
DD OO KK TT OO RR II (( PP HH DD )) DD II SS SS ZZ EE RR TT ÁÁ CC II ÓÓ TT ÉÉ ZZ II SS EE II

SSSzzzeeekkkeeerrreeesss AAAdddrrr iii eeennnnnn

RRR aaa sss zzz kkk ooo lll nnn yyy iii kkk ooo vvv ggg yyy iii lll kkk ooo sss sss ááá ggg eee lll ttt ttt iii

ááá lll mmm aaa iii nnn aaa kkk ppp ooo ééé ttt iii kkk ááá jjj aaa

DDD ooo sss zzz ttt ooo jjj eee vvv sss zzz kkk iii jjj BBB nnn ééé sss bbb nnnhhh dddééé sss ccc ííí mmm

rrr eee ggg ééé nnn yyy ééé bbb eee nnn

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
 „Orosz irodalom és irodalomkutatás” 

 cím  doktori (PhD) program 

Budapest, 2008.



2

Általános bevezetés 

1. Az értekezés tárgya 

A disszertáció Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij B n és b nh dés cím  regényében a 

f h s, Rogyion Romanovics Raszkolnyikov álmainak a poétikai vizsgálatát t zi ki célul, 

els sorban azokét, amelyek a váratlan kett s gyilkosság cselekményes megvalósulása el tt 

formálódnak meg a f szerepl  képzeletében. A m nek a korábbiaktól eltér  megközelítését és 

a disszertáció kérdésfelvetéseit az a kritikai irodalmakban egyre inkább teret hódító nézet 

teszi lehet vé, mely szerint Raszkolnyikov felzaklatott idegállapotban fogant álmai annak 

ellenére, hogy láthatólag nincsenek kihatással a regény cselekményes menetére (vö. pl. a 

gyilkosság megvalósulását, holott Raszkolnyikov korábbi látomásaiban „megtagadja” e 

cselekedetét), a f h s sorsának alakulásáról mégis meglehet sen pontos képet adnak.  

Az értekezésben legrészletesebb vizsgálatnak Raszkolnyikov „lovas-álmát” vetjük alá. 

Témaválasztásunkat els sorban az indokolja, hogy a B n és b nh dés f szerepl jének a 

sorsábrázolásában fontos helyet betölt , poétikai jegyek mentén értelmezhet  látomás 

nemcsak a nehéz életkörülményeken változtatni kívánó Raszkolnyikov végleges formát ölt

elhatározására: emberölési szándékára világít rá a gyilkosság elkövetése el tt, de megjelöli e 

terv elutasítását is. A válságálom (Mihail Bahtyin szóhasználata) különleges funkcióját a 

jelentés síkján tehát egy olyan valóságvilág hiteles ábrázolásában látjuk, amely már a 

gyilkosság végrehajtása el tt rámutat a f h s teóriájával szembeni sokkal tágabb 

világértelmezésre. S mivel itt Raszkolnyikov az önkifejezésnek egy jóval letisztultabb nyelvét 

találja meg, mint amit az a nyelv képvisel, amelyen a többi szerepl vel kommunikál a 

regénybeli események során, célszer nek t nik a b nelkövetés felé haladó f szerepl

többréteg  alakrajzát a disszertációban ezen álom megnyitásával értelmezni.  

A doktori értekezés másik elemzésblokkját Raszkolnyikov lovas-álmot követ  újabb 

látomásának az értelmezése alkotja. Ez az álom kifejezetten Aljona Ivanovna és Lizaveta 

meggyilkolása el tt merül fel a f h s képzeletében. Mivel a rövid látomás csupán az afrikai 

egyiptomi oázisban békésen pihen  tevekaravánt és Raszkolnyikov vizet szomjazó alakját 

vetíti elénk a sudár pálmák és a h sít  patak ölelésében, különösen megdöbbent vé válik az 

idillikus csendéletet követ  véres események megvalósulása és kegyetlenül részletes leírása a 

regényben. E második álomra vonatkozó kutatás meghatározó irányát számunkra egyfel l

Raszkolnyikov korábbi lovas-álmának elemzési hozadéka jelöli ki, hiszen a gyilkosság el tt 

látott két álom poétikai jelentésrétegeinek egymásra vonatkoztatása utat nyit a regényh s 
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átalakulásának újabb értelmezési lehet ségei felé. Ennek nyomán közelebb kerülhetünk 

Dosztojevszkij m ve f  gondolatkörének a tisztázásához: a b nelkövetés és a b nh dés

er szakos vagy önkéntes áldozathozatalként történ  ábrázolásának az interpretációjához. A 

vizsgálódás másik irányát pedig bizonyos kompozíciós eljárások számbavétele jelöli ki. Ezek

keretében egy-egy, a lovas- és az oázis-álom szövegéb l az intertextuális kapcsolódási 

pontokon feltárható irodalmi pretextusra és a bennük ábrázolt cselekmény- és 

cselekvésmotivációra térünk ki, melyek ismerete a B n és b nh dés eseménymenetében 

szintén közelebb vezet az ölés irányában bekövetkez  váratlan fordulat poétikai indítékának a 

megragadásához.  

2. Az értekezés célkit zései 

– a korai és kései Dosztojevszkij m veket érint  álomtipológia felállítása (a 
„válságálom” interpretációja) 

– az alak, a szüzsé, a kompozíció, a narráció és a nyelv problematikáját érint
b nelkövetés és b nh dés motívumvariánsainak feltérképezése, tematikus 
kibontásának vizsgálata a regényben  

– ezzel összefüggésben Raszkolnyikov cselekvésmotivációjának feltárása  
– a lovas- és oázis-álom értelmezésének szakirodalmi megalapozása 
– az értekezés tárgyát képez  két álom poétikai jelentésrétegeinek egymásra 

vonatkoztatása  
– a f h s átalakulásának tanulmányozása álomlátásainak vizsgálatán keresztül 
– a lovas- és oázis-álomhoz tartozó, a kritikai irodalomban eddig még nem vizsgált 

pretextusok elemzése: Ny. A. Nyekraszov Az id járásról és M. Ju. Lermontov A 
három pálma cím  költeményei  

– a „szöveg a szövegben” mint általános strukturális keret interpretációja 
Raszkolnyikov álmainak néz pontjából, kitekintve a „kicsinyít  tükör” – 
hasonmásság – dialogicitás problémakörre  

– a folklór- és mitológiai szövegek érvényesülésének bemutatása Raszkolnyikov lovas-
álmában 

– a küls  és bels  intertextualitás jelenségének feltárása Dosztojevszkij m veiben a 
„parasztló agyonverése” – „gyilkosság” témareláció néz pontjából (Nyekraszov Az 
id járásról, Dosztojevszkij B n és b nh dés, A Karamazov testvérek). 
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Szemlélet

A fiziológiai, pszichológiai (ld. pl.: S. Freud: Álomfejtés, C. G. Jung: Gondolatok az 

álomról és az önismeretr l, M. Jouvet: Alvás és álom), mitológiai (vö. pl.: Sz. A. Tokarev: 

, Hoppál M. – Jankovics M. – Nagy A. – Szemadám Gy.: Jelképtár, Pál 

J. – Újvári E.: Szimbólumtár, H. Biedermann: Szimbólumlexikon cím  enciklopédiákban 

megjelölt források) álom-interpretációk kifejtésének immár hosszú történettel rendelkez

hagyománya ad lehet séget arra, hogy a Dosztojevszkij vizsgált regényének cselekményes 

világában megjelen  álmok poétikai értelmezését szélesebb kitekintésben is tárgyalhassuk. A 

Dosztojevszkij m vészetét vagy annak irodalomtörténeti hátterét érint  szakmunkák között 

jól ismertek olyan tanulmányok is, melyek az álom kritikai vizsgálatát az említett 

néz pontokhoz képest még újabb perspektívából tárgyalják – ezek közé tartoznak például 

Pavel Florenszkij (az álmok szimbólumképz  tényez ir l), Alfred Bem (Dosztojevszkij 

m veiben az álmok pszichológiai–poétikai elemzésér l), Vlagyimir Nyikolajevics Toporov 

(Raszkolnyikov álmainak mitológiai síkjáról), Peeter Torop (a f h s álmainak értelmezése 

bibliai–mitológiai–pszichológiai néz pontból), vagy az amerikai szakirodalomból Robert 

Louis Jackson kutatásai (a „m alkotás-jelleg  álmok” esztétikai funkciójáról Dosztojevszkij 

regényeiben), illetve a Raszkolnyikov álmainak értelmezését Freud és Jung álomelmélete 

nyomán elvégz  Michael R. Katz, Leonard J. Kent és Temira Pachmuss tanulmányai. 

