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"Barátom, a regény alanyi epopeja, melyben 

a szerző kikéri az engedelmet arra, bogy a 

világot a maga eljárásmódja szerint tárgyal

ja. Csak az a kérdés, hogy van-e bizonyos el

járásmódja: a többi majd elválik."

/ Eszterházy Péter: Termelési regény /
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A 20-as évek szovjet irodalmának egyik leg

jelentősebb alkotása, Borisz Pilnyak "Meztelen 

év" g. regényének végén a következő dátum szere

pel: "Kolomna, Nyikola-na-Poszagyjab, 1920. de

cember 25. a régi időszámitás szerint."Irodalom- 

történeti jelentőségű tény, hogy ez az első re

gény a forradalomról, de emellett a mű elméleti 

"tanulságokat" is hordoz, hiszen a művészi meg

formálás olyan elemeivel gazdagította a prózai

rodaimat, amelyek igen nagy hatással voltak el

sősorban a kortárs irodalomra, de a későbbi évek 

néhány jelentős Írójának tevékenységére is.

Dolgozatom célja a mű világképének feltárása 

a regény struktúrájának, alapvető konstrukciós 

elveinek, legfontosabb kompozicionális-stilisz- 

tikai sajátosságainak vizsgálata alapján. Ezen 

túlmenően kísérletet teszek a 20-as évek szovjet 

regényeiben jelentkező néhány alapvető struktu

rális sajátosság megvilágítására az un. orosz 

avantgarde problematikájával való összefüggé

sükben.
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A FRAGMENTAlis univerzum 

/ A XX; századi regény utjai /

P. Palijevszkij az un. "experimentális irodalom" 

vizsgálatakor kiemeli Pilnyakot, mint tipikusan 

avantgarde irót, aki bizonyos vonatkozásokban - 

s itt elsősorban a "Meztelen év" szerepét hang- 

- megelőzi nyugat-európai kortársait.^ 

Ennek alapján indokoltnak látszik egy rövid ki

tekintés a század első évtizedeinek regényiro

dalmában jelentkező legfontosabb problémákra.

A századforduló, majd a XX. század első év

tizedei alapvető változásokat hoztak a művészet 

minden területén, igy az irodalmi műalkotások 

eszmerendszerét, világképét, s ebből adódóan 

müfajbeli, kompozicionális, stilisztikai sajá

tosságait illetően is.

A XIX. század szellemi és kulturális egységé

nek felbomlása, az események összefüggéseinek és 

kölesönbatásának felismerésére irányuló törekvé

sek útvesztői és buktatói, s gyakran e vállalko

zás eredményességébe vetett hit széthullása olyan 

élményanyag a XX. századi ember világképének ala

kulásában, mely alapvetően meghatározza e kor 

szellemi arculatát, igy művészi "feldolgozását" is.

súlyozza

fj
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A stabilitás hiányának, a sorozatos megráz

kódtatásoknak, az aj valóséig atomizáltságának ér

zékelése olyan válságérzet kialakulásához vezet, 

melynek leg6yakoribb tünete egyfajta homogén vi

lágértelmezésről, egységes értékrendszer megte

remtéséről való lemondás. Mindez azonban aj táv

latokat, az "élettartalom gazdagodását" is jelen

ti, s ezek művészi megjelenitésének közös, vagy 

hasonló vonásait fedezhetjük fel a század első 

évtizedeinek alkotásaiban.

A XX. század művésze az ember és az őt körül

vevő világ kapcsolatának olyan aj kifejezésmód

jait keresi, melyek lehetőséget adnak a jelensé

gek többrétegüségének, többértelműségének megfe

lelő, adekvát megformálására. Ez a törekvés csak

nem minden művészeti ágban megfigyelhető, igy az 

irodalomban is, radikális változást hozva elsősor

ban a próza, azon belül is a regény műfajában.

A nyugat-európai un. "modern regény" kialaku

lása szempontjából az irodalomtörténet a 20-as 

éveket tekinti alapvetőnek - a krizis-tudat fel

erősödésének, a világ megismerhetőségébe, az egy

séges értékrend létezésébe vetett hiú végérvényes 

széthullásának élményéből kinövő különböző művészi 

rendszerek ez időre tehető létrejötte, a felisme

rések rokonithatósága, az irodalmi kisérlerezések-

I
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ben fellelhető párhuzamok alapján.

Az elbeszélő műfajok mélyreható változáson men

nek keresztül a művészet és valóság újraértelmezett 

kapcsolatában, "megbomlik a művészetben a szubjek

tum-objektum viszony, az ábrázoló és az ábrázolt,

a művész és tárgya viszonya. Maga a tárgy is vato-
2több értelmű lesz és felfoghatatlan.”

A stabil világkép megingása, az ember es a vi

lág kapcsolatának újszerűsége, a hagyományos tám

pontok megsemmisülése a műalkotás struktúrájában 

is alapvető változásokhoz vezet. A regényvilág ha

tárai kitágulnak - az átfoghatat lan valóság művé

szi újrateremtésének lehetőségei szinte korlátlan

ná válnak, azáltal, hogy az iró lemond az "objek

tivitás” igényéről, tudomásul véve a világban le

játszódó változások követhetetlenségét, kiismerhe- 

t etlenségét.

Alapvetően átalakul a regény elbeszélő struk

túrája. Az iro világhoz való viszonyának gyökeres 

változása, a világ értelmezhetőségének problema

tikus volta az irói álláspont kizarolagossagát, 

"nitelességét” is megkérdőjelezi. Az Írónak nincs 

többé lehetősége a mindent tudó, mindent látó, 

mindenütt jelenlévő elbeszélő szerepében fellépni, 

maga is szinoe eltűnik az események sodrában, haijg- 

ja egy lesz a sok közül. A "mindentudás" poziciójá-

zik,
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nak feladásával uj viszony alakul ki az elbeszé

lő és az elbeszélés összefüggésében, melynek egyik 

legszembetűnőbb vonása a rögzített / elbeszélőhöz 

kötött/ nézőpont ’’elmozdulása”, a regényvilág 

belső átszerveződése. A szerzői jelenlét legköz

vetlenebb jegyeinek kiveszésével az elbeszélő rend

szer más elemei ’’aktivizálódnak”, hangsúlyeltoló

dás történik a regény műfajában eddig ismeretlen, 

uj formateremtő megoldások javára. Azáltal, hogy 

az iró - szilárd értékrend hiányában - elhárítja 

magától a ’’válogatás”, s ezáltal az itéletalko-
3

tás felelősségét is,

a mű szervezőerejeként funkcionálni. Az események 

ábrázolása helyett az élmények közvetítése válik 

elsődlegessé.

Uj dimenziók tárulnak fel, lehetővé válik a 

legkülönbözőbb nézőpontokból és korokból történő 

egyidejű ábrázolás, tér és idő kiszélesedik, ko

rok és helyszínek összefonódnak, egybemosódnak, 

a térben és időben távoleső események szinte egy

szerre élhetők át. A végtelenbe kitágított idő

pillanat újabb összefüggések felismeréséhez ve

zet, melyek egyfajta uj totalitás lehetőségét,

"az ellentétek egységes értelmezésének lehetősé

gét kínálják.”^ Mindezek eredménye gyakran egy

fajta mitologikus világkép létrejötte, az "itt”

az irói jelenlét megszűnik

4
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és az ’’ott", a mait és a jelen ellentétének elmo

sódása, történelem és mitosz összefonódása, konf

liktusok példázat jellege, események szimbólummá 

konc entrálódása.

Mig a XIX. századi realista regény világképe 

a hősök értékproblémáiból, s ezek cselekményszint- 

re vetített mozzanataiból, a konfliktusokból bont- 

aatók ki leginkább, addig a századiorauló és a XX. 

század e±ső évtizedeinek müveiben egyre inkább 

háttérbe szorul a hagyományos értelemben vett 

’’cselekmény" és " jellemábrázolás" .

A hős és a fabula strukturáló funkciója, amely 

biztosította a forma "organikusságát", csakúgy el

tűnik, mint a tér, idő és kauzalitás meghatározó 

szerepe. Az elbeszélés szemléletességének, zárt

ságának és kontinuitásának helyébe más értékkri- 

teriumok lépnek, amelyek mindenek előtt a forma- 

teremtéssel, a kompozicionális megoldásokkal, a

regény konstrukciós elveivel vannak összefiiggés- 

6hen.

Az események kronologikus sorrendjének fel

bontásával, a következetes cselekménybonyolitás 

hiányából adódóan a regényvilág töredékessé vá

lik, a lezáratlanság, részlegesség fragmentális 

jelleget kölcsönöz a műnek. Az iró hőseit sem a 

hagyományos módon ismerteti meg az olvasóval,
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hiszen a XX. század felismerései - elsősorban az

idő és a személyiség aj felfogása - alapján a 

művészek "mar tudják, hogy sem a személyiség sta

tikus leirásával, sem azzal, hogy alakjaik bizo

nyos helyzetekben tanúsított magatartását időrend

ben ábrázolják, nem képesek lélektanilag elfogad

ható módon meghatározni, hogy egy adott pillanat-
7ban mi is az ember." A hagyományos regény hőseivel 

szemben a modern regeny hőse a "tulajdonságok nél

küli ember", vagy olyan tulajdonságokkal felruhá

zott figura, melyek nem képeznek "zárt" individuu

mot. Elterjed az allegorikus, individuális voná

sokkal alig rendelkező hősök, gyakran csak "jelzés

szerű" alakok szerepeltetése.

E felismerések a regénytechnika szintjén is je

lentős változásokat hoznak - mindenek előtt a szi-

8

multanizmus, a montázs, a "tudatfolyam", a belső 

monológ alkalmazását. Megtörik a XIX. századi re

gényre jellemző stilusegység is, a modern regény 

egyik legszembetűnőbb jegye lesz a stilusplura- 

1izmus.

E vázlatosan ielsorolt, a regény megújítását 

szolgáló művészi törekvésekből fakadó, s elsősor

ban a műalkotás struktúráját érintő nehány vonást 

véljük felfedezni a XX. századi orosz avantgarde 

regeny egyik legkiválóbbikában, a "Meztelen év"- 

ben.
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FORRADALOM ÉS IRODALOM

/ A 20-as évek szovjet prózájáról /

A XIX. századi Klasszikus hagyományokkal való 

szakitás, a "normákkal" való szembeszegülés, az 

ujitás vágya nem csak a nyugat-európai un. "vál

ságregényekben" mutatható ki. Felfedezhető a szá

zadforduló, s a XX. század első évtizedeinek orosz 

prózairodalmában is, hiszen ez a korszak ugyanúgy 

"sorsforűulót" jelent az orosz művészet legtöbb 

területén.

A legradikálisabb változást - természetesen 

különböző eszmei-peétikdi alapokról - hirdető al-
9

kotok többsége az orosz avantgarde képviselői 

közül került ki - jonéhányuk munkássága méltány

talanul merült feledésbe.

Különös erővel jelentkezik ez a törekvés a 

forradalmat követő nehány év írodaliuáoan, amikor 

egy bizonyos történelmi sorsforduló közvetlen ta

pasztalata rendkivül élesen veti fel egy adott tör

ténelmi tény, esemény értelmezésének, értékelésé

nek, művészi megformálhatóságának kérdéseit. A leg

különbözőbb müfajbeli, stilisztikai, nyelvi stb. 

íisérletek, felfedezések, ujitások mutatják, hogy 

a 20-as évek alighanem mindmáig a szovjet irodalom 

legszinesebb, legizgalmasabb, s egyben legellent-
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mondásоsabb korszaka.

A forradalmat követő ’’kávéházi korszak” vers

hegemóniáját fokozatosan megtöri az újjászülető 

próza. Elbeszélések és kisregények, regénykisér- 

letek és "igazi” regények jelennek meg úgyszólván 

egyik napról a másikra, melyek már nem szorítha

tók a hagyományos műfaji keretek közé, s amelyek 

a későbbiekben az un. "experimentális próza" név

vel illetett uj irányzatot képviselik.

