tyiunov mellett Szima az elbeszélés másik 

olyan szereplője, aki a nyílt téren van jelen: az erdőben, a mezőn jár, az országút menti 

halmon üldögél: „Hosszú lábán tántorogva, egy nagy fejű, magas legény lépdel a parton” 

(22). Vagyis a civilizáción, kultúrán kívül eső terekben találkozunk vele: „Esténként, 

alkonyatkor és éjszaka szívesen üldögélt az országút melletti halmon” (56). Szima ezekben 

a várostól távolabb eső terekben érzi otthonosan magát, ez felel meg lelkületének és a 

versköltésnek is. Mint a típusábrázolás részben írtuk, mindkettőjüket a gondolkodás 
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jellemzi, ami tehát a természet és a szabad, nyílt tér fogalmaival kapcsolható össze. Velük 

ellentétben Burmisztrov zárt terekben, a kocsma, a zemsztvo hivatal és Felicita édenje 

között mozog. Természetesen Burmisztrov is megfordul nyílt téren, így a Túlsópart poros 

utcáin, ahogy Tyiunov is megtalálható időnként a városka kocsmájában vagy 

templomában, de jellemük lényeges pontjai mégis az előbb kiemelt terekben rajzolódnak 

ki.   

Ha a szöveget a találkozások szempontjából vizsgáljuk, azt látjuk, hogy Tyiunov és Szima 

nyílt téren találkoznak, itt avatja be Szima Tyiunovot verseinek világába és versköltésének 

tudományába. Tyiunov és Burmisztrov is találkoznak nyílt téren, a piactéri zavargásokat 

követően Burmisztrov Tyiunov mellé szegődik. Sétájuk során „A hídon mentek. A fekete 

víz nyaldosta a cölöpöket” (91). Vagyis szemben azzal az idilli, filozofálásra és 

eszmecserére alkalmas környezettel, ahol Szima és Tyiunov találkozik, ez a tér sötét, 

mogorva, barátságtalan. Tyiunovnak nincs kedve Burmisztrovval beszélni, „gyorsan 

kilépett, és meggörnyedve ügetett a külváros felé” (91). Egyéb alkalmakkal a kocsmában 

találkoznak, egyszer pedig Burmisztrov megy el Tyiunov házához. Ezek a találkozások 

azonban soha nem kiegyenlítettek, Burmisztrov nem érti Tyiunov beszédét, csak hatalmát 

szeretné megmutatni, amit általában fizikai erejének fitogtatásával ér el. 

Ezeken a tereken kívül még a piactér jut lényeges szerephez a cselekményben, itt 

találkoznak az okuroviak, hogy megvitassák a kinti világ eseményeit. A japán háború az a 

külső eseménysor, ami felbolygatja az okuroviak mindennapi életét. Az okuroviak eleinte a 

„Lisszabonba” gyűlnek össze. A város határain kívül zajló események hatására 

összeszólalkoznak, lerészegednek. Tyiunov is csak a zavart érzi. „A városka élete 

megtorpant a láthatatlan és érzékelhetetlen akadály előtt, az emberek napokig egy helyben 

topogtak.” (85). És mivel nem tudnak tanácsot kérni se a paptól, se a zemsztvo-hivatal 

vezetőjétől, a piactérre mennek ki, itt Szemjannyikov kocsmájában találkoznak. A háború 

hatására „A piactér forrt, mint a katlan” (86). A gyülekezésből tülekedés lesz, amiből 

Burmisztrov is kiveszi a részét, többször felszólal, feláll az asztalra, ordít. És ez a piactér 

zárja le magát a cselekményt is. Burmisztrov a börtönből kiszabadulván beszédével lázítja 

a népet, letaszítja Tyiunovot a templomtornácról, verekedést szít, majd ezeknek 

következményeként újra a rendőrségre kerül. Ezzel a narrátor le is zárja az elbeszélést: 

„Egyszerre hullani kezdett a hó, minden eltűnt, elmerült” (127).  
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Mindhárom szereplő életének „fordulópontja” a bukás, amelynek a szöveg három verzióját 

prezentálja az egyes szereplőkhöz köthetően. Szima bukása a halállal következik be, a 

térbeli mozgás tekintetében az ágy alól emeli fel őt Burmisztrov és a levegőbe felemelve 

fojtja meg. A lent–fent irány Tyiunov bukásában is nyomon követhető, vele is Burmisztrov 

végez: ráugrik a templom tornácán álló Tyiunovra, és leveti őt a magasból. Burmisztrov 

többször is megbukik, vereséget szenved, leglátványosabb meghurcoltatására az elbeszélés 

végén kerül sor. Szima halála után börtönbe, azaz egyértelműen zárt, a mozgást korlátozó 

térbe kerül, a forradalom következtében azonban később kiengedik: a sikátorokon 

keresztül jut ki a piactérre. Többször is beszédet intéz a „tömeghez”, a lent–fent irány 

ezeket az akciókat is jellemzi: „Hirtelen fellobbant benne az ismerős, mámorító tűz, […] 

átdobta a kerítésen, térdre rogyott” (123). Népszerűsége csúcsán „szinte szárnyakon repült 

legelöl” (125). A piactérre érve felrohan a templomtornácra, majd a dulakodás során kerül 

le erről a magaslati pontról egészen a földre: „ráncigálni kezdték, tépték, marták […] sötét 

kupacban henteregtek a földön” (129). A lent–fent mozgásirány mindhárom szereplő 

esetében azt szimbolizálja, hogy világnézetük, magatartásuk, viselkedésük nem vállalható: 

sem a szentlelkű, együgyű Szimáé, sem a gondolkodó, filozofáló Tyiunové, sem állati 

erejét használó, ösztöneinek teret engedő Burmisztrové nem hoz változást, nem emel ki az 

okurovi létből. 

A mozgás iránya mellett érdemes megnéznünk, milyen utat járnak be az egyes szereplők a 

cselekmény során. Mint fentebb is írtuk, Burmisztrov a város központi helyei között 

mozog, útjainak mindig csak átmeneti célja van: betérni Lodkához, feljelenteni Tyiunovot, 

majd kibékülni vele. A legnagyobb utat akkor teszi meg, amikor Szima meggyilkolását 

követően az édenből a börtönbe jut, majd a cári amnesztia hatására a piactéren, és 

végezetül a rendőrségen köt ki. Helyváltoztatásait, ahogy egész viselkedését az ösztönök 

irányítják. Útjának nincs kezdete és vége, lényegében nem jut sehová, ahogy viselkedésén 

és jellemén sem látunk változást a történtek ellenére sem. Szima útja azt a típust tükrözi, 

amelyet a szereplő viselkedésével, jellemével megtestesít: az álmodozóét, aki nem is ezen 

a világon él. Szima legtöbbször a városon kívüli mezőket, erdőket járja, a városban 

váratlanul, csakúgy bukkan fel. Lodkához is egyik kóborlása során jut el, mintha nem ő 

irányítaná tetteit, hanem csak sodródna velük. Metaforikus értelemben az ő útjának van 

vége, hiszen Burmisztrov megöli őt. Tyiunov a két másik szereplőhöz képest jóval többet 

van úton: többször elment világot látni, majd visszatért, minden este a várost rója, többet 

van az utcákon, mint saját házában. Az ő útjainak célja a gondolkodás, a filozofálás, ami a 
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típusábrázolásnál kifejtett vándor típushoz kapcsolható. Útjának szintén Burmisztrov vet 

véget, amikor a piactéren a földre taszítja és társaival elveri „a félszemű sátánt”. Vagyis 

egyik szereplő sem jár be kezdettel és véggel rendelkező utat, mindennapi 

tevékenységükhöz – legyen az a versköltés, a filozofálás vagy a város erejének fitogtatása 

– helyszíneket váltanak, de nem jutnak el klasszikus értelemben egyik pontból a másikba.  

Amennyiben a térszerkezetet az ábrázolás nézőpontját illetően vizsgáljuk, amit 

Uszpenszkij tanulmányára hivatkozva teszünk meg, azt látjuk, hogy az elbeszélés 

kezdetekor és végénél egyértelműen elkülöníthető egymástól a narrátor helye magától az 

elbeszélt világtól. A narrátor mindkét esetben messziről, egy fenti, „távolító” nézőpontból 

tekint le a városra, amit képi eszközökkel láttat: „és a tarka Okurov városka olyan 

közöttük, mint valami fura játékszer egy széles, ráncos tenyéren” (7), „mintha az egész 

városra verné rá a szoros, erős abroncsot” (129). A szöveg lezárása egyben a teret is 

bezárja, a síkságon vagyis a szabad, nyílt téren fekvő városka képletesen minden oldalról 

kap egy határt: elhatárolódik, elszigetelődik környezetétől, ami az egész mű ismeretében a 

szereplők változásra képtelenségét szimbolizálja. 

Az elbeszélés cselekménye nagyjából egy hetet ölel fel. Ennyi idő alatt jut el Burmisztrov 

odáig, hogy megölje Szimát. És ugyanennyi idő kell ahhoz is, hogy a japán háború 

következtében a nyugodt, rendezett, kényelmes életet élő okuroviak között szóváltás, 

verekedés törjön ki. Megkülönböztethetjük egymástól a várost jellemző időt, amit a 

mindennapi történések töltenek ki, és ami ezáltal leginkább ciklikusnak nevezhető; és azt a 

történelmi időt, ami észrevétlenül kúszik be a város életébe. Ez a két idő, nevezetesen a 

hétköznapi élet és a történelmi esemény ideje a piactéri zavargásokban teljesedik ki. 

Hatására az elbeszélésből eltűnik Tyiunov és Burmisztrov is. Az elbeszélés záró képe, a 

városra rávert abroncs, mégis azt sugallja, hogy ha a történet folytatódna, ugyanúgy menne 

tovább minden. 
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Gorkij:  Naplójegyzetek. Visszaemlékezések 

 

A térszerkezetről a Naplójegyzetek. Visszaemlékezések237 esetében a legtöbbet a ciklust 

nyitó írás kapcsán tudunk meg. A narrátor ez esetben is a város fölötti kopár dombvidéken 

helyezkedik el, ezáltal rálát a városra. A város kiemelkedő pontjaiként a haranglábakat, a 

tűztornyot és a templomfalakat nevezi meg. Jóval kevésbé kifejtetten, mint az Okurov 

városkában, de itt is érezhető a várost jellemző kettősség: „szemétrakásnak látszanak […] 

a szürke városi házak […] egy tucat harangláb és egy tűztorony meredezik az ég felé, s 

fehér templomfalak csillognak a napfényben, mint tiszta vászonfoltok a piszkos, rongyos 

gúnyán.” (349). Emellett a narrátor látóterének része a folyó és a túlparti külváros mint 

idegen tér. Ebből a fenti nézőpontból közelít rá az emberekre, majd az emberek 

bemutatását követően ugyanebbe a távoli, város feletti nézőpontba tér vissza, lehatárolva, 

keretet adva ezáltal az elbeszélteknek. Ezen jegyek, továbbá a nyitó- és záró kép 

hasonlósága alapján az Okurov városka és az itt ábrázolt Kisváros lényegében 

megfeleltethetőek egymással. Mint a lezárásból megtudjuk, a város Arzamasz. Itt tehát 

konkrét geográfiai hely jelöli ki a provinciális szöveg terét. Jelentős eltérést mutat azonban 

a két város megjelenítése abból a szempontból, hogy a ciklus írásaiban a természet 

elenyésző szerepet kap, nem kapcsolódik úgy egy-egy alakhoz, mint Szima vagy Tyiunov 

kapcsán az Okurov városkában. Sokkal inkább állítható szembe egymással ezen írásokban 

a kultúra, a civilizált élet és a csavargók szabad, független világa.  

A térszerkezet kapcsán részletesebben azokat a feljegyzéseket vizsgáljuk meg, amelyekkel 

a  típusábrázolás és a beszédmód kapcsán is foglalkoztunk. A Tüzek című feljegyzésben az 

égő épületek mellett a nyílt terek kapnak szerepet. A narrátor mindig nyílt térről nézi az 

épp pusztító tüzet, itt kezdeményez beszélgetést Kapiton Sziszojevvel is. A feljegyzés nem 

mutat be épületeket, a terekről sem ad leírást, a legfontosabb az, hogy megismerjük 

Sziszojev babonás viselkedésének (a tűzbe dobálja körmeit, hogy szerencséje legyen) 

történetét. A.N Schmidt története is pontos helymegjelöléssel indít: „A Bolsaja Pokrovkán, 

Nyizsnij-Novgorod főutcáján” (393). De a helymegjelölésen kívül itt sem ad a narrátor 

részletes leírást az egyes terekről: a szerkesztőségről, ahol Anna dolgozik, a narrátor 

lakásáról, ahol találkoznak vagy Palasa hajlékáról, amit a narrátor felkeres, nem tudunk 

                                                           
237 GORKIJ M.: Naplójegyzetek. Visszaemlékezések. In.: GORKIJ: Gorkij művei. Visszaemlékezések, 
elbeszélések, 1913–1926. Európa, Bp., 1962, 348–603. Az idézetekhez tartozó oldalszámokat a szövegben 
zárójelben közöljük. 
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meg semmit. Feltehetően ugyanazért: magának a történetnek a megismertetése a narrátor 

első számú célja. Rjuminszkij doktorral, az Idegen emberek feljegyzés főszereplőjével a 

narrátor szintén nyílt téren találkozik: „a Laba-part országúton egy rosztovi csavargókból 

álló munkáscsapat «követ tört» (407). Később Jaltán találkoznak: „a Darszan-dombon 

sétáltam, megint találkoztam a doktorral” (412). Ekkor meséli el Rjuminszkij, hogy tíz éve 

a kulturált városi lét helyett a csavargók közt éli életét. Baskával (Egy érdekes csavargó) 

szintén nem szokványos körülmények között találkozik, őt a „Beszlan-Petrovszki 

vasútvonal építésénél” ismeri meg. Baska a munkások főnöke, „a hegyszoros napos 

oldalán ült, a dinamittal robbantott kövek halmazán” (419). Magaslati helye egyben jelzi, 

hogy kiemelkedik társai közül, felettük áll. Az egész cselekmény a hegyszakadékban 

játszódik. A munka végeztével Baska „letelepedett a tűz mellé egy kőre” (421), itt fog bele 

a különböző démonokról szóló eszmefuttatásaiba. Az egyik legkülönlegesebb találkozási 

hely az a gőzhajó, ahol a narrátor Makovval ismerkedik meg (A pók): „Makov a hajó vége 

felé ült, magányosan, félrevonulva” (442). Később, miután megismeri történetét, „egy 

holdfényes éjszakán Nyizsnij-Novgorod egyik elhagyatott utcáján” (445) találkozik vele. 