Értekezésünk tárgykörét illet en e tágabb kontextus számbavétele és feltérképezése mégis 

csupán kiegészít , de poétikailag nem kiinduló pontokat kínál a B n és b nh dés egészének 

és Raszkolnyikov említett álmainak az elemzéséhez. 

A szaktanulmányok között ugyanakkor felfedezhetünk olyanokat is, melyek kifejezetten 

abból a célból látnak hozzá a Dosztojevszkij-regényekben ábrázolt álmok vizsgálatához, hogy 

rámutassanak az egyes m veken belüli bizonyos jelentésképz  folyamatokra. Azokra, 

amelyek kialakulásában az álom nem els sorban mint a h s pszichikai karakterének 

megformálását szolgáló cselekmény, hanem mint a jelentésvilág egésze szempontjából fontos 

stiláris (ld. pl. L. Grosszmann Dosztojevszkij Ördögök cím  regényében a Tyihonnál cím

fejezet stiláris elemzését) vagy szüzsés motívumokat mozgósító szöveganyag vesz részt (vö. 

az „eszmélésszüzsé”-fogalmával Kovács Árpád munkáiban; Raszkolnyikov látomásainak 

interpretációját illet en konkrétan ld. A. Ny. Gedrojc, T. A. Kaszatkina, Kroó Katalin, J. T. 

Shaw, V. Je. Vetlovszkaja munkáit).  

Disszertációnkban amellett, hogy a f szerepl  látomásait a kritikai irodalom különböz

értelmezési hagyományaiba illesztjük, els sorban arra törekszünk, hogy megvilágítsuk: a B n 
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és b nh désben a gyilkosság el készületeit l a b nh dés részletes ábrázolásáig ível

kompozicionális felépítés sajátossága mögött annak a poétikai törvénye tapintható ki, ahogy 

az egyes leírások, illetve a kutatás f  tárgyát képez  raszkolnyikovi álmok a kés bbiek során 

szemantikailag összeilleszthet vé válnak. Ez azt eredményezi, hogy a cselekményt l eltér

olyan másféle történet létesül a regényben, amely a f h s kiútkeresését, megújulását hivatott 

ábrázolni. A Raszkolnyikov személyisége átstrukturálódását ábrázoló, a f h s különböz

alakváltozatait megszólaltató és újrarendez  álmokban f  motívumokként a b nelkövetés és a 

b nh dés lelhet  fel, illetve ezek variánsai találhatók meg, melyek a regény különböz

szintjein válnak témává. Így – ahogy a Dosztojevszkij nagyregényéhez kapcsolódó 

álomkutatások új eredményeként igyekszünk erre rávilágítani – érintik az alak, a szüzsé, a 

kompozíció, a narráció, a nyelv problemaköreit, és felszínre hoznak egyes, a különböz

m fajok közötti átjárhatóságra vonatkozó (ld.: intertextualitás) kérdéseket is.  

A disszertációban folyó álomértelmezések módjának szakirodalmi megalapozása és 

körülhatárolása így nem egyszer en – és f leg: nem els dlegesen – az említett 

(inter)diszciplináris aspektusok számbavételével történik (ld. például a fiziológiai, 

pszichológiai, filozófiai elágazásokat). Dolgozatunkban poétikai kérdésköröket nyitunk meg, 

melyeken belül igyekszünk szétválasztani jól elkülöníthet  irányokat. Idetartoznak a 

következ  elméleti aspektusok: a B n és b nh dés kompozíciójának szintagmatikus és 

paradigmatikus rendje (vö.: Jurij Lotman, Wolf Schmid, Vlagyimir Toporov elméletének a 

bevonása); a regény hasonmás-alakrendszere (vö. pl.: Mihail Bahtyin, Jurij Lotman, Peeter 

Torop kapcsolódó koncepciója); a „mise en abyme”- (a „kicsinyít  tükör”)-struktúra (ld. 

Lucien Dällenbach, Jurij Lotman munkáiban az elméleti vonatkozásokat); a dialogicitás (ld. 

pl. Mihail Bahtyin modelljét) és az intertextualitás (ld. R. G. Nazirov konkrét 

szövegértelmezéseit). Mivel mind a Nyekraszov-hátter  lovas-álomnál, mind pedig a 

Lermontov-ihlette oázis-álomnál természetszer leg megkerülhetetlennek bizonyul az 

intertextualitás problémaköre, ennek kifejtése céljából állítjuk ezeket az álmokat többek 

között olyan értelmezési kontextusokba, amelyek átfogják a folklór-konnotációk 

interpretációját és a mitopoétikai megközelítés különböz  perspektíváit (ld. pl. az 

intertextualitás-téma folyományaként Diószegi Vilmos, Mircea Eliade, Vlagyimir Propp, 

Roger B. Anderson munkáira történ  hivatkozásokat), valamint az olyan strukturális 

poétikáknak a B n és B nh dés kompozíciójára történ  vonatkoztatási lehet ségeit, mint 

amilyet a fentebb említett Jurij Lotman vagy Wolf Schmid egyes elméleti modelljeinek a 

disszertációban körülhatárolt részletei kínálnak. Ehhez hasonlóan vonjuk be a szóban forgó 

területek értelmezésébe a nemzetközi nem russzisztikai irányultságú szakirodalom bizonyos 
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anyagait (vö. például: Lucien Dällenbach). Látható, hogy ezen elméleti aspektusok egyike 

sem kifejezetten és kizárólagosan egy adott szakirodalmi kánon szerint köthet  össze a 

dosztojevszkiji álomleírások értelmezésével, és nem is kapcsolható feltétlenül az álomleírások 

irodalmi formáit értelmez  interpretációs hagyományokhoz.  

E sajátosnak mondható kutatásmódszertan hozománya, hogy disszertációnkban a lovas- 

és oázis-álmok leírásának értelmezésében a kiinduló szemléleti keret feltételeként Mihail 

Bahtyin koncepciójából a válságálmokra vonatkozó elmélet tárgyalását és továbbgondolását 

választjuk. Azért, mert ez a Dosztojevszkij-regények álomtipológiájára vonatkozó 

interpretáció ötvöz m fajpoétikai, narratív, sz ken vehet szemantikai, intertextuális, 

valamint a fent említett poétikai kérdéskörökhöz is kapcsolható filozófiai, pszichológiai és – a 

disszertáció egy külön fejezetében számunkra fontos – mitopoétikai (karnevalizáció, folklór) 

értelmezési komponenseket. Ebben az értelemben tekintjük Bahtyin válságálom-elméletét 

tudománytörténetileg szintetizálónak. A válságálmokra vonatkozó elmélet megvitatása 

másfel l azért fontos a számunkra, mert a regényszerepl  álomlátásának a menippea 

m fajához kapcsolódó értelmezése a disszertáció vállalt tudományos területéhez, a poétika 

talajához köti az álmok problematikáját. Egyben olyan vizsgálódási útmutatást is ad, amely a 

regény mikrokomponenseit (h s) a makrokomponensekhez (szüzsé), illetve ez utóbbit még 

tágabban értve, a szövegszervez dés egészének a problémájához (regényi m faj) kapcsolja. 

