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A szó Dosztojevszkijnél 

Elöljáróban legyen szabad néhány módszertani megjegyzést tennünk. 
Fejezetünknek A szó Dosztojevszkijnél címet adtuk, mivel a szót, azaz a nyelvet 

mi a maga konkrét és eleven teljességében fogjuk föl, nem pedig úgy mint a ling-
visztika specifikus tárgyát, amely a nyelvet olymódon határozza meg, hogy köz-
ben - teljesen jogosan és szükségszerűen - elvonatkoztat a szó konkrét életének 
néhány aspektusától. Kutatási céljaink szempontjából azonban a szó életének 
éppen azon vonatkozásai válnak elsődleges jelentőségűvé, amelyektől a nyelvé-
szet eltekint. Ezért az itt következő elemzéseink nem lingvisztikai elemzések 
lesznek a szó szigorúan vett értelmében. Inkább a metalingvisztikához lehetne 
sorolni őket, amennyiben metalingvisztikán azt a - még világosan nem körvo-
nalazódott, különálló diszciplínákkal nem rendelkező - területet értjük, melynek 
feladata, hogy tanulmányozza a szó életének a lingvisztika keretein kívül - s 
teljesen jogosan azon kívül - felmerülő vonatkozásait. [...] 

A dialogikus viszonyok (többek között a beszélő dialogikus viszonyai saját 
szavához) - a metalingvisztika tárgyát képezik. De éppen ezek a viszonyok ér-
dekelnek most bennünket, mert ezek határozzák meg a Dosztojevszkij-művek 
nyelvi felépítésének sajátosságait. 

A nyelvben mint a lingvisztika tárgyában nincsenek, és nem is lehetnek dialo-
gikus viszonyok: ha szigorúan lingvisztikai szempontból közelítjük meg a kér-
dést, semmiféle dialógus nem lehetséges sem a nyelvi rendszer elemei között 
(például a szótár szavai, a morfémák stb. között), sem a „szöveg" elemei között. 
Dialógus nem jöhet létre sem egy szint elemei, sem különböző szintek között. 
Mint ahogy természetesen a szintaktikai egységek, például a - szigorúan nyelvé-
szeti értelemben vett - mondatok között sem. 

Nem állhatnak fenn dialogikus viszonyok szövegek között sem, ugyancsak 
szigorúan nyelvészeti szempontból közelítve a szöveg jelenségéhez. Bármilyen 
szövegek bármiféle tisztán lingvisztikai összevetése és csoportosítása feltétlenül 
elvonatkoztat a közöttük - mint egész megnyilatkozások között - lehetséges 
valamennyi dialogikus viszonytól. [...] 

A dialogikus viszonyok ilyen módon kívül esnek a nyelvészet határain. Ugyan-
akkor sehogyan sem lehet kiszakítani őket a szó terrénumából, azaz a nyelvből 
mint konkrét, teljes és egységet képező egészből. A nyelv csupán használóinak 
dialogikus érintkezésében éli eleven életét. A dialogikus érintkezés a nyelv életé-
nek igazi szférája. A nyelv egész életét, használatának bármely területét (közna-
pi, üzleti, tudományos, művészi stb.) áthatják a dialogikus viszonyok. De a ling-
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visztika magát a „nyelvet" tanulmányozza, annak specifikus logikáját általános-
ságban véve, vagyis azt, ami lehetővé teszi a dialogikus viszonyok kialakulását, 
ám maguktól a dialogikus viszonyoktól a nyelvészet következetesen távol tartja 
magát. Ezek a viszonyok viszont a szó velejárói, mivel a szó természeténél fogva 
dialogikus; ezért is szükséges, hogy tanulmányozásukkal a metalingvisztika 
foglalkozzék, amely túllép a lingvisztika határain mint önálló kutatási tárggyal 
és feladatokkal rendelkező diszciplína. 

A dialogikus viszonyok nem korlátozhatók logikai, tárgyi-értelmi viszonyok-
ra, melyek önmagukban véve nélkülözik a dialogikus mozzanatot. Testet kell 
ölteniük a szóban, megnyilatkozássá, a különböző szubjektumok pozíciójának 
szóbeli kifejeződésévé kell válniuk ahhoz, hogy közöttük dialogikus viszonyok 
keletkezhessenek. [...] 

A logikai és tárgyi-értelmi viszonyoknak, mint mondottuk, annak érdeké-
ben, hogy dialogikussá legyenek, testet kell ölteniük, vagyis át kell hogy ke-
rüljenek egy másik lét szférájába: szóvá, azaz megnyilatkozássá kell válniuk és 
szerzőre szert tenniük, azaz alkotóra, akinek az általa megformált megnyilat-
kozásban kifejezésre jut az álláspontja is. 

Ebben az értelemben minden megnyilatkozásnak van szerzője, akit - mint an-
nak létrehozóját - kihallunk a megnyilatkozásból. Elképzelhető, hogy a reális 
szerzőről, ahogyan az a megnyilatkozáson kívül létezik, esetleg semmit sem tu-
dunk. Nem beszélve arról, hogy már a reális szerzőség formái is nagyon külön-
bözőek lehetnek. S bár egy adott műalkotás lehet közös munka eredménye, lét-
rejöhet egymást követő nemzedékek sorának munkájaként stb. - mindentől füg-
getlenül mi mégis halljuk benne az egységes teremtő akaratot, azt a meghatáro-
zott pozíciót, amelyre dialogikusan lehet reagálni. A dialogikus válasz megsze-
mélyesít minden megnyilatkozást, amelyre reagál. 

Dialogikus viszonyok nemcsak (többé-kevésbé) egész megnyilatkozások között 
állhatnak fenn, hanem dialogikusan lehet viszonyulni a megnyilatkozás bármely 
jelentéssel bíró részéhez, sőt a különálló szóhoz is, amennyiben nem úgy fogjuk fel 
mint személytelen szót a nyelvben, hanem egy idegen értelmi pozíció jelének, idegen 
megnyilatkozás képviseletének tekintjük, vagyis ha halljuk benne az idegen han-
got. A dialogikus viszonyok ezért áthathatják a megnyilatkozás egészét, sőt az egyes 
szó belsőjét is, amennyiben benne dialogikusan két hang, két szólam ütközik össze. 

Másfelől lehetségesek dialogikus viszonyok nyelvi stílusok, társadalmi dia-
lektusok stb. között is, ha úgy fogjuk fel azokat mint egy bizonyos értelmi pozí-
ció megnyilvánulását, sajátos, nyelvben tükröződő világszemléletként, vagyis 
már nem kezeljük úgy, mint a lingvisztikai vizsgálat tárgyát. 

Végül dialogikus viszonyba kerülhetünk saját megnyilatkozásunkkal is 
- mind egészében véve, mind annak egyes részeivel a különálló szót is beleértve, 
ha valamiképpen elhatároljuk magunkat tőle, ha belső fenntartással viszonyu-
lunk hozzá, distanciát tartunk vele szemben, mintegy korlátozva vagy megket-
tőzve saját szerzőségünket. 
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Befejezésül emlékeztetünk arra, hogy - a dialogikus viszony fogalmát tágan 
értelmezve - az létrejöhet egyéb értelmezhető jelenségek között is, amennyiben 
természetük jelszerű. Például dialogikus viszonyok alakulhatnak ki eltérő művé-
szeti ágak képes ábrázolásai között. De ezek a viszonyok már kívül esnek a 
metalingvisztika horizontján. 

Vizsgálódásunk első számú tárgya, mondhatni főhőse a kétszólamú szó lesz, 
amelynek születése a dialogikus érintkezés, vagyis a szó valódi életének körül-
ményei közepette elkerülhetetlen. A lingvisztika ezt a kétszólamü szót nem is-
meri. Számunkra mégis úgy tűnik, éppen a kétszólamú szónak kell a metaling-
visztika egyik fő kutatási objektumává válnia. [...] 

A HŐS MONOLOGIKUS SZAVA ÉS A NARRÁCIÓ SZAVA 
DOSZTOJEVSZKIJ ELBESZÉLÉSEIBEN 

írói munkásságát Dosztojevszkij egy episztoláris jellegű művel s benne az 
„átszüremlő szó" alkalmazásával kezdte. A Szegény emberek című regényével 
kapcsolatban írja fivérének: „Megszokták (a publikum és a kritika - Bahtyin meg-
jegyzése), hogy mindenben a szerző fizimiskáját lássák; én ugyan nem mutattam 
meg a magamét. És nekik eszükbe sem jut, hogy Gyevuskin beszél, nem pedig 
én, és hogy Gyevuskin nem is tud másként beszélni. Terjengősnek találják a re-
gényt, holott nincs benne egy felesleges szó sem."1 

Makar Gyevuskin és Varenyka Dobroszelova beszél, a szerző csak elrendezi 
szavaikat: saját elgondolásai és szándékai a hős és a hősnő szavain keresztül szü-
remlenek át. Az episztoláris forma az Icherzählung változata. A szó itt kétszólamú, 
az esetek többségében egyirányú. Úgy jelenik meg mint a hiányzó szerzői szó 
kompozicionális behelyettesítése. Látni fogjuk, hogy a szerző véleménye nagyon 
finoman és óvatosan szüremlik át az elbeszélő hősök szavain, jóllehet az egész mű 
tele van nyílt és rejtett paródiával, nyílt és rejtett (szerzői) polémiával. 

Makar Gyevuskin beszéde azonban egyelőre csak a hős monologikus meg-
nyilatkozásaként fontos számunkra és nem pedig úgy mint a narrátor - funk-
cióját tekintve - Icherzählung formájú beszámolója, mivel a szereplőkön kívül 
más nem is jut szóhoz. Hiszen minden elbeszélői szó, melyet a szerző saját 
művészi elgondolásának megvalósítására használ - amellett, hogy maga is 
valamely meghatározott típushoz tartozik - az elbeszélésből fakadó funkciója 
által determinált. De lássuk, milyen típusú Gyevuskin monologikus megnyi-
latkozása? 

Az episztoláris forma önmagában még nem határozza meg előre a szó típusát. 
Ez a forma általában széles teret enged a kifejezés lehetőségeinek, de a harmadik 

1 DOSZTOJEVSZKIJ műve i : T a n u l m á n y o k , levelek, va l lomások. Ford . Grigássy Éva. Budapes t , Ma-
gyar Hel ikon 1972. 424. - A ford. 
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típus2 utolsó változata, azaz a visszatükrözött idegen szóban rejlő dialógus. A levél 
sajátossága, hogy elevenen érzékeli beszélőtársát, címzettjét, akihez fordul. A levél, 
akárcsak a dialógus során elhangzó replika, egy bizonyos emberhez szól, és számol 
annak lehetséges reakcióival, válaszával. A jelen nem lévő beszélőtársat lehet többé 
vagy kevésbé ignorálni. Dosztojevszkij rendkívül nagy figyelmet fordít rá. 

Dosztojevszkij első művében kialakítja az egész munkásságára oly jellemző 
beszédstílust, amely az idegen szó feszültségteli megelőlegzéséből fakad. Ennek 
a stílusnak óriási jelentősége lesz elkövetkezendő munkásságában: a hősök leg-
fontosabb vallomásos önmegnyilatkozásait áthatja a róluk szóló - általuk meg-
előlegezett - idegen szóhoz való viszony, csakúgy, ahogy saját önleíró szavukban 
ott lappang az idegen válaszreakció sejtése. Ezeknek a megnyilatkozásoknak 
nemcsak hangnemét, stílusát, hanem belső gondolati struktúráját is az idegen szó 
anticipációja határozza meg: akár Goljadkin sérelem diktálta mentegetőzését és 
mellébeszélését, akár Ivan Karamazov etikai és metafizikai kibúvóit vesszük. A 
Szegény emberekben kezd kimunkálódni ennek a stílusnak az „alázatos" változata 
- az a szóhasználat, amely félénknek és tisztelettudónak tetteti magát a „mási-
kat" illetően, miközben elfojtott fenyegetéseket tartalmaz. 

Ez a másik beszélgető partnerre való folytonos sandítás mindenekelőtt a be-
széd - e stílusra jellemző - lefékezésében és magyarázkodásokkal történő félbe-
szakításában nyilvánul meg. 