Mindkét helyszínt jellemzi a Makov történetéhez jól illő sötétség, homály.  

A feljegyzések szereplői mozgásukat tekintve is nagyon különbözőek. Sziszojev, ha tűzre 

van szüksége, gyorsan a helyszínen terem, de aztán csak áll és bámulja a tüzet, mint akit 

teljesen megbabonáz annak ereje és a szerencse, ami az ő esetében a tűzhöz tapad. Anna 

Schmidt ezzel szemben „egész nap futkos a különféle városi hivatalokba” (393). 

Rjuminszkij doktor és Baska hasonlóak abból a szempontból, hogy elhagyják azt a városi 

miliőt, ahová tartoznak, és a csavargók vagy munkások körében élnek tovább. Vagyis 

megtesznek egy nagyobb utat, de aztán saját mikrotársadalmukon belül már nem jellemzi 

őket a mozgás, ülnek és beszélnek. A pók című feljegyzés főszereplője, Makov „úgy járt a 

földön, mint katona a díszszemlén” (441), minden egyéb mozgását a póktól való tartása 

jellemzi.    

A Kisvárost nyitó lent–fent oppozíció figyelhető meg az Idegen emberekben és az Egy 

érdekes csavargóban. Rjuminszkij kívülállóként egy kőrakás tetejéről faggatja a 

csavargókat életmódjukról, egészen addig, amíg nem csatlakozik hozzájuk, ami esetében 

pozícióvesztést, saját társadalmi köréből történő kimozdulást jelent, azaz az előző fenthez 

képest a lent irányt jeleníti meg. Az Egy érdekes csavargóban Baska a kőhalom tetején ül, 

innen kúszik le rendet tenni munkásai közt, és ide kúszik vissza pozícióját reprezentálandó. 

Emellett a szövegek térkezelését illetően azt is megállapíthatjuk, hogy míg az események a 
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nyílt téren történnek, addig a személyes sorsokat a legtöbb esetben zárt térben ismeri meg a 

narrátor. A narrátor folyamatosan ki- és belép az események terébe, mozgásban, úton van, 

amit egyértelműen az írás útikönyv jellege magyaráz.  

A pontos helymegjelölések egyik oka az önéletírás lehet, ezen belül is a hitelesítésre 

törekvés, ahogy azt már a beszédmód vizsgálatánál írtuk. A térszerkezet kapcsán azt tartjuk 

érdekesnek, hogy ezekkel a geográfiai locusokkal a narrátor egyrészt egyértelműsíti a 

cselekmények helyszínét, ami által elhagyhatóvá válik a részletes leírás. Másrészt éppen 

ennél a műnél láthatunk arra példát, hogy a provinciális szöveg nem egy konkrét helyhez 

kötődik, hanem az orosz vidéket magába foglaló, nagy kiterjedésű, absztrakt térként 

fogható fel. 

A feljegyzések idejét egyedül az határozza meg, hogy a narrátor úton van, útjának egy-egy 

állomásán ismeri meg feljegyzéseinek szereplőit. Maguk a feljegyzések műfajuknál fogva 

tömören mesélnek el egész életeket. A sokszor geográfiailag meghatározott, de 

részleteiben nem ismert zárt terekbe és néhány óra időtartamába beszorítva teljes sorsokat 

ismerünk meg. 

 

Zamjatyin: Vidéki történet 

 

A zárt és a nyílt terek folyamatos váltakozása jellemzi a Vidéki történet238 című elbeszélést, 

amennyiben a térszerkezetet Bariba élettereinek és az azokban véghezvitt mozgásainak 

viszonylatában vizsgáljuk. A zárt terekhez tartozik az apai ház, az iskola, a Balkasin ház, 

Csebotariha otthona és hálószobája, továbbá a ház pincéje, Csurilov vendéglője és Aprjosa 

kunyhója. Általánosságban elmondható, hogy ezekben a zárt terekben Bariba nem érzi jól 

magát, amit egyrészről kifejez passzivitása és mozdulatlansága. Csebotarihánál egész nap 

eszik és fekszik, a Basmacskin házban ideje lényegi részét odújában tölti, Aprjosához csak 

aludni tér haza. Csurilov vendéglőjében a záró jelenetet leszámítva mindig az asztalnál 

ülve látjuk. Vagyis minden zárt térben passzív, mozdulatlan. Másrészről ugyanakkor 

Baribát hajtja a vágy, hogy a nyílt terekbe, a szabadba kijusson. A nyílt terekben, azaz a  

kolostori erdőben, a folyóparton, az iskolaudvaron, a kolostor kertjében és a piactéren 

                                                           
238 ЗАМЯТИН Е. И.: Уездное. В.: ЗАМЯТИН Е. И.: Полное собрание сочинений в одном томе. Альфа 
книга, M., 2011, 135–178. Az oldalszámokat a szövegben zárójelben közöljük. Az idézetek fordítása minden 
esetben általam – Z.G. 
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mozog természetesen, érzi jól magát. Az elbeszélés elején ezekhez a helyekhez 

kapcsolódóan jelenik meg az ösztönös, állati viselkedés (a kövek rágása az iskolaudvaron 

vagy a piactéri javak ellopása).  

Az egyes zárt terek egyenként is érdekesek. Az oly jelentős apai ház csak az utolsó 

fejezetben, Bariba visszatérésére tett kísérletekor kap képi megjelenítést a szövegben. A 

ház egyetlen egyetlen kiemelt eleme az ajtó: „az ütött-kopott, szakadozott viaszosvászon 

ajtónál – eh, régi ismerős – megállt egy pillanatra” (176). Az ajtó állapota, ósdisága azzal a 

zubbonnyal és annak csillogó gombjaival mutat ellentétet, amit Bariba elért pozíciójához 

kapott. Az ajtó emellett a kintet és a bentet, a kitagadást és a visszafogadást elválasztó 

határt szimbolizálja. Az apa a ház egyetlen elemét, a küszöböt említi még meg: 

„Megmondtam n-neked, hogy ne merd átlépni a  küszöbömet.” (176). Ez a küszöb az, 

amely a visszatérésre tett kísérletet szöveg szinten is meghiúsítja. Már maga az ajtó, de 

legfőképp a küszöb az, ami a határátlépés, a különböző világok közti határvonal 

szimbólumává válik. A küszöb-kronotoposz „leglényegesebb kiegészítése mégis a válság 

és az életre szóló fordulat kronotoposza […] már a mindennapi beszédben is metaforikus 

jelentést kapott, és összekapcsolódott az életre szóló fordulat, a válság, az ember egész 

életét megváltoztató döntés (avagy döntésképtelenség, a küszöb átlépésétől való félelem) 

mozzanatával […] Az idő ebben a kronotoposzban lényegében mindig pillanatnyi, 

valahogy tartalom nélküli, és kilóg a biográfiai idő normál menetéből.”239 Bariba esetében 

is ezt látjuk, az apai ház küszöbénél való ácsorgás és az átlépés megtiltása végzetes 

változással jár Bariba számára. Ez hozzákapcsolható a típusábrázolás részben kifejtett 

tékozló fiú archetípushoz: a fiú a megszokott szabályokkal, erkölcsökkel rendelkező 

világtól akar elszakadni fizikai és lelki értelemben is, azzal a céllal, hogy megtalálja, 

megalkossa saját világát. A hiba nem is ebben van, Bariba megalkotja saját életét és 

értékrendjét, csak éppenséggel az, ami társadalmában elismeréssel jár, apjából  a megvetést 

váltja ki, nem fogadja vissza fiát. Az időkezelés a Vidéki történetben is különleges ezen a 

helyen: Bariba megállt egy pillanatra, mielőtt bekopogott, ami a töprengést, a végső döntés 

meghozatala előtti gondolkodást, csendet jelezheti. Majd apja elutasítását követően 

„kimeresztett szemekkel Bariba sokáig állt, sehogy sem tudta felfogni” (176). A fordulat 

következtében az idő kimerevedik, Bariba elveszti valóság érzékelését.  

                                                           
239 BAHTYIN M. M.: A tér és az idő a regényben. In.: BAHTYIN M. M. A szó esztétikája. Válogatott 
tanulmányok. Gondolat, Bp., 1976, 301.  
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Miután gyerekként elhagyja az apai házat, Bariba a Balkasin házban talál menedéket. A 

Balkasin ház egyszerre nyílt és zárt tér: otthon funkcióját elvesztette, üresen, elhagyatottan 

áll, teteje sincs: „A fatorony elkorhadt, az ablakokat bedeszkázták, az udvart ellepte a gaz” 

(137). Bariba a tehénistállóban talál menedéket, melynek ajtajai nyitva maradtak: „és 

arrább áll a deszkákból megépített jászol: miért ne lehetne ágy?” (137). A tér egyszerre 

nyílt és zárt minőségét erősíti, hogy egyidejűleg kapcsolódik hozzá a szabadság és az 

elszeparáltság: Bariba elszabadult otthonról, de a társadalmon kívülivé válik, amit jelez az 

is, hogy a kutyák a társai ebben az időszakban. A Balkasin ház ellentétje gazdagságában és 

díszítettségében Csebotariha háza, ahol Bariba mindent megkap, viszont ahonnan cserébe 

nem is teheti ki a lábát. Csebotarihánál minden megvan, amit Bariba eddig hiányolt: 

„Hálószoba. Hatalmas ágy, rajta hegyekben a paplan. Lámpa. Csillognak a miseruhák az 

ikonon.” (140). Ennek a helynek még két kiemelten zárt tere van: az egyik Csebotariha 

hálószobája, ahol a szexuális aktusok folynak a fiú és a nő közt, és ahol Bariba szabadsága 

abszolút mértékben korlátozott. Csebotariha hálószobájának összesen három fontos tárgya 

van, a homályos fényű lámpa, az ágy és a szőnyeg, amelyen Csebotariha imádkozik. A 

másik hasonlóan sötét és zárt helyiség a pince, ahol Bariba erőszakolja meg Polkát. A 

pincében vaksötét van, Bariba „a szürke falak mentén tapogatózik” (146) A két sötét, zárt 

térben – melyek a testiség elemeivel telítettek –  szintén az állati ösztönök szabadulnak el. 

A legbarátságosabb tér Aprjosa háza: „Aprjosa kunyhója. Semmi különös, meleg, száraz. 

Süveg alakúra vágott szalmatető, világos üvegű ablakocskák”  (156). Itt Bariba is otthon 

érzi magát.  

Lényeges körülmény, hogy az egyes helyeket Bariba kényszerűségből hagyja el: az apai 

házat az iskolai bukás, a Balkasin udvart a tarthatatlan életkörülmények, Csebotariha házát 

erkölcstelen viselkedése miatt, vagyis nem ő hoz döntést, hanem sodródik az 

eseményekkel. Egyik helyről csapódik a másikra, élete céltalanságát a mozdulatlanság 

mellett a haladással szembeállított bolyongással jelzi a szöveg. Az életeseményeket szem 

előtt tartva ugyanakkor Bariba is rendelkezik saját úttal: a balkasin udvari semmiből a 

rangot jelentő csillogó gombokig jut el. Ez az út azonban leginkább anti-útnak nevezhető, 

hiszen Bariba erkölcsi romlását mutatja be. Az anti-út egyben beleillik abba az 

elképzelésbe, hogy az elbeszélést anti-szentéletrajzként definiáljuk. 

Ezt az erkölcsi romlást fémjelzik a bukások, melyek kapcsán újfent az apa–fiú viszony 

felől érdemes megvizsgálnunk a szöveget. A motivikus analízis keretein belül már elemzett 

kapcsolatot most a teret meghatározó elemekre fókuszálva vizsgáljuk meg. A valódi, 
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személyiségtörést is okozó bukást Bariba életében az jelenti, hogy apja elért sikerei 

ellenére visszautasítja közeledését. Az apai házhoz vezető út egyben visszatekintés is 

Bariba életének főbb állomásaira: „a Csurilov vendéglő mellett, az üres piaci standok 

mellett, az omladozó deszkák alkotta járdán, aztán a teljesen járda nélküli, fűvel borított 

utcácskán” (176) halad végig. Bariba a Csurilov vendéglőben szerezte az előrejutáshoz 

fontos kapcsolatait, itt ismerte meg Tyimosát, a piac lopásainak színtere, innen halad a 

narrátori leírás a gyerekkoron át az apai ház felé. Érdekes azt is megfigyelni, hogy az út az 

apai ház felé tartva fokozatosan veszít „civilizáltságából”: a járdából deszkák, majd fű lesz. 

Mintha ez is a kezdeti állapotokhoz való visszatérést jelenítené meg.  

Az apa konoksága, szigorúsága, hajthatatlansága, amely a történet végére sem változik, 

több szempontból is lényeges: tükröt tart Bariba elé legsúlyosabb tettei – Jevszej atya 

pénzének ellopása és Tyimosa elárulása – felsorolásával, ezáltal definiálja azokat az 

erkölcsöket, amelyeket Bariba megszeg, és ami miatt rangja ellenére sem lépheti át az apai 

ház küszöbét. Ezáltal az apa kizökkenti a fiút saját értékrendszeréből, ami aztán elindítja a 

Baribában végbemenő végső változást. A kőbábúvá válásról a motívum analízisnél írtunk, 

a térszerkezet kapcsán két aspektust vizsgálunk még meg: Bariba mozgását mint kőbábú, 

és a módot, ahogy a teret elhagyja. Kőbábuvá válásának első pontja, amikor apja kitagadja: 

hosszasan áll még a ház előtt értetlenül. A következő jelenetben már a Csurilov 

vendéglőben ül részegen, majd innen indul meg: „Ide-oda imbolygott, hatalmas, szögletes, 

romboló, felkelt és dübörögve megindult a segédek felé. Mintha nem is ember, hanem egy 

ősi sírhalomból feltámadt bábu, egy formátlan orosz kőbábu lenne.” (178). A bukásokat és 

a kőbábuvá válást a lent–fent szembenállás határozza meg: Bariba felfelé kapaszkodik, de 

mivel apja másodszor is kitaszítja, megzuhan. A kőbábuvá válás egyben az elbeszélés 

végét is jelenti, azt sugallva, hogy Bariba transzformációja végleges. Davidova240 

meglátása szerint ez a metamorfózis nem más, mint a primitív életmód mitizációja: Bariba 

rugalmatlansága, merevsége miatt válik kőbábuvá. 