Számunkra ez irányadó, mivel úgy tartjuk, hogy az álmodó nyelve, az álom nyelve és a 

regény nyelve egymásra vetített poétikai rétegeket képviselnek a B n és b nh désben mint 

szövegvilágban. Ezért disszertációnkban mindvégig igyekszünk a f h s álmának, 

látomásának kérdéskörét a kompozíció egészét érint  problémakeretekbe is belevonni.  

Módszertani eljárások a disszertáció egyes fejezeteihez köt d en. A disszertáció 

tárgykörét képez  álomleírások megközelítésének módszertani–tipológiai vonatkozásai

Doktori értekezésünk I., bevezet  fejezetében megkíséreljük a Dosztojevszkij-

regényekben és különösen a B n és b nh désben el forduló álmok értelmezését a 

lehet ségekhez mérten egységes néz pontból felvezetni. A kiindulásul választott általános 

néz pont, ahogy fentebb említettük, Mihail Bahtyinnak a Dosztojevszkij-m vekre vonatkozó 

„válságálom”-interpretációját foglalja magában, s azon belül is a menippea m faji kérdésének 

a tárgyalásához kapcsolható. Ez egyfel l a regényszerepl k „sorsát”, az alakokhoz köt d

regényi cselekmény kibontakozásának a kontextusát teszi elevenné, másfel l, Bahtyin m faji 
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kérdésfelvetése nyomán, olyan poétikai problémakörre irányíthatja a figyelmet, amely az 

álomábrázolásokkal hangsúlyosan él  Dosztojevszkij-alkotásoknak – köztük a B n és 

b nh désnek – igen fontos kompozíciós törvényeire, a regényi szövegszervez dés 

sajátosságaira enged rálátást.  

A disszertáció Felvezetését követ en, a fejezet második részében sajátos kifejtésben

ismertetjük Bahtyin „válságálom”-elméletét: a koncepciót egyfel l összekötjük egy másik 

megkerülhetetlen – kortárs, ám a bahtyini örökségbe illeszked  – álomértelmezéssel, Maria 

Woodfordnak a Dosztojevszkij-regényekre vonatkoztatott látomás-interpretációjával; 

másfel l az itt részletezett elméleti anyagot a B n és b nh désnek egy, a gyilkosság 

eseményét lezáró szövegrészletére vetítjük. A fejezet harmadik részében Dosztojevszkij kései 

m véhez, az Egy nevetséges ember álma (1877) cím  elbeszéléséhez fordulunk, az ott 

ábrázolt utópisztikus–antiutópisztikus látomás oldaláról vizsgálva meg a válságálom 

természetét, kitekintve az elbeszélés Aranykor-álmának némely intertextuális vonatkozásaira 

– többek között Publius Ovidius Naso Átváltozások cím  alkotásában az Acis és Galatea 

történet poétikai leírására. Az Egy nevetséges ember álma cím  kisregény kifejtési 

menetünkbe való bevonása a következ  két célt tartja szem el tt. Egyrészt a válságálom 

bahtyini koncepcióját, a kutató interpretációjának szellemében, mi magunk is igyekszünk az 

adott alkotás poétikai világához kötni; másrészt az a szándék vezérel bennünket, hogy 

kiemeljük e m  néhány olyan gondolati és poétikai problémapontját, amely hozzájárulhat a 

B n és b nh désben feltárandó némely kérdés: így a b nelkövetés és a b nh dés 

problematika, illetve a nagyregényben is tetten érhet  egyes témák (az együttérzés, a szív 

cselekményének a reflexiója, a feltámadás) árnyaltabb megvilágításához. 

A disszertáció II. fejezetében a válságálom poétikáját már kifejezetten Raszkolnyikov 

lovas-álmára vetítve tárgyaljuk, mely álomlátás folyamán elkülöníthet vé válik a f h s „én”-

jének a valóságérzékelésben csupán a gyilkosság elkövetése után megjelen  kett s attit dje 

(az öklét támadólag felemel  „gyilkos” és az ostorcsapásokat elszenved  „áldozat” 

gyermekalakjának megfestésén keresztül). A dolgozatban emellett hangsúlyozzuk, hogy az 

álom modellálja, miként látja meg Raszkolnyikov Razumihin helyett – akit l korábban saját 

problémáinak sürget  megoldását várta – éppen saját magában a „nincs hová menni” ördögi 

körb l („ ”) való kitörés tényleges útját. Rámutatunk, hogy a megnyilatkozás 

álmodó szubjektumának önértelmezési és önmegértési folyamata sajátos módon valósul itt 

meg. A látomás lineáris cselekménysíkján az álmodó tulajdonképpen eljut az önleíró szöveg 

(Kovács Árpád fogalomhasználatával élve: a személyes elbeszélés) megteremtéséig, míg a
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párhuzamok síkján Raszkolnyikov alakja az egymásnak megfeleltethet , a múlthoz és 

jelenhez köt d  történéssorokban feltárható „én”-alakváltozatokon keresztül manifesztálódik. 

Ahhoz, hogy a f h s szimbolikus önmeghatározását szemléltessük és felfejtsük a lovas-álom 

különböz  jelentéssíkjait, nélkülözhetetlen a poétikai elemzés során kiemelni a maguk 

nemében egyedi, megkülönböztet  strukturális vonásokat. 

El ször arra hívjuk fel a figyelmet, hogy Raszkolnyikov eme els  látomása egy 

kiterjedtebb, következetesen szervez d  szövegegységbe: a f szerepl  álmainak 

„szintagmatikus” és „paradigmatikus” rendjébe illeszkedik. (E fogalmakat Jurij Lotman, Wolf 

Schmid és Vlagyimir Nyikolajevics Toporov elméleteinek egymással összecseng

definícióiból kiindulva használjuk.) Szintagmatikus renden értjük a regény szüzsés síkján 

id ben és ok-okozati aspektusból egymás után kibontásra kerül  raszkolnyikovi álmok sorát, 

mely álmok saját történetüket megtestesítve a cselekménystruktúra és azon belül a h s 

fejl désének egy-egy szakaszához köt dnek. Ebbe a szintagmatikus rendbe kapcsolódnak 

bele például a lovas-álmon kívül az Afrikáról szóló álom és a háziasszony megverésének 

története, a meggyilkolt öregasszony látomásszer  kísértései, valamint a szibériai feltámadás 

el készületeként átélt látomás a betegségekt l megtisztuló világról.  

A lovas-álom strukturális vonásait tanulmányozva, az álomtipológia meghatározása 

további folyományaként rámutatunk arra a másik jellegzetességre, hogy a látomásban 

megformálódó történések közepette rég elfeledettnek hitt emlékképek bukkannak fel 

Raszkolnyikov múltjából. Így az álom eseményvilága már eleve két síkon ragadható meg: 

ismeretes az ún. „beépít ” álom, mely magába építi, azaz felszínre hozza az emlékképeket, és 

létezik a vele dialogizáló viszonyban lév  emlékképeknek mint „beépített” szövegeknek az 

eseményvilága, mely az álomban szerepl  gyermek Raszkolnyikov korábbi élményeit 

eleveníti fel, például a kocsmától való félelmet, az ostor alatt szenved  lovak látványát és – 

többek között – az t félt  szül  keze megragadásának a gesztusát. A témakibontást és 

cselekményfolyamatot, narrációt, m fajt és a nyelvi szövegszemantikát érint  aprólékos 

poétikai elemzés során igyekszünk bizonyítani, hogy az egymást követ  emlékképekb l 

kirakható történet és annak elemei (melyek szinte teljesen azonosak az ket beépít  lovas- 

álom cselekményvázával és strukturális elemeivel) már-már részletekbe men  pontossággal 

el revetítik a látomásban kés bb bekövetkez  események sorát. E megfelelések alapján az 

emlékképek beágyazása nagyon fontos funkciót tölt be az álmodás folyamatában: a múltbéli, 

álmon kívüli valóság egy-egy darabjának felidézésével olyan várakozási háttér jön létre, 

melynek alapján a régmúlt történések bekövetkeztét várjuk – immáron az álom kiterjedtebb 
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eseményvilágában. Annál jelent sebbnek t nnek fel az eltérések, az a tény, miszerint az 

emlékképek alapján várható esemény(-részlet) helyett sokszor egy attól eltér

cselekményelem jelenik meg.  