„Én a konyhában lakom, azaz.. . azaz, sokkal helyesebben meghatároz-
va: van a konyha mellett egy szoba (a konyhánk ugyanis, hadd jegyezzem 
meg, tiszta, világos, nagyon szép), kicsi ez a szoba, szerény zugocska... vagy-
is... még pontosabban... a konyha nagy, háromablakos, és válaszfallal 
kerítettek el benne egy részt, az olyan tágas, kényelmes, ablak is van benne 
meg minden, szóval, igazán nagyon kényelmes. Hát ez az én zugocskám. 
De ne gondolja, kedveském, hogy valami különös és titkos szándékkal ren-
deztem így; ejnye, lehetne mondani, hisz ez a konyhában van! Vagyis igaz, 
hogy én ebben a válaszfal mögötti szobácskában lakom, de az nem baj; 
mindenkitől és mindentől visszavonultan, csendben éldegélek itt. Beállí-
tottam ide az ágyat, egy asztalt, két-három széket, egy fiókos szekrényt, a 
falra szentképet akasztottam. Igaz, hogy vannak jobb lakások, sőt sokkal 
jobbak is, de fő a kényelem, engem csakis ez a szempont vezetett, ne gon-
dolja, hogy valami más okom volt." (10.)3 

2 Bahtyin könyve ide vona tkozó részének fordí tását lásd: M. M. BAHTYIN: A p r ó z a i szó t ípusai , 
Ford . Gránicz István. Ftel ikon 1973. 2-3. 328-330. (Bahtyin itt a prózai s zónak h á r o m t ípusá t külön-
bözte t i meg: 1. az egyenes beszédet , 2. a tá rgyias szót (az ábrázol t személy szavát) , 3. az idegen 
szóra (mások szavára) i r ányu ló szót. A v i ssza tükrözö t t idegen szót e 3. t ípusba sorolja. - A ford.) 

3 DOSZTOJEVSZKIJ: Szegény emberek. Ford . Devecseriné Guthi Erzsébet. = Dosz to jevszki j művei , El-
beszélések és k is regények I. Budapest , M a g y a r Helikon 1973. - A m ű szövegét ebbő l a k iadásból 
i d é z z ü k , az o lda l szám feltüntetésével. - A ford. 
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Gyevuskin csaknem minden egyes szó után jelen nem lévő beszélőtársára te-
kintget, fél, nehogy azt gondolják, hogy panaszkodik, igyekszik előre semmissé 
tenni a benyomást, amit azon közlése idézhetne elő, miszerint б konyhában él, 
mivel nem akarja elkeseríteni beszédtársnőjét stb. A szavak ismétlését az a szán-
dék diktálja, hogy fokozza hangsúlyukat vagy új árnyalatot adjon nekik, tekin-
tettel a beszédpartner lehetséges reakciójára. 

A fent idézett szemelvényben a visszatükrözött szó a címzett, Varenyka Dobro-
szelova elvárható viszontválaszát juttatja kifejezésre. Makar Gyevuskin önmagára 
vonatkozó kijelentéseit ugyanis az esetek többségében egy másik „idegen ember" 
visszatükrözött szava határozza meg. íme, milyennek látja б ezt az idegen embert. 
„No és mit fog csinálni ott, az idegen emberek között?" - kérdezi Varenyka Dobro-
szelovát. „Látszik, hogy még nem tudja, miféle szerzet az idegen ember... Nem 
ám, de kérdezzen csak meg engem, én majd megmondom, miféle szerzet az idegen 
ember. Én tudom, kedveském, nagyon jól tudom, volt alkalmam a kenyerét enni. 
Gonosz az, Varenyka, olyan gonosz, hogy az embernek megdermed a szíve, úgy 
agyongyötri szemrehányással, szidással, ádáz tekintetével." (72.) 

A szegény, de „ambiciózus" ember, mint amilyen Makar Gyevuskin, Doszto-
jevszkij elgondolása szerint állandóan magán érzi az idegen ember „ádáz", szem-
rehányó vagy - ami még rosszabb - gúnyos tekintetét (a büszkébb hősök számára a 
szánakozó idegen pillantás a legrosszabb). Gyevuskin beszédét éppen ez az idegen 
tekintet teszi görcsössé. Akárcsak az „odülakó", б is örökké arra figyel, mit mon-
danak róla mások. „A szegény ember követelőző; másképpen nézi és látja Isten 
világát, ferdén sandít minden járókelőre, mindent komor tekintettel figyel maga 
körül, fülét hegyezi minden szóra, hogy vajon nem róla beszélnek-e." (87-88.) 

Ez a társadalmilag idegen szóra való odafigyelés határozza meg Makar Gye-
vuskin beszédének nemcsak stílusát és hangnemét, hanem életmódját és gondol-
kodását, önmaga és szűkebb környezete felfogásának és értésének módját is. Az 
önkifejezés, a beszédmód legfelszínibb rétege és a világnézet végső alapjai között 
Dosztojevszkij művészi világában mindig mély, szerves kapcsolat áll fönn. Az 
ember itt minden megnyilvánulásában a maga teljességében van jelen. Az ember 
idegen szóra, idegen tudatra való beállítottsága lényegében Dosztojevszkij vala-
mennyi művének alapvető témája. A hős önmagához való viszonya elválasztha-
tatlan a másikhoz, és a másiknak őhozzá fűződő viszonyától. Saját öntudata 
mindig a másik róla alkotott tudati képének a fényében, az „önmagáért való én", 
„a másokért való énhez" viszonyítva konstituálódik. Ezért a hős önmagáról szóló 
szavát a róla mondott idegen szó állandó hatása formálja. 

Ez a téma az egyes művekben eltérő módon, különféle tartalmi töltéssel, kü-
lönböző szellemi szinten bontakozik ki. A Szegény emberekben a szegény ember 
öntudata az őt értékelő társadalmilag idegen tudat előterében tárul fel. Öniga-
zolása úgy hangzik, mint egy önmagáról szóló, egy másik, idegen emberrel foly-
tatott szakadatlan rejtett polémia vagy latens dialógus. Dosztojevszkij korai mű-
veiben ez még eléggé egyszerűen és spontán fejeződik ki: a dialógus itt még nem 
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annyira szerves, hogy - úgymond - áthassa a gondolkodásnak és az élménynek 
összes atomját is. A hősök világa szűkre szabott, ők maguk pedig még nem ide-
ológusok. Maga a szociális megalázottság is ezt a belülről jövő másra tekintést és 
polémiát teszi közvetlenné és világossá, mentessé azoktól a bonyolult, belső, 
egész ideológiai építménnyé növekvő kibúvóktól, amelyek Dosztojevszkij kései 
munkásságában jelennek meg. De az öntudat és az önmeghatározás mély dialo-
gikussága és polémikus jellege már itt teljes világossággal feltárul. 

„A múltkor Jevsztafij Ivanovics beszélgetés közben kijelentette, hogy a 
legfontosabb polgári erény ez: érteni kell a pénzkereséshez. Aztán még tré-
fásan hozzátette (tudom, hogy tréfásan), az erkölcsi tanulság pedig az, 
hogy nem szabad senkinek terhére lennünk - de én nem is vagyok senkinek 
terhére! Nekem megvan a magam darab kenyere; igaz, hogy csak kis darab 
kenyér, gyakran száraz is, de becsületes munkával keresem, és jogosan 
megillet. Hát akkor mi itt a teendő? Hiszen magam is tudom: nem nagy je-
lentőségű munkát végzek azzal, hogy másolok; de én mégis büszke vagyok 
rá - dolgozom, verejtékezem. Hát igaz is, mi van abban, hogy másolok! Hát 
talán bűn, ha az ember másol, vagy mi? „Ez itt - mondogatják - csak afféle 
tintanyaló, körmölő, ez csak másol." De vajon miért szégyen ez? ... Én úgy 
látom a dolgot, hogy szükség van rám, hogy nélkülözhetetlen vagyok, és 
senkinek sincs joga értelmetlen gáncsoskodással zavarni. Hát bánom is én, 
legyek tintanyaló, ha ebben az elnevezésben kedvük telik. De erre a tinta-
nyalóra szükség van ám, ez a tintanyaló hasznos, ez a tintanyaló hivatalt 
tölt be, ennek a tintanyalónak jutalmat is adnak - hát ilyen ez a tintanyaló! 
No, különben ebből elég, kedveském; hiszen nem is erről akartam beszélni, 
csak egy kicsit elragadott az indulat. Mégis, jólesik az embernek, ha időn-
ként igazságot szolgáltat önmagának." (56.) 

Még élesebb polémiában mutatkozik meg Makar Gyevuskin öntudata, amikor 
magára ismer Gogol A köpönyeg című művében; amelyet úgy fog fel, mintha rá 
vonatkozó idegen szó lenne, és ezért igyekszik azt - mint nem adekvátat - vitáz-
va vele, megsemmisíteni. 

De vegyük szemügyre behatóbban, hogyan konstruálódik az óvatosan 
„másikra figyelő szó". 

Már az általunk felhozott első részletben is, ahol Gyevuskin folyton Varenyka 
Dobroszelova reakciójára van tekintettel, amikor tájékoztatja őt új szobájáról, a 
beszéd sajátos megtöréseit figyelhetjük meg, amelyek meghatározzák annak szin-
taktikai és akcentusbeli felépítését. A beszédbe mintha idegen replika ékelődne be, 
mely ténylegesen, igaz, nincs jelen, de hatása a beszéd éles akcentusbeli és szintak-
tikai átrendeződését idézi elő. Formálisan nincs ott az idegen replika, de a beszé-
den rajta marad az árnyéka, a nyoma, mely reálisan érzékelhető. De néha az idegen 
replika az akcentus- és szintaktikai struktúrára gyakorolt hatása mellett otthagyja 
egy-két szavát, néha egész mondatát is Makar Gyevuskin beszédében: 
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„De ne gondolja, kedveském, hogy valami különös és titkos szándékkal ren-
deztem így; ejnye, lehetne mondani, hisz ez a konyhában van! Vagyis igaz, 
hogy én ebben a válaszfal mögötti szobácskában lakom, de az nem baj..." (10.) 

Gyevuskin beszédébe az általa anticipált lehetséges idegen beszédből kerül a 
„konyha" szó, amelynek számára idegenes akcentusát Gyevuskin polémikus 
éllel valamelyest még el is túlozza, mivel nem fogadja el, jóllehet tisztában van 
igazságával, és igyekszik kikerülni mindenféle magyarázkodás, részleges beis-
merés és elmis-másolás révén, noha azok eltorzítják beszédének felépítését. Mint 
a vízbe dobott kő, az idegen szó koncentrikus körökben barázdákat szánt a be-
széd egyenletes felszínén. Ezen a nyilvánvalóan idegen akcentusú, nyilvánvaló-
an idegen szón kívül a beszélő az említett részletben a szavak többségét mintegy 
azonnal két nézőpontból ragadja meg: ahogy ő maga érti és akarja, hogy értsék 
azokat, valamint ahogy azokat más értheti. Itt az idegen akcentus csak jelezve 
van, de máris magyarázkodást vagy fennakadást szül a beszédben. 

Az idegen replika szavainak és különösen akcentusainak meghonosodása Makar 
Gyevuskin beszédében az általunk utoljára felidézett részletben még nyilvánvalób-
ban és élesebben szembetűnik. A polemikus éllel eltúlzott idegen akcentusú szó itt 
már egyenesen idézőjelbe van téve: „Ez itt - mondogatják - csak afféle tintanyaló, 
körmölő, ez csak másol." A megelőző három sorban a „másolok" szó háromszor 
ismétlődik. A „másolok" szóban a lehetséges idegen akcentus e három eset minde-
gyikében jelen van, de elnyomja Gyevuskin saját akcentusa; ugyanakkor egyre erősö-
dik, míg végre felszínre tör és egyenes idegen beszéd formájában ölt testet. Ily módon 
itt mintegy követhetővé válik számunkra az idegen akcentus fokozatos erősödésének 
gradációja: „Hiszen magam is jól tudom: nem nagy jelentőségű munkát végzek azzal, 
hogy másolok... (magyarázkodás következik - Bahtyin megjegyzése) Hát igaz is, mi 
van abban, hogy másolok! Hát talán bűn az, ha az ember m á s o l , vagy mi? „Ez itt -
mondogatják - ... ez csak másol!" Mi betűnagysággal jelöljük az idegen akcentust 
és fokozatos erősödését, amíg az végül teljesen el nem uralkodik az immár idézőjelbe 
tett szón. Ebben az utóbbi, nyilvánvalóan idegen nyelvezetből átvett szóban azonban 
érződik magának Gyevuskinnak a szólama is, amely - amint mondtuk - polemiku-
sán eltúlozza az idegen akcentust. Az idegen akcentus erősödésének mértékében 
erősödik föl Gyevuskin annak ellenszegülő akcentusa is. 

Az általunk vizsgált jelenségeket deskriptive a következőképpen határozhat-
juk meg: a hős tudatában van egy idegen tudat róla alkotott véleményének, a hős 
önmegnyilatkozásába egy rá vonatkozó idegen szó került; az idegen tudat és az 
idegen szó specifikus jelenségeket idéz elő, amelyek egyfelől befolyásolják az 
öntudat tematikus fejlődését - megbicsaklásait, kibúvó keresését vagy ellensze-
gülését, másfelől a hős beszédét akcentusbeli összevisszaságával, szintaktikai 
töréseivel, ismétléseivel, magyarázkodásaival és terjengősségével. 