A legkülönbözőbb kísérletek is visszavezethe

tők arra a közös törekvésre, mely a kor csaknem 

minden Íróját jellemzi: megteremteni az uj kor

szaknak megfelelő kifejezésmódot, adekvát formát 

találva az ember és világ kapcsolatában jelentke

ző uj módozatoknak. A kor által létrehozott uj 

esztétikai feladat G. Belaja szavaival:мГОБОр1:ть

■M

10ос эпохе Г: зык о? .евслюционной эпохи".
A forradalom grandiózus eseményeinek hatása 

alatt a 20-as évek Íróinak nagy része /I.Babel,

L.Leonov, Vsz.Ivanov, J.Zamjatyin, A.Veszjolij, 

B.Pilnyak / az adott pillanatban - a forradalom 

lendületében, a polgárháború vérzivatarában - 

közvetlenül próbálja tükrözni a kor atmoszférá

ját, s ez a törekvés a művészi megformálásban is 

uj sajátosságokat teremt - műfaji, kompozicionális, 

stilisztikai szinten egyaránt.
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Mit jelent "művészet és valóság ilyen maxi-

Felkutatni a művészi megfor

málás olyan aj lehetőségeit, melyek alkalmasak a 

jelenségek egyidejű, több szempontból történő, 

ILözvetlen bemutatására, a kor jellegének megraga

dására. A pillanatról-pillanatra változó, forron

gó világ, a forradalom valósága már nem irható le, 

"mesélhető el" a hagyományos módon, és a történel

mi perspektíva hiánya az értékelést is megkérdője

lezi. Az eseményeket közvetlenül megélő iró nem 

lehet képes arra, hogy a jelenségekről egyértelmű 

Ítéletet mondjon, azokat meghatározott értékrend 

szerint rangsorolja, igy adva egyfajta szintetikus 

képet a világról. A jelenségek sokszínűségének, 

kaotikus voltának, ellentmondásosságának bemutatá

sára ezek más és más értékszempontú megközelítése 

adja a legtöbbet Ígérő lehetőséget, s az igy lét

rejövő “értékpoiifónia" határozza meg a mű leg

fontosabb tartalmi, szerkezeti, kompоzicionális- 

stilisztikai egységeinek sajátosságait.

Б korszak prózájának ualán legszembetűnőbb 

jellegzetessége a "nagyobb lélegzetű" műfajok 

háttérbe szorulása, a regény "metamorfózisa", a 

töredezett, fragmentális jellegű kispróza előre

törése f%ltünik a tradicionális szüzsé, az össze

függő cselekmény, az események között nincs jól

11
mális közelítése"?

i
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nyomon követhető időrendi és logikai összefüggés. 

Hiányoznak a hagyományos jellemek, hősök, a szerep

lők legtöbbször nem individualizáltak, cselekede

teik gyakran sem eszmeileg, sem lélektanilag nem 

motiváltak. A hangsúly legtöbbször a mü kompozi- 

cionális-stilisztikai elemeire helyeződik át.

A 10-es, 20-as évek alapvető változást hoznak 

az elbeszélő struktúra, azon belül is a stilus- 

szerkezet vonatkozásában. A forradalmat közvetle-

13

nül követő idők prózairodalma pedig olyan újszerű 

stilisztikai formációkat hoz létre, melyek még 

sokáig hatással lesznek a szovjet irodalom további 

fejlődésére. Átalakul a szerzői hang és a hősök 

viszonya, kiemelt szerepet kap az elbeszélő-hős 

nézőpontja és beszédmodora. Strukturaképző ténye

zővé válik a "népi hős*' beszéde, ami gyakran szin

te elnyomja, kiszorítja a szerzői hangot. Kivált

képp érvényes ez a 20-as évek első felének prózá

jára, hiszen a forradalom hatalmas tömegeket ’'len

dített mozgásba", az irodalomban is központi sze-

"népi hős", akirepet kap a tömeg, a nép, s a 

most már nem csak "objektuma", de szubjektuma is 

lesz az elbeszelesnek.

A szerzői elbeszélés és az ábrázolt közeg sze

replői hangjának közelítésé, az "idegen nézőpont

ra" való beállitottság elsősorban a szkaz-formában
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s annak különféle variáció iban^figyelhető meg. 

Mindez nem csupán a közvetlen bemutatás, az el

beszélés konkrétságának, aktualitásának érzekel- 

tetése erdőkében történik, de része annak az ál

talános törekvésnek is, mellnek legfontosabb cél

ja a művészi nyelv kifejezőbbé, intenziveDbé té

tele, egy meghatározott világlátás közvetlen nyel

vi szinten torténo érvényesitése.

Az "idegen beszédmodorra" orientáltság tartalmi 

szempontból is igen lényegesnek bizonyult. Létre

jöttét elsősorban az a törekvés motiválta, ami a 

környezete látásmódját, a dolgok megítélésének bi

zonyos rendszerét képviselő bőst allitott az el

beszélés középpontjába. ^^Mindemellett 

nyelv, nyelvjárások, tájjellegű kifejezések Köze

lebb hozzák, élőbbé teszik az elbeszélő személyi-r 

ségét, a "hic et nunc" érzését erősiui az intoná

ció, beszédmodor, a fonetikai sajátosságok hang

súlyozása. újjáéled a gogoli es leszkovi hagyo

mány, elsősorban stilisztikai módszereik.

A szkaz-forma mellett a stilus sokszínűségét, 

diszitettségét mutatják a műbe bekerülő publicisz

tikai, dokumentális, tudományos és folklór beté

tek, a költészet elemeinek felhasználása, a lirai 

betétek, a próza rltmizalására való törekvés. 

Mindez nem csak a nagyobo kxfejezoerőt szolgálja,

a beszélt

17
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hanem valójában a művészi anyag szervezésének e 

korra jellemző módját is jelenti. A fenti sajá

tosságok alapján ’’ornamentális prózának” neve

zett irányzat sok tekintetben változást hozott 

a próza poétikájának eddigi vizsgálati módszere

it illetően.

"Орнсыектализн - допольнительную нагрузку на 

речь, повышение её тона, в чем бы оно ни выражалось 

- в напряженности речи, ее украшении, подчеркивании, 
введении в речь стиховых принципов, сказа и пр. - 

следует рассматривать во первых, как явление пере
ходной эпохи в развитии литературы, причем не только 

русской"
A fokozott expresszivitásra való törekvés, а 

nyelvi, szemantikai, emocionális feszültség külön

böző módon történő erősitése mutatkozik meg a kor 

prózájára jellemző különleges konstrukciós eljá

rásokban. A müvek többségében fellelhető a montázs

technika, rendkivül gyakori a belső monológok és 

vezérmotivumok alkalmazása, s a legtöbb esetben 

mindez különleges lexikával és szintaxissal, töre

dékes, gyakran befejezetlen nyelvi konstrukciókkal 

egészül ki.

a forma, melynek elsődleges funkciója éppen a 

kor életérzésének, ritmusának közvetlen érzékel

tetése, így az eszme hordozójává, az értékek köz

vetítőjévé lép elő:



- 14 -

"Для авангардистов, следовательно, так же как и 

для их предшественников из раннего ’модерна’, 
форма была главньм в искусстве и носительницей 

художественной идеи."
А XX. század első évtizedei azonban nem csak

19

az alkotói gyakorlat területén noztak kimagasló 

eredményeket, de uj utat nyitottak az irodalom- 

elmélet fejlődésében is. Ami pedig a 10-es, 20-as 

évek orosz irodalmát illeti, elmondhatjuk, ritkán 

kapcsolódott össze ilyen szervesen az elmélet és 

a gyakorlat - hogy vitákban edződve, irányzatok és 

iskolák harcában, egymásnak ellentmondó koncepciók 

ütközésében máig is kivételes értékű teljesítmé

nyeket produkáljon.

A művészetek szinte mindegyikében jelentkező 

uj törekvések egyik közös vonása a múlt hagyomá

nyaival való - gyakran a legszélsőségesebb meg

nyilvánulási formákban jelentkező - radikális sza- 

kitás igénye. Kiváltképp érvényes ez а XIX. szá

zadi aagyományokkal szembeforduló avantgarde- 

jellegü törekvésekre, melyek sajátos megviiági- 

tást nyernek a kor elméleti kisérleteinek tükré

ben.

Az irodalom uj tendenciáinak egyik központi 

kérdésévé válik az irodalmi műalkotás un. "for

mai" oldala - a konstrukció, a kompozició, szüzsé,
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metrum stb. problémái. A széleskörű kutatások a 

forma problémáját ujszeru megvilágitásba helye

zik: "nem buroknak -cekinte-cték, hanem teljesség

nek, olyan киши.ét-dinamikus mozzanatnak, amely

önmagában, minden kölcsönösségi viszonyon kivül 
„20 Az orosz formalisták műhelyéből 

korszakos jelentőségű teoretikus munkák kerülnek 

ki - s máig is izgalmas olvasmányt nyújtó, "kí

sérleti" irodalom bontakozik ki e néhány év 

zseniális alkotóművészeinek tevékenysége nyomán. 

Elemzésünk során kísérletet teszünk B. Pilnyak 

művészetének ilyen szempontú megközeütésére is.

tartalmas.



■
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”AZ ENCIKLOPÉDIA EGY LAPJA”

/ A "Meztelen év” keletkezési körülményei és helye 

az életműben /

Nehéz Pilnyakról irni.
De a múló idő paradox munkát végez. Egy
re sűrűbb réteggel fedi el Pilnyak nyo
mait a filológus elől, de közben egyre 
élesebben Körvonalazza e furcsa, ismeret
len alkotás lényegét. Érdekuelenné hal
ványítja a műre telepedő körülményeket, 
a vádat es a védelmet. Jo is talán? hogy 
a körülményekről sok bizonytalant es ke
vés bizonyosat tudunk: magáért és magában 
beszélhet a mű.”

/ Sükösd Mihály /

A 20-as évek szovjet irodalmának vizsgálatakor 

kevés olyan alkotóval es alkotással találkozunk, 

akinek s amelynek egyértelmű helye, értékelése len

ne a korszák irodalomkritikájában. így is különös 

az a rendkívüli érdeklődés, ami a pilnyaki életmű

vet övezte, s amely az irót e kor egyik legtöbbet vi

tatott, müvei fogaotatásáu, megitélesét illetően pe

dig legellentmondásosabb alakjává avatta. A ma ku

tatójának azonban nem csak ezert izgalmas e bánya- 

tott sorsú író és életműve "közelébe férkőzni”, hi

szen szamunkra lényegesebb az a ma már vitathataulan 

tény, hogy alkotásaiban olyan tendenciák rajzolód

nak ki, melyek alapján A.Plaker éppen Pilnyak re

gényeit tekinti modellalkotónak az orosz avantgarde 

irodalomban.
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Б rendkívül bonyolult, s tulajdonképpen a mai 

napig feltáratlan, rendezetlen, átfogó pályaérté- 

kelést nélkülöző irói életművet igen nehéz lenne 

periodizálni, egymástól jól elkülöníthető / s mü

vekben mérhető / alkotói korszakokra osztani. En

nek oka nem csak az egyes életmű-darabok hiánya 

vagy éppen hiányos volta, de legalább ennyire meg

határozó az a fajta sajátosan "pilnyaki", egészen 

újszerű alkotói módszer, amely az eddig / többé- 

kevésbé / érvényes epikai kánonoknak nemcsak hogy 

ellentmond, de olyan egyedülállóan egyéni hangot 

teremt, amely - a korszak eléggé jellegzetes, több 

irói életművet rokonitó stilusformációinak sokasá

gában is - azonnal felismerhető, senki máséval ösz- 

sze nem téveszthető.

Első elbeszéléseiben megtalálhatjuk az előző 

irodalmi korszak tipikus jegyeit, elsősorban A. 

Belij, A.Remizov és J.Zamjatyin alkotói módszerei

nek sajátos átvételében, újszerű feldolgozásában.

De már ezek a korai, a természeti világ egyes jelen

ségeit megragadó, a létezés, a születés és halál ö- 

rök körforgásának fenségét és tragikumát egybe ötvö

ző, a természetes lét iránti végtelen vonzódásról 

tanúskodó; kis elbeszélések is / többek között a

"Целая жизнь", "Смертельное манит", "Год их жизни", 
"Смерти" / egy olyan ujtipusu világszemléletet:
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tükröznek, amely a későbbi, nagy óbb lélegzetű mü

vekben teljesedik ki, válik tisztán érzékelhetővé. 

Ezek egy része csaknem érintetlenül, legfeljebb 

némi változatatással bekerül a 20-as években szüle

tett alkotásokba is, melyek tudatosan vállalt töre

dékessége, kaotikussága, "kaleidoszkóp” jellege ne

héz helyzet elé állítja a kutatót, ha a műfaji meg

határozással kísérletezik. Pilnyak e módszere azon

ban korántsem puszta technikai fogás, hanem olyan 

újszerű alkotói elképzelés megvalósitása is egyben, 

melynek alapja - A.Flaker szavaival élve 

szonancia elve", a "realista formák tudatos destruk

ciója", a "struktúrák felnyitása", tehát olyan kon

strukciós eljárások előtérbe helyezése, amelyek vég

eredményben nem csak a pilnyaki, de az egész orosz 

avantgarde poétikájának lényegi elemeit alkotják.