A térszerkezetet meghatározó oppozíciók közül a kint–bent szembenállás jut még 

szerephez az elbeszélésben, az Idők, amiket élünk (Vremena, Времена) című fejezetben. 

Ekkor különül el egymástól egyértelműen a kisváros és az, ami a határain kívül 

helyezkedik el: „«– Ne-em, hozzánk nem ér el», – mondta Tyimosa” és „És tényleg: az 

                                                           
240 ДАВЫДОВА T. T.: Русский неореализм. Идеология, поэтика, творческая эволюция. Флинта, M., 
2005. 
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újságok is írják – elment az eszük.”(166). A „mi” és „ők” használata mellett, amely a 

névmási formában és az igealakban is megjelenik, beszédes továbbá az a hasonlat, 

amelyben Tyimosa önmagukat Kityezs-városhoz241 hasonlítja: „Úgy élünk, mintha a tó 

fenekén lévő Kityezs-városban242 élnénk: semmi sem ér el hozzánk, a fejünk fölött a víz 

iszapos és álmos.” (166). A kinti lázongás feltehetően az 1905-ös forradalom, amire 

következtethetünk a mű megírásának dátumából (1912), de a szövegből is: „Mennyi ideig 

éltünk tiszteletben, féltük az Istent, magasztaltuk a cárt – és most: mint láncukról 

elszabadult kutyák, Uram irgalmazz.” (166). A narrátor ebben a fejezetben egyértelműen 

azonosul a kisváros lakóival: „De nálunk ilyen semmiségekkel soha nem foglalkoznak: a 

gyerekeket kell etetni” (166), ami a narrátori pozíció meghatározása mellett a két világ, a 

„mi” és „ők”, azaz a kint–bent elkülönítése miatt is lényeges megszólalás. A kinti világ 

történései és annak hatása a benti világra egyúttal közös pontja a Vidéki történetnek és az 

Okurov városkának. Mindkét esetben megmozdul valami a kisvárosi kisemberekben is, 

ami aztán a helyi dulakodás szintjén meg is áll, ezt itt a Vidéki történetben is 

megfigyelhetjük: Csurilovtól, a vendéglőstől egy fiatal pénzt lop, mire Bariba és a többiek 

majdnem holtra verik. Ez az azt követő fejezetben történik, amelyikben Tyimosa a külvilág 

eseményeit taglalja. A két esemény között nincs közvetlen összefüggés, a fejezetek 

sorrendje és az elszabadult indulatok hevessége mégis arra enged következtetni, hogy itt, 

mint a többi műben is, a kinti, történelmi esemény csapódik le a város lakosainak 

megváltozott viselkedésén. A zártság–nyíltság, a kint–bent, a lent–fent oppozíciók által 

Bariba és a kisváros sajátságos teret kap: noha Baribát és a többi várost is érik 

benyomások, változásra a fiú és a közösség is képtelen. 

                                                           
241 Kityezs-város és Bariba metamorfizációja kőbábúvá a (neo)mitologizáció felé mozdítja el a szöveget, 
amely Zamjatyin Áradás című elbeszélést is jellemzi. Mindkét szövegben azt láthatjuk, hogy a mitológiai 
eredettel is rendelkező motívumok – így az Áradásban az özönvíz, a kenyér, az anyává válás, a Vidéki 
történetben a kőbábú, a számos kapcsolódási pont a tékozló fiú történetével –megteremtik azt a sajátos 
mítoszt a szöveg köré, amely egyben többletjelentést is társít a szöveghez, összetartja a szüzsét. Ez az a 
szerzői mitologizáció, amelyről Meletyinszkij A mítosz poétikája című művében ír, a 20. századi írók és a 
mitológia kapcsolatának jellemzésekor. (Az Áradás című elbeszélés részletes elemzése megtalálható: 
ZIMMERMANN G.: A víz és a vér motívum struktúraépítő szerepe Zamjatyin Áradás című elbeszélésében. // A 
család a szláv népek történelmében és kultúrájában: Hagyomány és megújulás a szláv népek történelmében 
és kultúrájában III.: A 2013-as tudományos felolvasóülés anyaga. Szombathely, Szláv Történeti és Filológiai 
Társaság, 2013, 158–168.)  
242 „Az orosz zarándok alakját jellemző szabad szellem, földi kötöttségeken és fizikai viszonylatokon túllépő 
keresés gyönyörű térbeli metaforája Kityezs utópisztikus városa. A legenda szerint a 13. században […] a 
Szvetlojar tó fenekére süllyedt város […] az igazi hit őrzője, az emlékezet helye […] Az orosz Atlantisz-
legenda az elvágyódás, a bűntelenség állapota iránti törekvés, a kaotikusnak tetsző evilági létezésből való 
kiszakadás vágyának szimbolikus megtestesítője”. REGÉCZI I.: Térképzetek az orosz irodalomban. Klasszikus 
és kortárs szövegek térpoétikai megközelítése. Kalligram, Pozsony, 2015, 19. 
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A térhez kapcsolódó időt vizsgálva azt a megfigyelést tehetjük, hogy az elbeszélés egyrészt 

éveket ölel fel. Jó pár év eltelik, amíg a kamasz Baribából hivatalt betöltő felnőtt lesz és 

vissza nem megy apjához. Ugyanakkor, mivel Bariba életét a mindennapi történések, az 

alapvető szükségletek kielégítése teszik ki, valós időről kevéssé beszélhetünk. Ezt igazolja 

az is, hogy a narrátor néha pontos időmegjelölést ad: „Ilja-nap estéje” (148), „Nyáron négy 

órakor” (152), „Nagyböjtkor” (167), néha meg nagyobb időközöket foglal össze: „Napok, 

hetek, hónapok teltek el” (137). Mindeközben, mint fentebb is írtuk, ennek az 

elbeszélésnek az idejébe is beleszól a történelem. De azonkívül, hogy Tyimosa elfilozofál a 

kinti esemény és a város állapotának viszonyáról, illetve, hogy ok nélkül megvernek egy 

fiút, lényeges változáson ennek a városnak a lakói sem mennek keresztül. Bariba is, mint a 

típusábrázolásnál már szóltunk róla, ahelyett, hogy változna, kőbábúként belemerevedik 

saját típusába. 

 

Remizov: Szűnni nem akaró dobpergés 

 

Remizov művében243 a történések színhelyét, a névvel nem rendelkező vidéki kisvárost 

belső nézőpontból ismerjük meg a fontosabb helyek (kolostorok, bulvár, vendéglő) mint 

referenciapontok ismertető jellegű felsorolásán keresztül. A már idézett kezdőmondatot a 

térszerkezet kapcsán is érdemes megvizsgálnunk: „Városunk látványosságai közt a 

csodatévő Fjodor Sztratyilat-ikont őrző régi Prokopjevszkij kolostor; a régi, magas, újra 

festett falú másik, Zacsatjevszkij női kolostor; a poros bulvár, amit furfangosan egyetlen 

petróleum lámpácska világít meg, amit szintén nem furfang nélkül az étterem és a 

zenészeknek fenntartott pódium közti huzalra akasztottak fel; Barhatov kapros és sós, 

egyedien savanyú uborkájáról és lédús káposztájáról híres vendéglője” (137). Azt látjuk, 

hogy minden tér-rész rendelkezik legalább egy „eposzi jelzővel”, így a Prokopjevszkij 

kolostor attribútumává az ikon válik, a női kolostor minőségét újra festett falai jelentik. A 

bulvár poros és gyéren megvilágított, Barhatov vendéglőjét a sós uborka és a lédús 

káposzta teszi egyedivé. Az épületek és a bulvár ugyanúgy címkét kapnak, ahogy majd a 

mű főszereplője, Sztratyilatov is. Ezek a pontok egyben le is határolják a kisváros terét: 

minden a falakon belül történik, a kisvároson kívüli világra egyetlen kivételt leszámítva – 

                                                           
243 РЕМИЗОВ А. М.: Неуёмный Бубен. В.: Ремизов А. М.: Избранное. Художественное литература, M., 
1978. Az egyes idézetek oldalszámát a szövegben zárójelben adjuk meg. A fordítás minden esetben általam – 
Z.G.  



149 
 

az ötödik fejezetben Sztratyilatovhoz költöző művész pétervári származása – semmilyen 

utalás nem történik. Ilyen értelemben a műben a kint-bent oppozíció nincs jelen, szemben 

az eddig elemzett művekkel, ahol a kinti tér a kisváros terével és világnézetével szembeni 

összehasonlítási pontként funkcionál. A kisvárosi tér zártságát erősíti továbbá a 

beszédmódnál részletesen taglalt belső nézőpont, a többes szám első személyű narrálás, a 

narrátor azonosulása a közösség tagjaival.  

Ennek a hermetikusan zárt térnek és a hozzá tartozó világnak a tagja a felsorolás végén 

szereplő hivatalnok, Sztratyilatov. Sztratyilatov élete öt helyszínen zajlik. Munkahelye „a 

hosszú, keskeny, kormos kancellária büntető kollégiumának” (137) második emeletén 

található. Sztratyilatovot a hivatalnoki téren belül is elhatárolja asztala: „és már el is telt 

negyven év, azóta sok titkár és jelölt váltotta egymást […] de ő végig nagy, késsel faragott 

asztala mögött ült az ablaknál […] és másolta az iratokat” (137). Amikor társait 

szórakoztatja, akkor sem hagyja el az asztala és az ablak határolta teret, ellenkezőleg, 

kollégái gyűlnek köré, hogy hallgassák vicceit, anekdotáit. Ez ugyanakkor azt is jelképezi, 

hogy a történetnek ezen a pontján még a társaság és a figyelem középpontjában 

helyezkedik el, fontosságát jelzi az is, hogy őhozzá mennek oda.  

Életének második legfontosabb színtere otthona. Lakása egyszerű elrendezésű: „Konyha, 

háló, ebédlő – így jönnek sorba a szobák. Az ebédlő a legparádésabb, látszólag egy üres 

sarok sincs benne, mindenhol lóg valami. A falon zsíros képek és karcolatok régi, nagy 

keretekben: akvarellek, miniatűrök, gobelinek, és minden kép és karcolat nőket ábrázol, 

mint valami gyűjtemény […] Egyetlen kivételt a cár portréja képez” (153). A lakás egyéb 

tárgyai közé tartozik egy hatalmas láda, egy érmékkel teli vitrin, egy asztal, egy 

üvegszekrény, egy másik asztal, két székkel és a mindenféle értékekkel telepakolt 

szekrényke. A szoba egyik sarkában a Megváltó ikonja, a másikban a Szűzanya ikonja áll. 

A lakásban éppúgy keverednek a tárgyak, mint Sztratyilatov felvett szerepei, a 

típusábrázolásban leírt különböző maszkok természetét adják vissza, jól jellemzik 

Sztratyilatov személyiségét. A lakás legfőbb ékessége a cári fotel és a hatalmas tükör, ezek 

társaságában ebédel minden nap Sztratyilatov és ezek jelennek meg álmaiban is. A tükör 

mint téri elem ugyanakkor ki is nyitja, sokdimenzióssá teszi a teret, azt szimbolizálva, 

hogy általa egy másik világba – az álmok világába – lépünk át. Ekképp maga a tükör is a 

tereket elválasztó határként működik.  
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A tény, hogy Sztratyilatov negyven éve ugyanott szolgál, ugyanazon az útvonalon jár a 

mozdulatlanságként, változni képtelenségként is interpretálható rutinszerűséget fejezi ki, 

ami Sztratyilatov alakját a kisváros körülhatároltságához, zártságához teszi hasonlatossá. 

Minden reggel miután hatkor felkel „hosszan és buzgón imádkozik” (141), majd 

elfogyasztva reggeli teáját a Macskás keresztúton megy végig egészen a régiség piacig, 

ahol egy órát tölt a különféle kacatok felől érdeklődve. „A régiség piac Sztratyilatov 

számára nem ünnepi szórakozás […], hanem maga a létezés, olyan ügy, mint az orvosnak a 

járvány” (143). Kilenckor már munkahelyén van, itt is rutinjai határozzák meg napjait. 

Délig jobb nem is szólni hozzá, eddig kell leadni munkáját. Ezt követően anekdotáival 

szórakoztatja társait, majd háromkor elindul hazafelé, és miután útitársainak elmeséli az 

elkezdett anekdotákat, betér a Mindenszentek templomába, hogy imádkozzon: „és Ivan 

Szemjonovics hosszan és buzgón imádkozott” (145). Majd mindig ugyanazon az úton 

haladva végig tér haza: „Elhaladva a Mindenszentek oltár előtt, amit sírkeresztek vesznek 

körül, és éppen az ebédlőablakával néznek farkasszemet, Sztratyilatov befordul háza 

udvarára, és az utacskán fontosan, kimérten és illedelmesen lépkedett, ahogy egy 

hivatalnokhoz illik.” (146). Ebéd után alszik, egészen este hétig, majd a bulvár felé veszi 

az irányt: „A bulváron Sztratyilatov önmaga […] az étterem és az emelvény között leül az 

egyik padra” (159). Ha megitta teáját, hazamegy, gitározik, énekel, olvas egy órácskát, 

imádkozik, majd nyugovóra tér. Amennyiben az előző művekről elmondhattuk, hogy az 

időkoncepciót a mindennapi történések határozzák meg, jelen mű esetén végképp azt 

látjuk, hogy Sztratyilatov életének minden egyes napja ugyanazoknak a rutinoknak a 

mentén zajlik, ciklikusan ismétlődik, ami magát az időt is ciklikussá teszi, mely által az idő 

érvényét is veszíti.  

