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A KUTATÁS TÁRGYA, A DOKTORI ÉRTEKEZÉS CÉLKITŰZÉSEI 

 

A disszertációban Ivan Bunyin alkotói életútja különböző szakaszaiban az írói 

alkotásfilozófia és a művészi kifejezésmód változásait vizsgáljuk, különös tekintettel az író 

szerelmi tematikájú prózai műveire.  

1933-ban a Svéd Királyi Tudományos Akadémiától az irodalmi Nobel-díjat Bunyin „az 

orosz klasszikusok prózai hagyományainak folytatásáért” vehette át. A doktori értekezésben 

ezért először azokat az érintkezési pontokat igyekszünk megtalálni és bemutatni, amelyek 

Bunyin prózáját az elődök, elsősorban Fjodor Tyutcsev, Ivan Turgenyev, Lev Tolsztoj és Anton 

Csehov irodalmi munkásságához köti. Bízunk abban, hogy az alkotásfilozófiai-poétikai 

párhuzamok feltárása e négyszereplős összehasonlításban, valamint a művek komparatív 

elemzései új meglátásokkal és vonatkozásokkal gazdagítják az eddigi Bunyin-szakirodalmat, 

amely eddig az író munkásságának az elődökkel való összehasonlításának kérdéskörében 

általában egy-egy klasszikussal való összevetésre fókuszált. 

Az 1910 utáni bunyini széppróza filozófiai gyökereit keresve vissza kell nyúlnunk az 

orosz vallásbölcselet és a keleti vallásfilozófiák, elsősorban a buddhizmus és a taoizmus 

tanításaihoz. Bunyin „kozmikus tudatának” kialakulásában ugyanis jelentős szerepet játszott 

1911-es ceyloni útja, amely az író alkotásfilozófiájában érzékelhető változást hozott. Bunyin 

létfilozófiájának bölcseleti alapjait műelemzéseken keresztül igyekszünk megvilágítani.  

Erósz és Thanatosz összefonódása Bunyin szerelmi tematikájú írásainak 

jelentésstruktúráját erőteljesen meghatározza. A szerelmi téma Bunyin életművében 

kiemelkedő szerepet kap, az ifjúkori írásoktól kezdve egészen a kései szerelmi ciklusig, a Sötét 

fasorig. A disszertációban be kívánjuk mutatni azokat a lehetséges kultúrfilozófiai hatásokat, 

amelyek befolyást gyakorolhattak a bunyini Erósz-felfogás kialakulására. Célkitűzésünk 

továbbá Bunyin szerelemfilozófiája alakulásának vizsgálata alkotói korszakonként és így a 

bunyini szerelem-értelmezés új dimenzióinak feltárása. A művészi kifejezésmód változásainak 

bemutatásához az író szerelmi tematikájú elbeszéléseinek szüzsé-építését, a művészi tér és idő 

kapcsolatát és a többféle konfigurációban manifesztálódó kompozíciós technikákat vizsgáltuk 

meg. 

 Bunyin 1920 utáni alkotásaiban a lineáris időrend ellenére a kronologikus vagy fabuláris 

okság helyett más, olyan oksági sorokat kell keresnünk, amelyek az egyes művek tragikus 

végkifejletének magyarázatául szolgálhatnak. Jól szemlélteti ezt 1924-ben írt, A szerelem 

szentsége című kisregénye, amelyet doktori értekezésünk középpontjába állítottunk. A 
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szakirodalom a mű tárgyalása során inkább annak eszmefilozófiai tartalmára irányítja rá az 

olvasó figyelmét, és keveset foglalkozik a kisregény kompozíciós elveivel. A doktori 

értekezésben a strukturális elemzés segítségével próbáltuk Bunyin írásának jelentésszerkezetét 

feltárni, amíg a főhős sorstragédiájának lélektani motivációit a mű szüzsé-szerkezete és a 

korabeli mélylélektan tudományos tézisei közötti párhuzamok segítségével igyekeztünk 

érzékeltetni. A szerelem szentsége viszonyítási pontként szolgált Bunyin 1910-es és kései 

elbeszéléseinek elemzésében is.  