A disszertációban bemutatott transzformációk egy példáját itt a Tézisekben a 

következ képpen szemléltethetjük. Az emlékek tanúsága szerint a gyermek Raszkolnyikov az 

ütlegek alatt kínlódó lovakat csak az ablak mögül figyeli, s bár sajnálja ket, hagyja, hogy 

édesanyja elvezesse t e megrázó látványtól. A lovas-álom valóságában zajló események 

közepette viszont már közvetlen szemtanúként képes kirántani magát édesapja s a segítségére 

siet  asszony kezéb l, hogy minden erejét megfeszítve a fakó védelmére keljen. A példával 

azt szeretnénk érzékeltetni, miszerint az emlékképek és az álombeli valóság egymás mellé 

rendezése eredményeképpen hangsúlyossá válik az az eltérés, amely az emlékek által 

megrajzolt gyermek Raszkolnyikov alakját megkülönbözteti az álombeli Raszkolnyikov 

alakjától. Úgy gondoljuk, az emlékek felelevenedésének köszönhet en válik lehet vé a B n 

és b nh dés f szerepl je számára az álomban, hogy a múlt képeivel szembesülve ismét átélje 

azokat, s majd az álombeli történéssor egy kés bbi pontján újraértelmezve ket, más-más 

magatartásformák kipróbálásával változtasson menetükön, fordulópontot állítva be a 

cselekményben. A transzformáció lényege tehát a h s reakciójában ragadható meg, melynek 

révén a látomásban szerepl  alakok relációja (az emlékekb l felelevened  kisfiú és az álom 

cselekményvilágának gyermek Raszkolnyikovja) véleményünk szerint üzenetet: az ölés 

elutasítását és a részvét kinyilvánítását, az áldozat megsegítésének lehet ségét közvetíti az 

álmodó Raszkolnyikov számára. Disszertációnkban emellett kifejtjük, hogy az emlékképek 

által elmesélt történet f bb elemei – mint például a gyilkosság, az áldozathozatal és 

együttérzés motívumai – megjelennek a lovas-álmot követ  valóságban is, úgy a felébredést 

kísér  fantáziálásban (ld.: „– Hát lehet az, hogy én baltát fogok, és rávágok a fejére, 

szétzúzom a koponyáját”), mint a gyilkos tett elkövetésekor (ld. Aljona Ivanovna és Lizaveta 

megölését).  

A fejezet elemzési eredményeit összefoglalva elmondhatjuk, hogy a lovas-álom 

tartalmilag és szerkezetileg azért érdekes, mert benne párhuzamba állítódik Raszkolnyikov 

múltja (ld. a kisgyermeket, aki a lóval történ  eseményeket figyeli) és régmúltja (az álombeli 

történések idején felelevened  még korábbi emlékek), s mindez az álomvilág eseményein 

kívül es  cselekményvilágra vonatkoztatható. Az álom h sei – a parasztló, Mikolka és a 

kisfiú – bizonyos szinten megfeleltethet k az álmodó Raszkolnyikovnak, ugyanakkor az álom 

valóságában lezajló f  esemény cselekményes és motivikus síkon Raszkolnyikov jövend beli 
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tettére, a gyilkosságra utal el re. Az álom tulajdonképpen így Raszkolnyikov alakjának 

kibontásában négy szakaszt köt egybe: 1) az emlékekb l kibontakozó gyermek 

Raszkolnyikovot, 2) az álom valóságának gyermek Raszkolnyikovját, 3) az álmodó feln tt 

Raszkolnyikovot, valamint 4) a gyilkosságra el retekint , s e tettet el re megtagadó 

Raszkolnyikovot. A gyilkossághoz vezet  álmot viszont motivikusan a kés bbi 

Raszkolnyikov-álmok idézik majd fel. Így az alakkibontás megjelölt szakaszaihoz 5) a 

gyilkos, majd 6) a tettét további álmaiban visszaidéz  (újrateremt ) Raszkolnyikov 

alakmegformálása is közvetlenül hozzátartozik. Az elmondottakhoz a doktori értekezésben 

még hozzátesszük, hogy a Raszkolnyikov jelenének, múltjának és régmúltjának megidézésén 

alapuló párhuzamképzés és egymásra vonatkoztatás mint folyamatos váltások sora válik 

megfoghatóvá a regény vizsgált szövegrészében, mely struktúra poétikai ábrázolása – a jobb 

áttekinthet ség kedvéért – szemantikai láncolatként rögzíthet  az alábbiak szerint: Valóság (a 

regény álmon kívüli cselekményvilága mint valóság)  Álom (az álom emlékeket leválasztó 

valóságvilága)  Emlékkép (az álmon belül felidéz d  emlékek)  Valóság (a regény 

álmon kívüli valóságvilága). 

Továbblépve a doktori értekezés III. és IV. fejezeteihez, arra a kérdésre keresünk 

választ, hogy milyen célból és hogyan íródik be egy idegen szöveg, nevezetesen Nyikolaj 

Alekszejevics Nyekraszov 1859-ben megalkotott Az id járásról (O e) cím  szatirikus 

versciklusa Alkonyatig ( ) versének egy cím nélküli költeménye a B n és 

b nh désbe, Raszkolnyikov már bemutatott álmába, és az azon belüli emlékképtöredékekbe. 

Az összevetést a vers cselekménye, vagyis annak az alapszituációnak a megjelenítése teszi 

indokolttá, mely a lovas-álomból és az emlékekb l ismert élethelyzet, a túlságosan megrakott 

szekér elvontatásával küszköd  parasztló és az t mozgásra kényszerít  gazda mindennapi 

párharcának bemutatásán alapul: „Kegyetlen ember keze alatt / Alig élve, alaktalanul 

soványan, / Er lködik a nyomorék-ló, / Erejét meghaladó terhet vontatva. / Lám, megingott és 

megállt. / „Gyí!” – a hajtó egy hasáb fát ragadott / (Az ostor kevésnek bizonyult) – / S már 

ütötte is, ütötte, ütötte! / […] / S ismét: hátát, oldalát, / És el refutva, lapockáját / És síró, 

szelíd szemeit!” (ford. Sz. A.). A disszertációban rámutatunk arra, hogy a lovas-álom (tehát az 

az emlékréteget magában foglaló szöveganyag, melynek értelmezésébe magukat az emlékeket 

nem vonjuk bele) és az álomban felidéz d  emlékképek (vagyis a látomásról az elemzés 

céljából leválasztott emléktörténet) egyaránt tartalmaznak a nyekraszovi költeményb l 

els sorban a cselekményszálon futó, de nyelvi, szimbolikus, szövegszemantikai és fonikus 

idézeteket is. Így mindkét szövegegység – a kiterjedtebb (az álom) és a sz kebb (az emlék) – 
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a nyekraszovi m  beépít  (beágyazó) textusaként, a nyekraszovi mozgósított m vészi anyag 

pedig beépített (beágyazott) szövegként funkcionál a B n és b nh désben. A disszertációban 

ráirányítjuk a figyelmet arra, hogy mivel a Nyekraszov-költemény poétikai jelsorára épül

lovas-álom az emlékképeken keresztül újfent magába építi a költ  szövegét, tulajdonképpen 

megkett zi a Nyekraszov-anyag beépítettségét. Ezáltal létrejön az értekezésben ekkor már 