Ezeken a helyeken Sztratyilatov ül vagy fekszik, a mozgást egyedül a helyszínek közt 

megtett út jelenti, azonban ez is statikus és az adott szereppel megegyező. Valódi mozgás 

az álmokban, a fiktív térben szerepel: Sztratyilatov kizuhan a hintóból, az anyja egy fiókba 

fektetve a földbe ássa el. Mindkét mozgás lefelé történik, pozícióvesztéssel jár, amelyhez 

félelem is társul. Mint azt a típusábrázolásnál már írtuk, az álom és a valóság tárgyai 

megfeleltethetőek egymással, biztosítva a két világ közti átjárhatóságot. A legtöbb 

megfelelés a második álomban van: Sztratyilatov ugyanabban a cári fotelban ül és a 

tizenhatféleképpen visszaverődő tükörben gyönyörködik magában. Ezek a tárgyak kiemelt 

fontosságúvá válnak azáltal, hogy Sztratyilatov reális és fiktív terének is részei.  
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Ezenkívül a mozgáshoz kapcsolható Sztratyilatov elköltözése új otthonába, majd az, hogy 

a történet végén kórházba kerül. A kórházban szinte megismétlődik a harmadik álomban 

megfestett kép: Sztratyilatov nem tud megfordulni, kezeit sem tudja felemelni, 

mindeközben folyamatosan fáj az oldala. Ehhez képest nagy változás, hogy halála előtt 

feláll, állva szavalja Puskin Gabriádját244, és ezt elszavalva esik össze: „mint akit 

lekaszálnak, úgy zuhant össze, az izzadság megjelent az orrnyergén, majd az 

izzadságcsepp elérte az orrát, és így cseppenként tűnt el a világosság – minden elsötétült és 

[Sztratyilatov – Z.G.] az öröklétbe távozott.” (193). A bukást – mind a fizikait, mind a 

társadalmit – itt is a lefelé irányuló mozgás jelzi, amelynek végpontja jelen esetben a 

főszereplő halálával esik egybe. 

A Sztratyilatovhoz tartozó egyik út az, amit a mindennapi rutincselekvések tesznek ki. Van 

ugyan kezdete és vége, Sztratyilatov otthona, de mivel önmagába ér vissza és ugyanazokon 

az állomásokon megy keresztül, metaforikus értelemben nem nevezhető útnak. A szereplő 

jár rajta, de ez személyiségfejlődéssel vagy változással egyáltalán nem jár együtt. Emellett 

az elbeszélés záróakkordját tekintve Sztratyilatov még egy utat bejár. A horizontális útról, 

azáltal, hogy megjelenik Agapevnának kísértet formájában, átlép egy vertikális útra. A két 

úttípusról Toporov ír a mitopoétikus térről értekezve245, de a Gogol elbeszéléseiben 

                                                           
244 Az elbeszélésben a Gabriádra többször is történik utalás. A Gabriád Puskin életében egyáltalán nem, 
majd csak megírása után majdnem 100 évvel később jelent meg nyomtatásban, először 1918-ban, amit a 
cenzúrát nem bíró erotikus stílus és az egyházzal szembemenő állásfoglalás indokol. (БРЮСОВ В. Я.: 
"Гаврилиада" – исследование Валерия Брюсова. neten: http://pushkinskij-
dom.livejournal.com/219651.html, utoljára megtekintve: 2016.05.18.) Szerepe a regényben, meglátásunk 
szerint, erősíteni azt a kettősséget, pontosabban a maszkok váltogatásában megtestesülő jellem-nélküliséget, 
amely a főszereplő viselkedését végig jellemzi. A párhuzam szerint Sztratyilatov a Gabriádot olvassa, ez a 
tett azonban első látszatra imádkozásnak tűnik. Erotikus vágyait, szerelemre való hajlamát a vallásosság 
mögé rejti a szöveg. Sztratyilatov a Gabriádot először álmában szavalja véletlenül az Üdvözlégy Istenszülő 
Szűz ima helyett, majd félelmében felüvölt. A puskini műtől érzett félelme a következő szöveghelyen válik 
egyértelművé: „a Gabriádról nemhogy ítélkezni, de még rá gondolni is rettegett Sztratyilatov” (166). Éppen 
ezért meglepő, hogy Nagyezsda érkezése előtt elszavalja az egész verset lélegzetvétel nélkül, szenvedéllyel, 
átadva magát annak az örömnek, amelyet a fiatal lány érkezése okoz neki. És ezt a verset szavalja halála előtt 
is, a félrebeszélésnek ekkor nyoma sincs. A zárójelenet lényegében a harmadik álomban történteket ismétli 
meg: a Gabriád szavalását követően el kezd izzadni, különbség azonban a két szituáció között, hogy a vers 
szavalását követően meghal. Csukovszkijnál olvashatjuk, hogy Remizov az emberi érzelmek közül 
legtöbbször a félelmet emelte ki és festette meg, erre láthatunk számos példát Sztratyilatov 
jellemábrázolásában: „Sztratyilatov a legkeményebb ember Remizovnál: gyökereivel a földbe nőtt, és mégis, 
mi az, amitől nem fél? Fél a kobold farkától […] Puskin Gabriádjától […] fél mind saját, mind mások 
feletteseitől.” (Чуковский К.: Последние рассказы Алексея Ремизова. 
neten:http://www.chukfamily.ru/kornei/prosa/kritika/poslednie-rasskazy-alekseya-remizova,  
utoljára megtekintve: 2017. október 17.) Ahogy Sztratyilatov a Gabriádtól és félelmeitől, ugyanúgy retteg 
Agapevna Sztratyilatovtól. 
245 ТОПОРОВ В. Н.: Пространство и текст. В.: ЦИВЯН Т. В. (отв. ред.): Текст: семантика и структура. 
Наука, 1983, 227–284. 



152 
 

megtalálható reális és fantasztikus tér váltakozása is eszünkbe juthat Sztratyilatov 

síkváltása kapcsán.  

 

Leonov: Egynémely epizód, melyet Andrej Petrovics Kovjakin jegyzett fel Goguljov 

városában 

 

Az  Egynémely epizódban246 Goguljov rögtön az elbeszélés nyitásánál zárt térként jelenik 

meg: „Sztyeppi város. Csendes város, nem járási székhely, nem is gazdag. Tőlünk északra 

terül el a sztyepp, keletre meg erdővel vegyest tatárok és mordvinok laknak. Délre pedig 

magam sem tudom, mi van.” (118). A város főbb nevezetességei a kórház, a kereskedelmi 

iskola és a Családi Kaszinó: „Van nekünk zemsztvokórházunk is. Mjaukov kereskedő 

építette […] Sőt kereskedelmi iskola is van Goguljovban (négyosztályos) […] Ráadásul: 

működik a Családi Kaszinó. Itt töltik az idejüket a jelentősebb családos emberek, 

gyakorolják a biliárdozást” (120). Emellett két egylete is van Goguljovnak, az Önkéntes 

Tűzoltó Egylet: „Ott működnek a muzsikosaink, de a zenén kívül vannak műkedvelő 

színielőadások is” (120) és a Goguljovi Józanság Egylet, ami Kovjakin szerint a város 

szégyenfoltja: „Minek kell arra hivatkozni, amire nem lehet.” (121). Már ezeknél a 

bevezető leírásoknál megfigyelhetjük azt az elbeszélői sajátosságot, ami Kovjakin 

írásmódját végig jellemzi. Az épületeket nem kinézetük felől írja le, hanem rögtön egy 

vagy több az épülethez fűződő történetet oszt meg. Az iskola kapcsán azt, hogy miért 

nyitották és miért kellett bezáratni, a Tűzoltó Egyletnél egy színmű előadását meséli el, a 

Józanság Egyletnél a részegeskedőkről szól. Azaz minden, még az épületek is, a 

krónikaírás áldozataivá válnak.   

Kovjakin feljegyzései ideje alatt lényegében nem mozdul ki Goguljovból: „Szinte ki sem 

tettem a lábam Goguljovból, hacsak a gazda ügyei el nem szólítottak Szamarába” (125). 

Ezt erősíti az első mondat is, hogy nem tudja, délről mi vagy kik határosak a várossal. 

Andrej Petrovics egyetlen alkalommal lépi át a város határát, amikor Feofannal akar 

találkozni: „Aznap éjjel elindultam Goguljovból […] Kerülő úton az irtás felé mentem […] 

Aztán nekivágtam” (187). Ekkor a goguljovi erdőbe megy. A szigorúan vett városi, zárt tér 

elhagyása tele van mesei elemekkel, amelyeknek funkciója a reális és a fiktív világ 

                                                           
246 LEONOV L.: Egynémely epizód, melyet Andrej Petrovics Kovjakin jegyzett fel Goguljov városában. In.: 
LEONOV L.: Utolsó kirándulás, Európa, Bp., 1982. Az oldalszámokat a szövegben zárójelben közöljük. 
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határának elmosása. Ilyen elem, hogy Kovjakin háromszor kerüli meg Goguljovot, hogy 

olyan jelek kísérik útját, mint az ágreccsenés és a kukorékolás, melyeket Feofan hallat, 

hogy segítse Kovjakint az útján. Feofan alakja is értelmezhető meseiként: nem beszél, de 

mozdulatait Kovjakin jelzésekként értékeli. A leírás a továbbiakban is megőrzi meseszerű 

minőségét: „Ekkor szél kerekedett […] Aztán a fák megrázkódtak” (188). Ahogy az is a 

képzelet világához sorolja a szerzetes alakját, hogy ezt követően Kovjakin csak álmában 

látja őt.  

Az említett épületeken kívül még két hely kap kiemelt helyet Kovjakin életében: Zvorikin 

háza, ahol gyerekkorától kezdve él, illetve Bibin galambháza, ahová Zvorikin halála után 

költözik. Zvorikint ő választja ki gyámjául: „Ekkor kiszemeltem magamnak a helybeli 

gyárost […] Egész háznegyed volt a tulajdona, és nem is számítom a gyári kereskedést” 

(124). Itt sem tudunk meg többet magáról a házról, Kovjakin Zvorikinről és saját 

feladatairól mesél. Jóval később oszt meg a házról egy újabb részletet, de ezt is a háború 

megjelenése miatt: „Kozma Grigorjics házastársa kibírhatatlanul tisztaságtudó asszony. 

Minden szobában áll egy kézmosó” (165). Zvorikin háza utoljára Zvorikin halála után 

kerül szóba: „Jótevőm elhunyta után az első időkben még ott laktam a házában, ám 

csakhamar el kellett költöznöm. Jótevőm hitestársa […] Azt követelte tőlem, hogy a 

kamrácskában lévő díványon a lehetőségekhez képest ne nagyon mocorogjak […] faképnél 

hagytam” (178).  

A forradalom kitörését követően Kovjakin élettere egy odú-szerű lakba szorul: „A 

lakásomat pedig Bibin alsó portájának nagy méretű galambházába tettem át. Hideg volt ott, 

a huzat minden irányból átfútt, repkednek a galambok, ajtókeret szinte nincs is, csak holmi 

fadarabok az illendőség kedvéért. Egy kis kályhát fabrikáltam […] és úgy éldegéltem, 

várván a megoldást.” (179). Előző lakhelyéhez, ahol saját szobája és lakótársai voltak, a 

galambház minden, csak nem emberi. Hatással van Kovjakin egész sorsának alakulására, 

ép elméjének megbomlására is. Itt ír először a falra betegségét követően, és miután 

találkozik Feofannal, ebben a galambházban kísérli meg felkötni magát: „ott ültem a 

ládikón, és éppen a hurkot akasztottam fel” (188). Ugyanebben a galambházban írja meg 

utolsó, búcsúversikéjét: „Hát ég veled, Goguljov, drága tájam!/ Galambházban ülök, úgy 

nézem én:/ Zöldell a rét, csikó ugrál vidáman/ S egy felhő sincs Goguljov mélységes kék 

egén.” (189). A búcsúversike a térszerkezet vizsgálatából azért érdekes, mert kifejeződik 

benne Kovjakinnak az az akarata, hogy elhagyja a várost, amelyben egész életét leélte. 

Mivel a szöveg nem ad egyértelmű lezárást, így például nem követi utószó a 
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feljegyzéseket, az eltávozást értelmezhetjük szimplán úgy, mint a kisváros teréből való 

távozást, de úgy is, hogy Kovjakin egyben az élet teréből is kilép.  

Goguljovon kívüli térként említődik meg Barnaul városa a feljegyzésekben, ide távozik 

Kovjakin szívének választottja, Natasa: „de egyszer Barnaulból megérkezett egy Figler 

nevű jogász, az aztán elcsavarta Natasa fejét” (125). Ezenkívül még háromszor szerepel a 

város neve, mindegyik előfordulás Kovjakin Natasához írt verseihez köthetően. 

Goguljovról Kovjakintól azt tudjuk meg, hogy „mi vagyunk a haza védelmének legfőbb 

támaszai” (122), és megnevezi a város névadóját, Abram Altunovics Gogul hadvezért. 

Emellett, konkrét helymegjelölés nélkül, de Kovjakin külső térként utal ellenségeikre, akik 

gágogóknak csúfolják őket és hazugságokat költenek róluk. Hasonlóképp a külvilágra utal 

a forradalom és az ahhoz köthető történelmi események említése, ami azért lényeges, mert 

jelzi egy kinti világ, egy nem goguljovi-tér létezését mint referenciapontot. Mindkét 

esetben az idegen tér megléte a fontos a sajáthoz képest, mivel nemcsak térben, de 

ideológiailag is kijelöli Goguljov határait.  