A doktori értekezés be kívánja mutatni, milyen kapcsolat és közös művészi 

kifejezésmód fűzi össze az orosz irodalom két kiemelkedő alkotóját, Ivan Bunyint és Vladimir 

Nabokovot, valamint milyen közös poétikai jegyek alapján tekinthetjük Bunyin A szerelem 

szentsége című kisregényét Nabokov Másenyka című regénye „másodlagos szövegének”. 

 

 

A KUTATÁS MÓDSZERE 

 

A doktori értekezés módszere többrétű, mind tudományos, mind filológiai 

vonatkozásában. Bunyin alkotásfilozófiájához és irodalmi szövegeihez való közelebb kerülés, 

és a többszintű műelemzés megkívánja, hogy az irodalomtudomány módszerei mellett a 

filozófia, vallástudomány, kultúrafilozófia, mélylélektan, folklórkutatás, vagy akár az 

orvostudomány és a modern kvantumfizika módszereit és kutatási eredményeit is bevonjuk.  

A műértelmezési módszerek közül elsősorban a strukturalista, a szemiotikai és 

mitopoétikai módszer bizonyul a dolgozat kitűzött céljai eléréséhez leginkább segítségnek. A 

szemiotikai módszer nagyobb szabadságot enged a szövegben levő gazdag jelentéstartalmak és 

a „jelentésszerkezet szövetén indázó” konnotációk feltárásához, amíg a strukturalista módszer 

az adott műalkotás szerkezeti felépítését, kompozíciós technikáját, anaforikus vagy kataforikus 

funkcióit, az intertextuális elemek szemantikai szerepét segíthet megfejteni. A mitopoétikai 

módszer az archaikus (népmesei és mitikus) elemek szerepeltetésének szemantikai és 

szemiotikai jelentőségét segít számunkra feltárni Bunyin A szerelem nyelvtana és Nabokov 

Másenyka című művében.  

Bunyin művészi világában a tér többnyire az eszmei mondanivaló elválaszthatatlan 

részeként ábrázolódik, és a térbeli elmozdulás egyben időbeli eltávolodást is magában rejt, ezért 

elengedhetetlen az idő- és térszerkesztés strukturális vizsgálata, vagyis a művészi értelemben 

vett kronotoposz analízise.  
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Bár a felhasznált szövegeket leginkább „önmagukból” véljük elemzendőnek, 

amennyiben indokoltnak tűnik, utalunk a szöveg pragmatikai vonatkozásaira, az életmű és az 

életút párhuzamaira is. 

 

 

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS FELÉPÍTÉSE ÉS TÉZISEI FEJEZETENKÉNT 

 

A doktori értekezés Bevezetése után Az orosz klasszikusok prózai hagyományainak 

folytatója című fejezet a Tyutcsev, Turgenyev, Tolsztoj és Csehov neve által fémjelzett 

irodalmi hagyományok jelenlétét mutatja be Bunyin műveiben – kizárólag a legmeghatározóbb 

alkotásfilozófiai és poétikai érintkezési területek ismertetésére szorítkozva. Fjodor Tyutcsev 

filozófiai lírájának Bunyin művészi világképére gyakorolt hatása elsősorban 

természetfelfogásában és kozmikus létszemléletében rejlik. Tyutcsevhez hasonlóan Bunyin is 

a létezés misztériumát kutatja, az univerzumot irányító törvényeket keresi, a természetet a maga 

teljességében, eleven, élő organizmusként érzékeli, amely nem csupán a megszemélyesítés által 

kel életre, hanem a létet immanens módon hordozza. Bunyint is megérintette a természetben 

feltárulkozó dualizmus, amelyet a felszíni világot körülvevő szépség és a mélyben rejlő, 