Lotman megközelítése alapján tárgyalt és kifejtett „szöveg a szövegben” struktúra három 

vetületben való megjelenítése: 1) Nyekraszov-költemény → az emlékszövegben, 2) 

emlékszöveg → a lovas-álom szövegében, 3) Nyekraszov-költemény → a lovas-álom 

szövegében. A B n és b nh dés teljes szövegét tekintve – melyben a lovas-álom és az 

emlékek jelentenék a nyekraszovi szövegen alapuló beépített szöveget – kutatásunk szerint a 

„szöveg a szövegben” struktúra többszörösen összetett jelenségét figyelhetjük meg. Eme 

megtöbbszöröz dés funkcióját els sorban úgy értelmezzük, hogy a kompozíció, a h s és a 

szövegalkotó szubjektum néz pontja fel l szemrevételezzük a versben ábrázolt lírai 

szubjektumnak és az álmodó, magát gyermekként megjelenít  Raszkolnyikovnak a 

cselekményekben bemutatott drámai eseménysorhoz való viszonyát. Ezt a relációt az 

álomban, az emlékképekben és a költeményben a párhuzamos történetbonyolítás 

ismertetésével szemléltetjük, el ször a tekintet (azaz a „nézés” és a „szem”), majd az er  és 

áldozathozatal, valamint a kéz motívumok elemzésével.  

A vizsgálódások érzékeltetéséhez a Tézisek jelen szakaszában az alábbi, a tekintet

motívumábrázolására vonatkozó gondolatmenetet szeretnénk – csupáncsak jelzésképpen – 

kiemelni. A drámai eseményekhez való viszonyt a szövegalkotó lírai szubjektum részér l a 

Nyekraszov-költeményben a nyomorék lóval felvett bens séges kapcsolat intenzitása jelzi. 

Ahogy arra az interpretációban rámutatunk, az ütések alatt kegyetlenül szenved  ló síró 

szemének látványa váltja ki a történéseket újfent átél  szövegalkotó „én”-b l, hogy a 

parasztló tekintetét a versben korábban három pont alakjában szerepl  szintaktikai jellel 

jelzett hiátus helyett azt a közvetlen kifejezés és önkifejezés nyelvével írja le. Az együttérzés 

folyamatában az állat szeme, nézése és tekintete ekképp a jellemének leginkább megfelel

jámborság és szelídség fogalmakkal tölt dik fel: „ütötte, ütötte, […] síró, szelíd szemeit” 

(„ ”). Ezt a „nyekraszovi” szelídséget úgy építi be Dosztojevszkij a B n és 

b nh désbe, hogy nemcsak a lovas-álom fakójának, de a regény tág kontextusában megjelen

szerepl knek: Lizavetának, Dunyának, Szonyának az alakjegyévé, a szelíd önfeláldozás, majd 

ennek transzformációjaként az er szakos áldozathozatal motívumává avatja –, például a 
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Dunyát véd  Raszkolnyikov alakján keresztül, vagy akkor, amikor a gebe védelmére rohanó 

kisfiút az álomban az ostorcsapások elszenved jévé teszi.  

A motívumelemzések mellett az interpretációban rámutatunk arra, hogy a nyekraszovi 

lírai „én”-nek és Raszkolnyikovnak a drámai jelenetképekhez való viszonya egyrészt a 

költeményben, illetve a lovas-álomban ábrázolt cselekményes szituáció része, másfel l 

azonban elvezet onnan, mert a szerepl k és a cselekmény viszonya Nyekraszovnál például 

mint modalitás jelenik meg. Kutatásunk tanúsága szerint a lovas-álomból viszont hiányzik ez 

az ábrázolásban testet ölt , különböz  stílusú érzelmi megnyilatkozás, mivel Dosztojevszkij 

az intertextuális megmunkálás során, ahogy láthattuk, azt olyan nagy témákba fordítja át, mint 

az együttérzés (részvét), elutasítás, lázadás, áldozathozatal. Az elemzésb l származtatható 

következtetés alapján az író a modalitásváltásoknak a Nyekraszov-költeményhez viszonyított 

mérsékeltebb érvényesítését úgy kompenzálja, hogy azok a téma és a cselekmény szintjén 

kapnak teljesebb, hangsúlyosabb kibontást.  

A Nyekraszov-költemény sugallta drámai cselekményfolyamat elemzése után a doktori 

értekezés V. fejezetében – még mindig érintve a narráció kérdését – immáron a folklór 

jelrendszerének újraformálódását kísérjük figyelemmel Raszkolnyikov álmában. 

Megítélésünk szerint a látomásban felismerhet  folklórelemek vagy -asszociációk olyan 

folyamatokat m ködtetnek, amelyek keretében mintha rekonstruálhatóvá válna egy rítus, 

illetve egy mese mint szöveg. Ezzel összefüggésben a disszertációban annak érzékeltetése 

számunkra a lényeges, hogy vajon miképp is lesznek a B n és b nh dés jelentésvilágának 

részévé, Raszkolnyikov alakjához kötötten is, egy áldozati szertartás verbálisan közvetített 

elemei. (Gondolunk itt többek között Diószegi Vilmos, Mircea Eliade, Hoppál Mihály, 

Nádorfi Lajos, Voigt Vilmos kutatásai alapján a fehér ló feláldozására a mitológiai, illetve 

sámánszövegekben). A téma annál is érdekfeszít bb, mert ahogy arra a disszertáció 

következ , VI. fejezetében részletesen kitérünk, a parasztlovak ütlegelésének történetvariánsai 

(az álomé, az emlékképeké és a versé) egy többszörös tükrözési – szövegbeépítési eljárás 

során szintén összeilleszthet vé válnak, s párhuzamba hozhatók más, az álom 

cselekményvilágán kívül es  lovas jelenetekkel a regényben. Gondolunk itt, például, akár a 

kocsmákat látogató Marmeladov, akár a felesége, Katyerina Ivanovna haláltusájának a 

megrajzolására. Így nemcsak a lovakkal kapcsolatos eseményeknek egy közös invariáns 

formájára vezethet k vissza ezek az epizódok, de a maguk módján szinte minden egyes 

alkalommal felvetik az er szakos halál kérdéskörét, és ekképp a b nelkövetés és a b nh dés 

tematikájába ágyazódnak bele közvetlenül. Szintén témamotívummá válnak bennük az 



13

ütéssel, az er szakkal, a tehetetlenséggel és lázadással, a kitartással és az áldozatisággal 

kapcsolatos motívumok, s t, láthatóan maguk a h sök is a regény középpontjában álló 

gyilkosság szerepl inek – Raszkolnyikovnak, Lizavetának és az öreg Aljona Ivanovnának – 

az alakvariánsait jelenítik meg. Ekképp a lovas-álom és az összes, a regényben el forduló 

lovas jelenet a gyilkosságot ábrázoló történéssor egy-egy tükörvariánsaként értelmezhet .  

Ezek után kérdésként állt el ttünk, hogy vajon felfedezhet k-e a regény e lovas 

történeteiben, s különösképp Raszkolnyikov álmában a varázsmese szerepl inek funkciói, és 

azok kapcsolhatók-e valamilyen módon a B n és b nh dés f szerepl je cselekedeteihez? 