A következőkben ugyanezen jelenségek képletes meghatározását és magyará-
zatát adjuk. Képzeljük el, hogy a legfeszültségtelibb dialógus két replikája, a szó és 
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az ellenszó, ahelyett hogy egymás után következne és két különböző száj ejtené ki, 
egymásra rétegződött, és egy megnyilatkozássá olvadt össze egyetlen szájban. 
Mivel a replikák ellentétes irányúak és összeütköztek egymással; ezért egymásra 
rakodásuk és egy megnyilatkozássá történő összeolvadásuk olyan zavart idéz elő, 
amely a legnagyobb feszültségek forrása. Hiszen az önmagukban egységes egészet 
képező és egyhangsúlyú replikák ütköztetése immár az összeolvadásuk eredmé-
nyeként létrejött új megnyilatkozásban ellentétes szólamok disszonáns kuszaságát 
eredményezi ennek a megnyilatkozásnak minden részletében, minden atomjában. 
A dialogikus összeütközés a mélyben, a beszéd legfinomabb strukturális összete-
vőiben (és ennek megfelelően - a tudat elemeiben) is érezteti hatását. 

Az általunk idézett részletet körülbelül ilyen nyers dialógussá lehetne alakíta-
ni, ahogy Makar Gyevuskin az „idegen emberrel" elegyedik párbeszédbe: 

I d e g e n e m b e r : Érteni kell a pénzszerzéshez. Nem szabad senkinek a 
terhére lennünk. De te terhére vagy másoknak. 

M a k a r G y e v u s k i n : Én senkinek sem vagyok terhére. Nekem megvan a 
magam darab kenyere. 

I d e g e n e m b e r : De milyen darab kenyér? Ma van, de holnap nincs. És bi-
zonyára száraz darab! 

M a k a r G y e v u s k i n : Igaz, egyszerű kenyérdarab, néha még száraz is, de 
van, munkával kerestem, jogosan és fenntartás nélkül megillet. 

I d e g e n e m b e r : De miféle munkával! Hiszen csak másolsz. Semmi másra 
nem vagy képes. 

M a k a r G y e v u s k i n : Hát mit tegyek! Hiszen magam is tudom: nem 
nagy jelentőségű munkát végzek azzal, hogy másolok; de én mégis büszke va-
gyok rá! 

I d e g e n e m b e r : Van mire büszkélkedni! A másolásra! Hisz ez szégyenletes! 
M a k a r G y e v u s k i n : Hát valójában mi van abban, hogy másolok! ... stb. 
Mintha Gyevuskin általunk idézett önmegnyilatkozása e dialógus replikáinak 

egy szólamban való egymásra rétegződése és összeolvadása által jött volna létre. 
Természetesen ez az elképzelt dialógus nagyon primitív, de ha azt nézzük, ak-

kor tartalmát tekintve még Gyevuskin tudata is primitív. Hiszen ő végeredmény-
ben egy öntudattal felruházott Akakij Akakijevics, aki végre megszólalt és most 
„csiszolja beszédét". Mindazonáltal az öntudat és az önmegnyilatkozás formai 
szerkezete - éppen primitív és nyers volta következtében - rendkívül pontos és 
világos. Ezért is időzünk el nála ilyen részletesen. Dosztojevszkij későbbi hőseinek 
valamennyi lényeges önmegnyilatkozása úgyszintén dialógussá bontható, mivel 
mindegyik mintha két összeolvadt replikából jött volna létre, de a szólamok ke-
reszttüze bennük olyan mélyre hatolt, a gondolat és a szó olyan finom részecskéibe, 
hogy szemléletes és nyers párbeszéddé alakítani őket - mint ahogy ezt most 
Gyevuskin önkifejezésével tettük - természetesen, teljességgel lehetetlen. [...] 

(Fordította: Hetesi István) 
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A Feljegyzések az egérlyukból vallomásos Icherzählung. A műnek eredetileg a 
Vallomás címet szánták.4 Valóban, ez egy igazi vallomás. Természetesen a „vallo-
mást" itt nem személyes értelemben értjük. A szerző elgondolása, mint bármely 
más én-elbeszélésben, egy prizmán szüremlik át; nem személyes dokumentum-
mal állunk szemben, hanem művészi alkotással. 

A „odúlakó" vallomásában mindenekelőtt a végletekig kiélezett belső dialogi-
kusság nyűgöz le bennünket: a szó szoros értelmében nincs benne egyetlen 
monologikus meghatározottságú, fel nem bontott szó sem. A hős szava már az 
első mondattól kezdve görcsös, meg-megtörik a megelőlegezett idegen szó hatá-
sára, amellyel kezdettől fogva a lehető legfeszültebb polémiába keveredik. 

„Beteg ember vagyok... Rosszindulatú ember vagyok. Egy cseppet sem vagyok 
rokonszenves."5 így kezdődik a vallomás. Sokatmondó három pont, majd éles hang-
nemváltás. A hős egyfajta panaszos hangvétellel kezdte („Beteg ember vagyok"), de 
rögvest dühös lett emiatt a hangvétel miatt: mintha panaszkodna, együttérzésre szo-
rulna, a másiknál keresné ezt az együttérzést és egy másik emberre szorulna! De ezen 
a ponton éles dialogikus fordulat áll be, megmutatkozik a Feljegyzések egész stílusára 
jellemző hangsúlytörés: a hős mintha azt akarná mondani: önök bizonyára az első szó 
után azt képzelték, hogy az együttérzésüket keresem, na tessék, itt van maguknak: 
rosszindulatú ember vagyok. Egy cseppet sem vagyok rokonszenves! 

Jellegzetes a - másik bosszantására szolgáló - visszautasító hangvétel fokozó-
dása a sejthető idegen viszontválaszra. Az ehhez hasonló hangsúly áthelyeződé-
sek a másiknak címzett egyre erőteljesebb szidalmak vagy legalábbis bántó sza-
vak megsokasodásához vezetnek, mint például: 

„Negyven éven túl élni illetlenség, alávalóság, erkölcstelenség! Feleljenek 
őszintén: ki él negyvenen túl becsületesen? Megmondom kik élnek: az os-
tobák, meg a gazemberek. Ezt én szemébe mondom minden öregnek, 
azoknak a tiszteletre méltó aggastyánoknak, azoknak az ezüstös hajú, jó il-
latú aggastyánoknak - mindnek! Az egész világnak a szemébe mondom! 
Nekem jogom van így beszélni, mert magam is elélek hatvan esztendeig. 
Hetven esztendeig elélek! Nyolcvan esztendeig elélek! ... Álljunk csak meg! 
hadd fújom ki magam...". (7.) 

A vallomás első szavaiban a másikkal folytatott belső polémia még rejtve ma-
rad. Az idegen szó azonban láthatatlanul is jelen van, mintegy belülről határozva 
meg a beszéd stílusát. De már az első bekezdés közepe táján felszínre tör a polé-
mia: a megelőlegezett idegen replika befészkeli magát az elbeszélésbe, igaz, még 
alig észrevehetően. „Én kérem, rosszindulatból nem akarom gyógyíttatni ma-
gam. Ezt bizonyára nem tetszenek érteni. De én bezzeg értem". (5.) 

4 Eredet i leg ezzel a c ímmel hirdet te Dosztojevszki j a Feljegyzések az egé r lyukbó l c ímű m ű v é t a 
Vremja n e v ű folyóirat hasábjain. 

5 DOSZTOJEVSZKIJ: Feljegyzések az egér lyukból . Ford. Makai Imre. Budapest , Eu rópa 1982. - A ford. 
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A harmadik bekezdés végén már egyértelműen megjelenik az idegen reakció 
nagyonis karakteres megelőlegezése: 

„Nem találják, uraim, hogy én most szánok-bánok itt valamit önök előtt, 
hogy bocsánatot kérek valamiért?... Biztos vagyok benne, hogy így találják. 
... Egyébként is biztosítom önöket, hogy nekem teljesen mindegy az is, ha 
így gondolják..." 

A következő bekezdés végén olvasható az imént idézett kirohanás a „tisztelet-
re méltó aggastyánok" ellen. A rákövetkező bekezdés pedig egyenest az előbbi 
bekezdésre várható válasz megelőlegzésével kezdődik: 

„Bizonyára azt hiszik, uraim, hogy meg akarom nevettetni önöket! Téved-
nek! Én korántsem olyan mókás kedvű ember vagyok, amilyennek látszom 
vagy esetleg látszhatom; egyébként ha önöket bosszantja ez a sok fecsegés (én 
érzem is, hogy bosszantja), és eszükbe jut megkérdezni: tulajdonképpen ki-
csoda maga? - akkor azt felelem: egy törvényszéki ülnök". (7.) 

Az utána következő bekezdés újra egy megelőlegezett replikával végződik: 

„Fogadni mernék, azt hiszik: ezt mind pöffeszkedésből írom, hogy szel-
lemeskedjek a cselekvő emberek rovására, és ugyancsak pöffeszkedésből, 
rossz modorból csörtetem a kardomat, akár az a tiszt". 

A továbbiakban az ehhez hasonló bekezdészárások ritkábbá válnak ugyan, 
mégis az elbeszélés minden alapvető gondolati egysége a végén kiéleződik a 
sejthető idegen replikára való nyílt utalással. 

Ily módon a kisregény egész stílusa az idegen szó nagyon erőteljes, mindent 
meghatározó hatása alatt áll, amely vagy belülről, rejtve fejti ki hatását a beszéd-
re, mint az elbeszélés elején, vagy mint a másik replikájának megelőlegezése, 
egyenesen beleszövődik a narráció szövetébe, mint az imént idézett lezárások-
ban. A kisregényben egyetlen monologikus szó sincs, amely pusztán csak önma-
gára vagy a tárgyára irányulna. Látni fogjuk, hogy az „odúlakónak" az idegen 
tudatra való intenzív odafigyelését még tovább bonyolítja az önmagával szem-
beni, nem kevésbé feszült dialogikus viszonya. 

De kezdjük azzal, hogy rövid strukturális elemzést adunk az idegen replika 
megelőlegezéséről. Ez a megelőlegezés különös szerkezeti sajátossággal bír: 
alapvetően rosszindulatú. A megelőlegező replikákban a hősnek az a törekvése 
tükröződik, hogy feltétlenül megőrizze maga számára az utolsó szó lehetőségét. 
Ennek az utolsó szónak kell kifejeznie a hős legteljesebb függetlenségét az idegen 
állásponttól és az idegen szótól, csakúgy, mint megmutatnia teljes közömbössé-
gét az idegen vélemény és az idegen ítélet iránt. A hős leginkább attól retteg, 
nehogy azt gondolják róla, hogy bűnbánatot tart a másiknak vagy a másik bo-
csánatára számít, megalázkodik ítélete és értékrendje előtt, s fél, nehogy úgy 
tűnjön, önmeghatározása a másik igazolására és elismerésére szorul. Éppen en-
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nek megcáfolására előlegezi meg az idegen replikát. Ám ezzel a megelőlegezés-
sel és a replikára adott válasszal ismételten meg is mutatja a másiknak (s önma-
gának is), hogy valójában mennyire függ tőle. Attól tart, nehogy a másik azt 
gondolja, hogy tart a véleményétől. De ezzel a félelmével csak az idegen tudattól 
való függőségét mutatja ki, saját képtelenségét arra nézve, hogy megmaradjon a 
maga számára adott önmeghatározásnál. Tagadásával éppen azt erősíti meg, 
amit tagadni akart, és ezt б maga is tudja. Innen veszi kezdetét az a kiúttalan kör, 
amelybe a hős tudata és szava kerül: 

„Nem találják uraim, hogy én most szánok-bánok itt valamit önök előtt, 
hogy bocsánatot kérek valamiért? ... Biztos vagyok benne, hogy így talál-
ják... Egyéb ként is biztosítom önöket, hogy nekem teljesen mindegy az is, 
ha így gondolják..." (6.) 

A társai által megsértett „odúlakó" a tivornyázás közben meg akarja mutatni, 
hogy egy szemernyi figyelmet sem fordít rájuk: 

„Én lenézően mosolyogtam, és fel s alá járkáltam a szoba másik oldalán, 
éppen átellenben a dívánnyal, a fal mentén, az asztaltól a kályháig meg 
vissza. Minden erőmmel meg akartam mutatni nekik, hogy meg tudok len-
ni nélkülük is; közben pedig szándékosan kopogtam a cipőmmel, ahogy ki-
vágtam a lépést a sarkával. De minden hiába volt. Ők ügyet se vetettek 
rám." (81.) 