A feljegyzések időhöz való viszonyát rögtön a főcímet – A. P. Kovjakin feljegyzései – 

követő mottó, a „Hadd tudja meg az utókor” meghatározza. Kovjakin célja krónikájának 

írásával, mely műfaj önmagában is hangsúlyossá teszi az idő szerepét, az, hogy jelenének 

történeteit a jövőre hagyja rá. A feljegyzések ezen felül, éppen a krónika jellegéből 

fakadóan, helyenként pontos dátumokat is megadnak. Így kezdődik már maga a külső 

narrátori előszó is: „1920. június 25-én felkeresett Sz. P. Kovjakin” (113). Ennek a 

dátumnak a szerepe azért is hangsúlyos, mert Kovjakin teljes feljegyzéseinek ciklusát zárja 

le, és azt a történetet mondja el, ahogy a feljegyzések a külső narrátorhoz, a baráthoz 

eljutottak. Kovjakin a feljegyzések mellé levelet is ír barátjának, ez az egyetlen 

dokumentum, amely Kovjakin után hátramarad. Kovjakin arra kéri barátját, hogy a 

feljegyzéseket tartalmazó könyvecskéket neki küldje meg, pontos címet is megad: 

„Goguljov városa, Rosa Luxemburg utca (a hajdani Veteményes utca), a hajdani Mihail 

Bibin háza, nekem átadandón” (116). Ami megengedi azt az értelmezést is, hogy Kovjakin 

búcsúversét csak pillanatnyi elkeseredésében írta. Ennek azonban ellentmond az előszó 

utolsó mondata: „Neki, aki örökre eltávozott Goguljovból, utolsó baráti szavam: bocsáss 

meg.” (114). A két idézett részből kiemelendő a címben szereplő „hajdani” szó, ami a 

Goguljovban történő változásokra irányítja már itt a figyelmet, illetve az „örökre” 

határozószó, ami Kovjakin távozásának véglegességét, esetleges halálát asszociálja. 

Kovjakin távozása Goguljovból pont annak fényében válik különösen hangsúlyossá, hogy 
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a feljegyzések húsz éve alatt (1890–1920), az említett egy kivételt leszámítva, csak ebben a 

zárt térben mozog. A feljegyzések és az egész mű időkoncepcióját tekintve fontosnak 

tartjuk megemlíteni, hogy mind az előszó, mind a feljegyzések lezárása és kiválogatása 

után megírt levél időrendben ugyan követi, de a mű megszerkesztettsége révén megelőzi a 

krónikát. Olyan retrospektív nézőpontot kínál ezáltal, amely előre meghatározza az 

értelmező olvasást, és végig referenciapontként szolgál az interpretáció során.   

A dátumok használatát az időkezelés szempontjából is érdemes megvizsgálni. A 

típusábrázolásnál már írtunk arról, hogy dátumokat Kovjakin alapvetően verseihez rendel 

hozzá, feltehetően azért, hogy klasszikus módon jelölje a versek keltezését, illetve, hogy 

rögzítse a számára legfontosabb események, a Natasához fűződő szerelem egyes 

állomásainak időpontjait. Ennél jelentősebbek azok a dátumok, amelyek a prózai 

szövegben szerepelnek. Az első ilyen Kovjakin születési dátuma: „A körülmények 

szerencsétlen egybeesése miatt jöttem a világra. Ez az esemény az 1860-as év április 

havának 10. napján történt.” (123). A következő dátum szintén ebben, a Kovjakin életét 

összefoglaló Személyem leírása című fejezetben szerepel: „Már betöltöttem a nyolcadik 

évemet” (124). Míg az első dátum életének kezdetét jelzi, a második Zvorikinhez 

gyámjához és munkaadójához való költözését jelzi. Mindkét dátum tehát fontos 

életeseményt jelöl. A következő dátummal jelölt időpont már a forradalomhoz köthető, Az 

élet további eseményei című fejezetben szerepel: „1916-ban csak az jelezte nálunk a 

háborút, hogy Jakov Vertuskin be sem zárva előbbi (koporsó-) üzletét, újat nyitott a 

műlábaknak” (164). Ez a fejezet indít az „És váratlanul bételt az idő” (163) mondattal, ami 

össze is kapcsolja a forradalom és az idő fontosságát. A kinti forradalom hatására a 

városban is felpörögnek az események, melyekhez Kovjakin dátumot is megad. Talán 

éppen a történelmi időhöz köthetőségük és amiatt, mert ezeket az eseményeket ő is 

jelentőségteljesebbeknek éli meg. Ilyen esemény, hogy „1917. januárjában a csótányok 

megrohamozták a mi házunkat is.” (165). Ami egy kisváros életében lehet ugyanakkora 

jelentőségű, mint a kinti világban a forradalom. Ennél lényegesebb a következő dátum: „És 

ezután jött a kő, azaz a fordulat. Március negyedikén Ippolit Szergejics […] közölte […], 

hogy a cárnak kaput.” (165). A hír hallatára Zvorikin hitestársa elsírta magát, de „Ennek 

ellenére minden maradt a régiben” (166). A kő mint fordulat Kovjakinnak ahhoz a képéhez 

köthető, amit a történelmi idő megjelenésekor fogalmaz meg: „Képzeljék el: a tóba követ 

dobnak. Ettől a halak szétrebbennek, más menedéket keresnek maguknak. […] És micsoda 

is Goguljov? Ugyanilyen tavacska […] És hirtelen a kő. […] Mi vagyunk a halak!” (164). 
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Kovjakin azt vetíti előre, ami aztán be is következik: a forradalom felbolygatja a város 

lakosainak életét. Ennek jele, hogy „júliusban vad epizód történt”, megjelennek a 

„felforgató elemek” (167) Goguljovban. „Sok más furcsa jelenség is felütötte a fejét. A 

karton ára nagyon rakoncátlankodott, a gyatra pamutszövet is felszökött. Tél kezdetére a 

karton után a cukor is megugrott. A posztószállítás majdnem teljesen leállt.” (168). Mind 

olyan, a történelmi eseményhez képest jelentéktelennek tűnő dolgok, amelyek a város 

életét mégis jelentősen megváltoztatják és a forradalom következményében következnek 

be. Ezeknek a változásoknak a sorába illik bele, hogy „Matvej Matvejicset megbuktatták, 

és valami Katulinert választottak meg sztarosztának […] Ráadásul a kandúrunk is 

megveszett, és fél tucat tyúkot szétmarcangolt […] Katuliner betiltotta a Családi Kaszinót” 

(168). Itt is egymás mellett szerepelnek a különböző fontosságú események, Kovjakin ezek 

között sem tesz különbséget, továbbra is mindent rögzít, ami körülötte történik, amivel azt 

éri el, hogy az események kioltják egymást, elveszítik jelentőségüket. Az, hogy ez még 

csak a változás eleje, a fejezet zárásában szerepel: „De ez még csak a virágja volt. Amikor 

aztán potyogni kezdtek a bogyók, nem volt érkezésünk, bocsánat a kifejezésért, behúzni se 

fülünk, se farkunk.” (168). 

Legfontosabb helyen, azaz a feljegyzés címében a következő dátum szerepel: 1920. 

március 16. napja. Ez az egyetlen szöveghely, ami dátumot ad meg címként. Fontosságát 

emellett az is jelenti, hogy egyben ez a feljegyzés zárja le Kovjakin krónikáját. Nem kinti 

eseményhez kötődik, mint az előzőek, hanem azt a napot jelöli meg, amikor Kovjakin 

eldönti, hogy elhagyja Goguljovot.  

Kovjakint a forradalom beállta előtt is érdekli az idő, verset is ír róla, melyben értelmezése 

szerint „A pók alakjában az időt ábrázoltam, amely megszámlálhatatlanul telik. Ó, idő! 

Valóban olyan, mint a szobafestő. Most a falat cinóberrel fest, holnap pedig gyászos 

színekkel.” (127). Mégis, egészen a forradalomig – leszámítva a két, életéhez köthető 

időpontot és a versek keltezését – Kovjakin nem dátumokkal, hanem Goguljov lakóihoz 

köthetően ad meg időpontokat: „Este O. Ny. névnapján”, „Sz. I. lakodalma”, „Kozmák 

Gyemjanok névnapja”, vagy még kevésbé megfogható intervallumokat említ: „télen”, 

„nyáron”, „ezekben a napokban”. Az idő itt még súlytalan, csak a benti történéseket jelzi. 

Ehhez kapcsolható Jakimova értelmezése, aki szerint „Kovjakin nem érzi meg Goguljov 

elzártságát, sötétségét, hanem az önelégedettség és önirányítás példájának 
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megvalósíthatóságát látja benne.”247 Egészen a forradalomig, a zavargásig „az ottlétet úgy 

fogja fel, mint szellemi aktivitásra megfelelő talajt.”248 A forradalommal teljesen 

megváltozik környezete és ezáltal az ő élete is, amire csak azt tudja lépni, hogy elhagyja 

Goguljovot.  

 

Leonov: A kisember vége 

 

A műben249 szemben áll egymással valós és fiktív tér, mely utóbbi alatt Fjodor Andrejics 

fokozatosan elhatalmasodó, realitás érzékét is befolyásoló képzeletét értjük. A képzelet 

elhatalmasodása nemcsak szüzsés szinten, hanem már az elbeszélést indító, szürreális, 

álomszerű minőséget megidéző leírásban kirajzolódik. A fiktív, képzelt világ térnyerését 

segíti elő az a késő esti időpont, amikor a cselekménybe belépünk: „Egy késői téli estén, 

hosszas és meddő élelemkeresés után, céltalanul indult hazafelé, s váratlanul találkozott 

egy emberrel, aki a hóna alatt lófejet cipelt” (5). A késői időpont mellett sajátságossá teszi 

a találkozást annak váratlansága is. Ugyanígy a fiktív tér elemei közé tartozik a környezet 

látomás-szerű jellege: „csakhamar el is tűnt a szem elől az esteledő mellékutca sűrű, 

kormos homályában” (5), vagyis az alak, aki a lófejhez juttatja Fjodor Andrejicset, 

láthatatlanná lesz, a ködbe, a semmibe vész, valószerű volta megkérdőjeleződik. A 

realitástól üt el az is, ahogy az idegen látja Fjodor Andrejicset: „Ám az ugrás parabolája 

szemlátomást oly hihetetlen volt, Fjodor Andrejics ábrázata pedig oly vérszomjas, hogy a 

váratlanul felbukkanó ember […] futásnak eredt a hatalmas és megveszekedett ember elől 

– a havas derengésben annak vélte Fjodor Andrejicset.” (5). Távozásának gyorsaságát és 

elevenségét a narrátor is meglepőnek találja: „Elég jól futott, az akkori időkhöz képest 

csodálatos fürgeség lakozott lábában” (5). A sokadik napja tartó éhezés éppen elegendő 

ahhoz, hogy Fjodor Andrejics elveszítse a valóság reális érzékelését. Ezen jegyek, továbbá 

az elbeszélés eleji momentumok a cselekmény kimenetének ismeretében akár a professzor 

képzeletének működéseként is értékelhetőek. A szürreális hangulatfestéssel a narrátor 
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egyrészt a látszat és a valóság határait mossa egybe, másrészt az elbeszélésben ívként 

végighúzódó elidegenítés folyamatának kezdőpontját is megadja.   

Mivel a cselekmény tágabb terét jelenti, ezért a térszerkezetnél vizsgáljuk azt az 

Oroszország-képet is, amely a szereplők megnyilatkozásain keresztül bontakozik ki. 

Oroszországról Jolkov összejövetelein beszélnek, ezt a nála összegyűlt társaságot nevezi a 

doktor panoptikumnak, ami a régi, kiöregedett világot és annak maradványait asszociálja: 

„Az emberek megfogyatkoztak lélekben, én aztán összegyűjtöttem őket, a 

legbomlottabbakat, és gramofonnal vendégelem meg mindet. Tudja, olyan panoptikum van 

énnálam, olyan állatkert, hogy párját ritkítja!” (26). Jolkov kaotikus megfogalmazásai 

ellenére világosan látja a régi és az új világot, a kettő közti különbséget hangsúlyozza az 

előbbinek adott gúnynévvel, a panoptikummal. Viszonyulását a régi világhoz emellett 

jellemzi, hogy képes kívülről, fentről nézni a társaságot, tud nevetni rajtuk. Jolkov 

álláspontja mindvégig kettős: bolondoknak tartja, akiket magához meghív, de ugyanúgy 

nyilatkozik a kialakult helyzetről, mint ők.   

A típusábrázolásnál már elemzett régi és új világ az Oroszország-képben is helyet kap. 

Jolkov és társasága, és a professzor is érzi saját korának, a tulajdonképpeni régi és a már 

jelenlévő új világnak az ütközését. A panoptikum tagjai a régi, cári Oroszországot sírják 

vissza, az új országról negatívan, ellenségesen nyilatkoznak. Az elszenvedett sérelmek, 

fájdalmak Jolkov félmondataiból is egyértelműen kiérezhetőek: „Nálunk a legutolsó 

házőrző kuvasz is többet szenvedett, mint ti valamennyien.” (25). Kromulint, a költőt is 

ugyanez az érzés készteti versírásra, versei Jolkov anyja szerint megindítóak: „Könnyet 

csal az ember szemébe, olyan panaszos.” (40). A legkonkrétabb véleményt Szivolap fejti 

ki: „Oroszhon […] történelmi, életveszélyes kínok közepette vajúdik […] merthogy a 

gyermeke, végül is, a mustrán nagyobbnak bizonyulhat a szülőanyjánál…. akkor aztán 

befellegzett! Itt most a dalokra van szükség, üstdobokra, lángszavú kürtöket kell megfújni”  

(41). Mindegyikük megnyilatkozása romantikus, ahogy a romantika korát idézi fel Titusz 

anekdotája és Kromulin ódája Neked, Oroszhon című verse is:  

„Ama rémes estén elülnek/ A sorsot hajtó vak szelek,/ Madárhadak nagy körbe 
gyűlnek,/ Szemük sír mélyébe mered .../ Vijjogva majd magasba szállnak,/ Ítélet-naptól 
rettegőn,/ Szétviszik hírét a világnak,/ Mily iszonyú vég .../ Ám a Sarkok s Himalája/ 
Hava messzi útra kél,/ Keringő oszlopokban árad,/ És dermesztően átölel./ S jégár lep 
el, mint egykor régen,/ Borítja szélfútt melledet…/ Oroszhon, ki s kinek regéljen/ Arról, 
amit a jég temet?” (63).  
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Ugyanígy Liharjovot is a romantikához kapcsolja, hogy ahogy halad előre a halál felé, 

egyre többször jut eszébe gyerekkora, vágyik arra a hóviharra, melyet a hazafelé utakon 

megélt. A hóvihar ismert orosz motívum, Puskinhoz és a romantikához köthető. De ezt a 

hangulatot idézik fel a régi világ olyan tárgyai, mint a gramofon vagy az agyonhallgatott 

lemezek. Az új világot illetően Jolkov szájából hangzik el az az észrevétel, hogy 

széthordják, lerombolják azt, ami éppen csak felépül, ami ugyanakkor megengedi azt az 

értelmezést is, hogy az új világ is illékony. 