pusztító erők együttes jelenléte hordoz. Tyutcsev filozófiai lírájában az „éjszaka” a „káosz” 

szinonimája, minden dolog keletkezésének a forrása. A nappali, „aranyszövetű takaró” mögött 

rejlő sötét mélység, „szakadék” (бездна) Bunyin művészi poétikájában is az ember kozmikus 

erőtérben való kiszolgáltatottságát és fenyegetettségét jelképezi. Az ellentétes princípiumok 

harca azonban nemcsak a természetben zajlik, hanem magában az emberi lélekben is. A 

démonikus, kaotikus őserők jelen vannak Tyutcsev szerelmi lírájában és Bunyin 1920-as 

évekbeli, a tudatalatti ösztönvilágát kutató prózájában is.  

Bunyin a hajdani nemesi udvarházak elégikus hangvételű megéneklésével Ivan 

Turgenyev prózai hagyományait követi ugyan, de falusi témájú elbeszéléseit a vidéki 

kisbirtokok pusztulásának ábrázolása, egy „letűnő létforma képekben való megragadása” 

jellemzi (Antonovka-alma, Szárazvölgy). Bár Turgenyev és Bunyin prózájában is hangsúlyos 

szerepet kap a természet megjelenítése, természetábrázolásuk különbözőségének okát eltérő 

létszemléletükben kell keresni. Turgenyev írásaiban a természet, noha olyan érzékenyen kíséri 

a szereplők életének rezdüléseit, akárcsak egy emberi lélek, nem lép elő „díszletből” főhőssé. 

Bunyin természetábrázolásai kapcsán nem beszélhetünk pszichológiai parallelizmusról, nála 

ember és természet léte valamely nagyobb egység részeként összefonódik. A két író 
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szerelemfilozófiája hasonló: a szerelem akaratunktól függetlenül ránk törő végzetes erő, 

betegség, amely ellen nem védekezhetünk. Turgenyev felfogásához hasonlóan a szerelem 

Bunyin számára is egyszerre bír egzisztenciális és ontológiai értelemmel: a szerelemben benne 

rejlik az emberi lét titokzatos és paradox értelme, a létezés egyszerre tragikus és gyönyörteljes 

mivolta. Az igaz szerelem által ihletett pillanatok és mély érzések nem tűnnek el nyomtalanul, 

örökre bevésődnek a turgenyevi és bunyini hősök lelkébe. 

 Bunyin egész életében tisztelettel és rajongó áhítattal tekintett Tolsztojra, akinek 

létfilozófiája és halálról vallott felfogása igen mélyen megérintette. Tolsztojról szóló 

könyvében („Tolsztoj megszabadulása”) Bunyin tudatosan úgy válogatja össze az életrajzi 

eseményeket, és úgy építi fel a tartalmi mondanivalót, hogy Tolsztoj alakjának, emberi és 

művészi életpályájának megelevenítésén keresztül önnön világnézetét is értelmezze. Bunyin 

véleménye szerint Tolsztoj egész életében a halálra készült, számára a halál „megszabadulás” 

volt, visszatérés a kezdetekhez, feloldódás a Mindenegységben (Всеединоe). Könyvében két 

vallás, a kereszténység és a budddhizmus tanításait és eszmerendszerét kapcsolja össze Tolsztoj 

vallásfilozófiai nézetei segítségével. Amíg azonban a halál Tolsztoj számára filozófiai, vallási 

és morális kérdés, addig Bunyin számára mindenekelőtt egzisztenciális probléma. Bunyin 

halálfelfogásában a másik ember halála egyben saját halálát is jelenti, és ez a szemléletmód 

szoros kapcsolatban áll a Lét egységének a keleti vallásfilozófiák által tanított igazságával. A 

halál pillanatában a létezés két pólusa egyesül egymással, az egységükben rejlő teljesség 

megtapasztalása, vagyis az élet misztériumának feltárulkozása eljuttathat egészen a katarzisig. 