Az 1917-es októberi forradalom olyan élményanya

got jelent az Írónak, amely minden ezután születő 

alkotásban közvetlenül bár vagy áttételesen, de fel

tétlenül jelen van. A forradalom, e világot érték

rendjéből kiforgató, teret-időt szétfeszítő robba

nás, megteremti a maga müformáját, az un. "kísérle

ti regényt", melynek legtisztább, legjellemzőbb pél-

a "disz-

dája a szinte még a forradalom napjaioan született 

"Meztelen év", maja a későbbi korszak nagy müve, a 

"Gépek es farkasok" уолки'У ./„ ...ашины :I

I
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A 20-as években azután egymást követi* a leg

különbözőbb műfajú alkotások / elbeszélések, kis

regények, regények, utinaplók stb./, melyeket 1929- 

ben már mint nyolc kötetből álló sorozatot jelen

tetnek meg. Az 1926-ban kiadott "Повесть непогашен

ной луны", valamint az 1929-ben külföldön publikált 

"Красное дерево" azonban olyan vihart kavar az iró 

körül, amely végül is haláláig nem csitul el, 

nak ellenére, hogy a j50-as években több, a szocia

lista átalakulást igenlő, de gyakran a sematizmus 

jegyeit magán viselő regényt is ir / "Волга впадает 

в Каспийское море", "Созревание плодов", "Соляной 

амбар" з1;Ъ д
Alig két évtizedre tehető irodalmi munkásságának 

azonban mind a mai napig legnépszerűbb és legtöbb

ször idézett müve a "Meztelen év", Szilágyi Ákos 

szavaival "a forradalom fantasztikus enciklopédiá

jának egy lapja". A pilnyaki életművel foglalkozó 

kutatók annak ellenére, hogy a regény megítélése 

körül kibontakozó vitákban gyakran a legellentéte

sebb álláspontot képviselik - néhányan a regénymü- 

faj megújulási lehetőségeit látják benne, mások 

éppen a műfaj széthullásának , bomlásának bizonyí

tékaként kezelik - egyben azonos véleményen vannak: 

hogy a "Meztelen év" megjelenése korszakhatárt je

lent a szovjet irodalom fejlődésében, s a regény

an-
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alapos elemzése, sajátosságainak feltárása hozzá- 

segit a kor prózája néhány alapvető vonásának, leg

lényegesebb tendenciáinak megvilágirásához.



- 21 -

II'.

A MŰFAJRÓL

A "Meztelen év" rendhagyó regény. Ahhoz, hogy e 

kijelentés megfelelő értelmet is nyerjen, mindenek 

előtt a műfaj prohlémájáhól kell kiindulnunk. Mint 

a századiorauló idején csaknem minden műfaj, igy a 

regény is alapvető átalakuláson megy keresztül, J.

Tinyanov szavaival: egyre kevésbé "érvényesül a mű

faj azonosságának érzete".1 Szinte lehetetlen olyan 

11 statikus meghatározást adni, amely a műfaj vala

mennyi jelenségét magába foglalja: a műfaj áthelye-
2ződések utján fejlődik." Legszembetűnőbb a prózai 

műfajok határainak eltolódása, meghatározó jegyeik 

változása. Ily módon a regény műfaji sajátosságai

nak kijelölése is nehézségekbe ütközik, ha mint 

statikus rendszert, nem pedig mint dinamikus kon

strukciót vizsgáljuk. A konstrukció fogalmát az 

A. Flaker-i értelemben használjuk:

"Az avantgarde irányzat meghonositja az iroda

lomban azt a tudatot, amely az irodalmi mü

vet konstrukcióként fogja föl. Elveti a mime- 

tizmust, a realizmus által kifejlesztett szo

ciálpszichológiai változatot éppúgy, mint a 

kifejezetten pszichológiait, amelyet az európai 

modernizmus poszt-realista formációi alakitottak 

bei, s igy az avantgarde formációba ,szükeDb értelem-
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ben pl. csak azokat az asszociativ-monolo- 

gikus prózai müveket sorolhatjuk, amelyek 

gyökerében szakítanak a pszichológiai mime- 

tizmussal, s csakis saját konstruktiv ele

meiket valósítják meg, mint ahogy pl. Joyce

Ulyssese esetében tapasztaljuk annak a klasz-
„3szikus eposzokhoz való viszonyában.

Pilnyak regénye, egy átmeneti korszak produk

tuma, szüdségképpen magán viseli e változás leg

fontosabb jegyeit, s újszerű ’’konstrukciós elvé

vel" - amely egyben egy "uj valóságanyagból" is 

építkezik,- a műfaj eddig ismeretlen válfaját hoz

za létre. A "konstruktív tényezők" és az "anyag" 

kapcsolatának újszerűsége mutatkozik meg egy olyan 

struktúra létrejöttében, mely modellértékűnek te

kinthető a korai szovjet, un. avantgarde-próza vo

nulatában.

A pilnyaki regénymodell elemzésekor A.Flaker 

az orosz avantgarde fogalmi körülhatárolásából in

dul ki. Hangsúlyozza az irányzat be nem fejezett, 

nyilt struktúrák felé váló orientáltságát, az e- 

redmény helyett a folyamat, állítás helyett a ta

gadás előtérbe áilitását, - s mindezek következté

ben - uj prózai konstrukciók kialakulását. Ezen 

uj prózai konstrukciók legfontosabb elemének éppen 

a struktúra nyitottságát / szemben a hagyományos,
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elsősorban а XIX. századi műalkotások r,zárt rend

szerével /, egy olyan modell megteremtésére irányu

ló törekvést tart, melynek viszonylatrendszereioen 

a többértelműség és többértéküség dominál: amely 

alkalmas arra, hogy "egy uj világszemléletet ne

csak a müvek tartalmi rendszerében fejezzen ki,ha
ngnem a kommunikativ struktúrák rendszerében is.

A "nyitottság" és "dinamizmus" válik a Pxlnyak 

által is képviselt uj prózai konstrukció leglénye

gesebb elemévé, melyek segítségével sajátos, "po- 

lifonikus" világmodell épitésére nyilik lehetőség. 

Mivel a kor irodalomteoretikusainak megállapításai 

szerint is "a műalkotás egysége nem zárt és szim

metrikus egész, hanem dinamikusan kibomló integ-
„5 , alkalmas olyan világértelmezés megfogal

mazásába, amely maga is dinamikusan változó, több

ért elmü.

B. Pilnyak a diszharmonikus világ sajátos mo

delljét építi, olyan konstrukciót, ahol az "egész" 

darabokból, össze nem illő töredékekből áll. Nem 

rendezi, s nem rangsorolja ezeket, hiszen éppen a 

dehierarohizáltság - amely U. Eco szerint "nem vég

zetes es helyrehozhatatlan rendezetlenség, nem min

den rendteremtő lehetőség csődje, hanem termékeny 

rendezetlenség"^- biztosítja az alkotás nyitottsá

gát, töDb szinten történő értelmezhetőséget. A

ritás
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regény meghatározott szemantikai egységei más és 

más kontextusba kerülve egyforma érvényességgel 

kinálnak más és más értelmezési lehetőséget, s 

világítják meg több oldalról ugyanazt a "főtémát", 

melyet maga a cim is jelöl, a 19-es évet, a forra

dalom Oroszországát.

A "Meztelen év"-ben tehát olyan polifonikus re

gény struktúrával van dolgunk, ahol a különböző vi

láglátási szempontokat sem a "jellemek rendszeré

ben", sem "összefüggő cselekménysorban" nem tudjuk 

kimutatni. A cselekmény töredékes, látszólag össze

függéstelen történetek darabkáiból áll össze, a hős 

megformálása pedig másodlagossá válik a regény e- 

gyéb elemeivel szemben. Mindkettő alárendelődik az 

irói koncepció lényegi mozzanatának, a mü jelentés

beli többszólamusága biztosításának, melynek során 

a konstrukciós eljárások lépnek elő elsődlegessé. 

Ezért nem lehet a műnek egyféleképpen értelmezhető 

"eszmei tartalma", ezért nem vezethető le egyértel

műen az "irói állásioglalás", s ebből adódik a re

gény interpretációjával kapcsolatos legtöbb félre

értés, félreértelmezés. Az említett kategóriák al

kalmazhatósága is megkérdőjeleződik, a pilnyaki 

felfogásban érvényüket vesztik e fogalmak, /vö. 

a formalisták azon tézisei, miszerint az un. 

ologikum" is részé a művészi anyagnak./

I"ide-
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»»'...az avantgarde iró éppen nem a társadalmi 

viszonyok világát kutatja alakjain keresztül, 

nem a ’világérzést * fejezi ki úgy, ahogy azt 

a lirai költői szubjektum átéli, s elsősorban 

nem azért alkotja a maga strukturált, hogy a 

társadalomban észlelhető morális és etikai á- 

ramlatokat értékelje, hanem tudatosan, vagy ke

vésbé oudatosan konstruálja /A.F. kiemelése/ 

azt a modellt, amely éppen a maga konstrukci

ójával - gyakrabban közvetve, semmint közvet

lenül - fejezi ki a szerzőnek a világhoz való 

viszonyát, de egyúttal beavatkozását is világ

képünk kialakitásáoa.

Ennek megfelelően a "Meztelen ev" c. regény vi

lágképének elemzésekor a forradalom értelmezésének, 

a forradalomhoz való viszony kifejezésének / szeman

tikai, kompozicionális, stilisztikai / többszintű

ségéből xnöulunk ki, s ennek függvényében vizsgál

juk a regény struktúrájának sajátosságait is.

„7

Az avantgarde-regény strukturális sajátosságait 

tekintve mindenek előtt a "művészi teljesség" új

szerű értelmezését vesszük alapul, mely szerint a 

műalkotás a mindent átfogni, felmutatni, teremteni 

akaró művészi szándék egy megnyilvánulása, résklet,
í

töredék, vázlat. A művészi teljesség nem azonojs 

többé a mű "lezártságával", "befejezettségével" -



- 26 -

a müalkotásegyé-

niség önállótlanságára, véletlenszerűségére, válto

zat jellegére kerül át a hangsúly, 

strakció "nyitottsága” elsősorban a művész azon 

törekvéséből fakad, hogy a műalkotást mint az elet 

"egyenes folytatását”, nem pedig "visszatükrözését” 

"ábrázolását” tekintse az olvasó, a továbbépités, a 

lehetséges kombinációkkal való játék teljes jogával 

teremtse meg az önmaga által érvényesnek tartott
CL

"müegészet”. Ily módon Pilnyak által képviselt po

étikai elv - szemben állva a hagyományos epikus nor

mákkal - a műalkotás viszonylagosságát, befejezet- 

lenségét hangsúlyozza, ahogy ezt maga Pilnyak - ha 

kissé végletesen is - megfogalmazza a "Három testvér”

/ "Три брата" /с. elbeszélésének végén:

"Здесь я кончаю свой рассказ. Дело в том, что 

если искусство все, что я взял из жизни и слил 

в слова, как это есть для меня, то каждый расс
каз бесконечен, как беспредельна жизнь."9 

Végsősoron ezzel magyarázható a mű tudatosan vállalt 

töredékessege, kaleidoszkóp-jellege, mozaik-szerű

sége. A.Voronszkij, Pilnyak egyik iegértőbb kriti

kusa erről igy ir:

"Он весь из кусочков, а часто эдо - записная 

книжка художника. Самая разбросанность, рас- 

колотость стиля, перебивка тем как нельзя

vallja az avantgarde-müvész.

„8 A pilnyaki kon-
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лучше подходят к этому жадному стремлению за 

все ухватиться, все передать, хотя бы в сыром 

виде."^
A látszólag önálló életet élő töredéket azonban 

meghatározott, racionális szerkesztés eredménye

képp kerülnek egymás mellé a legkülönbözőbb kompo

zicionális eljárások alkalmazasavai, melyet: funk

ciójára a későbbiekben még visszatérünk. E tudatos 

szerkesztést már a regény fejezetekre bontása is 

tükrözi - szokatlanul erősen hangsúlyozott sorren

diségével, egyértelmű elnevezésekkel, s a fejeze

tek további tagolásával* A szigorú felépités, az 

arányok érzékeltetése, maga az elrendezés is mu

tatja, mennyire fontosnak tartja a szerző a ’’kon

strukciót", s hogyan válik e látszólag "formai” 

elem az egész mü "tartalmi" szempontból is lénye

ges elemévé.11

Mindebből következik, hogy Piinyak regenye is 

- а XX. szazad elejének avantgarde-prózakisérlete- 

ihez hasonlóan - elsősorban a cselekmény s a jel

lemábrázolás terén hozott gyökeres változást a 

XIX. szazad orosz prózájához kepest. összefüggő, 

logikus cselekménybonyolitás, egységes térdimenzió 

hiányában, az iró összefogó, ;"hiánypótló", kiegé

szítő kommentárjai nélkül az epizódok, cselekmény- 

töredékek látszólag véletlenszerűen, esetlegesen

!
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kerülnek egymás mellé. Az esemenyek közötti kapcso

latot, az összefüggések hálózatának érzékeltetésé

re a hagyományos irói eszközök már nem alkalmasak 

- funkciójukat más, elsősoroan a regény konstruk

ció-jellegét nagsuiyozó elemek és eljárások veszik 

at. A köveikezokDen ezekre terünk ki.