Eközben az „odúlakó" maga is pontosan felfogja és megérti, hogy a másikhoz 
való viszonya ördögi körben mozog. Az idegen tudathoz való ilyetén hozzáállá-
sának köszönhetően a magával és a másikkal folytatott belső polémia egy sajátos 
perpetuum mobilévé változik, végtelen dialógussá alakul, ahol az egyik replika 
szüli a másikat, az első a harmadikat, és ez így megy tovább a végtelenségig, 
anélkül hogy a legcsekélyebb előrehaladás is történne. 

íme egy példa a dialogizált öntudat efféle reménytelen perpetuum mobiléjére: 

„Bizonyára azt mondják, hogy aljasság, gazság ezt mind kiteregetni 
most, annyi mámor és könny után, amelyet én magam bevallottam. De hát 
miért volna aljasság? Ne higgyék, hogy szégyellem mindezt, és hogy ez na-
gyobb ostobaság volt, mint bármi is az önök életében. Ráadásul higgyék el, 
hogy egy és más azért egészen jól volt elrendezve nálam... Hisz nem min-
den a Comói-tavon történt. Egyébként igazuk van: csakugyan aljasság és 
gazság ez! És még alávalóbb, hogy most elkezdtem önök előtt mentegetőz-
ni. A legalábbvalóbb pedig az, hogy most ilyen megjegyzéseket teszek. De 
különben elég már, mert így sohase lesz vége: egyik mindig alávalóbb lesz 
a másiknál..." (60.) 

Előttünk a rossz - végtelenségű dialógus példája, amely nem tud sem befejeződni, 
sem nyugvópontra jutni. Az ehhez hasonló kiúttalan, dialogikus szembenállások 



74 TANULMÁNYOK 

formai jelentősége rendkívül nagy Dosztojevszkij művészetében. De a későbbi mű-
vekben ez a szembenállás sehol sem jelentkezik ennyire leplezetlenül és absztrakt 
egyértelműséggel, mondhatni, egyenesen matematikai képlet formájában.6 

Annak következtében, hogy az „odúlakó" ilyetén módon viszonyul az idegen 
tudathoz és szóhoz, holott teljességgel tőle függ, de mindazonáltal szélsőségesen 
ellenséges érzelmet táplál iránta, és nem fogadja el igazát - elbeszélése egy szerfö-
lött lényeges művészi sajátosságra tesz szert. Ez pedig stílusának szándékos eltor-
zítása, amely egy sajátos művészi logikának van alárendelve. Az „odúlakó" szava 
és stílusa nem ékes, nem fennkölt, és nem is tud az lenni, mivel nincs ki előtt 
„csillognia". Hiszen nem utal naivan önmagára és az általa jelölt tárgyra. Ez a szó 
egyaránt irányul mind a másik, mind a beszélő felé (a saját magával folytatott belső 
dialógus során). így aztán egyik irányban sem óhajt fennköltnek mutatkozni és 
„művészinek" lenni a szó köznapi értelmében. A másikhoz való viszonyában -
csak azért is - igyekszik szándékosan durva lenni, és minden vonatkozásban meg-
botránkoztatni a másik ízlését. De a beszélővel kapcsolatosan is ugyanezt a pozíciót 
foglalja el, mivel annak önértékelése elválaszthatatlanul összefonódik a másikhoz 
való viszonyával. Ezért ennyire hangsúlyozottan cinikus, kiszámítottan cinikus ez a 
szó, jóllehet meghasonlással jár együtt. Az őrültség7 felé tendál, az őrültség pedig 
egy sajátos forma, egy sajátos, mondhatni, ellenkező előjelű esztétizmus. 

Ennek következménye, hogy az elbeszélő narrációja saját lelki életének ábrá-
zolásában szélsőséges formákat ölt. Mind anyaga, mind témája szempontjából a 
Feljegyzések az egérlyukból első része lírai. Formai szempontból vizsgálva, azt 
mondhatjuk: a lelki és szellemi útkeresés, a testet nem öltött lelkiség ugyanolyan 
prózai formában megnyilatkozó lírája, mint Turgenyev Látomások és Elégia című 
művei, mint egy vallomásos Icherzählung bármely lírai lapja vagy a Werther 
egyes oldalai. Ez azonban egy sajátos líraiság, leginkább a fogfájás lírai kifejezé-
séhez hasonlítható. 

A fogfájás kifejezéséről mint a hallgatóra és a betegségben szenvedőre egya-
ránt orientált, belsőleg polemizált kifejezésmódról beszél az egérlyuk hőse is, és 
természetesen nem véletlenül. Azt ajánlja, hallgassunk csak oda а „XIX. század" 
fogfájástól szenvedő „művelt emberének" nyögéseire, a betegség második vagy 
harmadik napján. Igyekszik leleplezni azt a különleges élvezetet, amely a fájda-
lom cinikus kimutatásában, a „publikum" előtti kifejezésre juttatásában rejlik. 

„Nyögése valahogy egyre utálatosabb, közönségesebb, komiszabb lesz, és 
egész napokon, éjszakákon át tart. Holott ő maga is tudja, hogy nyögésével 

й M i n d e z a Feljegyzések az egér lyukból műfa j i sajá tosságaival magya rázha tó , me lyek a Merűppo-
szi sza t í rából erednek. 

' A z orosz szövegben а 'юродство' szó áll, amely az őrü l t ség jelentése mellet t egyfe lő l az ' torz, 
rút , c s ú n y a ' jelentésű szavakka l (уродливый, урод) áll kapcsola tban , és így a stí lus „el torzí tásával" 
h o z h a t ó összefüggésbe, másfelől a szent őrül t , az aszkéta, а юродивый a lakjával , a m e l y az orosz 
ku l tu rá l i s h a g y o m á n y b a n szakrális szerepet tölt be. - A ford. 
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egyáltalán nem segít magán; mindenkinél jobban tudja, hogy csak fölöslege-
sen macerálja és kínozza magát is, másokat is; tudja, hogy már az a közösség 
is, amely előtt annyira buzgólkodik, már a családja is megutálta hallgatni, nem 
hisznek neki egy mákszemnyit se, és magukban jól tudják, hogy tudna ő egy-
szerűbben is nyögni, minden cikornya és kacskaringó nélkül, és hogy csak 
komiszságból, kajánságból alakoskodik. No de éppen ebben a szégyenletes 
tudatban rejlik a legnagyobb kéj. »Nem hagylak békén benneteket, marcan-
golom a szíveteket, senkit sem engedek aludni a házban!! Hát igen! Ne alud-
jatok, érezzétek minden pillanatban, hogy nekem fáj a fogam. Én most már nem 
hős vagyok előttetek, aminek azelőtt akartam látszani, hanem egyszerűen aljas 
fickó, semmirekellő fráter. Mit bánom én! Nagyon örülök, hogy végre kiismer-
tetek. Utáljátok hallgatni ezt a pocsék nyögésemet? Hát csak utáljátok! Majd 
kanyarítok én nektek még ennél cudarabb cikornyát is mindjárt...«" (17.) 

Természetesen az „odúlakó" vallomásának fölépítését a fogfájás érzésének kifeje-
zéséhez hasonlítani - már önmagában az elbeszélés túlzó-parodizáló síkját alkotja, és 
ebben az értelemben cinikus. De a fogfájás ilyetén kifejezésében, a „cikornyákban és 
kacskaringókban" a beszélőnek a hallgatóra és az önmagára való irányultsága mégis-
csak nagyon hűen adja vissza a szónak a vallomásformában megvalósuló beállítódá-
sát, habár, ismételjük, nem objektíven, hanem kötekedő, túlzó-parodizáló stílusban, 
ahhoz hasonlóan, ahogy A hasonmás elbeszélése tükrözte Goljadkin belső beszédét. 

Saját képmásának lerombolása, befeketítése a másik szemében mint a legvég-
ső, elkeseredett kísérlet arra, hogy megszabaduljon az idegen tudat felette gya-
korolt hatalmától, hogy azt megtörve eljusson önmagához önmagáért - ez az 
„odúlakó" vallomásának valódi intenciója. Ezért is teszi szándékosan rúttá és 
torzzá magáról szóló szavait. Ki akar irtani magából minden vágyat, melynek 
engedve hősként tüntethetné fel magát mások szemében (vagy akár sajátjáéban): 
„Én most már nem hős vagyok előttetek, aminek azelőtt akartam látszani, hanem 
egyszerűen aljas fickó, semmirekellő fráter. . ." 

Ehhez arra van szükség, hogy kiküszöböljön szavából bármiféle epikus és lírai 
tónust, „heroizáló" hangnemet, és az elbeszélésmódot cinikusan objektívvé for-
málja át. Józan és objektív, minden gúnytól és túlzástól mentes önmeghatározás az 
„odúlakó" számára nem létezik, mivel ilyen prózaian egyértelmű meghatározás 
olyan szót feltételezne, amelyik nem ad lehetőséget kibúvóra vagy csak a tárgyra és 
önmagára orientált; de az odúlakó szókészletében sem egyik, sem másik nem léte-
zik. Igaz, folyamatosan ilyen szó a vágya és szellemi józanságra törekszik, de útja a 
cinizmuson és az őrültségen keresztül vezet. Egyelőre sem megszabadulni nem 
tudott az idegen tudat hatalmától, sem pedig elismerni azt maga feletts; csak harcol 
és dühödten polemizál vele, nem képes rá, hogy elfogadja, de ahhoz sincs ereje, 

8 Ennek e l i smerése - Dosztojevszki j szerint - ugyancsak m e g n y u g t a t t a és megtiszt í tot ta vo lna az 
„ o d ú l a k ó " szavá t . 
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hogy végleg elvesse. Abból az igyekezetből, hogy semmissé tegye a másikban és a 
másik számára mind a róla kialakuló képet, mind saját szavát, nemcsak a józan 
önmeghatározás óhaja csendül ki, hanem az a vágy is, hogy jól „befűtsön" neki; ez 
készteti arra, hogy túlhajtsa, gúnyolódva eltúlozza, a cinizmusig és az őrültségig 
fokozza saját józanságát: 

„Utáljátok hallgatni ezt a pocsék nyögésemet? Hát csak utáljátok! Majd 
kanyarítok én nektek még ennél cudarabb cikornyát is mindjárt . . ." 

De az „odúlakó" magára vonatkozó szava nemcsak „másikra tekintő szó", 
hanem - ahogy korábban jeleztük - egyúttal „kibúvót rejtő szó" is. A kibúvó-
keresés olyan nagy hatással van a vallomás stílusára, hogy ezt a stílust meg sem 
lehet érteni, ha figyelmen kívül hagyjuk a kibúvó formai működését. A „kibúvót 
rejtő szónak" különben is óriási jelentősége van Dosztojevszkij életművében, 
különösen a kései alkotói periódusában. És ezzel már lényegében áttérünk a 
Feljegyzések az egérlyukból szerkezeti felépítésének másik momentumára: a hős 
önmagához való viszonyára, a magával folytatott belső dialógusra, amely az 
egész műben összefonódik és elegyedik a másikkal folytatott dialógussal. 

De mit is jelent a kibúvó a tudat és a szó számára? 
A kibúvó azt jelenti, hogy a hős fönntartja magának a lehetőséget, hogy meg-

változtassa kimondott szava legutolsó, végső értelmét. Ha a szó hagy maga mö-
gött ilyen kibúvót, akkor annak feltétlenül tükröződnie kell magának a szónak a 
struktúrájában. Ez a lehetséges másik értelem, vagyis a meghagyott kibúvó ár-
nyékként követi a szót. Formális szempontból a „kibúvót rejtő szónak" végső 
verdiktnek kellene lennie, és ilyennek is tünteti fel magát, de valójában csak az 
utolsó előtti szó, mely után csak feltételes, de nem végleges pontot lehet tenni. 

A kibúvót rejtő vallomásos önmeghatározás például (amely a leggyakoribb 
forma Dosztojevszkijnél) elsődleges értelme szerint a hős önmagáról alkotott 
megváltozhatatlan véleménye, önmaga végleges meghatározása, valójában azon-
ban belülről mindig számít a másik - őt ellentétes módon értékelő - válaszára. A 
vezeklő és magát elítélő hős valójában csak dicséretet és beleegyezést akar kipro-
vokálni a másik részéről. Magát ostorozva azt akarja és követeli, hogy a másik 
vonja kétségbe önmeghatározását, s kibúvót hagy maga mögött arra az esetre, ha 
az mégis valóban egyetértene vele, az ő önmegítélésével, és nem akarna élni saját 
- neki mint másiknak kijáró - privilégiumával, hogy ellentmondjon. 