Anton Csehov Bunyin poétikájára elsősorban a mindennapok ábrázolásával, a részletek 

aprólékos kidolgozásával hatott. Bunyint Csehovhoz szoros barátság fűzte, még közvetlenül 

halála előtt is a róla szóló könyvén dolgozott. A kisepikai forma alkalmazásában Bunyin követi 

a csehovi utat, leegyszerűsíti a szüzsét, a hangsúlyt a külső történésekről a szereplők belső 

világának bemutatására helyezi át. Ám a hétköznapok eseményei nála már filozófiai 

tartalommal gazdagodnak: Bunyin a mindennapokban, az emberek megszokott 

gondolkodásmódjában igyekszik megtalálni a legtöbb tragikus esemény bekövetkezésének 

megfejtését. Csehov és Bunyin írásainak strukturális felépítését az expozíció tömörsége, a 

felvezetés koncentráltsága jellemzi, Bunyin elbeszéléseiben sokszor már itt megteremtődik a 

mindvégig jelenlévő feszültség. Amíg azonban Csehovnál a drámai alaphelyzet kívülről rejtve 

marad, és belső konfliktusban bontakozik ki, addig Bunyin műveiben tudatosan felszínre tör, 

sőt, kiemelt hangsúlyt kap.  

Bunyin 1910 után írt műveinek értelmezéséhez elengedhetetlen annak vizsgálata, 

miként hatottak a keleti vallásfilozófiák az író világképére és milyen  alkotásfilozófiai 
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változásokat hoztak. A következő, Filozófiai eszmerendszerek találkozása című fejezetben 

azt igyekszünk bemutatni, hogy a buddhizmus és a taoizmus eszméinek alkotásfilozófiai hatása 

hogyan érhető tetten Bunyin Testvérek, Csang álmai, „Gotami”, A szkarabeusok, „A névnap”, 

Éjszaka a tengeren, „Az éjszaka”, A szürke nyúl, „A zene” vagy  a „Nagy vizek” című írásaiban. 

Bunyin létszemlélete és a buddhista tanítások között több érintkezési pontot is találunk: ilyen a 

kezdet és a vég hiánya, a lét egységének eszméje, a földi vágyak predesztinálta szenvedés, az 

ősök tapasztalatainak beépülése az utód személyiségébe, a reinkarnáció elfogadása, vagy a 

Mindenegységben való felolvadás mint végcél. Mindez azonban nem azt jelenti, hogy a földi 

élet szépségének különleges „érzékelési antennáival” megáldott író maga „Buddha követőjévé” 

vált volna, Bunyin ugyanis a keleti vallásfilozófiák tanításait figyelembe véve megalkotta saját 

létfilozófiai és világértelmezési koncepcióját. Művészi látásmódjának egyik meghatározó 

vonása a világban jelenlévő szépség „túlzott bőségének” (преизбыток) fizikai érzékelése 

maradt. A túlcsordult gyönyör azonban már fájdalmat válthat ki, és átfordulhat a másik 

végletbe, amelyet a kínai filozófusok „nagy határvonalnak” neveznek. Láthatjuk ezt Bunyin 

írásaiban is Élet és Halál szoros kapcsolatának megjelenítésében: Bunyin a halál ábrázolásában 

is megtalálja a szépséget, a „nagy határvonalon” történő átlépés extázisát. 