Az A.Fiaker által analitikus-Konstruktiv eljá

rásmódnak nevezett, jellegzetesen avantgarde re- 

gényszervezői eljárás eisősorhan az ugyanarra a 

tárgyra irányuló elterö nézőponook "lemezueleni- 

tésén" alapul. Ezz- össz-angu n kerülne^ egymás 

mellé a különböző tematikus részek, melyek a ha

gyományos cselekménnyel szemben nem egy történet, 

esemény vagy eseménysorozat leirását /bemutatását/ 

szolgálják, hanem egy adott nézőpont, egy meghatá

rozott értékorientációju világszemlélet érvényesi- 

tését a szerzőnek elengedhetetlen tézis-antitézis 

konstrukció felállításához. A tematikus egységek 

összekapcsolása és ellenpontozása következtében 

jól körülhatárolhatok azok az aspektusok, amelyek

ből más és más megvilágításba kerül ugyanaz a tárgy, 

más és más szempont szerint értelmezhető az adott 

összefüggés.

Pilnyak a különböző világlátási módokat legin

kább bizonyos "létf rmákhoz" köti, amelyek ugyan

akkor valamilyen "kuitürmödé 11" /I.VerŐ/12 adott
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közösségben, vagy személtekben történő megformá

lását is feltételezik. A regény tematikus egységei 

is e szerint az elv szerint kapcsolódnak, /és épül

nek fel maguk is/, s az egységes cselekmény helyét 

a különböző létformákhoz kötött világlátási módból, 

létezésélményből "levezetett", s azt a történés 

szintjén is illusztráló epizódok veszik át.

A történelmi sorsfordulók idején, válság-korsza

kokban különösen érvényes az az irói elgondolás, 

miszerint a kor "metszetét" adva képet lehet for

málni a világról, amelyben a hagyományos értékrend 

felbomlásával és az uj hiányában a legkülönbözőbb 

eszmék kerülnek felszinre, élnek egymás mellett, s 

adják a pillanat sajátos, sokszinü, megismételhe

tetlen világát. Erre utal J.Zamjatyin kijelentése is:

"Революцию нельзя взять сюжетом в эпоху течения ее", 

amely megkérdőjelezi е világ leirhatóságát, cselek

mény szintjén történő rögzithetőségét, s amelyet a 

20-as évek Íróinak jó része saját poétikai alapel

vének is tekintett. A forradalom és a polgárháború 

közvetlen valósága a kapcsolatok, összefüggések, 

ellentmondások olyan szövevényét adja, melynek "el

rendezésére" még nem vállalkozhatnak a kor irói, cél

juk a pillanat rögzítése, a lehetőségek felvillan

tása, a kor "szellemének" megragadása. Ezért a 

történetmozzanatok nem egy leírható történei; részecs-
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kéit, darabjait jelentik, hanem a történés, az 

élet különnemű darabjait, töredékeit - " a kor

szak óriási, fantasztikus lendülete lerombolta az 

életi ormát, hogy a lét kérdéseit tegye fel” 

lyek egy adott történelmi pillanatban összesürü- 

södve más és más megvilágitásban mutatják ugyanazt 

a valóságot, az 1919-es év rendkívüli feszültségek

kel telitett, ellentmondásos világát.

13— me-

A regény "Bevezetés"-e sajátos előhang, mely a 

mü egészének eszmerendszerét, az alkalmazott mű

vészi eljárásmódok sokszínűségét előlegzi - fel

villantva néhány elemet a mü tematikus vonulatai

ból, összetett szimbólumrendszeréből, alapvető ve- 

zérmotivurnáiból. Egy történelmi-jellegű panoráma 

vázlata a cselekményszinhelyekről / "Ordinyin-Vá- 

ros"/, s egy másik, időn és téren kivül eső "esz

mei színhely" első térképe /"Kina-Város"/ adja e 

rész két alapegységét. A mottóul választott idéze

tek is e kétpólusosságot hangsúlyozzák a regény 

egészét átszövő, az irói világlátás sajátosságá

ból fakadó kettősség első megformálásaként.

A "Bevezetés" egyetlen rögzitett elemévé Ordi- 

nyin-Várost, a regény egyik szinhelyét teszi meg 

az iro - olyan tengellyé, amely maga köre fogja az 

exponált gondolatok legkülönbözőbb megformálási mó

dokba öntött, tárgyiasitott változatait. A város
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múltjába bepillantást engedő néhány oldalas "le

írás" azonban távolról sem a hagyományos expozí

ció alapozo-magyarázo, cselekmény -indító funk

ciójának felei meg, nem egyfajta előtörténet, ha

nem olyan "metszet", mely a tér egy pontjáre vetí

tett, a különoöző történelmi idősíkokat sűrítő 

pillanat kimerevítésével egy világ / a Vámos!/ be- 

mutacásának lehetőségeit tömöríti. A regény rend

kívül összetett beiső struktúráját mintázza e do

kumentumokból, esemeny-részletekbol, idézetekből, 

utcai feliratokból megkomponált, valóban "ornamen- 

tális" szöveg, a regeny nem történetelvü, diszhar

monikus kompozíciójának, polifonikus szerkesztett- 

ségéneK megfelelően.

a történelmi korok egymásra rétegzettségét, 

múlt és jelen elszakithatatlanságát a szövegkon

strukció több eleme is jelzi, legszembetűnőbb je

gyei azonban a narráció sajátosságaiban fedezhetők 

fel, különös tekintettel a szokatlan elbeszélői 

pozícióra. Mivel Pilnyak aiKOuói modszéének egyik 

legfontosabb eleméről van szó, itt térünk ki rész

letesebben a regény egészet, ezen belül a "Beveze

tést" is jellemző ujszeru elbeszelő-rorma néhány 

vonására.
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AZ '’ELBESZÉLŐ'* ÉS AZ "ELBESZÉLÉS”

A bevezetőben néhány mondat erejéig utaltunk a 

ZZ. századi "modern-regény" elbeszélő-struktúrájá

nak sajátosságaira, különös tekintettel az elbeszé

lő funkciójának alakulására. Az elbeszélő és a be

mutatott világ kapcsolatának sokszínűsége, az el

beszélői nézőpontok változatossága olyan uj lehe

tőségeket teremt a mü felépítésében, melyek bizto

sítják a regényvilág szemantikai rétegzettségét, 

polifóniáját. Különös hangsúlyt kap ez a tendencia 

a 20-as évek orosz prózairodalmában, az elbeszélő 

műfajok csaknem mindegyikében - melynek egyik leg

szemléletesebb példája éppen a "Meztelen év".

A regény az elbeszélői nézőpontok állandó vál

togatására épit. A rögzített elbeszélői poziciót 

a látószögek sokasága, az egységes szemléletet 

/melyet a változatlan szerzői állásfoglalás kép

viselt/ az értelmezési lehetőségek polifóniája 

váltja fel. "Az elbeszélő funkeióváltásai"-ról Ír

va Thomka Beáta megállapítja: "A rögzített narrá- 

tori helyzet feladása nélkül a kompoziciós lehetősé

gek sem szaporodhattak volna meg és nem jöhetett 

volna létre az a sajátos polifónia, amelyben érté

kek és valóságmetszetek, alakok és eszmék sokhangu 

párbeszéde megszólalhat. /.../ A kompozíció poéti-



- 33 -

tikára a nézőpontot a kompozíció, az eszmevilág,

a nyelvi rétegződés, a térbeli-időbeli koordiná-
„14ták és a pszichológia vetületében tárgyalja, 

-túlnyak elbeszélője hol kívülálló, hol benn

fentes, col tanú hol résztvevő, gunyorosan leke

zelő, vagy éppen fennkölten magasztaló. Az elbe

szélői pozíciók szokatlanul szeles skáláját játssza 

végig az iro, s a gyakori nézőpontváltás különleges, 

újszerű dinamikát kölcsönöz a műnek. Újszerűén hat 

a szerzői pozició fikcionálása is, csakúgy mint az 

elbeszélőtől függetlenített, szinte ’’regényen ki- 

vüli" megjegyzések beépítése.

Az összefüggések megláttatása, múlt es jelen 

kapcsolatának felismertetése érdekében a szerzői 

eloeszélo gyakran ponrositó, magyarázó megjegyzé

seket fűz a szöveghez:

"На кремлевских городских вооотах надписано 
было' /теперь уничтожено/../' /35/

"- двести лет /прадед, дед, отец, сын, внук 
правнук/ на одном месте, в соляных рядах 
/теперь уничтожены/ на торговой площади 
/теперь Красная/, - каждый день стояли за 
прилавком/.." /зб/

A szerzői elbeszélő regényvilágon belüliségét mu

tatja a szerzői lábjegyzetek bevonása a mű fiktiv 

rendszerébe. / A szerző ’’ismeri”, s lábjegyzetben 

közli az egyik szereplő versének utolsó szakaszait

3zze_ párhuzamosan eg^sajátos alkotói módszer alkal

mazására is lehetőség nyílik: eredetileg nem fiktiv

/
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természetű anyagok /pl. dokumentumok/ fikcioná- 

lása, beillesztése a regény szövetébe, vagy az 

olyan belső idézés, mely az eredetileg fiktiv ter

mészetű anyagot tényszerüsiti. / Az egyik mottó 

pl. a műben szereplő idézet idézete./.

A tények és a fikció ilyen megváltozott kapcsola

ta alapvetően a regény szemleletéből fakad. A ti- 

nyanovi értelemben vett "dinamikus nyelvi konstruk

ció" létrejötte az "anyag" újfajta feldolgozásának, 

egy még nem automatizálódott, ennél fogva rugalmas 

es újszerű regénystruktúra kiépítésének, a megfele

lő poétikai eljárások alkalmazásának eredménye. Az 

elbeszélő regénybeli státusának ujjáértelme zése is 

ezzel hozható összefüggésbe, mivel a "cselekmény

hez viszonyított külső és belső elbeszélői helyze

tek cserélgetése, a belőle eredő szólamváltogatások, 

nézopnntcserék és a látószög fluktuálása az elbe

szélői kompetencia kiterjesztését vonta maga után.

A közvetlen szerzői elbeszélés sem egységes. A kö

vetkezetes cselekménybonyolitás hiánya, az állandó 

nézőpontváltás, az elbeszélők sokasága, az idősikok 

keveredése "variálja" magát a szerzői hangot is. 

így az nem csak egy hang lesz a regeny hangjai kö

zül, de maga is változik, aszeint, milyen környezet

ben, funkcióban jelenik meg.