Lássuk, hogyan beszéli el „irodalmi" álmait az egérlyuk hőse: 

„Például: mindenkin diadalmaskodom; természetesen mindenki a por-
ban hever előttem, és kénytelen önként elismerni minden kiváló tulajdon-
ságomat, én pedig mindenkinek megbocsátok. Amikor már ismert költő és 
kamarás leszek, lépten-nyomon beleszeretek valakibe; tengernyi pénzt, 
milliókat kapok, és nyomban az emberiségre áldozom, és ország-világ előtt 
nyomban bevallom gyalázatomat, amely természetesen nem egyszerűen 
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gyalázat, hanem rendkívül sok 'szépet és fenségest', valamint manfrédit 
foglal magában. Mindenki sírva csókolgat engem (máskülönben micsoda 
fatuskók volnának) én pedig mezítláb és éhesen megyek új igéket hirdetni, 
és Austerlitznél tönkreverem a maradiakat." (59-60.) 

A hős itt ironikusan mesél álmodozásaiban kibúvókat hagyó hőstetteiről és 
kibúvót hagyó vallomásáról. Parodisztikus fényben tünteti fel ezeket az álmokat. 
De következő szavaival leleplezi, hogy még álmodozásainak ez a vezeklő beis-
merése is „kibúvót" rejtett magában, és hogy б maga kész rá, hogy ezekben az 
álmokban és beismerésük tényében is találjon valamit, ha nem is manfrédit, de 
mégis a „szép és fenséges" területéről valót - mindezt arra az esetre tarja fenn, 
ha a másiknak netalán hirtelen az a gondolata támadna, hogy egyetért vele: ál-
mai valóban merőben alantasak és közönségesek: 

„Bizonyára azt mondják, hogy aljasság és gazság ezt mind kiteregetni 
most, annyi mámor és könny után, amelyet én magam bevallottam. De hát 
miért volna aljasság? Ne higgyék, hogy szégyellem mindezt, és hogy ez na-
gyobb ostobaság volt, mint bármi is az önök életében. Ráadásul higgyék el, 
hogy egy és más azért egészen jól volt elrendezve nálam.. ." (60.) 

Ez az általunk már idézett hely a másikra tekintő rossz végtelenségű öntudat 
megnyilvánulása. 

A kibúvó keresés involválja az önleíró szó sajátos típusát, a fiktive utolsó és 
lezáratlan tónusú szót, amely tolakodóan fürkészi az idegen tekintetét, s a má-
siktól őszinte cáfolatot követel. [...] Ugyanakkor a hősök valamennyi önmegha-
tározását labilissá teszi; a szó nem nyeri el bennük konkrét jelentését, s minden 
pillanatban kész megváltoztatni - akár a kaméleon - mind tónusát, mind előző 
értelmét. 

A kibúvó a hőst ambivalenssé és megfoghatatlanná teszi a saját szemében is. 
Hogy rátaláljon önmagára, a hősnek nagy utat kell bejárnia. A kibúvó rendkívül 
eltorzítja önmagához való viszonyát. Nem tudja eldönteni, végül is kinek a vé-
leménye, kinek a megállapítása az ő utolsó verdiktje: tulajdon enmagáé, a ve-
zeklóé és önítélkezőé, vagy ellenkezőleg, a másiktól elvárt és kierőszakolt véle-
mény, mely elfogadja és igazolja őt. Szinte erre az egyetlen motívumra épül pél-
dául Nasztaszja Filippovna egész alakja. Míg önmagát bűnösnek, bukottnak 
tartja, egyidejűleg úgy gondolja, hogy a másik mint másik köteles őt felmenteni, 
és nem tekintheti bűnösnek. Őszintén vitatja az őt mindenben igazoló Miskin 
véleményét, de ugyanilyen őszintén utasít el és gyűlöl mindenkit, aki egyetértve 
a hősnő önítéletével, bukottnak tartja őt. Végül is Nasztaszja Filippovna már 
nincs birtokában tulajdon szavának sem önmagáról: valóban bukottnak véli-e, 
vagy ellenkezőleg, felmenti magát? Önítélete és önigazolása két szólam között 
oszlik meg: én elítélem magam, a másik felment engem; de mivel ezek a lehető-
ségek egy szólamban feltételeződnek, abban inkongruenciához vezetnek és belső 
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kettősséget eredményeznek. A sejthető és a másiktól el is várt igazolás összemo-
sódik az önítélettel, s a hősnő szólamában egyszerre hangzik föl mindkét tónus, 
éles hangnemváltozásokat és váratlan átmeneteket okozva. így szólal meg 
Nasztaszja Filippovna, ilyen szavának stílusa. Egész bensőjét (s mint látni fogjuk, 
ugyanígy külső életét is) az tölti ki, hogy megtalálja önmaga tulajdon egységes 
hangját, amely a benne fészkelő két szólam mögött rejlik. 

Az „odűlakó" magával is ugyanolyan reménytelen dialógust folytat, mint a 
másikkal. Nem képes végérvényesen egybeforrni önmagával egy egységes mo-
nologikus szólamban, nem képes teljességgel kirekeszteni önmagából az idegen 
hangot (bármennyire kibúvó nélküli legyen is az), mivel, mint Goljadkin eseté-
ben láttuk, szólamának a másik behelyettesítésének funkcióját is hordoznia kell. 
Nem képes önmagával közös nevezőre jutni, de arra sem, hogy befejezze a ma-
gával folytatott beszélgetést. Önleíró szavának stílusától organikusan idegen a 
végpont és a lezáró beteljesülés, mind az egyes mozzanatokban, mind az egész 
tekintetében. Ez a belsőleg végtelenített beszéd stílusa, mely mechanikusan per-
sze megszakítható, ám szerves befejezése nem lehetséges. 

De éppen ezért fejezi be művét Dosztojevszkij annyira találóan és hőséhez il-
lően, éspedig azzal, hogy hangsúlyozza az „odúlakónak" a feljegyzésekben imp-
likált belső lezáratlanságra való beállítódását. 

„No de elég: nem akarok többet írni az „egérlyuk"-ból... 
A paradoxonok emberének „feljegyzései" egyébként még itt sem érnek 

véget. Csak nem bírta megállni - tovább folytatta. De mi is azt hisszük, 
hogy itt már abba lehet hagyni." (133.) 

Befejezésül az „odúlakónak" még két sajátosságát említjük meg. Nemcsak be-
széde, de arca is másra tekintő és kibúvót kereső arc, minden ebből következő 
egyéb megnyilvánulással együtt. A szólamok interferenciája és egymást keresz-
tezése mintegy behatol a hős testébe, megfosztva őt az önmagában létező és egy-
értelmű lény státusától. Az „odúlakó" gyűlöli saját arcát, mivel abban is a másik 
fölötte gyakorolt hatalmát érzékeli, a másik értékítéleteinek és vélekedéseinek 
nyomását. Maga is idegen szemmel, a másik szemével tekint saját arcára. Ez az 
idegen pillantás időnként összeolvad tulajdon tekintetével, és különös gyűlöletet 
kelt benne saját arcával szemben: 

„Én például gyűlöltem az ábrázatomat, pocséknak találtam, sőt azt gya-
nítottam, hogy van rajta valami aljas kifejezés, ezért valahányszor megje-
lentem a hivatalban, görcsösen igyekeztem a lehető legfesztelenebbül visel-
kedni, hogy ne gyanúsítsanak aljassággal, és a lehető legnemesebb kifeje-
zést erőltettem az arcomra. „Nem baj, ha nem szép az arcom - gondoltam - , 
csak legyen nemes, kifejező, és ami a legfőbb, rendkívül értelmes." De gyöt-
rődve bizonyosan tudtam, hogy az én arcommal sohase lehet kifejezni eze-
ket a kiváló tulajdonságokat; s ami a legszörnyűbb - határozottan ostobá-
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nak találtam. Pedig teljesen kiegyeztem volna az értelmességben. Sőt bele-
törődtem volna abba is, hogy aljas az arckifejezésem, csak legalább roppant 
értelmesnek találják." (45.) 

Mint ahogy szándékosan formálja torzra önleíró szavát, úgy nyilvánítja ki 
örömét is arca csúfságával kapcsolatosan: 

„Véletlenül beletekintettem a tükörbe. Feldúlt arcom végtelenül vissza-
taszítónak látszott: sápadt, dühös, aljas volt, a hajam meg csapzott. „így a 
jó, ennek örülök én - gondoltam - , épp annak örülök, hogy visszataszító-
nak lát; ez nagyon jólesik nekem.. ." (89.) 

A másikkal önmagáról folytatott polémia a Feljegyzések az egérlyukból című 
műben a világról és a társadalomról szóló, vitával súlyosbodik, mert az „odú-
lakó" Gyevuskintól és Goljadkintól eltérően - ideológus. 

Ideologikus szavában könnyedén felfedezhetjük ugyanazokat a jelenségeket, 
melyeket a magára vonatkozó kijelentései kapcsán már feltártunk. Az „odúlakó" 
szava a világról nyíltan is, meg rejtetten is polemikus; mégpedig nem pusztán 
más emberekkel, más ideológiákkal vitázik, hanem magával a gondolkodás tár-
gyával is - a világgal és annak berendezésével. A világról szóló szavából mintha 
szintén két szólam csendülne ki, melyek nem hagyják, hogy megtalálja magát és 
saját világát, mivel a világról adott meghatározása is kibúvót tartalmaz. Ahogyan 
különböző szólamok kereszttüzébe került szemében a test, ugyanúgy tűnik egy-
másba hatoló egységek kereszteződésének számára a világ, a természet és a tár-
sadalom is. Minden róluk alkotott gondolatában szólamok, ítéletek, nézőpontok 
feleselnek, amiben elsősorban az őt determináló idegen akaratot érzékeli. Az 
idegen akarat aspektusából fogja fel a világrendet, a természetet annak mecha-
nisztikus szükségszerűségével együtt, valamint a társadalmi berendezkedést. Az 
odúlakó gondolata úgy alakul és szerveződik, mint egy a világrend által szemé-
lyesen megsértett emberé, aki személyes megaláztatásként éli át ezt a vak szük-
ségszerűséget. Ez mélyen bensőséges és szenvedélyes jelleget kölcsönöz a hős 
ideologikus szavának, és lehetővé teszi, hogy az szorosan összefonódjon az ön-
magáról alkotott szóval. Úgy tetszik (és valóban ez Dosztojevszkij eredeti elgon-
dolása is), hogy itt végső soron egy és ugyanazon szó szerepel, és csak azután, 
hogy eljutott önmagához, jut el a hős saját világához. Szava a világról, akárcsak 
önmagáról, mélyen dialogikus: indulatos szemrehányást tesz a világrendnek, sőt 
a mechanisztikus szükségszerűségnek is, mintha a világgal beszélne, nem pedig 
róla. Az ideologikus szó ezen sajátosságaira a továbbiakban még visszatérünk, 
amikor rátérünk a par excellence ideológus hősökre, különösen Iván Karamazov-
ra; benne ezek a vonások különösen élesen és világosan mutatkoznak meg. 

Az „odúlakó" szava tulajdonképpen megszólítás, aminek címzettje a „másik". 
Beszélni számára annyit jelent, mint valakihez odafordulni; ha magáról beszél -
önmagát szólítja meg saját szavával, ha a másikról, akkor ahhoz fordul, ha pedig 
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a világról, akkor a világhoz intézi szavát. De magával, a másikkal, a világgal 
beszélve egyidejűleg még egy harmadikhoz is fordul: oldalra sandít - a hallgató-
ra, a tanúra, az ítélkezőre.9 A szónak ez az egyidejűleg három irányű beállítódá-
sa, valamint az, hogy a szó szempontjából a tárgy a megszólítás aktusán kívül 
egyáltalán nem létezik, képezi az odúlakó szavának különösen eleven, nyugta-
lan, izgatott, és mondhatni, tolakodó, lerázhatatlan jellegét. Nem lehet úgy szem-
lélni, mint valamilyen nyugodt, magának és a tárgyának alárendelt lírai vagy 
epikus szót, mint „elszigetelt", magában álló szót; nem, erre a szóra mindeneke-
lőtt reagálsz, véleményt formálsz róla, az pedig bevon téged a játékba; ez a szó 
képes rá, hogy felkavarjon, megérintsen, csaknem úgy, mint egy élő ember sze-
mélyes megszólítása. Ez a szó lerombolja a rámpát, de nem aktualitása vagy 
közvetlen filozófiai jelentősége okán, hanem épp az általunk elemzett formai 
szerkezetének köszönhetően. 