 Bunyinnál a természet-kultúra, Kelet-Nyugat, ember-kozmosz fogalompárok nem 

abszolút értelemben vett ellentétes princípiumok. A Testvérek (Братья, 1914) című 

elbeszélésében különböző értékrendszerek, életformák és kulturális tradíciók kerülnek szembe 

egymással, de Bunyin igyekszik megtalálni azokat az emberi és kozmikus törvényszerűségeket, 

írott és íratlan szabályokat, amelyek nemcsak a különböző kulturális régiók életét irányítják, de 

egyúttal meghatározzák az individuális lét és a kozmikus lét elemi erőinek egymáshoz való 

viszonyát is. A Csang álmai (Сны Чанга, 1916) is írójának filozófiai, etikai, esztétikai és 

emberi útkereséséről tanúskodik, ahol a szintéziskeresés célja Kelet és Nyugat eszmeiségének, 

a keleti vallásfilozófiák tanításainak és a nyugati zsidó-keresztény vallási hagyománynak egy 

közös igazságban egyesítése, harmóniában a létezés kozmikus törvényszerűségeivel.  

Az idő, az emlékezet és az emlékezés problematikája Bunyin művészi világképében 

központi szerepet tölt be. Mindez előremutat az emigrációban írt miniatúráira, elsősorban a 

„Kívül” (Вне, 1924) filozofikus tematikájú feuilletonjaira. Az álom és emlékezet, álom és 

ébrenlét határvonalán játszódó történetekben („A névnap”, „A zene”, A szkarabeusok) 

megjelenik az a köztes tudatállapot, amelyről Jevgenyij Baratinszkij beszél Az utolsó halál című 

versében, és amely A szerelem nyelvtana (Грамматика любви, 1915) című elbeszélésben is 

központi szerepet tölt be. Ez a félig öntudatlan állapot felszínre hozhatja a mélyen tudatalatti 

tartalmakat, és fokozottan működnek benne a művészi, alkotó energiák is.  
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Már Bunyin 1910-es években írt elbeszéléseiben is tetten érhető az a fajta szerelem-

értelmezés, amely az író egész életművét meghatározza. A szerelem nyelvtanától a szerelem 

szentségéig című fejezetben először az író szerelmi prózájának lehetséges kultúrfilozófiai 

érintkezési pontjait vizsgáljuk meg. A bunyini szerelem-értelmezés új dimenzióit kutatva – az 

írói életművet egységes gondolati rendszerként értelmezve –, elmondhatjuk, hogy szerelem-

filozófiájában is megjelenik az író létszemléletére alapvetően jellemző dualisztikus látásmód. 

Bunyin művészi világában a szerelem az élet legmagasabb fokú megnyilvánulási formája, ezért 

élet és halál problematikája nála igen mély és szoros kapcsolatban áll Erósz és Thanatosz 

kérdéskörével. Az igaz szerelem által ihletett pillanatok és mély érzések nem tűnnek el 

nyomtalanul, örökre bevésődnek a bunyini hősök lelkébe. Ennek az „örök köteléknek” a 

jelentőségét csupán akkor érthetjük meg, ha figyelembe vesszük, hogy Bunyin művészi 

világképében a múlt a jelennel az idők kezdetétől fogva szorosan összekapcsolódik. És amíg az 

öngyilkosság Bunyin írásaiban a szerelem katartikus eksztázisának elvesztését elfogadni nem 

képes magatartásból eredő tett, átlépés a „nagy határvonalon”, addig a gyilkosság a „kozmikus 

rossz” manifesztálódási formája.  

A szerelem szentsége problémakörének előképeit megvizsgálva Bunyin 1910-es 

évekbeli szerelmi témájú elbeszéléseiben azt láthatjuk, hogy már ezekben az írásokban is fontos 

szerepet játszik tér és idő kapcsolata. A bunyini térmodell tipikusan 20. századi jelenség, élesen 

különbözik a 19. század realista ábrázolásmódjától. Bunyinnál a tér az eszmei tartalom 

elválaszthatatlan része, amely vagy egy adott létforma hordozójává válik (Az élet kelyhe) vagy 

egy adott kultúrköré (A San Franciscó-i úr), vagy valamilyen igazságé (Csang álmai) vagy a 

tudat belső teréé (A szerelem nyelvtana). A racionális és az irracionális princípium a szüzsé 

különböző szintjein, különböző módozatokban kapcsolódik össze A szerelem nyelvtana 

(Грамматика любви, 1915) című elbeszélésében. A tudattalan tartalmak feltárása előremutat 

az 1920-as évek alkotásaira (A szerelem szentsége, Napszúrás, Jelagin zászlós ügye), ahol az 

író, miközben hősei cselekedeteinek motivációját kutatja, behatol a tudatalatti szférájába, ahová 

a 19. századi irodalom pszichológiai ábrázolásai még nem jutottak el. 