Talán kevésbé t nik egyértelm nek az, hogy az áldozati szertartások és a varázsmese 

jelenségei egy széles kör  szemiotikai problémaként is tárgyalhatók, hiszen poétikai szerepük 

inkább csak a narrációban elhangzó szöveg díszítéseként, a történések szemléltetésének 

gazdag árnyalásaként látszik kibontakozni. Mégsem másról van itt szó, mint egy adott 

jelrendszer elemeinek egy másik jelrendszerben való megjelenésér l. Ez ahhoz a problémához 

is kapcsolódik, amit az irodalomtudományban az általunk már említett, a lotmani tág 

értelemben vett „szöveg a szövegben” jelenségeként azonosíthatunk. A folklórelemek ugyanis 

nem kiterjedt nyelvként épülnek be az irodalmi alkotásba, csupán jelzésként m ködve indítják 

arra az olvasót, hogy megpróbáljon azok alapján egy konkrét „szöveget” rekonstruálni. A 

téma kifejtéséhez éppen ezért tárgyaljuk Vlagyimir Jakovlevics Propp varázsmesékre 

vonatkozó funkcióelméletének a kérdésfelvetéseinket közvetlenül is érint  részeit, s tesszük 

ezt egy közös interpretációs pontra történ  utalással: a mitopoétikai tradícióknak és 

kutatásoknak (f ként Vlagyimir Nyikolajevics Toporov és Roger B. Anderson munkáinak), 

valamint Mihail Bahtyin karneválelméletének összevet  vizsgálatával. Módszertani 

indítékunk abban rejlik, hogy a mese maga mítoszra épül.  

Az elméletb l származtatható gyakorlati elemzések egy példájának szemléltetése végett 

itt a Tézisekben csupáncsak a varázsmesében testet ölt  egyik legfontosabb szerepre, a 

mítoszokból és a keleti szláv népeket érint  sámán kultúrából származtatható funkcióra 

szeretnénk felhívni a figyelmet Raszkolnyikov álmából – ez a kiválasztott fiú találkozása 

valamelyik sével a holtak birodalmában. Mivel ez az s kizárólag a lovas-álom berkein belül 

megelevened  édesapa, indokoltnak tartjuk, hogy szerepét a gyilkosságra készül  fia 

sorsalakításához kötötten vizsgáljuk. Az elemzés során nem térhetünk ki az el l sem, hogy a 

már elhunyt apa alakját összevessük a mitikus hagyományokban gyakran az 

alakváltozataként, szellemeként értelmezett ló (szárnyas paripa, táltos ló) figurájával. 

Ilyenformán vizsgálva az sök kultikus tiszteletének lenyomatát, disszertációnkban a folklór-
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interpretáció egyik záróaktusaként kimutatjuk, hogy az apa sürget  szavai a kocsma el tti 

véres események színhelyén: Gyerünk, gyerünk, fiam!… Megyünk haza!” dönt  hatással 

vannak a történések lezárására. Sürgetése ugyanis nemcsak a temet be vezet  sétautat szakítja 

meg cselekményesen, de ölel  karjai tulajdonképpen egy gyilkosság helyszínér l, a parasztló 

agyonvert tetemének látványától vezetik el a haragjában öklével Mikolkának támadó kisfiút. 

Így tehát a lovas-álomban az édesapa alakja többszörösen is megjelöl dik a gyilkosságot 

elutasító, s t a fiát a gyilkosságtól éppen eltéríteni szándékozó szerepben – ld. még egyszer 

például: temet , ló teteme, Mikolkára lesújtó mozdulatok –, jóval még azel tt, miel tt a h s a 

látomáson kívüli cselekményvilágban végrehajtaná Aljona Ivanovna kimódolt agyonütését. 

Így igen fontos jelentéssé válik, hogy borzalmas álmából felébredve maga Raszkolnyikov 

szintén elutasítja jövend beli gyilkosságának szörny  tervét – „álmát”: „»Uram, Istenem – 

fohászkodott –, mutasd meg az utamat, és megtagadom ezt az átkozott... álmot!«”.  

E jelentés megformálódása követhet  tehát nyomon a B n és b nh dés értelmezett

helyének poétikai-szemiotikai szövegolvasásával, valamint a folklór, a mitológiai és a vallási 

képzetek vizsgálatával. Disszertációnkban hangsúlyozzuk, hogy láthatóan még a regény és a 

lovas-álom cselekményének szempontjából lényegtelennek t n  állapot- és környezetleírások 

is jelentésessé válnak a m ben, hiszen hozzájárulnak a f h s alakjának szemantizálódásához, 

tetteinek megértéséhez, kihatnak cselekedeteire és az eszméléssel együtt járó új világlátásában 

bekövetkez  változásokra. A jövend beli gyilkosság elvetését kiépít  jelentésaspektusnak a 

folklórszöveg beágyazódását m ködtet  elemei mögött ugyanakkor felfedezhetjük azt az 

egyéni m vészi látásmódot is, melyet Dosztojevszkij B n és b nh dés cím  regénye 

érvényesít. 

A doktori értekezés VI. fejezetében kitekintünk a lovas-álmon túlra, és Raszkolnyikov 

kett s gyilkosságát értelmezzük a „kicsinyít  tükör” elméleti kérdéskörének fényében. A 

teoretikus hátteret kiépítend , el ször azt vizsgáljuk meg, hogy a Lucien Dällenbach 

olvasatában a rész−egész metonimikus viszonyon alapuló „kicsinyít  tükör” mint bels

szövegmegkett z dés hogyan egyeztethet  össze a Lotman-féle intertextualitáson alapuló 

„szöveg a szövegben” jelenséggel, tágabban értve: a beépít −beépített szövegviszony poétikai 

megnyilvánulásával. Jurij Lotman koncepciójába beleértjük a hasonmásság kérdéskörének a 

kutató által adott megközelítését is. Mialatt a szöveg teljes egésze és egy részlete közötti 

kapcsolat kerül elemzésre, figyelembe vesszük Dällenbach koncepcióját, amely a „kicsinyít

tükörnek” azt a tulajdonságát emeli ki, hogy az a szerepl k megformálásának a szintjén képes 

leképezni és modellálni „magának az elbeszélésnek a témáját”. A szerepl i sík értelmezésén 
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keresztül a dällenbachi és a bahtyini, továbbá a lotmani (dialógus)elméletet hasonlítjuk össze 

disszertációnkban aszerint, hogy azok hogyan határozzák meg a h s funkcióját a tükrözésben. 

Ezek után a témának a cselekmény h sében való megkett z dését az archaikus szövegek 

bels  struktúrájával vetjük össze, hogy a homeomorfizmus törvényein (az alak, téma, tárgy, 

tér, id  stb. kölcsönös megfeleltethet ségén) alapuló megkett z déseket, esetenként 

megtöbbszöröz déseket visszavezessük a modern m vészi szövegnek a szüzsé tipológiai 

aspektusából Lotman koncepciója szerint végigkísért genezisére. Lotman meggy z dése 

értelmében ugyanis a cselekményes elbeszélés történeti magva születik meg akkor, amikor a 

mitologikus szövegek kölcsönös megfeleltethet ségen alapuló szervez dése átalakul a 

különböz , illetve hasonmásként megjelen  figurák sokszerepl s rendszerévé. Felmerülhet a 

kérdés: vajon a modern m vészi szöveg tükröz  jelleg  megkett z dései, illetve 

megtöbbszöröz dései nem az archaikus szövegekben fellelhet , kölcsönös 

megfeleltethet ségen alapuló bels  struktúrát éltetik-e tovább? Ezért kísérletet teszünk arra, 

hogy a Tézisekben a f bb strukturális pontok mentén vázolt, az értekezésben viszont jóval 

b vebben kifejtett elméletet a B n és b nh dés cím  m re vetítsük.  