Különleges szerephez jut az elbeszelo-tecbnika

„15
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egy másik, a 20-as évek irodalmában igen elterjedt 

változata, a szkaz-forma, a bahtyini oerminológia 

szerint a "mindennapi szóbeli elbeszélés különféle 

formáinak stilizaciója".^b 

cioja az elbeszélés konkrétságának, "itt és most" 

jellegének növelése, az elbeszélő valamilyen jelleg

zetes tulajaonságának kiemelése- egyéni ceszédmodo- 

rának, különleges kiejtésének, esetleges hibás szó- 

használatának érzékeltetésével, a beszélt nyelvi in

tonáció alkalmazásával. A "Bevezetés"-ben elhelye

zett kis betéttörténet jól példázza az élőbeszéd

imitáció lehetőségeit: az iró egy olyan elbeszélő

nek adja át rövid időre a szót, aki a szemtanú né

zőpontjából, a maga izes beszédével / mely mögött 

mozdulatait, mimikáját is felfedezni véljük /,kel

ti életre az eseményeket. Ehhez igazodik a szöveg 

tagolása, a mondatszerkesztés, a beszélt nyelvi in

tonáció visszaadása is:

A műben betöltött funk-

"События в городе бывали редки, и если слу
чались комеражи вроде следующего:

Мишка Цвелев - слесарев - с акцизниковым 
сыном Ипполиткой привязали мышь за хвост и 
играли с нею возле дома, а по улице проходил 
зарецкий сумашедший Ермил-кривой и - давай в 
окна камнями садить. Цвелев - слесарь - на него 
с топором. Он топор отнял. Прибежали пожарные,
- он на пожарных с топором; пожарные - теку. 
Один околоточный Бабочкин справился: Мишку по
том три дня драли, - 
если случались такие комеражи, 
полгода об этом говорил."' /38/

то весь город
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A stilizáció, a beszélt és Írott nyelv sajá

tosságaira épitő poétikai eljárásmódok sokszínű

sége a mű stilusfakturájának egyik legszembetűnőbb 

vonása. A beszélt nyelv sajátosságainak felidézése 

mellett a szkaz-forma variációi /a két közlésforma 

átmeneti típusain keresztül//búcsúlevél, cégfelira

tok/ az írott, gyakran nem is irodalmi nyelv alkal

mazására is bőven találunk példát /krónika, okirat, 

számla stb./ A nyelvi szintek rétegződését még to

vább bonyolítja a grafikai kiemelések /írásjelek, 

kurzív, kis és nagy betűk, bekezdések, elhallgatá

sok stb./ egész sora, az ismétlések rendszere.

Mindezek alapján világossá válik, hogy Ordinyin- 

Város története nem a hagyományos módon leirt tör

ténet: az időbeli linearitás felbontásával, a tör

ténelmi események történelmen kívüli összefüggésbe 

helyezésével, a tér feldarabolásával, a különböző 

elbeszélői szempontok érvényesitesével a "leírás" 

és "ábrázolás" helyét a megjelenítés, a feleleve

nítés, a megragadás veszi at, a világ "reproduk- 

ciáját" a világ "produkciója", különleges ujjá- 

termtése váltja fel. A regényvilág dinamikája nem 

az események váltakozásából vagy a dialógusok per- 

géséből ered /e részt a minimális cselekmény s a 

dialógusok csaknem teljes hiánya jellemzi/, hanem 

a megformálás egy eb sajátosságaiból, melyek magát
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a le Írást is elevenné, dinamikussá teszik. A regény 

hagyományos rendezőelveinek transzformációja - Pil- 

nyqic esetében is - egy ujtipusu világlátásra vezet

hető vissza. Ordinyin-város bemutatásával az iró 

nem elsősorban a múlt és a jelen eseményeit rögzíti 

hanem olyan "pillanatfelvételt" készít, mely muloat 

jelent es jövőt egyetlen pontba zsugorítva az "örö

kös jelenlét" és a "jelen örökkévalósága" érzését 

kelti. Történelmi események, dátumok vegyülnek a 

történelem előtti idők mitikus történéseivel, a je

len történelmi valóságának elemei montírozódnak, 

kopirozounak egyoe a történelmen kívüli világ ri

tuálékban megjelenített formáival. /1. Ordinyin 

Szilveszter érsek a "Nagy-Oroszország, az Egyház 

és a Forradalom története" c. müvének részletét!/

a maga "örökös jelenvalóságával" 

nem puszta háttér az eseményekhez, de cselekvő je

lenlét is:

A természet

Лес иной раз гогочет и стонет, иными ле
тами горит. Проселки, - пользут-вьются про
селки кривою нитью, без конца, без начала. 
Иному тоскливо идти, хочет пройти попрямее - 
свернет, проплутает, вернется на прежнее 
место!..." / 45 /

• • •

A természet a világ formáló ereje, rombol és épít, 

akárcsak maga a történelem. Nem véletlenül vegyül

nek a természet hangjai közé a "történelem hangjai":

"И теперешняя песня в метели:
- Метель. Сосны. Поляна. Страхи. -
- Шоояя, шо-ояя, шооояяя
- Гвииуу, гаауу, гвиииууу, гвииииуууу, гааауу.

• • •
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И:
- Гла-вбумм!
- Гла-вбумм!!
- Гу-вуз! Гуу-вууз!
- Шоооя, гвииуу, гаааууу
- Гла-вбуммм!!.

• •
• • •

/46/
Ordingin-Város a forradalom eseményeinek metszés

pontja, halálra Ítélt és újjászülető világok, tra

gikus és komikus fénybe állított életek és halálok 

színhelye. Kupecek és hercegek, bolsevikok és anar

chisták, parasztok és katonák volt es jelen világa 

- a forradalom reflektorfényében. A helyszín - a 

világról alkotott elképzelések, eszmék "csatatere" 

is egyben, melyek igazi "ütközete" a regény egyéb 

fejezeteiben követhető nyomon.

A "Bevezetés" másik "helyszíne" már e látszat- 

realitást is feladja, gondolati elvonatkoztatás e- 

redménye, képlet. А "К1па-Уагоз"/"Китай-Город" / a 

megkövesedett, pusztulásra ítélt világ, a mozdulat

lanság jelképe - a Nagy Kínai Fal mögötti Mennyei 

Birodalom szimbolikus jelenléte e világban. Kelet 

és Nyugat szembeállítása itt a mozgalmasság es át

láthatóság, s végsősoron az eleven eletet jelképe

ző Europa elsőhbségét hozza, a néma es kiismerhe

tetlen, pusztitó-pusztuló Ázsiával szemben. A "Ki

na-Város" - regényben többször megjelenő - motívu

ma azonban olyan képi illusztráció az iro meghatá

rozott téziseihez, mely csak a regény egyéb elemei

hez való Kötődésében nyeri el "végső" értelmét.
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Az itt felvázolt bárom variáció is a már emlitetr 

jelentéstartalom változatait képviseli, módositva 

is azokat:

1. a moszkvai kemény kalapos, aktatáskás, mate

riális jólétével kérkedő, nappali világgal 

szembeállított éjszakai "Kina-Város”,

2. a nyizsnyij-novgorodi, Makarje-menti, szep

temberi látszat-gazaagsággal szembeállított, 

novemberi némaság es pus ztaság”Kina-Varosa',’

3. a polgárháborúban tönkretett, elpusztult a- 

célgyár mögül "kivigyorgó" Kina.

E motivumsorhoz közvetlenül kapcsolódik a ké

sőbbi "ellentézis” - a bolsevikok akaraterejét es 

elszántságát megtestesítő Araip Arhipov villanás

nyi megjelenítésével:

" - Вре-ошь! Вре-оошь! - и это не истерически, 
а быть может, разве холодной злобой, со стисну
тыми скулами. - Это Архип Архипов." /47/

A T,BevezetesM uiolsó mozzanataként; a szerző nél

külözhetetlen megjegyzése” / "Необходимое примечание"/ 

már a regény "Tárgyalásának” néhány tézisét eiő- 

íegzi.

Mig a "Bevezetés” egy kereskedő-dinasztia szét

hullásának vázlatos kepét adja - s le is zárja egy

ben utolsó képviselőjének, Donat Ratcsinnak halá

lával,- aduig a "Tárgyalás”/"Изложение"

különböző alakok áltál jelzett xétformak sokaságát

jeleniti meg.

/ a
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A forradalom minu mindent elsöprő elementáris 

его, mint a világot felforgató, a hagyományos élet

módot, az örökérvényűnek vélt értékeket, az egyéni 

és közösségi lét megszokott formáit megsemmisítő 

vihar jelenik meg a regényben. Az e részben felso

rakoztatott létformák is e kaotikus, forrongó vi

lág egy-egy elemét, a változás meghatározott szint

jeit testesítik meg és a világhoz való viszony leg

különbözőbb módozatait reprezentálják. E létformák

hoz kapcsolódó alakok funkciójának, az általuk kép

viselt létélmény elemzése előtt feltétlenül ki kell 

térnünk azokra a módszerekre, melyek alapján Pilnyak 

megalkotja "hőseit".

A "JELLEMEKRŐL"

Már a "Meztelen év"-et megelőző rövidebb prózai 

müvek is azt mutatják, hogy Pilnyak számára nem a 

személyiség teljessége, nem a hősök sorsa, "élet

útja" a döntő, hanem egy bizonyos létélmény, a sze

mélyiség egy állapotának megragadása. Szereplőinek

sorsa csak abban az összefüggésben érdekes, mikor
оaz általuk megélt léthelyzet egyfajta létálla^rfctá 

transzformálódik, mikor cselekedeteik, gondolataik 

egy maghatározott világlátás attribútumainak tekint

hetők. Ez a módszer sok tekintetben kapcsolódik a 

századforduló, és az azt követő évek nyugat-európai
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regényirodalmában megfigyelhető változásokhoz: min

denekelőtt "létélményre-orientáltsága", s az alakok 

megformálásában alkalmazott újszerű poétikai eljá

rások révén.

A XX. szazad első évtizedeinek regényében a hős 

nem személyiség, nem "totalitás" többé, nincs egye

di tulajdonságokból épült személyiségképlete, maga 

is része a változó, széthulló világnak, "varacio 

egy témára", "benelyettesithető modell". Sem külle

mének leírásában, sem belső világának feltárásában 

nem törekszik arra az iró, bogy a személyiség egy

ségét es egyediségét hangsúlyozza, ellenkezőleg, o- 

lyan viszonylatrendszerbe helyezi, melyben sokkal 

inkább a hős "séma", "prototipus-jellege" dominál. 

Nem véletlen, hogy az avantgarae egyik legkedvel- 

teob módszere különböző művészi rendszerek felidé

zése - többnyire polemikus jelleggel, már"megfor— 

máit" irodalmi hősök uj életre keltése, az általuk 

képviselt "modell" újszerű kitöltése, de mindenkép

pen - gyakran még az elnevezéssel is, - a modell- 

ertéküséget hangsúlyozva. A hősök cselekedetei, 

közvetlen es közvetett megnyilvánulásai is ebben az 

összefüggésben nyerik el végső értelmüket, nem a 

hős önfejlődésének egy stádiumát reprezentálják,
j

hanem úgy szemlélődnek, mint az iró által felmuta

tott lehetőségek valamely változata, vagy az ahhoz
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vezető at egyik lépcsőfoka.

Pilnyak regényében is e lehetőségek, a változa

tok / a virág szemleletének, értelmezésének, átélé

sének változatai / hívják eletre magát a hőst, a- 

dott modellre Konstruálja őt az iró, nem személyi

séget teremt / s ezáltal nem is beszelhetünk igazan 

hősről /, hanem a személyiség egy állapotát, a vi

lág értelmezésének egy lehetséges változatát objek- 

tiválja, formálja alakra. Ezáltal a szereplők gyak

ran sematikusak, jelzésszerüek, hiszen az Írónak 

csak egy bizonyos aspektusból van rájuk szüksége.

Az adott megvilágitásban központi szerephez jutnak, 

a mü egészének rendszerében azonban többnyire nincs 

kiemelt funkciójuk, egyenrangúak a többivel, egy 

’’szólamot" képviselve a mü bonyolult polifonikus 

struktúrájában. "Megformálatlanságuk" hangsúlyozza 

egy adott magatartásforma dominanciáját a személyi

ség teljességével szemben - külső és belső vonása

ik annak a kiemelt szempontnak az illusztrációi, 

melyek képviseletére az iró megalkotta őket. Ez a 

fajta deperszonalizáció, a regény "elszemélytele- 

nitése" is hozzátartozik a pilnyaki konstrukciós 

elv minél tökéletesebb érvényesítéséhez, a regény 

mint struktúra kiépítéséhez - ahol is a szereplők 

megnyilatkozásai érvényüket vesztik a szövegen kí

vüli struktúrákkal, a valóság adott szintjeivel
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való közvetlen kapcsolatba hozás révén. V.Goffman 

irja: »Это даже не плоскостные неподвижные депси- 

хологизированные герои почти всей современной прозы, 
а тени героев, элементарные алгебраические знаки, 
взятые в самом абстрактном плане. Это - недифферен
цированные, безразличные персонажи, знакомые незна
комцы идущие от литературы, восприятие которых долж
но быть подсказано всей литературной массой эпохи, 
даже предыдущих эпох."
Pilnyak felfogásában a szereplők elsődleges funkci

ója egyfajta ’'nézőpont”, "világlátás” érvényesité-
1 Яse - némiképp Dosztojevszkij módszeréhez hasonlóan. 