Dosztojevszkijnél az odafordulás mozzanata minden egyes megszólalásnak 
sajátja, az elbeszélői szóra ugyanolyan mértékben jellemző, mint a hős szavára. 
Világában általában sincs semmi dologi: nincs tárgy, nincs objektum - csakis 
szubjektumok vannak. Éppen ezért kizárt, hogy benne ítéletet kijelentő vagy 
objektumot referáló, azaz tárgyias szó forduljon elő - csakis oda fordulást meg-
testesítő szóval találkozunk, amely dialogikusan érintkezik a másik szóval, vagy-
is szó a szóról, amelyre irányul. [... ] 

(Fordította: Horváth Géza) 

A H Ő S SZAVA ÉS A N A R R Á C I Ó SZAVA DOSZTOJEVSZKIJ REGÉNYEIBEN 

Áttérünk a regényekre, amelyeknél rövidebben időzünk, mivel az újdonság, 
amit magukkal hoznak, a dialógusban nyilvánul meg és nem a hősök monologi-
kus megnyilatkozásában, amely itt csak bonyolultabbá és kifinomultabbá válik, 
de egészében nem gazdagodik lényegesen új strukturális elemekkel. 

Raszkolnyikov monologikus szava lenyűgöz rendkívüli belső dialogizáltságá-
val és élénk személyes vocativus jellegével mindarra vonatkozóan, amiről csak 
gondolkodik és beszél. Raszkolnyikov számára a tárgyra gondolni annyit jelent, 
mint hozzáfordulni. A jelenségekről nem gondolkodik, hanem beszél velük. 

így fordul önmagához (gyakran tegeződve, mint egy másikhoz), győzködi, 
ingerli, leleplezi magát, gúnyolódik magán stb. íme, az önmagával folytatott 
dialógus egy példája: 

9 Emlékezzünk , h o g y a n jellemzi A szelíd te remtés hősének beszédét maga Dosz to jevszki j a m ű -
h ö z írt e lőszóban: „ . . . ho l ö n m a g á h o z beszél, ho l valami lá tha ta t lan hal lgatóhoz, m i n t e g y bí rá jához. 
De h á t ez a va lóságban is így szokott lenni ." (DOSZTOJEVSZKIJ: A szelíd teremtés. Kisregények. Ford. 
Devecseriné Gutlii Erzsébet. Budapes t , Európa 1975. 58.) 
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„Nem lesz belőle semmi? De mit akarsz csinálni, hogy akadályozod meg? 
Talán megtiltod? Mi jogon? Mit ígérhetsz nekik a magad nevében, ami erre 
feljogosít? Hogy nekik szenteled egész életedet, egész jövődet, majd ha elvé-
gezted az egyetemet, és állást kaptál? (Dosztojevszkij kiemelése) Ezt már hal-
lottuk elégszer, ám vajon lesz-e belőle valaha is valami? De most? Mert 
most kell tenni valamit, nem érted? És mi az, amit most csinálsz? Kifosztod 
őket. Hiszen azt a pénzt a százrubeles nyugdíjra veszik fel meg a Szvidri-
gajlov urakra! Te talán megvéded őket a Szvidrigajlovoktól és Vahrusinok-
tól, te jövendő milliomos, te Zeusz isten, aki sorsukat intézni kívánod? Majd 
tíz év múlva? Szép, de tíz év alatt anyánk belevakul a sálkötésbe meg a sí-
rásba, elsorvad a koplalásban. És a húgod? Próbáld csak elképzelni, mi lesz 
a húgodból tíz év múlva, vagy már ebben a tíz évben! Nos? Kitaláltad?" 

Ilyen kérdésekkel kínozta, zaklatta magamagát, és még élvezte is a kínt." 
(46-47.)10 

Önmagával folytatott dialógusa ilyen az egész regény folyamán. Igaz, vál-
toznak a kérdések, változik a tónus, de a struktúra ugyanaz marad. Jellemző, 
hogy belső beszéde frissen hallott vagy olvasott idegen szavakkal töltődik fel: 
anyja leveléből, Luzsin, Dunyecska, Szvidrigajlov e levélben idézett kifejezé-
seiből s Marmeladov éppen imént hallott beszámolójából, Szonyecska általa 
közvetített szavaiból és így tovább. Ezekkel az idegen szavakkal elárasztja 
saját belső beszédét, összevegyíti saját akcentusával vagy egyenesen átalakítva 
akcentusukat, indulatos polémiába kezd velük. Ennek köszönhetően belső 
beszéde úgy épül fel, mint életteli és szenvedélyes válaszok hosszú sora, ame-
lyeket minden általa hallott s őt kikezdő, a közeli napok tapasztalatából merí-
tett idegen szóra ad. Minden személyhez, akivel polemizál, tegeződve fordul , 
és megváltoztatott tónussal és akcentussal csaknem mindegyiknek visszajut-
tatja szavait. Eközben minden egyes személy, minden egyes új ember azonnal 
szimbólummá válik számára, nevük pedig köznévi fogalommá lesz: Szvidri-
gajlovok, Luzsinok, Szonyecskák stb. „Hé, Szvidrigajlov! Mit akar itt?" (49) -
kiáltja oda valamiféle piperkőcnek, aki kikezdett a részeg kislánnyal. Szo-
nyecska, akit Marmeladov elbeszélése alapján ismer, belső beszédében mindig 
mint a szükségtelen és hiábavaló áldozatvállalás szimbóluma szerepel. Ugyan-
úgy, de más árnyalattal van jelen Dunya is, és Luzsin szimbólumának szintén 
megvan a maga értelme. 

Az egyes személyek azonban nem jellemként vagy típusként, nem saját élet-
rajzának fabuláris szereplőjeként (nővére, nővérének vőlegénye stb.) kerül-
nek be belső beszédébe, hanem valamilyen életelv és ideológiai pozíció szim-

10 DOSZTOJEVSZKIJ: Bűn és b ű n h ő d é s . Ford. Görög Imre-G. Веке Margit. = Dosztojevszki j m ű v e i . 
Budapes t , M a g y a r Hel ikon 1970. - A m ű szövegét ebből a k iadásból idézzük , a z o lda lszám fe l tün te -
tésével. - A ford. 
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bólumaként, azoknak az ideológiai kérdéseknek bizonyos élethelyzetben lehet-
séges megoldásaként, amelyek ót kínozzák. Egy embernek elegendő megje-
lenni látókörében, hogy azonnal saját kérdése megtestesült válaszává váljon 
számára, olyan válasszá, amely nem egyezik meg azzal, amire ő maga jutott; 
ezért minden egyes ember az elevenére tapint és komoly szerepet kap belső 
beszédében. Mindezeket a személyeket összefüggésbe hozza, összehasonlítja 
vagy szembeállítja egymással, arra kényszeríti őket, hogy válaszoljanak egy-
másnak, feleseljenek, leplezzék le egymást. Végeredményben belső beszéde 
úgy bontakozik ki, mint egy filozófiai dráma, amelyben az életre és a világra 
vonatkozó megtestesült és életben megvalósult nézőpontok alkotják a szereplő 
személyeket. 

Minden szólam, amit RaszkoLnyikov belső beszédébe bevisz, olyan sajátos 
érintkezésbe lép ott egymással, amilyen a reális dialógus szólamai között nem 
lehetséges. Itt annak köszönhetően, hogy egyazon tudaton belül szólalnak meg, 
mintegy kölcsönösen áthatolhatóvá válnak egymás számára. Közel kerülnek 
egymáshoz, egymásra tolódnak, részben metszik egymást, minek következtében 
konfrontációt idéznek elő a metszéspontok körül. 

Már korábban rámutattunk, hogy Dosztojevszkij regényeiben nincs jelen a 
gondolat kialakulásának folyamata, az nem jelenik meg (a legritkább kivételektől 
eltekintve) még az egyes hősök tudatának keretei között sem. Az értelmi anyagot 
a hős tudata mindig azonnal egész komplexitásában érzékeli, de nem különálló 
gondolatok és tételek formájában, hanem mint mentális emberi intenciókat, elté-
rő szólamokat, s tétje csak a közöttük való választásnak van. Az a belső ideológi-
ai küzdelem, amelyet a hős folytat, olyan harc, amely a már rendelkezésre álló 
értelmi lehetőségek közötti választás körül zajlik, ám ezek száma csaknem válto-
zatlan marad az egész regény folyamán. Ilyen motívumok: én ezt nem tudtam, 
ezt én nem láttam, ez csak később derült ki - nincsenek jelen Dosztojevszkij vilá-
gában. Az ő hőse mindent tud és mindent lát kezdettől fogva. Épp ezért oly 
gyakran jelentik ki a hősök (vagy a narrátor a hősökre vonatkozóan) a bekövet-
kezett katasztrófa után, hogy ők már mindent előre tudtak és láttak. „Hősünk 
felkiáltott, és fejéhez kapott. Ó, jaj! Sejtette ő már ezt régen!" (310.)u így végződik 
A hasonmás. Az „odúlakó" állandóan hangsúlyozza, hogy б mindent tudott és 
mindent látott előre. „Mindent észrevettem én ..., tisztában voltam helyzetem 
kétségbeejtő kilátástalanságával!" (663.)12 - kiált fel A szelíd teremtés hőse. Igaz, 
mint rögtön látni fogjuk, a hős nagyon gyakran maga elől is eltitkolja, amit tud és 
úgy tesz, mintha nem látná azt, ami valójában mindvégig a szeme előtt van. De 
ebben az esetben az általunk említett sajátosság csak még kirívóbb. 

11 DOSZTOJEVSZKIJ: A hasonmás . Fo rd . Grigássy Éva. = Dosztojevszki j m ű v e i . Elbeszélések és kis-
regények. I. Budapes t , Magyar He l ikon 1973. - A ford. 

12 DOSZTOJEVSZKIJ: A szelíd te remtés . Ford. Devecseriné Guthi Erzsébet. = Dosztojevszkij m ű v e i . El-
beszélések és kisregények. II. Budapes t , Magyar Hel ikon 1973. - A ford. 
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Az új anyag, új nézőpontok hatására semmilyen új gondolat nem jön létre. A 
tét csak a választás: a „ki vagyok én?" és a „kivel vagyok?" kérdés eldöntése. 
Hogy megtalálja saját szólamát és beállítsa más szólamok közegébe, hogy ösz-
szekapcsolja az egyikkel és szembeállítsa a másikkal, vagy hogy saját szólamát 
elkülönítse a másik szólamtól, amennyiben azzal felismerhetetlenül egybeol-
vadt - ezek azok a feladatok, amelyeket a hősöknek a regény folyamán meg 
kell oldaniuk. Ez is határozza meg a hős szavát. Meg kell találnia, fel kell tár-
nia önmagát a többi szó között a velük való feszültségteli kölcsönös kapcsolat-
ban. És minden ilyen szó rendszerint kezdettől fogva teljességgel jelen van. 
Csak különféleképpen helyezkednek el egymáshoz viszonyítva, különböző 
kapcsolatba kerülnek egymással, de számuk kezdettől fogva adott és válto-
zatlan marad a regény egész belső és külső cselekménye során. Mondhatnánk 
úgy is: kezdettől fogva jelen van egy adott állandó és tartalmilag változatlan 
értelmi sokféleség, és csak hangsúlyáthelyeződések mennek végbe benne. 
Raszkolnyikov már a gyilkosság előtt megismeri Szonya szólamát Marmeladov 
elbeszéléséből, és azonnal elhatározza, hogy elmegy hozzá. Szonya szólama és 
világa kezdettől fogva bekerül Raszkolnyikov látókörébe, csatlakozik belső 
dialógusához. 

„ - Úgy érted, hogy amikor ott hevertem a sötét odúban, és összevissza 
álmodtam mindenfélét, az ördög incselkedett velem? Igen? 

- Hallgasson! Ne csúfolódjék, istenkáromló! Nem érti! Látom, semmit se 
ért! Uramisten! Hiszen semmit, de semmit nem ért! 

- Hallgass, Szonya, nem csúfolódom én. Hiszen magam is tudom, hogy az 
ördög karmai között vagyok. Hallgass, Szonya, hallgass! - hajtogatta komo-
ran, makacsul. - Régen tudom. Ezt mind végiggondoltam, elsuttogtam már, 
amikor ott hevertem a sötétben... Mindent megvitattam magammal töviről 
hegyire, és mindent tudok, mindent... De untam, ó, hogy untam akkor ezt 
az örökös fecsegést! Újra meg újra elhatároztam, hogy végét vetem, mindent 
élőről kezdek, és nem fecsegek tovább. ... Más volt, amit meg kellett tudnom, 
ami hajtott: azt kellett megtudnom, mégpedig sürgősen, hogy féreg vagyok-
e én is, mint a többi, vagy ember. Át merem-e hágni a törvényt, vagy nem? 
Le merek-e hajolni a hatalomért vagy nem? Remegő teremtmény vagyok-e, 
vagy jogom (Dosztojevszkij kiemelése) van ... Csak azt akartam megértetni ve-
led, hogy akkor karmai közé kaparintott az ördög, és aztán tudtomra adta, 
hogy nem volt jogom oda menni, mert én is ugyanolyan féreg vagyok, mint 
a többi. Kicsúfolt, és most eljöttem hozzád. Örülj a kedves vendégnek! Hát 
eljöttem volna, ha nem vagyok féreg? És most mondok valamit neked: amikor 
odamentem az öregasszonyhoz, csak ki akartam próbálni (Dosztojevszkij kiemelé-
se) magamat.. . Legalább ezt is tudod!" (419-421.) 