Noha Dosztojevszkij változatos ábrázolásmódjának szépsége elfedi az olvasó el l a 

tényt, hogy egy bizonyos néz pontból tekintve tulajdonképpen másról sem olvas, mint 

magáról az elkövetend  vagy elkövetett gyilkosságról, a disszertációban végzett elemzéssel 

azt szeretnénk igazolni, hogy a regény a f szerepl  gyilkosságát tükörképek formájában 

ábrázoló jelenetek, leírások strukturált alakzatának tekinthet . Véleményünk szerint az olvasó 

látásának „megzavarásában” egyfel l a cselekménystruktúra megbonyolítása játszik jelent s 

szerepet, hiszen Raszkolnyikov szándéka, teóriája és terve ellenére egy gyilkosság helyett 

kett t hajt végre. Így nemcsak a b ncselekmény ábrázolása kett z dik meg a m ben: vagyis a 

gyilkosság eseménysora, a lefolyás körülményei és módja, de kétél vé avatódnak az 

indítékok és a következmények is. Ezért kutatásunkban hangsúlyozzuk: bár az ölést 

megrajzoló leírások mint szerkezeti elemek összeilleszthet k és bizonyos fokon maguk is 

megjelenítik a b nelkövetés (tágan: a gyilkosságra való rákészülés) és a b nh dés

szemantikai egybetartozását, az uzsorakamatokból éldegél  Aljona Ivanovna és a közismerten 

jámbor, alázatos Lizaveta életét követel  valóság poétikai megfestése – a „véletlen játékának 

köszönhet en” – a b ntettnek már eleve két végpontját, egymásban tükröz d  ellenpólusát 

ragadja meg.  

Ebb l a meglátásból indul ki a másik néz pontunk, mely szerint az olvasó felismerése 

ellen dolgozik Dosztojevszkijnek az a poétikai eljárása is, hogy mitologikus háttérrel 
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rendelkez  hasonmásszerepl k mozgatják a kett s gyilkosság tükörjeleneteinek 

szituációsorait. (E jelenetekr l eleve csak alaposabb vizsgálat után állapítható meg, hogy 

poétikailag az ölés témájára vonatkoztatható motívumrendszerre csupaszíthatók le, ld. pl.: 

kézfelemelés [támadás] tehetetlenség, gyermekség [kiszolgáltatottság]  lesújtás [ütés] 

holttá merevedés [mozdulatlanság] némaság [csend] stb.) A disszertációban f ként az 

él sködés (pusztítás) motívum kibontásán keresztül mutatunk rá arra a Dosztojevszkijt 

jellemz  egyedi ábrázolásmódra, hogy a b nelkövet  és az áldozattá váló szerepl k egymás 

alakvariánsainak feleltethet k meg, hiszen az események sodrásában magukra öltik a másik 

oldalon álló „ellenfeleik” („inverz hasonmásaik”) kiemelked  alakjegyeit. Az álombeli 

fakónak és Lizavetának az alakrajzát alapul véve a kutatás nóvumaként aláhúzzuk, hogy az 

interpretáció egy bizonyos néz pontjából tekintve mindkét szerepl  esetében megfordul az 

alakértelmezés: az ártatlannak tartott áldozatok Mikolkához és Aljona Ivanovnához hasonlóan 

életeket emésztenek el. Míg a tehervontatásra képtelen sovány kanca „gazdája kenyerén” 

él sködik, Lizaveta alakja szintén mások életének megtámadását, az uzsorásasszonyt jellemz

pusztítás motívumát mozgósítja a férfiakkal szembeni túlzott engedékenység, majd a 

gyermekek kihordásának lehetetlensége, az életvesztés jegyeként. Az el bbi motívum 

Szonyának a férfiakkal szembeni viselkedését készíti el , míg az utóbbi az anyaméhben 

fogant teher kihordására („elvontatására”−„meg rzésére”, tulajdonképpen: „kiszenvedésére”) 

alkalmatlan lány halálát eredményezi, s visszautal a Raszkolnyikov álmában látott, 

tehervontatásra képtelen kanca alakmegjelenítésére. Lizaveta figurája tehát Raszkolnyikov 

második gyilkosságában (az uzsorásasszony agyonütésének hasonmáspárjában) 

megkett z dik, s a költ i jelentésvilágban az élet elpusztítása, illetve az élet megtartásának 

képtelensége gondolatokon keresztül, tehát az elnyomó természet vonása révén válik eggyé 

Mikolka és Aljona Ivanovna alakjával. A disszertáció f  kérdésfelvetéseként megfogalmazott, 

poétikai szinten kimutatható motiváció, amely okán Raszkolnyikov baltája az 

uzsorásasszonyé mellett Lizaveta életét is kioltja, véleményünk szerint tehát a két testvér 

tükörfigurájának összeilleszthet ségében rejlik. Így válik az áldozathozatal és b nelkövetés

(ölés) vizsgálatán keresztül visszaigazolhatóvá az a Dällenbach koncepciójából hozott 

felvetésünk, mely szerint az irodalmi m  témája − jelen esetben a b nelkövetés és a b nh dés

− tükröz dik a szerepl k szintjén, hiszen az egyes h sök a téma kibontásának különféle 

variációkban megjelen cselekményes hordozóivá válnak. Ekképp a hasonmásalakiság és a 

„kicsinyít  tükör” egymást feltételez  volta az áldozatok figurájának szemantikai árnyalásán 

túl a gyilkosság értelmezhet ségének körét is újabb és újabb jelentésrétegekkel tágítja.  
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A doktori értekezés VI. fejezetének harmadik, utolsó részében a tükrözés jelenségének 

egy másik aspektusára, a küls  és bels  intertextualitás tárgyalására térünk át. Itt Ny. A. 

Nyekraszov Az id járásról cím  versciklusának jelentésképz  szerepét tanulmányozzuk a 

„parasztló agyonverése” – „gyilkosság” témareláció néz pontjából A Karamazov testvérek 

cím  regényben, a B n és b nh dés poétikai hátterén. A három m alkotás összef z dését 

tekintve vizsgáljuk a m vek közötti ún. „küls  intertextuális” (Dällenbach) kapcsolódási 

pontokat: a B n és b nh dés és a Nyekraszov-költemény, A Karamazov testvérek és a 

Nyekraszov-vers viszonyát. Kimutatjuk, hogy az így képz d  párhuzamok alapján 

összecsendülnek: 1) Raszkolnyikov már idézett emlékei a lovas-álomból: „a muzsik 

kegyetlenül csapkodja ket az ostorral”; 2) az e látomás jelenének id síkján zajló történések: 

Mikolka „kezébe veszi az ostort, el re élvezi, hogy megcsapja majd a fakót”; 3) Ivan 

elbeszélése A Karamazov testvérekb l: „veri a lova szemét […] Nyekraszovnál ez 

borzalmas!” és 4) Nyekraszov költeménye: „–»Gyí!« – a hajtó már ütötte is, ütötte, ütötte!”. 

Mindezek alapján nyilvánvalóan szembet nnek az ún. „bels  intertextuális” viszonyok, értjük 

ezalatt Lucien Dällenbach fogalomhasználatával élve Dosztojevszkij életm vében a B n és 

b nh dés és A Karamazov testvérek tematikájának egymásba hajlását. Ekképp érzékeltetjük 

disszertációnkban, hogy Dosztojevszkij munkásságán belül is kutathatóvá válik a Nyekraszov 

költészetét jellemz  motívumok fejl dése: a jól ismert er szak, gyilkosság és áldozathozatal

problematikája. Emellett rávilágítunk, hogy a vers számbavétele a jelentéstulajdonítás 

kontextusában kilátásba helyezheti Dosztojevszkij életm vén belül a „lázadó h sök” 

teóriájának, így az els  nagyregényben megszületett figura, Raszkolnyikov „van mersze ölni”- 

gondolatának a szorosabb összevethet ségét az utolsó nagy alkotásban Ivan Karamazov 

„mindent szabad”-felvetésével, melynek érvényére maga Ivan alakjának poétikai 

kidolgozottsága cáfol rá a regényben. Ezen túlmen en Nyekraszov alkotása meglátásunk 

szerint arra is hivatott, hogy témafelvetését illet en leképezze a B n és b nh dés és A 

Karamazov testvérek cselekményes ívének középpontjában álló agyonverés-történetet, Aljona 

Ivanovna és Fjodor Pavlovics Karamazov megölését. Így állíthatjuk, hogy a költ  verse mind 

a B n és b nh dés, mind pedig A Karamazov testvérek el képéül, el történetéül szolgál a 

cselekmény és a szövegszemantika jelentéssíkján.  