Alapvető különbségként jelentkezik azonban , hogy 

Pilnyak a világ egy sajátos szemléleti módját nem 

elsősorban személyiségekhez vagy egy személyiséghez, 

hanem egy bizonyos "tematikai sorhoz" kapcsolja. Az 

adott szereplő ennek csak részvetülete - egy szem

pontból kiélezett, meghatározott cselekménysorba il

leszthető, a dialógus egyik pólusává vagy belső mo

nológ szubjektumává transzformálható, 

eljárás lehetőséget ad annak érzékeltetésére, hogy 

e kaotikus, széttöredezett világ a legkülönbözőbb 

eszmék, eszme-töredékek kavargásának szinterévé, üt

közési felületévé válik, maga után vonva egyfajta
íkialakult értékrend szétouxlását, felbomlását is. Az 

eszmék harca kivetitődik a regény minden szintjére és

17

19 Ez az irói
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elemére, ezáltal a szereplők csak abban az idő- és 

térkoordinátában érdekesek, amikor az alakjukkal 

is jelzett eszme erős megvilágitásba kerülve ba 

csak egy pillanatra is, de kiválik ebből a kavar

gásból. "Герои символизируют тематические "тезы" 

автора. Они - иллюстрация, пример. У них нет пси-
хологии и нет судьбы - они приноровлены обслуживать

„20тему, как диапозитивы научно-популярную лекцию.
Pilnyak a különböző világlátásra "beállított" 

alakokban elsősorban az individuális és kollektiv 

lét viszonyának lehetőségeit vázolja fel - ezáltal 

a forradalom értelmezésének különféle változataxt 

is felvillantva. Szilágyi Ákos szavaival: "Nem az 

’én’ eltörléséről vagy más kategóriákkal /például: 

mi/ való felváltásáról van szó, hanem az ’én’-ből, 

az ’én’-ben feltörő elemi erőről, a személyiség 

mozgásában realizálódó tömegmozgásról, arról a fo

lyamatról , amelyben az egyén áttöri saját individu

alitása határait, ledobja magáról a kultúra, a mű

veltség, a ráció rétegeit, megszünteti e1különülé-
„21sét és szembeállását a világgal.

A forradalom, e kozmikus erejű robbanás megélé

sének, a világgal való szembenállás megszüntetésé

nek, a személyiség és a kollektivum viszonyának 

tükrében a regény szereplőit léthelyzetük és a kap

csolódó létezésélmény, a világ értelmezésének meg

határozott változatai alapján mutatjuk be.

i
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LETEZESÉLMENY - MODELLEK

/ Világkép és struktúra I. /

A fentiek alapján a szereplőket a következőképpen 

csoportosíthatjuk:

léte zésélménjükésléthelyzetük

szerint:

Az individuális lét válságba 

kerülese, az onmegváltás útja

inak keresése, a forradalom ál

tal hozott ertékrendváiság, a 

kultúra pusztulásának tragi

kus átélése, kiszolgáloatott- 

ság a világgal szemben, össze

roppanás.

A személyiség feladása egy vélt 

közösség-eszme érdekében, misz

tikus révülettel párosuló hamis 

igazsagiceresés, megváltás-igény

ből iakadó, tudatosan vállalt 

önpusztitás, őrület 

Az individuum zártságának szét

hullásából fakadó lelszabadult

hercegek, nemesek

/ Órainyin-család /

'’próféták”

/ Szemjon Zilotov, 

Szilveszter érsek /

anarchisták, szek-2

tások

életérzés, a szabadsag-eszme 

abszolutizált változata, a bi

ológiai, társaaalmon kivüli 

ösztönállapot megélése, az in

dividuális lét "feloldódása” a

/ Andrej, natalja, 

Irina, Donat /
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közösségben, a természeti

létben - majd ebből eredő ön

feladás.

A "divataiból vállalt" ídeo-kommunisrák
CL-

/ J. Laitisz, 

Olenyka Kunc /

lógia és a személyiség v^Los 

állapotának ellentmondásából 

fakadó eltorzult létfelfogás, 

a hatalom áltál deformált ha

mis eszmetudat, látszat-har

mónia, torz önfelszabaditás, 

önfels zámolás.

A kozössegeszme racionalizált 

képviselete, a személyiség "be

építésére, az ösztönös tudatos

ba való integrálására, az elmé

let és gyakorlat összeegyezte

tésére irányuló voluntarista 

onmegvalósitási törekvés

bolsevikok

/ "bor^ekék", Arhip 

Arhipov, fatalja Or- 

dinyina /

Természetesen e felosztás is bizonyos mértékig vi

szonylagos, hiszen a regény több szereplőjét egyik 

kategóriába sem sorolhatjuk - "átmenetiségüknél", 

vagy éppen kimondottan csak jelzésszerű megjelení

tésüknél fogva-. Ezek funkciójára a regény egyéb ele

meinek vizsgálatakor utalunk. Fontosnak tartjuk meg-
I

jegyezni azt is, _ogy nincs a regényben egyeiilen ab

szolút "zárt” modell sem, miután a "nyitottság", a
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’*többpólusosság" következetesen érvényesített elve 

a regény e szintjére is vonatkozik.

A fenti csoportositás szerint megkíséreljük 

részletesebben is kifejteni e bizonyos létezés-él

mények modell-szerüen megalkotott tipusait, külö

nös tekintettel a szemléleti, valamint a tematikai, 

kompozicionális, nyelvi tagolás-beli sajátosságok 

összefüggéseire. Miután a megjelenités nem egy meg

határozott fejezethez kötött, az elemzésben nem e- 

zek sorrendjét vesszük figyelembe.

1.

A forradalommal járó értékrendösszeomlás talán 

legszembetűnőbb példája Ordinyin-Város nemesi és

kereskedő dinasztiáinak sorsa, a családok - s ezál

tal bizonyos létforma, életmód, világlátás - szét

hullásának, s végső megsemmisülésének története. 

Történet, melyet a szerző nem a hagyományos módon 

ir le,mesél el, hanem kronológiát, logikai össze

függések lácát felrúgva, egyéni és családi sorsok 

hagyományos epikus megjelenitésének szabályait fél

retéve részeire bontja, a cselekményt felszabdalja, 

különböző elemeit szétszórja, hogy azutan sajátos 

módon keverje őket egymás mellé, igy helyezve u j, 

tágabb megviiágitásba minden egyes sorgtöredéket, 
eseményrészletet. j

A kisvárosi nemesi létforma pusztulása az Ordi- 

nyin család sorsában jelenik meg a legplasztikusabb
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formában. A család széthullása egy örökérvényűnek 

tartott értékekre alapozott világkép összeomlását, 

végleges csődjét is jelenti. Melyek ezek az érté

kek, s hogyan "üresednek ki", vesznek el egy kia

lakulóban lévő, a forradalom által létrehozott, merő

ben uj értéktudattal való konfrontációjukban? Hogyan 

kötődik e meghatározott létformához egy adott világ

látás? Б kérdések vizsgálatakor elsősorban a megfor

málás sajátosságait, a szereplők által képviselt 

szemléletmódok és ertékproblémák, valamint a regény 

strukturális elemei között fennálló összefüggéseket 

tekintjük elsődlegesnek, лппек. alapján Közelitjük 

meg a szereplők közvetlen megnyilatkozásait /pár

beszéd, belső monológ/, de a regény struktúra többi 

elemét is - a kompozicios eljárásokat, stilisztikai 

fogásokat stb. így az összefüggések rendszere nem 

elsősorban a cselekmény, hanem a különböző ertek- 

orientációju világlátási módoknak a regény külön

böző szintjén történő megjelenitése, a megfelelő 

konstrukciós eljárások alkalmazasa, az elbeszélő- 

struktúra sajátosságai alapján bontakozik ki.

/ A későbbiekben is ezt az elemzési módot alkal

mazzuk./

Az Orainyin család történetének szenteli második 

fejezetet egy sajátos "fogással" inoiuja az író -

a mottóként megfogalmazott költői kérdéssel:
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"Город из камня. И неизвестно, кто по кому: 
князья ли Ордынины прозвались по городу, 
город Ордынин прозвался по князьям? - 
же Ордынины сроднились с Попковыми." / 66 /

A város es a család ilyen azonosítása még hangsú

lyosadba teszi, hogy e "tagaob" és "szűkeDb" világ 

egyformán válságba kerül, a személyes sorsok tragé

diája túlmutat önmagán, s egy világ törvényszerű 

összeomlásának részévé, szimbólumává válik’. Ezt az 

osszetartozast a város és a család - sőo családok 

/ Ordinyinek, Voikovicsék, Ratcsinek, Ropkovok/ - 

bemutatását szolgáló fejezetek felépítésében, a kom- 

pozicionalis-stilisztikai eszközök alakalmazásáoan, 

s a narrácio szintjén megmutatkozó sajátosságok is 

bizonyítják. Mindenek előtt azonban azt vizsgáljuk 

meg, melyek azuk az értékek, amelyeken az a világ, 

s ennek biztosnak hint rendje nyugodott.

Az urdinyin csaláu életében központi kalória

ként, életformát meghatározó elemként a nyugalom, 

a változatlanság, a "minden megy a maga utján" elv 

rvényesülése, a világ örökös rendjébe vetett hit, 

az eseménytelenségen alapuló biztonság szerepel. 

Ennek konkrét megvalósulási formája egyfajta be

szűkült, patriarchális családi életforma, a kapcso

latok és kötöttségek szigorú rendje, ami az indivi

duum tudatos elszigeteltségével, egyfajta "kivá

lasztottság-érzéssel", és a hit, a vallás által 

nyújtott biztonsággal párosul. Az évszázados hagyo-

ИЛИ
князья

I
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mártok s a tradicionális életforma megőrzése a 

Iád fennmaradásának biztosítására, s egében "lét- 

jogosultsága" igazolására is irániul. Mindezt meg

kérdőjelezi, felkavarja, elsöpri a forradalom, mely 

bizonyos szempontból viszonyitási alap, az értékek 

ütköztetésének szintere is lesz.

csa-

Ez a változás, az események, összefüggések eddig 

adott rendszerének ma^iomlása, az erre alapozott lét

forma veszélyeztetettsége, megroppanása majd végső 

összeomlása az a konfliktus, mely a regény e feje

zeteinek középpontjában áll.

E belső "megingást” a hagyományos regény rende

zőelveinek transzformációja is jelzi, - a cselekmény- 

és leirószint átfedései, a fikción kivüli elemek be

kapcsolása a regény szövetbe - melynek eredményeként 

eseményrészletek, leirások, publicisztikai, tudomá

nyos stb. betétek éppen abban az összefüggésben ke

rülnek egymás mellé /látszólag esetlegesen, logikai 

kapcsolat hiján/, ahogy ezt a régi összefüggéseitől 

megfosztott, uj kapcsolatokban jelentkező uj hely

zet diktálja. Eines következetesen végigvitt dialó

gus, előkészített majd szabályosan lezárt szituáció, 

lassan hömpölygő, kiegyensúlyozott leírás, helyette 

zavaros, csapongó gondolatfoszlány ok, látszólag ér

dektelen párbeszédek, villanásnyi jelenetek, kité

rőkkel, hangutánzó és indulatszavakkal "dusitott"
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leirások. Ezekből áll össze a kép, amely magában 

bordja még a családi múltat, de ami már csak mint 

széthullott, értékét és lényegét vesztett szellem

kép jelenik meg. Szétfoszlott múlt, zavaros, bi

zonytalan jelen, s főképp a kilátástalan jövő bú

jik meg minden pároeszed, minden egyéni megnyilat

kozás mögött - legyen az extatikus "kinyilatkozta- 

tas", vádbeszéd, megtisztulás vágya által vezérelt 

szenvedélyes monológ, vagy éppen a mindenbe való 

beleiörődés, teljes remény vesztettség, a felsimert 

kiúttalanság kifejezése.

Az elbeszélő hangja is ehhez igazodik, hangsú

lyozva a kxlátásoalanságot, a romlás kezdetét, s 

e folyamat megfordithatatlanságat.

"За те два года, что не было Глеба, дом верно 
полетел в пропасть, - он, большой дом, соби
равшийся столетием, ставший трехсаженным фун
даментом, как на трех китах, в один год полы
сел, посыпался, повалился. Впрочем, каинова 
печать припечатана уже давкоТ /6"6/

A hercegi Ordinyin ház egy napjába пуегйпк be

tekintést a "Tárgyalás" második fejezetében / "Дом

Ордыниных" /, ami tömörségéből, s az "értéKvesztés- 

elmény^re való koncentráltságából adódóan a regény 

egyik kulcsfejezete. A következőkben e fejezet leg

fontosabb strukturális sajátosságait vizsgáljun., a 

lennи emlitett szempontok alapján.