Raszkolnyikov e suttogásában, amikor egyedül feküdt a sötétben, már ott 
hangzott minden szólam, köztük Szonya szólama is. Kereste bennük önmagát (a 
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bűnelkövetés is csak önmaga próbája volt), orientálta saját akcentusait. Itt megy 
most végbe átorientálásuk; az a dialógus, amelyből a részletet vettük, a hang-
súlyáthelyeződés e folyamatának átmeneti pillanatában zajlik. A szólamok Rasz-
kolnyikov lelkében már elmozdultak, és másképpen keresztezik egymást. A hős 
interferenciáktól mentes szólamát azonban a regény keretei között nem halljuk 
meg; lehetőségére csak utalás történik az epilógusban. 

Raszkolnyikov szavának jellegzetességei a rá jellemző stilisztikai jelenségek 
minden változatosságával, természetesen ezzel még koránt sincsenek kimerítve. 
Ennek a szónak a Porfirijjel folytatott dialógusban megvalósuló rendkívül 
feszültségteli mivoltához még vissza kell térnünk. 

A félkegyelmű című regénynél még rövidebben időzünk, mivel itt szinte nincs 
is lényegesen új stilisztikai jelenség. Ippolit regénybe illesztett vallomása (Az én 
nélkülözhetetlen magyarázatom) klasszikus példája a kibúvót tartalmazó vallomás-
nak, mint ahogy magának Ippolitnak a sikertelen öngyilkossága is - szándékol-
tan - alibi-öngyilkosság volt. Ippolit ezen elgondolását alapjában véve helyesen 
határozza meg Miskin. Aglajának válaszolva, aki azt feltételezi, hogy Ippolit 
azért akarta agyonlőni magát, hogy ő azután elolvassa vallomását, ezt mondja 
Miskin: 

„ - Vagyis hát ... Hogy is mondjam csak? Nagyon nehéz ezt megmonda-
ni. Mindenesetre valószínűleg azt szerette volna, hogy mindenki körülve-
gye, és azt mondja neki, nagyon szereti, tiszteli és becsüli, és hogy minden-
ki rimánkodva kérje, maradjon életben. Nagyon meglehet, hogy önt min-
denkinél jobban szem előtt tartotta, mert egy olyan pillanatban éppen önt 
említette... Különben talán maga sem tudta, hogy önt tartja szem előtt." 
( 4 9 2 - 4 9 3 ) 1 3 

Ez természetesen nem otromba számítás, hanem éppen az a kibúvó, amelyet 
Ippolit akar felhasználni, és amely egyformán összezavarja mind önmagához, 
mind másokhoz való viszonyát.14 Ezért Ippolit szólama belsőleg ugyanúgy 
lezáratlan, mint az „odúlakóé", egyik után sem lehet pontot tenni. Nem vélet-
len, hogy utolsó szava (amilyennek elgondolása szerint a vallomásnak lennie 
kellett) ténylegesen nem is bizonyult utolsónak, hiszen az öngyilkosság nem 
sikerült. 

Ezzel a „másik" elismerésére áhítozó rejtett attitűddel, amely kijelöli az egész 
szöveg stílusát és hangnemét, ellentétben állnak Ippolitnak azok a nyíltan han-
goztatott kijelentései, amelyek meghatározzák vallomásának tartalmát: az idegen 

13 DOSZTOJEVSZKIJ: A félkegyelmű. Ford. Makai Imre. = Dosztojevszki j Művei. Budapes t , Magyar 
Helikon 1970. - A regény szövegét e kiadása a lapján idézzük az o lda l szám feltüntetésével. - A ford. 

14 Erre sz intén helyesen m u t a t rá Miskin: „. . . ezenkívül ő tán egyál ta lán n e m is gondo l t a , h a n e m 
csak akar ta ezt ... Utoljára emberekkel akart találkozni, és ki akarta é rdemeln i a megbecsülésüket és 
a s z e r e t e t ü k e t . . . " (493.) 
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ítélettől való függetlenség, a vele szemben tanúsított közöny, a saját akarat ki-
nyilvánítása. 

„Nem akarok úgy elmenni, hogy ne hagyjak néhány szót válaszul - né-
hány szabad és nem kikényszerített szót - , mégpedig nem mentegetőzésül, 
ó nem: nekem nincs kitől és nincs miért bocsánatot kérnem, hanem csak 
úgy, azért mert én magam így akarom." (476.) 

Ezen az ellentmondáson alapszik egész alakja, ez határozza meg minden gon-
dolatát és minden szavát. 

Ippolitnak az önmagára vonatkozó személyes megnyilatkozásába beleszövő-
dik az ideologikus szó is, amely, akárcsak az „odúlakó" esetében, tiltakozásával 
a világmindenséghez fordul; az öngyilkosságnak is e tiltakozást kell kifejezésre 
juttatnia. Vélekedése a világról annak a dialógusnak a keretei között bontakozik 
ki, amelyet valamilyen, őt mélyen megsértő magasabbrendű erővel folytat. 

Miskin beszéde és az idegen szó kölcsönös egymásra utaltsága úgyszintén telít-
ve van feszültséggel, de némiképp más jellegű. Miskin belső beszéde is dialogiku-
san bontakozik ki, mind önmagához, mind a „másikhoz" viszonyítva. Ő sem ön-
magáról és nem a másikról, hanem önmagával és a másikkal beszél, s e belső dia-
lógusoknak nagy az intenzitása. De őt (a másikhoz fűződő kapcsolatában) inkább a 
saját szavától, semmint az idegen szótól való félelem irányítja. Magyarázkodásait, 
gátlásait és a többit az esetek többségében éppen ez a félelem magyarázza, kezdve 
a másik iránti egyszerű gyengédséggel, és végezve azzal a mély és elvi megalapo-
zottságú rettegéssel, hogy a másikról döntő, végleges szót kimondjon. Fél saját, 
másikra vonatkozó gondolataitól, gyanakvásaitól és feltevéseitől. E vonatkozásban 
nagyon tipikus belső dialógusa Rogozsin ellene irányuló merénylete előtt. 

Igaz, Dosztojevszkij elgondolása szerint Miskin már az átható szó hordozója, 
azaz olyan szóé, amely képes aktívan és meggyőzően beleavatkozni a másik 
ember belső dialógusába, segítve felismerni annak saját szólamát. Egy olyan 
pillanatban, amikor Nasztaszja Filippovnában a szólamok végletesen összeku-
szálódnak, és Ganyecska lakásán kétségbeesetten játssza a „bukott nőt", Miskin 
csaknem perdöntő tónust visz be belső dialógusába: 

" - És ön nem szégyelli magát?! Hát valóban olyan volna, amilyennek 
most bemutatkozott?! Hát lehetséges ez?! - kiáltotta hirtelen szíve mélyéből 
jövő szemrehányással a herceg. 

Nasztaszja Filippovna meglepődött, elmosolyodott, de mintha rejtegetne 
valamit e mosoly alatt, egy kissé zavartan Ganyára pillantott, és kiment a 
szalonból. Ám, mielőtt még az előszobába ért volna, hirtelen visszafordult, 
odasietett Nyina Alekszandrovnához, megfogta a kezét, és szájához emelte. 

- A herceg eltalálta: én csakugyan nem ilyen vagyok - suttogta gyorsan, 
hevesen, hirtelen fülig elpirult, sarkon fordult, és most már olyan gyorsan 
ment ki, hogy senki se tudta kitalálni: miért jött vissza." (137.) 
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Miskin hasonló szavakat és ugyanilyen effektussal tud mondani Ganyának is, 
Rogozsinnak is, Jelizaveta Prokofjevnának is, másoknak is. De az átható szó, a 
másik felszólítása az egyik szólamnak mint igazinak a követésére, Dosztojevszkij 
elgondolása szerint Miskinnél sohasem bizonyul perdöntőnek, hiszen hiányzik 
belőle bármiféle végső bizonyosság és hatalmi erő, s ezért gyakran egyszerűen 
megtörik. A szilárd és teljes monologikus szót Miskin sem ismeri. Szavának belső 
dialogikussága éppoly mély s éppoly nyugtalan, mint más hősök esetében. [...] 

A hagiografikus szó nincs tekintettel másra, mert békésen beéri önmagával és 
tárgyával. De Dosztojevszkijnél ez a szó természetesen stilizált. A hős monologi-
kusan szilárd és magabiztos szólama lényegében sohasem jelenik meg műveiben, 
de bizonyos erre irányuló tendencia világosan érzékelhető néhány esetben. Ami-
kor a hős Dosztojevszkij elgondolása szerint közel kerül a reá vonatkozó igazság-
hoz, amikor megbékél a másik szólammal és birtokába jut saját igazi szólamá-
nak, stílusa és hangneme kezd megváltozni. Mikor például A szelíd teremtés hőse, 
az alapgondolatnak megfelelően, eljut az igazsághoz, az „megtisztítja, felemeli 
szellemét és szívét. Ezért az elbeszélésnek, a vége felé, még a hangja is megválto-
zik kezdeti kuszaságához képest" (Dosztojevszkij előszavából, 670-671.). 

íme, a hősnek ez a megváltozott szólama az elbeszélés utolsó oldalán: 

„Jaj, te vak, te vak teremtés! Halott vagy, nem hallod, amit mondok! Nem 
tudod, milyen mennyországot teremtettem volna és neked. Lelkemben 
mennyország lakozott, azzal vettelek volna körül! No, igaz, nem szerettél 
volna - hát aztán? Minden úgy lett volna, minden úgy maradt volna. (Doszto-
jevszkij kiemelése) Csak beszélgettél volna velem, mint jó baráttal - örven-
deztünk, nevetgéltünk volna, örömmel néztünk volna egymás szemébe. így 
éldegéltünk volna. És ha beleszeretsz valaki másba ... sebaj ... az sem lett vol-
na baj. Sétáltál és nevetgéltél volna vele, én meg az utca túlsó oldaláról néz-
telek volna ... Ó, semmi, semmi se lett volna baj, csak még egyszer, egyetlen-
egyszer kinyitná a szemét! Ha csak egy pillanatra is, egyetlen pillanatra! És 
rám nézne, úgy, mint nemrégiben, amikor elém állt és megfogadta, hogy hű-
séges feleségem lesz! O, egyetlen pillantásra mindent megértene!" (669.) 

Ugyanebben a stílusban, de a beteljesedés hangnemében analogikus szavak 
hangzanak el a paradicsomról az „ifjúnak, Zoszima sztarec fivérének" szájából, 
magának Zoszimának önmaga legyőzése utáni szónoklataiban (a tisztiszolga és a 
párbaj epizód), és végül a „titokzatos látogatónak" a megtérés utáni kinyilat-
koztatásaiban. Mindezek a „beszédek" azonban kisebb vagy nagyobb mértékben 
alá vannak rendelve az egyházi hagiografikus vagy egyházi igehirdető stílus 
stilizált tónusainak. E tónusok magában a narrációban csak egyetlenegyszer je-
lennek meg: A Karamazov testvérek című regény A kánai mennyegző fejezetében. 

Különleges helyet foglal el az átható szó, amelynek saját funkciói vannak Dosz-
tojevszkij műveiben. Elgondolása szerint ennek szilárdan monologikusnak, oszt-
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hatatlannak és másikra tekintés, kibúvó, belső polémia nélküli szónak kell lennie. 
Ilyen szó azonban csak a másikkal folytatott reális dialógusban lehetséges. 