A disszertációt záró VII. fejezetben arra teszünk kísérletet, hogy rávilágítsunk a 

gyilkosság megjelenítésének poétikai módjára Raszkolnyikov soron következ  második, ún.

„oázis-álmában”. Az itt felvetett álomértelmezést az a nézetünk motiválja, mely szerint 

semmiképpen sem tekinthet  véletlennek Dosztojevszkij azon írói eljárása, hogy közvetlenül 



18

a gyilkosság el tt és az azt megel z  napon a lelki válságot átél  f h s álmokat lát. Ezért igen 

fontos a véres eseményt megel z  lovas- és oázis-álom párhuzamba állítása. A két álom

egymásra következésében kirajzolódó cselekménymenet a f h s kiútkeresésének, 

megújulásának történetében a disszertációban is feltárt következ  leegyszer sített szerkezetet 

mutatja. A lovas-álom az agyonverés motívum többoldalú megjelenítésével mintegy a 

gyilkosság tükreként, az öreg uzsorásasszony agyonütését mintázó eseménysorként tárul 

elénk. Majd csak ezután találkozik az olvasó az afrikai álommal, mely a frissen csobogó érnek 

éppen a tápláló, gondoskodó, életet adó vonását hangsúlyozza az ölésre készül  álmodó 

számára: „És milyen friss, hideg, milyen csudálatos halványkék az a víz”. Ennek szellemében 

dolgozatunkban rámutatunk: az afrikai oázis képe a lovas-álomhoz képest már a gyilkosságtól 

(mely Mikolka tettében nyilvánul meg), illetve a gyilkosság gondolatától (ld. ugyanitt a kisfiú 

öklöz  kézmozdulatát) való megtisztulást mutatja be, s funkciója szerint az „ölést 

reprezentáló lovas-álommal” szemben a „tisztító álom” szerepét tölti be a h s 

kiútkeresésében. Ezért nevezzük az oázis-álmot a gyilkosság–feltámadás gondolatkör mentén 

„újjászületés-álomnak”. 

Ezzel az interpretációval némileg szembehelyezkedik az a doktori értekezésünkben 

bemutatott másik lehetséges néz pont, amely a fejezet bevezet  szakaszában említett R. G. 

Nazirov  « » (Reminiszcencia és 

parafrázis a B n és b nh désben) cím  tanulmányában közzétett megközelítéshez hasonlóan 

figyelmet fordít az afrikai álomnak a Lermontov-költeményhez való intertextuális 

kapcsolódására. Mivel Raszkolnyikov valóban végrehajtja a gyilkosságot, melyet egyedül az 

1839-ben íródott A három pálma ( ) cím  költemény beépített szövegvilága enged 

sejteni – hiszen Lermontov versében az idillikus tájleírást gyilkosság váltja fel, ahogy 

Dosztojevszkijnél a vizsgálatunk tárgyát képez  álom harmóniát sugárzó tájleírása is mintegy 

bevezet ül szolgál a gyilkosság képeinek levetítéséhez a f h s felébredését követ

cselekménykibontásban –, e sajátosság el térbe helyezésével az oázis-álmot „látomás-

álomnak” tekinthetjük. Az újabb interpretációnak a létjogosultságát véleményünk szerint 

els sorban Raszkolnyikov alakmegjelenítése támasztja alá. Ahogy arra a disszertációnkban 

rámutatunk, a h s figurájában kiemelkedik a vízivás motívuma: „De  csak iszik, egyre issza a 

friss vizet a patakból”. E cselekedetén keresztül és a háttérben pihen  tevekaraván révén 

Raszkolnyikov egyértelm en a korsójukat forrásvízbe merít  arab lovasok alakjára utalható, 

akiknek látszólag békés jellemrajzába az ütés motívumon keresztül szüremlik be az ket 

tápláló patak és a nekik enyhet adó pálmák elpusztításának lehet sége: „szívós gyökerekre 

szekerce csapott / […] nem suttog az ér buja lombok alatt: / d l rá a homok szakadatlan ”. Az 
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értekezésben nyomatékosan kijelentjük: ebben az esetben a lovas-álom eseményeire felel

látomás Raszkolnyikovnak már nem a gyilkosságot avagy az ölés gondolatát elutasító 

vágyaként, vágyálmaként értelmezhet , hanem éppen a gyilkosság megvalósulásának újabb 

eshet sége fel l, a kétely b nelkövetés, majd az erre utalódó b nh dés gondolatkörben 

interpretálható. Ezt a jelentést er síti a költeményben a cselekmény kibontását mozgató 

„szerepl k” (patak, pálmák, vándorok) funkciójának tisztázása, melyek mint intertextuális 

hasonmások Raszkolnyikov alakjával állíthatók párhuzamba. Így a Lermontov-vers burkolt 

beidézésén keresztül nemcsak a gyilkosság ábrázolásának egy újabb lehetséges alternatívája 

jelöl dik meg a f szerepl  látomásában, de e szimbolizációs folyamattal továbbárnyalódik 

jelleme a gyilkosság közvetlen kivitelezése el tt. Az afrikai látomás tehát Raszkolnyikov els , 

lovas-álmához hasonlóan a regényben betöltött pozíciója és a benne végbemen

szemantizációs folyamatok révén tekinthet  a gyilkosságot megformáló kicsinyít  tükör egy 

újabb példájának.  

A disszertáció eredményei 

Összefoglalóan elmondható: a doktori értekezésben kimunkált értelmezés többek között 

annak bemutatására helyez hangsúlyt, hogy a B n és b nh désb l kiválasztott, Raszkolnyikov 

gyilkosságát megel z  két álom a regény felépítésében hasonló funkciót tölt be. A beépít –

beépített szövegek többszörösen összetett struktúrájában és intertextuális költ i anyagként is 

mindkett  olyan motívumparadigmák kiépítésére hivatott, amelyek szintagmatikus láncolatba 

f zik Raszkolnyikov gondolatainak és dinamikus fejl dését megrajzoló átváltozási útjának 

(vö.: b n és b nh dés) egyes állomásait. E struktúrák a szöveg bels  komponenseinek olyan 

folyamatos tükrözési, egymásra reflektálási módjait biztosítják, amelyek követhet vé teszik a 

regénynek mind a h sökre vonatkozó eseménytörténeti kifejtését, mind pedig a poétikai 

szövegformálódási folyamatok keretében megvalósuló azon szemantikai paradigmákat, 

melyeket disszertációnkban mint szüzsé-kibontakoztatási módozatokat vizsgálunk. Ennek 

érdekében kötjük egybe a „szöveg a szövegben”, a „mise en abyme” (a „kicsinyít  tükör”)-

struktúra és az intertextualitás kérdésköreit a szövegépítkezés paradigmatikus és 

szintagmatikus kompozíciójának a feltárásával. Az így kiépül  elméleti–módszertani háttéren 

mozogva nyílik lehet ségünk arra, hogy Raszkolnyikov álmait (els  helyen a lovas-álmot, 

majd az oázis-álmot) a B n és b nh désben kialakított álomábrázolások poétikai 

kontextusában olyan szövegközi anyagok medrében értelmezhessük, melyek mitológiai és 
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folklórszövegeket éppúgy magukban foglalnak, mint ahogyan a Dosztojevszkij-életm  fontos 

bels  intertextuális anyagaira is ráutalódnak. E vizsgálat eredményeképpen, úgy gondoljuk, 

Raszkolnyikov alakjában feltárul az a megformálási mód, mely egyszerre rokonítja t a 

vizsgált m  f szerepl jeként sok más Dosztojevszkij-h ssel, és teszi t mégis egyedivé. A 

B n és b nh dés f szerepl je az ábrázolás során gazdag kulturális és irodalmi 

hagyományvilágba betagolódva, többek között éppen a regény sajátos álompoétikája révén 

válik olyan h ssé, akinek személyiségformálódása valóban személyes, egyedi utakon jár.  
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