Ha sorra vesszük a családtagokat, az értékvesz

tés legkülönbözőbb szintjeivel, fázisaival talál-
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kozunk a közöttük, vagy róluk kibontakozó párbe

szédekben, szenvedélyes monológjaikban, az őket 

körülvevő légkör, környezet rendkívül részletes, 

érzékletes, gyakran szinte "mikroszkopikus" be

mutatásakor. A szereplők "felsorakoztatása" előtt 

még magáról az Ording in házról kapunk néhány, lát

szólag jelentéktelen információt, melyek azonban 

a mü egészének kontextusában igen fontos összefüg

géseket mutatnak a regény idősíkjaival és motivum- 

rendszerével kapcsolatban.

A nyitó képsorok az éjszaka és a nappal határán 

/ már az átmeneti napszak kiválasztásának is funkci

ója van! / mutatják be az Ordinyin házat. A hajnali 

óraütések, a három különböző óra hangja három idő

síkot rétegez egymásra, s egyúttal az események ér

telmezőében is háromféle szempontot ad, három meg- 

közelitési mód lehetőségét sugallja.

Először a romantikus 18. század idézödik fel a

finomcsengesü előszoba óra hagjára, majd a tatár

világ, Ázsia /mélység időben és térben!/ a harsány 

kakukkszóra, végül harmadiknak a székesegyház ha

rangzúgása tölti be a teret, idézve múltat, jelent 

es jövőt, állandóságot a változásban, valami komor, 

ünnepélyes örökkévalóság-illúziót, a jelen bizony

talanságával, pillanatnyiságával szemben, időn, té

ren es történelmenkivüliséget. A székesegyház harang-
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zúgása a regény különbőzé hanghatásokra épülő **ze

ne i-s-s ikrának", hátterének egyik legfontosabb eleme, 

a mühen többször visszatérő motivum.

"Часы у зеркала - бронзовые пастух и пастушка 
(еще уцелевшие) - здесь в зале бьют половину 
тонким стеклянным звоном, как романтический осьм- 
надцатый векд им отвечает кукушка из спальной ма
тери, Арины Давидовны. - и кукушка кричит пятнад
цать и кукушка - как Азия, Закамье, татарщина. И 
третьи часы бьют в соборе: дон-дон-дон!./66/

Már az első néhány sorban rendkivül plasztikus képet 

kapunk magáról a házról, mivel az Ordinyin család 

képveselte létforma pusztulásra itéltetettségének 

erzékeltetése a környezet, a ház atmoszférájának 

leirásába is bekerül.

A közvetlen es a közvetett bemutatás lehetősége

it egyaránt kihasználja az iró, ezt célozza a ház 

berendezésének aprólékos jellemzése mellet! a né

hány - látszólag kevésbé jelentős, mellekes, gyak

ran zárójelbe is tett - szerzői megjegyzés. A be

mutatás rendmivüli érzekletessége azonban mindenek 

előtt a mü vizuális sikján bontakozik ki, melynek 

sokrétűségét a felhasznált "effektusok" kivétele

sen eredeti variációi adják. A tárgyak uj jelentés

tartalommal töltődnek fel, funkciójuk szinte arány

talanul megnő e "mikrovilágra" koncentrált irói 

láttatás hatására. A szereplőket körülvevő szféra 

ezáltal több lesz, mint egyszerű "környezet", mivel 

maguk a tárgyak is képessé válnak az emberi létezés-
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mód meghatározott tartalmainak kisugárzására, ösz- 

szességükben pedig egy bizonyos létformának a tár

gyi világban is fellelhető érvényesülését dokumen

táljak. Ennek megfelelően Az Ordinyin család tag

jait körülvevő tárgyak többnyire negativ minősé

gükben mutatkoznak meg, sajátos megjelenési i'ormá- 

jutckal éppen valaminek az eltűnését, hiányát, a 

uozzájuk tapadó eruékek devalválódását illusztrál- 

ját. négi, kecses uárgyak aiszek puszuulnak, kop

nak el, vesztik el kü^ső szépségüket, fényüket es 

- ezálual - lényegüket, funkciójukat, értéküket is. 

Az egyre inkább szűkülő létszféra, a lehetőségek be- 

határoltsága a tárgyak fokozatos eltűnésével, a lát 

meghatározott formáinak lassú agóniája, kiüresedése 

a reális, "fizikai" terek /szobák, termek/ kiürese

désével válik még hangsúlyozottabbá. A megállítha

tatlan romlás konkrét képekben is megfogalmazódik:

"Ведет ночь ночной свой черед - за домом за
чарованный, и здесь мертвый."/70/

"...за дверями хранилось богатство Попковых, собираемое (грабленое, должно быть?) веками 
и развеянное теперь - по базарам, по отделам 
утилизации и коммунхоза." / 67/

A szereplőket körülvevő közeg a maga anyagiságában 

is figyelemre méltó: a finom, törékeny holmik szét

porladnak, megrepednek, megfakulnak, a súlyos, tö

mör tárgyak válnak uralkodóvá, nyomasztóan hatnak, 

szinte "ránehezednek" erre a világra:
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"На темных стенах, в круглых рамках - едва 
можно разобрать - головные висят выцветшие 
портретики и фотографии." /74/ .......

широки и тяжелы каменные стены в сырости 
и тускло млеют в железных решетках оконца„"/69/

окон" /87/

• • •

спущены плотные гардины V• • •

Е fejezet poétikai eljárásai közül a fény-árnyék, 

valamint a mesterséges és természetes lén:/ szembe

állításának hatásos és Következetes alkalmazása e-

melkedik ki. A fény-árnyék hatásokra való építés, 

a legkülönbözőbb fényeffektusokkal való játék - a 

festészettől, de méginkább a filmtől kölcsönzött mű

vészi fogás - a regény e részének talán legfontosabb 

strukturaképző eleme. Különösen figyelemre méltó az 

alakok jellemzését kisérő-segitő, s a tárgyi világ 

sgy-egy fontosnak tartott részletének kiemelését 

szolgáló megvilágitási technika. A látszatra "homo

gén", egységes közeg egy-egy elemének megvilágítása

kor széttöredezik, az alakok hangsúlyosnak Ítélt vo

násai élesen kirajzolódnak, a megvilágít ott elem 

pillanatra kiszakad eredeti környezetéből, funkció

ja felerősödik.

Az"Ordinyin ház" alaptónusa sötét. Az éjszakai 

világ természetes sötétségére azonoan rárakódik a 

kilátástalanság, vigasztalanság "homálya" is, a fé

nyek nem ellensúlyozzák, hanem méginkább felerősí

tik e kiúttalanságot, pusztulásra itéltetettséger.

"У дома на взвозе горит фонарь, о 
дит лепной пообвалившийся потолок, 
люстре - тоже еще уцелевшей." /66/

свет его бороз- 
дообится в’/
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"Сумрак церковный в комнате, спущены плотные 
гардины у окон - днем и ночью, чтобы не было 
света, и лишь тоска по нему." /87/

A megfakult fényképek, alig kivehető portrék motivu- 

ma összecseng a regény képi rendszerének egy másik 

érdekes elemével, a tükrök elhomályosulásával. Az 

emberi arc vonásainak elmosódása, fokozatos eltűné

se már közvetlenül is utal az elmúlás, a nalál gon

dolatára.

"Тускло поблескивают зеркала, те, 
чены и помутнели." /67/ что попор-

иТяжело умирать Наташа! Ты обратила внимание, 
у нас в доме потускнели и выцвели зеркала, и 
их очень много. Йне сирашно все время встре- 
чать в них свое лицо. Все разбито, все мечты."

/91/
A mesterséges fényforrások közül a gyertyák fénye 

az uralkodó, melyek a legegyszerűbb Tárgyi megje- 

lenitöi a család valláshoz való kötődésének, s me

lyek a hitüket vesztett, s a hitet kereső család

tagok legközvetlenebb környezetében mindenütt jelen 

A gyertyák fénye különös konti%ztban áll a 

hangsúlyozottan sötét ikon-arcokkal, szentképekké 1, 

aminek szintén szimbolikus jelentőséget tulajdonít

hatunk a fény-árnyek hatások kiépítésének e bonyo

lult, de igen logikus rendszerében.

vannak.

J"Горит свеча, освещает образ Богоматери на
, иконописное лицо Глеба и голое те- 

” /69/

строго смотрит темны,. Христос из кивота, 
мутные" горят у образов лампады и светлые вы- 
сокие восковые свечи..." /87/

голберте
ло Егора.
* • •>



- 57 -

A lámpák, gyertyák tompa, zavaros fénye mellett e 

világba behatolnak a külvilág "fényei" is, az éj

szaka és nappal találkozásának jellegzetes árnyala

taival. Az ablakokon beszűrődő sápadt holdvilág még- 

inkább átmenetivé, megfoghatatlanná teszi az Ordi- 

nyin ház atmoszféráját, különös, "kísérteties" fény

be vonva az alakokat.

"Луна, проходя небесный сбой путь, положила 
лучи на кровать и осветила Бориса зеленова
тый . пои з о ачным свет он. - тем, пои котооом 
воют в тоске собаки." /71/

Az éjszakát lassanként felváltó nappal erős, tiszta, 

derűs fényei pedig kiemelik a "kint" és a "bent" 

kontrasztját, a júniusi természet élettel teli, 

áradó, tomboló világa ellenpontozza a pusztulásba 

hulló Ordinyin ház képét.

"Над миром, над городом шел июнь, всегда 
прекрасный, всегда обыкновенный, в хрустальных 
его восходах, в эосных утрах, в светлых его 
днях и ночах." /78/

"Знойное солнце идет в большие, закругленные 
вверху, окна зала, от света пустынным кажется 
зал." /80/

A fény-árnyék kontraszthatáson kivul a fejezet 

szinhatásai is figyelmet érdemelnek, különös te

kintettel a vörös és feher - szimoolizmusbói is jól 

ismert - tradicionális ellentétpárjára.

"Глеб думает о себе, о /:атьях, о богоматери, 
об архангеле Зарахииле, платье которого долж
но быть все в цветах - в белых лилиях • • •
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„Революция прищла бельми метелями и майскими 
грозами. Живопиь, - иконопись, старые белые 
церкви со слюдяными оконцами. Если вспыхнула 
в четырнадцатом году война, -

( у нас в России горели красными пожа
рами леса и травы, красным диском вста
вало и опускалось солнце; W~H~5/• • •

Е fejezet akusztikai sikjának központi eleme a 

zene, mivel a zeneiség azon kivül, hogy a regény 

egyik legfontosabb rendező elve, konkrétan e vi

lághoz, annak általános atmoszférájához is kötő

dik, mindenek előtt a zenéért rajongó Ordinyin-fiu, 

Jegor személyén keresztül, /vo. Gleb alakja a vizu

ális sik - festészet összefüggésében!/ E sajátos, 

a személyekhez kötött "tiszta zeneiséggel” szem

ben kitűnik e világ általános ’’diszharmóniája”, 

sőt, az egyéb, nem zenei jellegű hanghatásokkal ér

zékelhetett egység-felbomlás, egyensúlyvesztés is.

/ kongó folyosók, nyikorgó ajtók, korlátok stb./

Az emoeri tevékenységgel, a család mindennapi éle

tével kapcsolatos hanghatások is erősitik e lét

forma visszataszitó, eltorzult voltát, mely a ter

mészetes /sőt természeti/ lét üdeséget, frissessé

get sugárzó hangjai mellett méginkább nyomasztónak 

tűnik.

"Где-то скрипнула половица, рассохшаяся после 
зимней сырости." /бб/

... в полуоткрытую дверь слышен храп - матери, 
урожденной Попковой, и Елены Ермиловны..." /67/
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"Становится очень тихо, и слышно, как в парке 
поет малиновка«" /67/

"В девичьих антресолях низки потолки, белы 
стены, и жужжат медвяные пчелы в открытых 
квадратных оконцах." /76/

A zenéhez közvetlenül kötődő tárgyi elemek ugyanagy 

mint ahogy maga a zene is, melyoe egy

re több disszonáns űang vegyül.

eltorzulnak

в сырости на подоконнике - лоскутья нотной 
бумаги." /69/

• • •

"...Знаешь Глеб!.. Хочется мне на весь мир, 
без модератора, "Интернационал" заиграть!., 
и - и вплести в него потихоньку "Гретхен", 
как Петр Верховенский у губернаторши в "Бе
сах". - это для матушки!., и - для Бориса! 
А-эх!.." /81/

Zenei "fortissimo" zárja magát a fejezetet is, a 

"Kifejlet" végén felcsendülő diadalmas Internaci- 

onálé hangjai egy közönséges kis dallammal keve

redve betöltik a teret, adekvát zenei hátteret ké

pezve Borisz herceg öngyilkosságához.