Bunyin művészi munkásságát alapvetően meghatározza írásainak lírai hangvétele, 

aminek gyökereit a prózaíró lírikus indíttatásában kell keresnünk. A versmérték, a ritmus 

megtalálásában és a lírai hangvétel megteremtésében Bunyin kiemelt jelentőséget tulajdonított 

művei bevezető és befejező sorainak. Kritikusai által sokat emlegetett tájképeihez nem ecsetet 

és festéket használt, hanem a szavak erejét („словесная живопись”), a nyelv segítségével 

keltette életre orosz szülőföldje tájainak titokzatos varázsát. Impresszionista prózanyelvét 
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megalkotó írói módszerével, szófestésével nemcsak vizuális élményt okoz olvasójának, hanem 

annak egyidejűleg mind az öt érzékszervére hat. 

Kora modernista irányzataitól és irodalmi divatjaitól való elhatárolódása ellenére 

kritikusai keresték Bunyinban a modern próza mesterét, akit sajátos létszemlélete és művészi 

poétikája is megkülönböztet a klasszikus realista szerzőktől. Szüzsé nélküli, lírai 

elbeszéléseivel Bunyin valóban, már pályafutása elején megújítja a művészi próza 

formanyelvét. Írásaiban a lét uralkodik az események fölött, és innen ered tájleírásainak 

szüzsétől való függetlensége, önálló művészi jelentéstartalma is. Egyedülálló művészi 

poétikájának megértése a természetleírásaiban felsejlő képek mögött rejtőző fogalmi kódokban 

rejlik.  

A szerelem mint létértelmezés című fejezetben azt igyekszünk bemutatni, milyen 

alkotásfilozófiai, strukturális és poétikai változások jellemzik Bunyin 1920-as években írt 

műveit az előző évtizedben született írásaihoz képest. Vizsgálódásunk középpontjában itt A 

szerelem szentsége (Митина любовь, 1924) című kisregény áll, amelyben a primer szövegbe 

illesztett allúziók, irodalmi citátumok és reminiszcenciák, valamint a tudattalan tartalmak képi 

kivetítésének funkciója kettős: egyrészt megvilágítják az olvasó számára a főhős érzelem- és 

tudatvilágát, másrészt aktív szerepet játszanak a fabula kibontásának folyamatában. Bunyin az 

intertextualitás segítségével már a történet elején sejteti az olvasóval a tragikus végkifejletet, 

ezzel felborítja a fabuláris időrendet, és mindvégig fenntartja a mű feszültségét. Az ismétlések 

rendszerét kompozíciós elvként alkalmazza, és amikor hiátus támad az oksági-következményi 

láncolatban, akkor segítségül hívja azokat a jelentésszerkezetileg egyező utalásokat (irodalmi, 

zenei, színházi allúziókat), amelynek beemelésével a lélekábrázolási és oksági folyamatok 

kibontakozhatnak.  

Az 1920-as évek írásai a lélektani folyamatok újfajta művészi ábrázolásáról 

tanúskodnak Bunyin művészi prózájában. A lét univerzális őserői áttörnek az emberi lélek 

rejtett bugyrain, és sokszor pusztító érzelmekké, alantas ösztönökké alakulnak át. A szerelmi 

szenvedély elragadja hőseit a Napszúrás (Солнечный удар, 1925), vagy a Jelagin zászlós ügye 

(Дело корнета Елагина, 1925) című elbeszéléseiben is. A Napszúrás című írása véleményünk 

szerint összekötő kapocs az író 1910-es, 1920-as és kései, 1930–40-es évekbeli szerelmi prózája 

között. 