Az elbeszélés térszerkezetét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a cselekmény nyílt térrel 

indít: Liharjov az utcákon bolyong céltalanul. A lófej megszerzését követően egyenesen 

hazamegy. A háznak, amelybe azután költöznek be, hogy Jelena felkerül Liharjovhoz 

vidékről, aknaként mélyülő lépcsőháza van: „Áthurcolkodtak a Sesztakovszkaja utcába, 

egy mindenféle silány emberekkel telezsúfolt, zűrzavaros ház földszintjére. Parányi volt a 

lakásuk, és az összetákolt fabútorokkal sebtiben berendezett szobák szegényesen és 

kancsalul bámulták a hosszú-hosszú, untatón unalmas kanyargós utcát, a Sesztakovszkaját” 

(12). Ebben a kicsi, szegényesen bútorozott lakásban tölti Fjodor Andrejics húgával ideje 

és élete nagy részét. A lakás egy konyhából és két kicsi szobából áll, a szobákban hideg és 

sötét van. Fjodor Andrejicsnek a szükséges bútorokon kívül még két tárgya van: anyja 

fotográfiája és Thomsen gipszszobra, ezek közé kerül be a kő, amit talált és amiről 

tudományos munkáját írja. Thomsen gipszszobra azért is fontos tárgy, mert majd ezt hajítja 

Fjodor Andrejics a ficsúr felé, ami egyértelmű jele annak, hogy a ficsúrt valóságként 

kezeli.  

Az első tárgy, amit élelemre cserélnek, a nagy állóóra, ami „a dolgozószoba pácolt 

tölgyfaszarkofágjában”  (76) áll. Jolkov hívja fel a professzor figyelmét arra, hogy a többi 

bútordarabbal be is fűthetne: „Dús készletek…  – recsegte oda se figyelve Jolkov, s fel-alá 

sétált, meg-megsimogatva, koppintgatva a tömör bútorokat” (79), „Lám, ott a falon is 

micsoda szőnyege van, hiszen azt is meg lehet enni.” (81). Ezáltal új funkciót ad a jelenleg 

haszontalan tárgyaknak, jelezve azt, hogy a túléléshez Liharjovnak alkalmazkodnia kell az 

új korszakhoz. És Jolkov az, aki meglátva Liharjov befejezetlen művét, a kézirat elégetését 

is mintegy nevetgélve megemlíti: „De aztán ne tévessze szem elől, pompásan ég ez, ha a 

kályhában állandóan kavargatja, piszkálgatja a bottal.” (80). 

Liharjov Jolkovval először az orvos rendelőjében találkozik, ami egy jellegzetes tér, 

leginkább a káosz, a tárgyak összevisszasága jellemzi. „Az orvos szobájában valahogy 
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minden a feje tetején állt. Ez egyrészt a sötétszürke füstöt okádó kályhától származott, 

másrészt magától Jolkovtól, aki a holmikat úgy rakta szét, mintha minimális hasznosságot 

és maximális kényelmetlenséget várna tőlük.” (18). Noha Jolkov is a régi világhoz, az 

értelmiséghez tartozik, az új világhoz is van köze, ezt jelzi, hogy a régi tárgyak mellett 

megjelennek a térben az újak is: „A gobelin függöny […] úgy tetszett, kibírhatatlanul 

feszélyezve érzi magát […] az új és pimasz tárgyak között” (18). Ugyanakkor az új tárgyak 

használhatatlanok, feleslegesek: „volt itt minden, lyukas krumpliszsák, rég kiszolgált ródli, 

[…] kicsorbult kurta balta, és végül egy kályha250, amely szakadatlanul csípős, sűrű füstöt 

köpködött.” (18). A múlt tárgyai közé tartozik az a fénykép is, ami „Közvetlenül az ablak 

mellett […] függött: ülő és álló férfiakat ábrázolt, mintegy negyven embert [Jolkov – Z.G.] 

elégedetten és pöfetegen feküdt valakinek a lábánál nagyon is fesztelen pózban.” (18). A 

tárgyak funkció nélkülisége jelentheti azt, hogy használójuk bár akar, nem tud azonosulni 

az új világgal, de az új világ kritikájaként is értelmezhető.  

A lakás melletti másik zárt tér, amit Liharjov gyakran látogat, az a lakás, ahol az 

összejövetelek folynak: „A szobában – ez volt Jolkov dolgozója – füst terjengett, aztán 

émelyítő mahorkabűz vágta mellbe őket. A bajszos ember, […] a sarokban ült, egy 

asztalka mellett, és a kályhával vetekedett, ki pöfékel jobban.” (38). A lakás ékessége 

emellett még a gramofon, az emberek alapvetően azért járnak ide, hogy azt hallgassák. 

Liharjov szívesen jár ide, mert addig sem otthon van, de a társalgásban valójában aktívan 

nem vesz részt, csupán megfigyel és kritizál.  

A reális téren, Liharjov lakásán belül formálódik az a fiktív, zárt és kis méretű, odúszerű 

tér, ami a ficsúr alakjához köthető: „Először úgy rémlett, eltűnt a szoba jobb oldali fala, s 

hosszú, fenyegető, fekete folyosó ásít a helyén.” (8). A fekete folyosó az ismeretlenséget, 

az idegen világot asszociálja, azt, ami ijesztő, ami a tudattalanhoz tartozik. A ficsúr aztán 

az első megjelenést követően a fekete függöny lehullásával tűnik el: „Akkor elgyötört 

szíve belezuhant valahová az űrbe, és a kék ablak elé hirtelen fekete függöny ereszkedett.” 

(8). Ahogy az ablak teret nyit meg, úgy a függöny azt zárja le, határt hoz létre, tereket 

szeparál el egymástól, mind fizikai, mind mentális értelemben, így a tudat és a tudattalan 

között is.  

                                                           
250 A tárgyak listába vétele és a kályha szintén Zamjatyin Barlang című elbeszélését idézi meg, a 
beszédmódnál kifejtett Visevszkij tanulmány szerint ez is a paródia eszköze.  
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Fjodor Andrejics legtöbb idejét lakásán kívül tölti: az utcákat vagy a természetet járja, 

vagy elmegy Jolkovhoz. Amikor elhagyja a lakást, akkor is ugyanaz a céltudatosság hajtja, 

mint tudományos műve megírása közben, hogy valamit elérjen, megszerezzen. Ezekben az 

esetekben az élethez szükséges élelmet, tűzifát vagy olajat. „Ám az utca, akarata ellenére, 

ügyesen beférkőzött az agyába, otthon érezte magát, sokféle hangon zúgott, es 

összekavarta a gondolatokat, mint csontokat az asztalon.” (16). Itt is szembenáll egymással 

Liharjov vágya és elképzelése azzal, amit a valóság nyújt. Ráadásul az utca a 

megszemélyesítés által önálló életre kel, tovább emelve az elbeszélés kezdetére jellemző 

szürreális hangulatot. 

 
Liharjov a lakásban szinte csak akkor van jelen, ha alapvető szükségleteit elégíti ki, vagyis 

enni és aludni jár haza. Jelena halálakor is az utcára menekül ki a lakásból, ekkor 

ugyanúgy, mint a mű elején, céltalanul bolyong. Húga halála után egyedül marad a 

lakásban, első rosszullétekor a „lebukott a kályha előtt a vaslapra, megrohanta a légszomj” 

(95). „Reggel Liharjov a karosszékben ülve talált magára” (96), ugyanebben a 

karosszékben üldögél el órákat öntudatlanul. Majd közvetlenül a halála előtt átfekszik az 

ágyra. Mozgástere fokozatosan beszűkül, a végén már csak mozdulatlanul fekszik az 

ágyon, megmozdulni sem tud, itt éri a halál is. A terek beszűkülése értelmezhető az 

elidegenedés, a társadalomtól és az új, megváltozott világtól történő elszigetelődés 

jeleként: Liharjov, aki a történet elején az utcákat járja, elmegy Jolkov összejöveteleire, 

utolsó óráiban már ki sem mozdul a lakásból, sőt egyre kisebb terekbe szorítja magát: a 

hálószobába, majd az ágyra korlátozódik mozgástere.  

Csak a fizikai halált követően lép ki térből és időből, hagyja el a lakást, a lépcsőházat és a 

házat is, mindezt azonban csak fiktív, képzelt énje teszi meg. Alteregója kel fel csak az 

ágyból: „A ficsúr […] csak nézte szomorú szemmel, mint karistolja Fjodor Andrejics a 

lábával a padlót, felhúzva a régimódi, professzoros cipőt”(104), hogy elhagyja a lakást: 

„Csodálkozva, újdonságként nézett meg mindent […] Aztán nesztelen léptekkel az ajtóhoz 

osont” (104). Ezt követően figyelhetjük meg, ahogy a régi és az új Fjodor Andrejics két 

teljesen másik térbe kerül: „Amikor a lépcsőházból kilépett az utcára […] Akkor vezetőjét 

keresve saját ablaka alá kecmergett, és az ablaküveghez tapadt […] Ott a fakó, sárga foltos 

fényű szobában, a félig lecsúszott szőttes takarón, a falhoz dőlve, keresztben az ágyon ott 

ült a hajdanvolt Fjodor Andrejics, és tágra nyitott, vak szemmel bámulta azt, aki kíváncsian 

laposra nyomta orrát az ablaküvegen” (105). Az elbeszélés lezárása egyértelművé teszi, 

hogy Fjodor Andrejics személyisége meghasadt. A régi, aki nem tudott az új világgal 
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megbékélni, bent maradt, meghalt. A másik, az új Fjodor Andrejics kilépett egy idegen 

térbe. Ezt a megkettőződést ugyanakkor a fantasztikum légköre hatja át, egyrészt a ficsúr 

alakja, másrészt a halál tényszerűsége által. Ugyanúgy, ahogy Sztratyilatov esetében, itt is 

elmondható, hogy a horizontális útról a szereplő átlép egy vertikális útra, szintén a halál 

által. Noha Fjodor Andrejics majdnem egyfolytában úton van, saját utat mégsem jár be. 

Nem tud eljutni a régi világból az újba, ami a túléléshez elengedhetetlen lenne. 

Személyisége csupán arra képes, hogy a meghasadt történelmi időt személyiségének 

meghasadásával mintázza le. 

Az elbeszélésben folyamatosan ütközik egymással két külön idő, a régi és az új világ kora, 

a cselekmény ennek a kettőnek a  határán mozog. Noha feltehetően az elbeszélés néhány 

hetet is felölel – erre következtethetünk Jelena lassú halálából, a hetente egyszer megtartott 

összejövetelek számából – a szövegben konkrét időpontokra nem történik utalás. A 

cselekmény „Egy késői téli estén” (6) indul, majd Fjodor Andrejics felnőtt életét 

összefoglaló résszel folytatódik, de ebből is csak körülbelül tudjuk meg Fjodor Andrejics 

korát („Nehéz lett volna megmondani, hány éves Liharjov”, 8). Már itt megérezhető, ami 

aztán az egész műre jellemző, hogy minden, ami történik, időtlen. A nappalok és az 

éjszakák váltakozását legtöbbször Fjodor Andrejics rosszullétei és a ficsúr megjelenése 

jelölik ki. Emellett olyan kifejezéseket találunk a szövegben, mint az „Ám az idő telt-múlt” 

(11), „Az utóbbi időben” (12), „Valamikor egészen kicsi volt” (34), „Annak a bizonyos 

pénteknek” (35), „A helyzet nemsokára mégis kissé javult” (76), melyek mind az idő 

folyékony, megfoghatatlan minőségét erősítik. 

Az idő fogalma akkor válik egyedül jelentőssé, amikor a narrátor a két korszak közti 

váltást hangsúlyozza: „Attól a naptól kezdve, hogy Oroszhon felett példátlan 

megrázkódtatások acélszárnya zendült fel” (9). Az új korszak beköszöntét többször is a 

bronzbika megjelenése jelenti. A régi és az új korszakhoz fűződő véleményeket, szereplői 

viszonyulásokat a típusábrázolás és a beszédmód vizsgálatánál is megnéztük. Az 

elbeszélésben alkalmazott idő szempontjából itt azt tartjuk fontosnak, hogy jelen műben –  

és talán a korpuszba beválasztott összes mű közül a legerősebben – egyértelműen szemben 

áll egymással a cselekmény-idő a történelmi-idővel, a kettő végig egymás mellett szerepel. 

Sőt, épp azt követhetjük nyomon, ahogy a régi világhoz tartozó emberek (Fjodor 

Andrejics, Liharjov és a Jolkovhoz járók  közül néhányan) mit kezdenek, milyen 

változáson mennek keresztül az idők találkozásának következtében. Fjodor Andrejics, akit 

eleinte ugyanúgy felháborít a régi és az új világ közti ellentét, a mű végére eljut a 
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megvilágosodáshoz („Egyszóval, mielőtt véglegesen kihunyt volna Liharjov értelme, 

határtalan világosság árasztotta el”, 103), végtelen nyugalommal mondja el Muholovicsnak 

véleményét a történelmi változásról: „Nem kell sajnálni, az ember ne terhelje meg saját 

magával a boldog utókor emlékezetét. A házat majd újra kifestik, és majd új lakók laknak 

itt. És aztán… megtörtént ez már ezelőtt is, a geológiai formációk váltakozása! Történelmi 

tévedésnek fognak tartani bennünket, a tévedéseket pedig ki kell javítani…” (103). 

 

A tér jellege a századforduló elbeszélésmódjában 

 

Egymás mellé állítva a műveket azt a megfigyelést tehetjük, hogy a századforduló 

elbeszélésmódjában a provinciális teret minden esetben jellemzi a külvilágtól való 

elszeparáltság, amelyet a szövegek legtöbb esetben a fizikai határok kijelölésével is 

megtesznek. Ilyen konkrét határokról olvasunk az Okurov városka, az Egynémely epizód és 

a Szűnni nem akaró dobpergés című művek esetében. Az elszigeteltséget a Naplójegyzetek. 

Visszaemlékezése), a Vidéki történet és A kisember vége című művekben pedig a narrátor 

belső nézőpontja jeleníti meg.  