Általában a szólamok akárcsak egyetlen tudaton belüli összebékítése és egy-
beolvasztása - Dosztojevszkij elgondolása szerint és alapvető ideológiai előfelte-
véseinek megfelelően - nem lehet monologikus aktus, ellenben feltételezi a hős 
szólamának a kórushoz való csatlakozását; e célból azonban le kell győznie, el 
kell fojtania saját fiktív szólamait, amelyek megzavarják és kigúnyolják az ember 
igazi szólamát. Ez Dosztojevszkij társadalmi ideológiájának síkján az intelligen-
cia néppel való egybeolvadásának követelményeként fogalmazódott meg: „Aláz-
kodj meg, büszke ember, és mindenek előtt törd meg büszkeséged. Alázkodj 
meg, haszontalan ember, és mindenek előtt fáradozz a nép körében." Vallásos 
ideológiája síkján pedig azt jelentette, hogy csatlakozni kell a kórushoz és „Ho-
zsánnát" hirdetni együtt mindenkivel. Ebben a kórusban a szó szájról szájra jár a 
magasztalás, az öröm és a vigalom egy és ugyanazon tónusaiban. Regényeiben 
azonban nem a megbékélt, hanem a harcoló és belsőleg megosztott szólamok 
polifóniája bontakozik ki. Ez utóbbiak már nem szűken vett ideologikus vágyál-
mait tükrözik, hanem korának reális valóságából fakadtak. Az ideológiai nézeteit 
jellemző szociális és vallási utópia nem nyelte el és nem oldotta fel magában 
objektív művészi látását. 

Néhány szó a narrátor stílusáról. 
Az elbeszélő szava a késői művekben sem hoz magával a hősök szavához ké-

pest semmiféle új hangszínt és semmilyen lényeges attitűdöt. Továbbra is egy 
szó a szavak között. Egészében véve a narráció két határ között mozog: a szára-
zon tájékoztató, protokolláris, egyáltalán nem ábrázoló szó és a hős szava között. 
Ott azonban, ahol a narráció közelít a hős szavához, ezt (ingerlően, polemikusán, 
ironikusan) áthelyezett vagy megváltoztatott akcentussal teszi, és csak a legrit-
kább esetekben törekszik arra, hogy unisonó összeolvadjon vele. 

Az elbeszélő szava e két határ között mozog minden egyes regényben. 
A két határ szemléletesen tárul fel még a fejezetcímekben is: egyes elnevezé-

sek közvetlenül a hősök szavaiból vannak véve (de mint fejezetcímek ezek a 
szavak természetesen más akcentust nyernek); mások a hős stílusában vannak 
jelen; a harmadik fajta tárgyilagosan tájékoztató jellegű; végül a negyedik cso-
portot az irodalmian fiktívek képezik. íme, példák Л Karamazov testvérekből va-
lamennyi esetre: második könyv 4. fejezet: Minek él az ilyen ember?! (E)mitrij sza-
vai); Első könyv, 2. fejezet: Túlad az első fián (Fjodor Pavlovics stílusában); Első 
könyv 1. fejezet: Fjodor Pavlovics Karamazov (tájékoztató cím); Ötödik könyv 6. 
fejezet: Egyelőre még nagyon homályos (fiktív irodalmi elnevezés). Л Karamazov 
testvérek tartalomjegyzéke15 mikrokozmoszként foglalja magában a regénybe 
bekerült tónusok és stílusok minden sokszínűségét. 

15 A regény m a g y a r fordí tója , Mnkai Imre által ado t t t a r ta lomjegyzék és fe jeze tbeosz tás leegysze-
rűs í tve eltér az eredetitől . Mi a Bahtyin által is követe t t dosztojevszkij i beosztást a d j u k meg . - A ford. 
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A szólamok és a stílusok sokszínűsége egyik regényben sem vezethető visz-
sza egyetlen egy nevezőre. Sehol sincsenek domináns szavak, legyen az szerzői 
szó vagy a főhős szava. Dosztojevszkij regényeiben ebben a monologikus érte-
lemben nincs stílusegység. Ami a narráció beállítását egészében illeti, az, mint 
tudjuk, dialogikusan a hősre irányul. A mű kivétel nélkül valamennyi elemé-
nek teljes dialogizálása ugyanis a szerző előzetes intenciójának lényeges ösz-
szetevője. 

Ahol a narráció idegen szólamként nem avatkozik a hősök belső dialógusá-
ba, ahol nem lép interferáló kapcsolatba egyikük vagy másikuk beszédével, ott 
szólam nélküli vagy fiktív intonációval rendelkező tényezőként szerepel. A 
szárazon tájékoztató, protokolláris szó - mintegy szólam nélküli szó, nyers-
anyag a szólam számára. Ez a szólam nélküli, akcentus nélküli tényező azon-
ban úgy van jelen, hogy bekerülhet a hős látókörébe és saját szólama anyagá-
vá, az önmaga fölötti ítélkezés alapjává válhat. A szerző saját ítéletét, saját 
értékelését ebbe nem viszi bele. Az elbeszélőnek éppen ezért nem tágabb a 
látóköre, nincs perspektívája. 

Egyes szavak ily módon közvetlenül és nyíltan részesei a hős belső dialógusá-
nak, mások - potenciálisan: a szerző úgy alakítja őket, hogy a hős tudata és szó-
lama birtokba vehesse, akcentusuk nincs előre megszabva, hanem vákáns hely 
van fenntartva részükre. 

Tehát Dosztojevszkij műveiben nincs végleges, lezáró, egyszer s mindenkorra 
meghatározó szó. Ezért a hősnek sincs stabil alakja, mely választ adhatna a 
„kicsoda o?" kérdésre. Itt csak olyan kérdések merülnek fel, hogy „ki vagyok 
éti?" és „ki vagy tel" De ezek is a folytonos és lezáratlan belső dialógus közegé-
ben hangzanak el. A hős szavát és a hősre vonatkozó szót az önmagához és a 
másikhoz való nyitott dialogikus viszony határozza meg. A szerzői szó nem 
képes minden oldalról átfogni, kívülről lezárni és kiteljesítve befejezni a hőst és 
szavát. Csak arra képes, hogy hozzá intéződjék. A dialógus elnyeli, bevonja ke-
letkezésébe az összes meghatározást és nézőpontot. A kívülálló szót, amely a hős 
belső dialógusába nem avatkozva, semlegesen és objektíven építené fel annak 
lezárt alakját, Dosztojevszkij nem ismeri. A „kívülálló" szó, amely megvonja a 
személyiség végleges mérlegét, nem fér össze alapgondolatával. A megszilár-
dultnak, nem elevennek, befejezettnek, válasz nélkülinek - olyannak, aki utolsó 
szavát már kimondta, nincs helye Dosztojevszkij világában. 

A DIALÓGUS DOSZTOJEVSZKIJNÉL 

A hős öntudata Dosztojevszkijnél teljesen dialogizált: minden momentumá-
val kifelé irányul - a másikhoz, a harmadikhoz - miközben feszülten fürkészi 
önmagát. A maga és a mások iránt tanúsított élénk kommunikációs vágy nél-
kül önmaga számára sem létezik. Ebben az értelemben azt lehet mondani, 
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hogy az ember Dosztojevszkijnél a megszólítás szubjektuma. Nem lehet róla 
beszélni, hanem csak beszédbe elegyedni vele. Az „emberi léleknek" azok a 
„mélységei", amelyek ábrázolását Dosztojevszkij a maga „magasabb értelem-
ben vett" realizmusa fő feladatának tartott, csak a feszültségteli közvetlen kap-
csolatban tárulnak fel. Az ember bensőjének birtokába jutni, meglátni és meg-
érteni azt lehetetlen, ha érzéketlen közömbös analízis objektumává tesszük, de 
nem lehet magunkévá tenni a vele való egybeolvadás, a beleérzés útján sem. 
Nem, közeljutni hozzá és feltárni - pontosabban, rávenni, hogy a maga akara-
tából feltárulkozzék - csak a vele létesített érintkezés során, dialogikusan le-
hetséges. A belső embert ábrázolni is, - Dosztojevszkij felfogása szerint - , 
szintén csak a másokkal folytatott érintkezését bemutatva lehetséges. Csak a 
kapcsolatban, ember és ember kölcsönhatásában tárul fel az „ember az ember-
ben", úgy mások, mint önmaga számára. 

Teljesen érthető, hogy Dosztojevszkij művészi világának középpontjában a 
dialógusnak kell állnia, mégpedig nem eszközként, hanem öncélként. A dialó-
gus itt nem a cselekvés előzménye, hanem maga a cselekvés. Nem is a már 
szinte kész emberi jellem feltárásának, felfedezésének eszköze; nem, az ember 
itt nem pusztán megnyilvánul kifelé, hanem először válik azzá, ami - ismétel-
jük - , nemcsak mások, hanem önmaga számára is. Lenni - annyi, mint 
dialogikusan érintkezni. Amikor a dialógus véget ér, minden véget ér. Ezért a 
dialógusnak lényegét tekintve nem lehet és nem szabad véget érnie. A maga 
vallásos-utópikus világnézetének síkján Dosztojevszkij a dialógust átviszi az 
örökkévalóságba, amelyet úgy képzel el, mint örökös együttörvendezést, 
együttgyönyörködést, összhangot. A regényekben ez úgy jelenik meg, mint a 
dialógus befejezhetetlensége, a kezdet kezdetén pedig - mint rosszindulatú 
végtelenítettség. 

Dosztojevszkij regényeiben minden - mint saját középpontjában - a dialógus-
ban, a dialogikus szembenállásban fut össze. Minden - eszköz, a dialógus - cél. 
Egyetlen szólam semmit sem fejez be és semmit sem old meg. Két szólam - az 
élet minimuma, a létezés minimuma. [...] 

(Fordította: Hetesi István) 

(M. Бахтин: Проблемы поэтики Достоевского. Издание второе, перерабо-
танное и долполненное. Москва, Советский писатель 1963. 242-247., 274—281., 
305-326., 337-339.) 

(Fordította: Hetesi István és Horváth Géza) 



JURIJ LOTMAN 

A retorika 

A retorikára (gör. pqxop iKf ) ) sokáig úgy tekintettek mint olyan diszciplínára, 
amely véglegesen a múlté. Mihail Leonovics Gaszparov, az antik és a középkori 
poétika kiváló ismerője, a Kis Irodalmi Enciklopédia Retorika szócikkét az alábbi 
szavakkal fejezte be: „A mai irodalomtudományban a retorika műszót nem hasz-
nálják".1 Ez a kijelentés 1971-ben látott napvilágot. Mindazonáltal már az 1960-as 
években észrevehetően nőni kezdett a klasszikus retorika és a neoretorika iránti 
érdeklődés, nevezetesen a szöveggrammatika és a lingvisztikai prózaelmélet 
fejlődésével kapcsolatban. Napjainkban a retorika már viharosan fejlődő, széles 
területet átölelő tudományos diszciplína, amelyről különböző nyelveken több 
tucat monográfiát és sok száz cikket írtak. Időszerűnek tűnik tehát számot vetni 
a retorika alapvető problémáival. 

I. A „retorika" mindenekelőtt az antik és a középkori irodalomelmélet termi-
nusa. A fogalom jelentése három oppozícióban tárul fel: a) a „poétika-retorika" 
szembeállításban a műszó tartalmát úgy értelmezik, mint „a prózai beszéd mű-
vészetét", szemben „a költői beszéd művészetével", b) a „mindennapi", sallang-
mentes, „természetes" beszédnek a „nem természetes", ékesszóló, „művészi" be-
széddel való oppozíciójában a retorika mint az ékesszólás, mindenekelőtt a szó-
noki beszéd művészete tárul fel, с) a „retorika-hermeneutika", azaz „a szövegal-
kotás tudománya" versus „a szövegértés tudománya" összevetésben a retorikát 
úgy értelmezték mint szabályok gyűjteményét, a szövegalkotás mechanizmusát. 
Innen a retorika „technológiai" és osztályozó jellege, valamint gyakorlati irá-
nyultsága. Ez utóbbi körülmény a retorika virágzása idején oda vezetett, hogy 
definícióinak rendszere egyre bonyolultabbá vált. Emellett a retorika a beszélőre, 
s nem a hallgatóra irányult: a szövegek alkotóinak tudós auditóriumára, s nem 
arra a befogadói közösségre, melynek ezeket a szövegeket hallgatnia kellett. 

II. A mai poétikában és szemiotikában a „retorika" kifejezés három alapvető 
jelentésben használatos: a) nyelvészeti jelentésében mint a beszéd felépítésének a 
mondat feletti szinten érvényesülő szabályai, a narráció struktúrája a mondatnál 
magasabb szinteken, b) mint olyan diszciplína, amely a „költői szemiotikát", a 
metaforikus jelentések típusait vizsgálja - az úgynevezett „alakzatok retorikája", 
c) mint „szövegpoétika", a poétikának az a része, amely a szöveg belső viszo-
nyait tanulmányozza, illetve azt, hogy a szövegek mint egységes szemiotikai 
képződmények hogyan működnek a társadalomban. Ez utóbbi megközelítés - a 

1 Краткая литературная энциклопедия. Москва, 1971. 6. has . 305. 