 A szakirodalom által a „szerelem enciklopédiájaként” emlegetett Sötét fasor (Темные 

аллеи) elnevezésű novellafüzért Bunyin 1937 és 1945 között, a második világháború idején 

írta. Ebben az elbeszélés-gyűjteményében is „a lét örök kérdései” foglalkoztatják, és írásainak 

tematikája egyre inkább három, egymással szoros összefüggésben lévő, organikus princípium 
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köré csoportosul: a halál, a természet és a szerelem. Az igaz szerelmet, a boldogság lehetőségét 

mulasztják, vagy veszítik el különböző élethelyzetekben a Sötét fasor szereplői, s emiatt egész 

életükre szóló boldogtalansággal fizetnek. A novellafüzérben az Örök Asszonyi ideáját 

megtestesítő nőalakok az emlékeken keresztül kelnek életre. Az emlékezet az, amely képes 

megmenteni az embert az idő és a halál kérlelhetetlen fogságából, és képes megvilágítani a 

bunyini hősök számára életük értelmét és jelentőségét.  

Az emigráció létélményének lenyomatát talán leginkább magán viselő „Késői órán” 

(Поздний час, 1938) című lírai miniatűr alaphangulatát, szüzséjét és poétikai eszköztárát 

tekintve tematikus-motivikus hasonlóságot mutat Vladimir Nabokov 1939-ben írt, A 

múzeumlátogatás című művével. A „Késői órán” érzelmi intenzitásával, a kulminációs pont 

eltolásával, a kompozíciós struktúra elmosódott szerkezetével, a tér-idősíkok hirtelen 

váltogatásával, a tudatos és tudattalan gondolati tartalmak kivetítésével, térépítkezésével, az 

egységes motívumrendszer és színszimbolika megteremtésével és lírai elemekkel átszőtt 

narratívájával Bunyin poétikájának mérföldköve.  

A kozmikus Erósz egész személyiséget átható elragadtatottsága kielégülést nemcsak a 

szexualitásban, de a transzcendenciában is kereshet. Láthatjuk ezt a Sötét fasor novellaciklus 

„Nagyböjt kezdete” (Чистый понедельник, 1944) című elbeszélésében, amelynek névtelen 

főhősei Oroszország kettős kulturális és mentális örökségét hordozzák. Bunyin elbeszélése 

túlmutat a szerelmi tematikán, és történelmi, kultúrtörténeti, filozófiai, pszichológiai, morális, 

vallástörténeti és spirituális problematikát egyaránt hordoz.  

A doktori értekezés utolsó, Bunyin-hatások Nabokov Másenykájában című 

fejezetében elsősorban Nabokov-Szirin 1926-ban publikált Másenyka (Машенька) című 

regénye és Bunyin 1924-ben megjelent A szerelem szentsége című kisregénye közötti 

párhuzamokat vizsgáljuk, de az elemzés tágabb kontextusát az 1910-es évek elbeszélései adják, 

amelyekből egy válogatást írójuk elküldött ifjabb pályatársának, Nabokovnak. Már a 

Másenykában is megtalálhatóak a Nabokov regény-szerkezeteit formáló másodlagos szövegek 

kirakós játékának puzzle-darabkái, bár a kompozíció a későbbi alkotásokhoz képest itt még 

jelentősen egyszerűbbnek mondható. A doktori értekezésben azt igyekszünk kimutatni, hogy a 

két alkotás szüzséjét, kompozíciós struktúráját és motívumrendszerét meghatározó egyezések 

alapján Bunyin művét méltán tekinthetjük a Másenyka „másodlagos szövegének”.  

Az Összegzésben a disszertáció főbb állításait és következtetéseit foglaljuk össze. 
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