Közös vonásként említhető az is, hogy a tér a művek vége felé haladva minden esetben 

beszűkül, bezárul. Ezt a szöveg egy metaforikus kép megjelenítésével éri el, mint az 

Okurov városka záró képével, amelyben abroncs kerül a városra. De ugyanez a folyamat 

valósul meg a szereplők mozdulatlanná válásán keresztül, így Bariba, Sztratyilatov és 

Fjodor Andrejics esetében. A mozdulatlanság mellett a tér bezáródása jelenik meg a 

szereplők életterének összeszűkülésében is. Burmisztrov börtönbe kerül, Sztratyilatov úgy 

fekszik a kórházban, mint az álmában szereplő fiókban, Kovjakin utolsó napjait 

galambházban tölti, Fjodor Andrejics dolgozószobájának egyik szegletében hal meg. Azt 

látjuk tehát, hogy a történelmi körülmények hatására a művek szereplőinek élettere 

megváltozik, mely változás egyben az életszínvonal jelentős romlását is magával hozza. Ez 

a változás hatással van a szereplők sorsának alakulására, személyiségének (legtöbbször 

negatív irányú) fejlődésére vagy meghasadására (Kovjakin, Fjodor Andrejics). Ezek a terek 

és a továbbiak is, mint például az Okurov városkában a kúria, ahol Lodka és a férfiak 

találkoznak, vagy a Vidéki történetben Basmacskin ház és Csebotariha hálószobája, mind 

az odú képzetét hívják elő.  



164 
 

Kivétel nélkül minden szövegben megfigyelhető a fent–lent, a kint–bent és a nyílt–zárt 

oppozíció működése. Az oppozíciókat jelen esetben az teszi különlegessé, ami 

feltételezésünk szerint működésük hátterében áll. A zárt terek dominanciája a nyílt terek 

felett, a terek zárttá válása, a kintről befelé irány és a szereplők útját jellemző lefelé 

mozgás együttesen azt a célt szolgálja, hogy az elidegenedés a motivikus és a nyelvi 

mellett tipológiailag is megjelenjen.   

A terek esetében nemcsak a határok és az azokat változtató szembenállások, hanem az 

épületek is kiemelt fontosságúak lehetnek. Az Okurov városkában a börtön, a kúria, a 

kocsma és a piactér; a Vidéki történetben Bariba lakhelyei mellett a kolostor és a kocsma; a 

Szűnni nem akaró dobpergésben az elbeszélést indító felsorolásban amúgy nem szereplő 

bíróság, Sztratyilatov otthonai, a templom és a kórház; A kisember végében a professzor és 

Jolkov lakása azok a helyszínek, amelyek az egyes provinciális városok tereit egyedivé 

teszik, referenciapontokként szolgálnak, és nem utolsósorban a szereplők jelleméről és 

viselkedéséről is képet adnak. Az épületeket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy azok sem 

formájukban, sem jelentőségükben nem kiemelkedő, kimagasló pontjai a városnak (mint a 

pétervári szöveg esetében). Az Egynémely epizód… és a Naplójegyzetek. Visszamlékezések 

ebből a szempontból külön csoportba tartoznak. A feljegyzés műfaja miatt is másképp 

kezeli a tereket és a hozzá tartozó épületeket. Értjük ez alatt azt, hogy a narrátor 

folyamatos mozgása miatt a tér dinamikusabban változik, az említett épületek 

megsokasodnak és ezáltal veszítenek is jelentőségükből. Az épületek egyedisége helyett a 

szereplőkhöz fűződő történetek elbeszélése válik fontossá. A város tehát elveszíti város 

jellegét, amihez esetenként a névnélküliség szintén hozzájárul, ahogy az is, hogy a 

szereplők, noha gyakran úton vannak, nem rendelkeznek saját úttal, ha el is indulnak, útjuk 

a halállal vagy a tér elhagyásával ér véget.   

A vidéki város teréről szólva, referenciaként kell említeni Gogol Holt lelkek című művének 

helyszínét, N várost is. Ezt az intertextust azért itt említjük, mert minden egyes műhöz 

kapcsolódási pontként szolgál. N város, noha rendelkezik névvel, ugyanúgy általános 

helyzetet fest le, mint Okurov városka vagy mint a többi, nevet nem viselő helyszín. 

Ugyanúgy zárt világot jelenít meg, ahová Csicsikov csézájának begördülése jelenti az 

eseményt. Új szemléletet és viselkedésmódot hoz be, felbolygatva ezzel a város lakóinak 

életét, nyugalmát. A Holt lelkeket említhettük volna a típusábrázolás összefoglalásakor is, 

hiszen ahogy a szövegkorpuszba tartozó szövegek szereplőiről, így N város lakóiról is 

elmondható, hogy egy-egy tulajdonságot jelenítenek meg (Manyilov a szentamentalitást, 
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Pljuskin a fösvénységet, Szobakevics a testiséget, stb.). Eltérés azonban, hogy N város 

terébe beérkezik a változást hozó, Csicsikov képében megjelenő személy, míg a korpuszba 

beválasztott művek esetében a változást hozó történelmi idő kívül marad. A szereplők és a 

tulajdonságok megfeleltethetősége is kevésbé konkretizált.  

Bahtyin Flaubert Bovaryné című művét elemezve jut arra a következtetésre, hogy a 

„kisváros a ciklikusan folyó mindennapi idő helye. Benne nem események zajlanak, hanem 

minduntalan ismétlődő «léthelyzetek». Az idő itt teljesen mentes a történelem előrehaladó 

mozgásától, s szűk körökben mozog.”251 Noha Bahtyin 19. századi francia regényt elemez, 

megállapítását messzemenően érvényesnek tartjuk a századforduló elbeszélésmódnak 

általunk választott szövegeire is. Ahogy Scsukin252 írja az udvarházi szövegtípust 

ismertetve, az idő hosszas, lassan mászik, türelmet, kitartást igényel, ismétlődik, ciklikus 

időként fogható fel, amely vég nélkül ismétlődő szakaszokra osztódik. Mind a hat 

elbeszélésben egy vagy több szereplő hétköznapi, többször ismétlődő tevékenységeit 

láthatjuk, aminek mindennapiságát, idő-nélküliségét épp az domborítja ki, hogy közben a 

zárt térbe szorított cselekménybe bekúszik a kinti esemény, a történelmi idő. A két idő 

találkozása hatással van a szereplők életére, életük végső változáson megy át: 

személyiségük meghasad, elméjük megbomlik, meghalnak vagy éppen a változásra 

képtelenség miatt elhagyják a közösséget és a teret, mely két folyamat végtében egy.  

 

  

                                                           
251 BAHTYIN M. M.: A tér és az idő a regényben. In.: BAHTYIN M. M.: A szó esztétikája. Válogatott 
tanulmányok. Gondolat, Bp., 1976, 300. 
252 ЩУКИН В. Г.: Российский гений просвещения. Москва, Росспен, 2007. 
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A történelmi idő és a századforduló elbeszélésmódja  

 

A művek elemzésekor minden esetben azt figyelhettük meg, hogy a századforduló 

elbeszélésmódját a 19. századi szövegek elbeszélésmódjához képest – gondolunk itt többek 

között a szkáz kapcsán Leszkovra, a kisember esetében Dosztojevszkijre, a vidéki városok 

viszonylatában Gogolra – egyértelmű elmozdulás jellemzi. Ez az elmozdulás mindhárom 

választott szempontunkat érinti. Az egyes szempontok elbeszélésmódban betöltött szerepét 

részletesen a művek komparatív elemzésekor, az egyes szempontokat taglaló fejezetek 

végén fejtettük ki. Ezért e helyütt először a saját–idegen oppozíció szempontokat összekötő 

szerepéről szólunk, majd a három szempont összefoglaló értékelését adjuk.  

Amennyiben a saját–idegen oppozíciót mindhárom szempontnál érvényesítjük, azt látjuk, 

hogy a változás következményeként a kisember szembekerül azzal a közösséggel, 

amelyhez tartozik és amely kiveti őt magából. A kivetéssel járó elidegenítést jeleníti meg 

kétszólamúságával a vidéki városi kisember sajátos szövegalkotását reprezentáló 

beszédmód. Továbbá, a saját–idegen oppozíció a kinti és benti világot kontrapunktív 

illusztrálja, és jeleníti meg ezáltal az elidegenítés folyamatának egyes állomásait a 

szövegek kronotoposzában. Az elidegenítés nemcsak tematikájában, hanem mint poétikai 

módszer is működhet egy szövegben. Ehhez köthető a Sklovszkij által különössé, furcsává 

tételnek (osztranyenyije, остранение) nevezett eljárás. Sklovszkij szerint „különössé, 

furcsává tétellel találkozhatunk majdnem mindenhol, ahol kép van”.253 A „különössé tétel” 

célja az, hogy felismerés helyett meglássuk a különössé tétel módszere által teremtett 

tárgyat.254 Ez történhet a természetes kontextusból való kiemeléssel; azáltal, hogy a tárgyat 

nem megnevezzük, hanem körülírjuk; hogy különleges nézőpontból beszéljük el a 

cselekményt. A „különössé tétel” eszközei közé tartozik továbbá egy adott részlet 

kiemelése és ezáltal az arányok eltolása. Ami különössé, furcsává válik, az egyben 

idegenné, a megszokottól eltérővé lesz. Anélkül, hogy újraelemeznénk a műveket, 

megállapíthatjuk, hogy a fabula szintjén történő elidegenítés minden esetben megjelenik a 

szüzsé szintjén is.255 Azaz a saját–idegen szembenállás, amely a három szempontot és így 

                                                           
253 ШКЛОВСКИЙ В.: О теории прозы, Федерация, M., 1929, 17. 
254 A tárgyat jelen esetben annak tág értelmében értjük. Jelenti a tényleges tárgyat, de az elbeszélés tárgyát, 
így a szereplőt és a mű által képviselt problematikát is.  
255 Sztratyilatov és Bariba jellemvonásainak ábrázolásában például egy-egy részlet (a kalucsni és a vasaló) 
kap hangsúlyos szerepet, Fjodor Andrejicsnél a fert nézőpontja is megjelenik az elbeszélésben. 
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az elbeszélésmód vizsgálatának egyes szintjeit egybeszervezi, az elidegenítést mint 

vezérmotívumot ugratja ki, amely a poétikai mellett tehát tematikai szinten is megjelenik a 

szövegkorpuszhoz tartozó művekben. 

A típusábrázolás szempontnál, ahol a poétikai megközelítést szem előtt tartva a motivikus 

analízis módszerét alkalmaztuk, azt az észrevételt tehetjük, hogy az ábrázolás  

középpontjában minden esetben a kisember áll. Minden egyes mű más eszközöket 

alkalmazva, de itt is arra irányítja a figyelmet, hogy a századforduló elbeszélésmódjában 

megjelenített kisember eltér elődjétől, a 19. század kisemberétől. A 19. század és a 

századforduló műveiben, azon belül is a disszertációban elemzett művekben ábrázolt 

kisember-variánsok közti különbség, illetve a háttérben fellelhető indokok felvázolásához a 

19. században kialakult kisember-kép a kiindulópontunk. Az ettől való elmozdulás mutat 

rá ugyanis a két korszak közti koncepcionális és ábrázolásbeli különbségre.  

A 19. század kisember-képe Puskin A postamester című elbeszélés főhősével, Szamszon 

Virinnel kezdődik, majd a sort Gogol hőse, Basmacskin folytatja. A kisember Gogolnál 

sajnálatra méltó, Dosztojevszkijnél titkos ambíciókkal bír, aki képes a viselkedés alantas, 

agresszív formáira is. Csehov elbeszéléseiben ugyanez a kisember jelentéktelen, a belső 

szabadságra képtelen figura, akit ezért nem az együttérzés, hanem a gúny fogad.256 Míg a 

19. század kisembere társadalmi rangja miatt kisember és akként is definiálja önmagát, a 

századforduló általunk elemzett műveiben a kisember minőség a változni- és élni-nem-

tudásban, a feleslegessé, funkció nélkülivé, értékvesztetté válásban rejlik.  

A szövegkorpuszba választott művek kisemberei az őket ért változás hatására, mivel azzal 

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

mozdulatlanná válnak, elszigetelődnek, elidegenednek. A 19. századi hősökből 

szereplőkké, mélységüket elveszítve háromdimenziósból kétdimenzióssá válnak, azaz 

deheroizálódnak. Ezt jelenítik meg a szövegek az összetettségük és jelentőségük miatt 

archetípusokká szerveződő motívumok révén a személyiségvesztésben, aminek több 

variánsát is megismerhettük a művek elemzését olvasva. A személyiségvesztés testesül 

meg abban, hogy az emberin felülkerekednek az ösztönök, az állati jegyeket hordozó 

jellem és viselkedés. Ez egyben előtérbe hozza azt a testiséget, ami míg a 19. században 

pozitív, itt egyértelműen negatív jelentést hordoz. Ugyanígy a személyiségvesztés jelenik 

                                                           
256 РАСТОРГУЕВА В. С.: Старое и новое о маленьком человеке. // Вестник Красноярского 
Государственного Педагогического Университета им. В. П. Астафаева, 2012 (4), 310–315. 
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meg abban, hogy a kisember elveszti mozgásterét és mozgásra való képességét, a 

maszkjaival megfeleltethető bábuvá válik, eltárgyiasul. Ezt hangsúlyozza több mű is 

azáltal, hogy a szövegbe beemeli a hasonmás-tematikát, ami egyben a személyiségvesztés 

újabb verziójának, a megkettőzésnek ad teret. Ez a megkettőzés ugyanakkor nem más, 

mint magának a személyiségnek a megbomlása, meghasadása, maga a megőrülés, melyre 

nem egy elemzett műben láthattunk példát.  

Fontos ugyanakkor aláhúznunk azt a minden szövegre jellemző vonást, amit a 

dimenzióváltás, a deheroizálódás kapcsán már érintettünk. Nevezetesen azt, hogy ezekben 

a művekben nem személyek vagy jellemek, hanem tulajdonságok ábrázolódnak, ami 

szintén hozzájárul ahhoz, hogy az emberek bábszerűvé váljanak. Bábszerűségük velejárója, 

hogy saját történetük nincs, vagy ha van is, háttérbe kerül. Ehelyett az lesz elsődleges, 

hogy az ábrázolt tulajdonsággal a szereplők hogyan vesznek részt a szüzsé alakulásában és 

a (kis)város működésében. Továbbá, azáltal, hogy a kisemberek egy-egy tulajdonság 

hordozói, a művek azt is elérik, hogy nem adott életutakat, hanem általános helyzeteket 

mutatnak be. Következésképpen különbség érzékelhető abban is, ahogyan a szövegek a 

kisembert megjelenítik. Míg a 19. század írásaiban minden esetben érzékelhető a részvét, 

addig a századforduló műveiből ez a részvét eltűnik, megvetéssé, gúnnyá, iróniává alakul 

át.  

A beszédmód szempont vizsgálatának központi eleme a szerző–narrátor–szereplő hármas 

szerkezet szkáz beszédmódban történő megjelenése. Míg a szereplő az ábrázolás tárgya, 

addig az absztrakt szerző a mű világnézetét jeleníti meg. A századforduló 

elbeszélésmódjának szkáz-elemekkel tarkított beszédmódja ugyanakkor többek között 

éppen abban is sajátos jegyeket mutat, hogy az absztrakt szerző nagyon nehezen vagy 

egyáltalán nem mutatható ki a szövegekben. Legtöbb esetben a két ágens azonos 

világnézetet képvisel, az absztrakt szerző mint entitás összeolvad a narrátorral. 

Egyértelműen lényegi szerephez ezekben a művekben a narrálás, az elbeszélés aktusa jut, 

olyannyira, hogy maguk a narrátorok, két kivételtől eltekintve (Egynémely epizód… és 

Naplójegyzetek. Visszaemlékezések című művek narrátorai), nem rendelkeznek 

személyiséggel, implicit módon vannak csak jelen a szövegekben. Mentális horizontjuk 

korlátolt, sem a szereplőkről, sem a zárt terű városok határain kívüli történésekről nem 

tudnak többet, mint maguk a szereplők.  
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Ennél a szempontnál is elmozdulást figyelhetünk meg a leszkovi, klasszikus szkázhoz 

képest. Leszkov a szkáz beszédmód alkalmazásakor „éppen a társadalmilag idegen 

szólamért és idegen világnézetért folyamodott az elbeszélőhöz, és csak másodlagosan a 

szkáz szóbelisége miatt”.257 Ennek a szólamnak és világnézetnek a megragadásához 

Leszkov a népies stílust és az ehhez tartozó lexikát alkalmazza. Míg, például Zoscsenko 

esetében, épp azt figyelhetjük meg, hogy a szkáz szóbelisége kerül előtérbe, nem a hősök 

személyisége, hanem helyettük maguk a nyelv beszél. Zoscsenko műveinek 

különlegességét épp az adja, hogy az elbeszélő és az absztrakt szerző valósága közti 

különbség a nyelviségben ütközik ki, ott követhető nyomon. A századforduló 

elbeszélésmódját vizsgálva meglátásunk szerint e két jelenség keverékét tapasztalhatjuk 

meg: a szövegek azért fordulnak a szkáz beszédmódhoz, hogy a nagyvárosi helyett a vidéki 

város hangján szóljanak, és ehhez a szereplők világát legjobban tükröző nem irodalmi, de 

nem is kizárólagosan népies nyelvet alkalmazzák.  

Külön kérdés az, hogyan nőtt össze a szkáz a századforduló elbeszélésmódjának 

provinciális szövegeivel a szkáz történeti alakulásában, mert a szkáz mindenekelőtt nyelv: 

a szereplők beszéde, nyelve, vagyis beszédmód. A szkáz beszédmód könnyebb és 

pontosabb meghatározásához alkalmazza Schmid, és a dolgozat során mi is, a 

karakterológiai és az ornamentális szkáz kategóriákat.258 Az elemzéseket követően azt az 

észrevételt tehetjük, hogy tisztán karakterológiai szkáznak egyik művet sem nevezhetjük. 

A karakterológiai szkáz jegyei leginkább az Egynémely epizód…-ban mutathatóak ki. A 

legtöbb ornamentális szkáz-elemet Zamjatyin és Remizov műveiben fedezhetjük fel, a 

szöveg az ornamentalitást Remizovnál az egyazon szó különböző szóalakjainak gyakori 

használatával259, Zamjatyin esetében a szereplő jellemzéséhez alkalmazott motívum képpé, 

allegóriává260 tágításával éri el, ami a szövegeket a poétikai elemek alkalmazásával sűrű 

szövésűvé, vershez hasonlatossá teszi. A költészethez való közelség az ornamentális szkáz 

                                                           
257 БАХТИН М. М.: Записи лекций по истории русской литературы. В.: БАХТИН М. М.: Собрание 
сочинений в 7-и томах. Русские словари, М., 2000, Т. 2., 88.  
258 A beszédmódot bemutató elméleti résznél írtunk Schmid osztályozási rendszeréről, itt csak röviden 
emlékeztetünk arra, hogy a karakterológiai szkáz az, „amit a narrátor alakja motivál, az ő nézőpontja irányítja 
az elbeszélés egészét”; az ornamentális szkáz viszont „nem egyetlen narrátor képét tükrözi, hanem hangok és 
maszkok egész skáláját, semmilyen személyiséggel rendelkező instanciához nem köthetően” (ШМИД В. 
Нарратология. Языки славян. культуры, М., 2003, 190.)  
259 A csengő, harangocska jelentésű buben, bubencsi (бубен, бубенчи, бубенчик) szóra gondolunk itt, ami a 
mű címében, a főszereplő attribútumaként és egyéb szöveghelyeken is előfordul. Részletes bemutatására a 
típusábrázolás és a beszédmód kapcsán került sor. 
260 A Vidéki történetben Bariba ábrázolásában ilyen motívum a vas és a hozzá köthető vasaló, illetve a kő, 
amihez a kövek szétrágása és a kőbábu kapcsolódnak hozzá. 
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alapvető tulajdonsága. A narrátor alakját vizsgálva mindkét szövegben megtaláljuk 

emellett a Schmid által említett maszkok egyszerre történő alkalmazását is. Mégsem 

jelentenénk ki, hogy ezek a szövegek tisztán az ornamentális szkáz beszédmódot 

képviselik. A századforduló elbeszélésmódjára leginkább Kozsevnyikova azon 

megállapítását tartjuk érvényesnek, mely szerint a szövegek szkáz-elemeket tartalmaznak. 

Ahogy Kondjurina261 fogalmazza meg, egyrészt a szkáz az emocionális elbeszélői 

színezettel azt jeleníti meg, ami megtörtént vagy aminek meg kellett volna történnie, 

másrészt a szkáz forma a kulturális-történeti gondolkodás visszaadására képes forma. A hat 

művet egy korpuszként kezelve azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a vidéki város 

bemutatását egy olyan kevert, vegyes beszédmód fedi le, amely karakterológiai, 

ornamentális szkáz-elemeket egyaránt tartalmaz, mintegy kísérletet téve annak a nyelvnek 

a kialakítására, amely képes hűen tükrözni a történelmi esemény okozta változás hatását a 

vidéki város életére. 

A térszerkezet szempont a századforduló elbeszélésmódját vizsgálva a vidéki város zárt 

terét mutatja be. A térpoétikai módszert alkalmazó elemzésekben egyrészt a 

századfordulóként megjelölt szövegek vidéki városának tere, másrészt a művek térkezelése 

kap kiemelt figyelmet. A viszonyítás alapját itt az olyan nagyvárosok jelentik, mint 

Pétervár vagy Moszkva, tudatosítva azt a tényt, hogy a provinciális szövegtípus esetében 

nem mindig beszélhetünk adott geográfiai locus-szal rendelkező városról, ahogy egyes 

szövegekben a vidék több várost vagy egy városnál nagyobb kiterjedésű területet jelöl.  

Eltérés továbbá a nagyvárosi szövegektől az is, hogy az épületek a vidéki városokban 

elenyésző szerepet kapnak, ehelyett, ha egyáltalán valami, akkor az épülethez fűződő 

történet említődik meg. A nem-fővárosi terekhez a szegénység, a mocsok, az ápolatlanság, 

kihaltság képei fűződnek. A szakirodalom, írja Szpivak262, a vidéki kisvároshoz a káosz 

mitopoétikai kategóriáját kapcsolja, ami a város destruktivitását, anticentralitását jeleníti 

meg a térpoétika és a cselekmény szintjén is.  

A térszerkezetet vizsgálva a külvilágtól fizikailag és mentálisan is egyértelműen elhatárolt, 

messzemenően zárt terekkel találjuk szembe magunkat, melyeknek lakói, azaz a 

                                                           
261 КОНДЮРИНА Е. Ф.: Проза Леонида Леонова 20-х, 30-х годов (проблема культуры): Учеб. пособие 
для студентов-филологов. М-во высш. и сред. спец. образования ЛитССР, Вильнюс, 1982. 
262 СПИВАК Р. С.: Городская окраина в русской литературе конца XIX – начала XX вв. В.: ЗАЙОНЦ Л. 
О. (отв. ред.): Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локальные тексты. Языки славянской 
културы, М., 2003., 545–561. 
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cselekmény szereplői is korlátoltak tudásukat, informáltságukat illetően. A kinti világ 

eseményei és azok hatása minden műben érzékelhetővé válik, azokban az esetekben is, 

ahol a történelmi esemény még említés szinten sem kerül szóba. Ezeknek az 

eseményeknek és a velük járó változásoknak a hatására szűkül le a szereplők mozgástere, 

amit vagy a mozgásképtelenség vagy az jelenít meg, hogy a fizikai tér méretét tekintve 

ténylegesen összemegy.   

A térszerkezet kapcsán a tér analízise mellett az idővel is számot kell vetnünk. Mint 

fentebb is írtuk, ezekben az írásokban a mindennapiság, az ismétlődő léthelyzetek és az 

ezzel együtt járó ciklikus idő jelenik meg. Az élethez (бытие) képest a hétköznapi lét 

(быт) alacsonyrendűbb, vagyis itt is az a lefokozás, degradálás történik meg, amit az 

elemzéseknél a kisemberek ábrázolásán, a cselekmény háttérbe kerülésén és a tér 

összeszűkülésén keresztül megfigyelhettünk. A „bityije” (бытие) Bergyajevnél263 a lelki 

világgal, míg a „bit” (быт) a testi világgal kapcsolható össze. A „bityije” az emberi tudattól 

független valós jelenlét megnevezésére irányuló filozófiai kategória, a tárgyak, jelenségek, 

kapcsolatok és különböző természetű folyamatok valóságos létezése, és maga a világ 

egésze, beleértve az emberi társadalmat és az embert. A „bit” a hétköznapisággal, 

mindennapisággal megfeleltethető fogalom. 

Az általunk elemzett művekben kivétel nélkül a „bit” jelenségével találjuk szembe 

magunkat, azzal a mindennapi rutinnal, amely a cselekményt idő-nélkülivé teszi. A napok 

egyformák, az idő észrevétlenül folyik, legalábbis az az idő, ami a zárt városi tér idejét 

illeti. És éppen 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. Hiszen a művek mindegyike azt a kérdést 

taglalja, mi történik a vidéki város szereplőivel, nyelvével és terével a külvilágban 

bekövetkezett történelmi esemény hatására.  

A századforduló elbeszélésmódjának elsődleges célja a történelmi események okozta 

változásokat szöveg szinten megjeleníteni. Ez válik a provinciális szöveg mozgatórugójává 

is. A változással együtt járó káosz, tehetetlenség, kétségbeesés teremti meg azt az 

                                                           
263 БЕРДЯЕВ Н. A.: Русская идея. Азбука-классика, СПб., 2008. 
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elmozdulást, amit a századforduló elbeszélésmódjában a provinciális szöveg a Pétervári 

szöveghez képest mutat. A provinciális szöveg az épületek negligálásával, a cselekmény 

helyett az elbeszélés-aktus előtérbe helyezésével, a szereplők részvét nélküli 

deheroizálásával, megszünteti a város mítoszát, lebontja a pétervári szöveget. Ez a 

dekonstrukció az, amit a provinciális szöveg szövegkódjáként definiálhatunk. A 

provinciális szöveg ugyanis éppen a történelmi változást mitizálja, azt példázva, hogy a 

történelmi esemény hatására az emberi sorsok kilátástalanná válnak, tehetetlenségbe 

fulladnak, ami a meghasadáson vagy a megőrülésen keresztül személyiségvesztéshez 

vezet.  

Sklovszkij már idézett, Zoo, vagy levelek nem a szerelemről című művének ötödik 

levelében írja, hogy „A hétköznapi életet változtatjuk anekdotává”264, megragadva ezzel a 

századfordulós világnézet, gondolkodás, írás kulcsfontosságú momentumát, nevezetesen, 

hogy szemben a 19. századi írásokkal, melyek az élet nagy kérdéseit dramatikus 

fordulatokban gazdag tragédiákba ültetik át, a századforduló művei a hétköznapi élet apró 

történéseit mesélik el. Mindemellett a disszertáció kánonjába beválasztott hat mű esetében, 

melyek így a századforduló elbeszélésmódját és azon belül is a provinciális szöveget 

képviselik, épp arra látunk példát, hogy a mindennapi történések mögött, mellett 

megjelenik a történelmi idő. És nemcsak megjelenik, hanem hatással is van a szereplők és 

ezáltal a vidéki város életének alakulására. Ezek a művek azt rögzítik, hogy a század eleji 

eseményekkel (1905-ös, 1917-es forradalom, az 1904-1905-ös japán háború) teli 

történelmi idő a vidéki várost kimerevíti, a szereplőket bábbá, tárggyá változtatva 

cselekvésképtelenné teszi. Az elbeszélések egy olyan állapotot feszítenek ki, melyben a 

változás az adott körülmények között elképzelhetetlen. 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 

belül egyaránt meghatározza, és ami egyben a 19. századi elbeszélésmódtól való 

elmozdulást is indokolja, kijelölve annak főbb pontjait.  

 

  

                                                           
264 ШКЛОВСКИЙ В.: Zoo, или Письма не о любви. neten: http://www.marie-olshansky.ru/ct/zoo.shtml, 
utoljára megtekintve: 2016. június 13. 09:55. 
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