E meglepően részletes környezet-analizist az 

érzékelés más szféráira is kivetiti az iró - a 

romlást idézi a ház levegője, egész légköre: az 

áporodottság, a mindenbe behatoló nyirkosság, a 

mindent körülfogó, s a halál gondolatát idéző hi

degség.

"Здесь холодно, пахнет зимол 
гнилыми мехами." /67/

и оттуда пахнет несвежим человеческим телом." /67/

сыростью и*

• • •
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"В своей комнате Борис останавливается у 
печки, прислоняется плечом к холодным ее 
изразцам, машинально, по привычке, остав
шейся еще от зимы, рукою шарит по изразцам 
и прижимается - грудью, животом, 
к мертвому печному холоду." /73/

коленами

A "kinti" világ kontraszthatása itt is érvényesül, 

a teljes szépségében pompázó természet - az elemi 

erejű áradás, megtisztulás, örök szépség szimbólum- 

értékű megtestesítője - képeinek többszöri felvil

lantásával .

A forrongó, újjászülető "nagy világnak" és a 

bomló, pusztuló "szűk világnak" ilyen következetes 

szembeállitása révén egyre inkább kibontakoznak 

azok a vonások, azok a vélt és valós értékek, me

lyekre e fejezet szereplőinek magatartás-mode11jei , 

s egyben a világ / azon belül is a forradalom / több 

szempont alapján történő értelmezési lehetőségei, a 

választás alternatívái épülnek.

Az Ordinyin család idősebb nemzedéke képviselői

nek sorsában tulajdonképpen két "dinasztia" sorsa 

tükröződik - a hercegi Ordinyin, s a kereskedő Pop

kov családé: az apa, Ordinyin herceg és Szilveszter 

érsek, az anya Arina Davidovna Popkova és testvére 

Jelena Jermilovna személyében.

Az anya és az apa egy letűnt életforma utolsó 

képviselői, akik nem tuanak / az anya /, vagy nem 

akarnak / az apa / tudomást vermi a jelenről, lét

formájukat a világból való kiszoritottság, a teljes
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elszigeteltség jellemzi.

Az öreg herceg "ujkelerü" vallásos extázisbán 

keres menedéket, aÄ-ja megváltani bűneit /mint ki

derül, a család biológiai elkorcsosuiása, a vérfer

tőzés is valószinüleg tőle ered/. Külsejének bemu

tatásában is e gyökeres változásra való utalás do

minál, a fiával folytatott párbeszéd, e néhány tö

redékes mondat peaig egy elfecsérelt élet, a hely

rehozhatatlan, jóvátehetetlen bűn tudatának meg

nyilvánulása, az életről való végső lemondás-exta- 

tikus, őrületbe hajló kifejezése.

Az anya már fiziológiai megjelenitésében is a 

letűnt világ "méltó” megtestesítője, a családot 

egykor irányitó, összefogó erő torz képe, karika

túrája. Szinte csak az emlékezésben él, muthoz va

ló görcsös ragaszkodása az egyetlen szilárd pont 

életében. Az ősi, családi vagyon eladogatásával, 

széthordásával azonban e múlt is elenyészik. A bú

torokkal, ruhákkal és egyéb tárgyakkal együtt a 

hozzájuk tapadt emlékek, a család kollektiv emlé

kezete, közös /és fényes!/ múltja is visszavonha

tatlanul eltűnik a bazársor mohó tatár kalmárainak

kezén. E romlás fázisainak groteszk tárgyiasulásai 

a hercegné precizen vezetett számlaköijiyvei.

"И княгиня плачет, потому что она ничего не 
понимает, потому что железная ее воля, ее бо
гатство, ее семья - обессилели и рассыпаются. 
как вода сквозь пальцы." /79/
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Az Ordinyjn család ifjabb nemzedékének: / a gye

rekek / szembesülése a jelennel, a forradalommal, 

a megváltozott vagy változó világról alkotott íté

leteik, döntéseik, önön helyzetük megélése konflik

tusokkal terhesebb, s ezáltal sorsuk is tragikusabb, 

mint szüleiké.

Borisz és Gleb ősi kétségeket hordoznak maguk

ban, mint szentté avatott elődeik. A forradalom sok

koló élménye éppen létük központi kategóriájának, a 

hitnek megingása, sőt elvesztése. A fennmaradás e- 

gyetlen lehetősége, a továbbélés biztositéka a vi

lág, az élet újraértékelésének képessége - e gondo

lat tudatában őrlődnek mindketten, e felismerés mo

tiválja cselekedeteiket, vitáikat, töprengéseiket.

Borisz, az idősebb testvér - végsőkig Kiábrán

dult, kiégett, egyéniségét vesztett elzullött ifjú 

herceg, önmagát pusztito, lényét feladó "örökös". 

a forradalom a világ szilárd rendjébe, az indivi

duum mindent átfogó hatalmába vetett hitét ingatja 

meg, rombolja szét. a "központ"

tartotta, megszűnt, az "élet" érősebbnek bizonyult 

egyéniségénél, maga alá temette azt. iNem tuaja, és 

nem is akarja elfogadni az uj világot, elvesztett

bitét nem tudja mivel pótolni.; individuális leté-
í

nek veszélyeztetettsége a teljés kiábrándulásba, 

oünüs, romlott eietbe kergeti.

ami létét össze-
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Весной, как то, стоял я на Орловой гор 
смотрел в полой за Вологою. Была весна, В 
разлилась, небо голубело, - буйничала жизнь - 
и кругом, и во мне, И я, помню, тогда хотел об
нять мир! Я тогда думал, что я - центр, от ко
торого расходятся радиусы, что я все. Потом я 
узнал, что в жизни нет никаких радиусов и цент- 
DOB, что вообше революция, и все лишь пешки в 
лапах жизни."/71/

е и 
олога

A teneteulenségben vergogő, mindent és mindenkit 

megveoő, e világ iránt csak gyűlöletet er^ö büszke 

herceg DÜnei, s a magára vállalt másoic bűnei alatt 

osszeroskad, öngyilkos lesz.

Gleo, az ikon-arcú ifjaDb herceg is elvesztett 

hitét keresi. A forradalom szerteloszlarta az ő áb

rándjait is - a tisztaságról, szépségről, művészet

ről, szerelemről szőtt álmokat.

"В этом доме прошла его юность, та, которая 
казалась всегда светлой безмерно и ясной,- 
и теперь двоится мороком революции. И боль: 
уже без мечты о живописи и о молитве, - и о
светлой девушке.” /66/

А "tisztának születaut" Gleb sem gyűlölni, sem vá

dolni nem tud. Szomjazza az igazságot, de a körülöt

te lévő bűn és szenny őt is eszméi átértékelésére 

kényszeríti. Kétségek között hánykolódik, mert 

Mszüzi lelke” nem fogadja be a kegyetlen és véres 

valóságot, mely összeegyeztethetetlennek bizonyul 

eddigi ideáival, a jövőről szőtt elképzeléseivel.

De Glebben még él a vágy a hit "feltámasztása" i- 

ránt. Önmagával is viaskodva próbálja fellelni az
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aj világ igazságát, valamiféle abszolút igazságot, 

mely az ősi orosz létben agy gyökerezik, mint az 

ősi hit a még romlatlan lelkekben. A festő, a mű

vész szemével látva a világot- az elbeszélő hang

ját itt egyértelműen az exponált hős gondolatainak 

kissé "elidegenitett", szövegből kiemelt nyelvi meg

fogalmazása adja - a Péter előtti Oroszország szüle

tik újjá a forradalommal - fehér hóviharokkal és 

májusi zivatarokkal, öreg fehér templomaival, a 

csupa liliom ruhaju Varhiil arkangyallal. A forra

dalom letépi "Európa maskaráját” Oroszországról, 

megtisztítja, felemeli:

-если могла народиться в Европе такая 
война, то не осиновый ли кол всей европейской 
котелковой культуре? - эта Европа повисла в 
России - вздернутая императором Петром ( и 
тогда замуровались старые белые церкви): - 
не майская ли гроза революция наша? - и не 
мартовские ли воды, снесшие коросту двух сто
летий? /УЗ/ '

• • •

Mindezt alátámasztja egy nagyon rövid szerzői köz

lés is, ami egyrészt Gleb megjelenését, cselekmény

szinten elfoglalt helyét indokolja, másrészt szim

bólum értékűvé válik a régi kormok értékeire, újjá

élesztésükre való utalásával:

"- Художник Глеб Ордынин приехал сюда на ро
дину, с археологом Еаудеком, чтобы производить 
раскопки."I /73/

Jegor, a harmadik fiútestvér szintén önmagától 

elfordult, elzüllött, tisztaságát sirató "korcs".
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Felismerés és tehetetlenség szorításában vergődve 

sodródik az eseményekkel. Borisz bűnös élete őt is 

a bűnbe kényszeríti, Glebbel rokon szűzi tisztasá

gát eltékozolva egyre lejje bb süllyed. Akaratgyen

gesége, tehetetlensége miatt elveszti becsületét, 

szerelmét, elveszti a "tisztaság törvényét".

"Ты не знаешь, что в мире есть закон, кото
рого не прейдеши, и он велел оыть чистым. Над 
землею величайшее очищение прошло - революция. 
Ты не знаешь, какая красота.*.." /70/

A világon végigsöprő forradalom, е hatalmas meg

tisztulás számára csak a "kint" igazsága, a belső 

világ "rendjének" széthullása, a személyiség fel

bomlása olyan megrázkódtatás, mely lehetetlenné 

teszi az igazság "belsővé tételét", az egyén "tör

vényének" megtartását.

Нет закона у меня. Но не могу правду 
быть. Не могу через себя перейти. Все погибло! 
А какая правда на землю пришла!" /70/

за-

Jegor harmónia iránti vágya - csakúgy mint Glebnél - 

a művészethez kapcsolódik. A zene, az önkifejezés 

e lehetősége a belső világ tükörképe is egyben, a 

megkettőzöttség, a világhoz való ellentmondásos vi

szony sajátosan "hangszerelt" változata.

A lányok ugyanúgy küszködnek saját sorsuk ala- 

kitásávafl, létük felmérésével, mint fiútestvéreik, 

ösztöneiknek élnek, s csak a szerelmi mámorban,
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korlátlan szexualitásban, a morfium adta élvezetben 

találnak menekvést, öröklött szifilisz, rendszeres 

abortuszok, hatalmas idegi feszültség terhe alatt 

elsorvad emberségűm, tehetségük, tisztességük. Li- 

gyia testileg, lelkileg is összeroppanva kerül visz- 

sza a családhoz, egy szertelen, felelőtlen elet, a 

szinház bűvöletében töltött zabolátlan évek utánj 

Katharina, a legkisebb lány is magán hordja a rom

lottság bélyegét, az öröklődő betegséget.

Natal.ja az egyetlen - az ’’idegen", - aki megki- 

sérel kitörni ebből a világból, hogy önmagának ér

telmes, tiszta életet teremtsen. De Natalja is csak 

menekül, életének alapja a világhoz való viszonyát 

alapvetően meghatározó racionalizmus. Józan esze, 

gyakorlatias gondolkodása viszi őt a bolsevikok tá

borába, állitja a forradalom partjára. A fiatalon 

átélt szerelmi csalódás, életének nagy krizise ki

ölte belőle a szerelem, a tiszta, nemes érzelmek 

iránti vágyat, sorsának túlontúl tudatos alakitása, 

a jövő szinte "személytelen" - az emberiség nevében 

történő - tervezése határozza meg cselekedeteit, 

döntéseit, minden lépését.

"Жизнь не в сентиментальных бирюльках роман
тизма. Я выйду замуж, должно быть. Я не из
меню мужу, - но я не отдам ему диши, лишь тело, 
чтобы иметь ребенка. Это будет неуютно, холод
но, но честно. Я слишком много училась, чтобы 
быть самкой романтического самца. Я хочу реб
енка. Если бы была любовь, помутился бы разум."

75D7
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Mindenek fölött álló érték számára a ráció vezé

relte élet, a tudatos cselekvés, a becsület. Ér

zelem helyett értelem, szerelem helyett házasság - 

ez a jövő egyedüli biztositéka, esély a tiszta élet

re. Ennek nevében vállalja a minden romantikától 

megfosztott kapcsolatot Arhip Arhipovval, aki szin

tén a józan esz nevében lesz szemtanúja, s ezáltal 

Kissé részese is apja halálának. Naualja a támasz, 

az egyetlen egészséges ember, aki jelenlétével tart

ja össze a családot, amely Kiválásával a szakadék 

szélére sodródik. Az sem véletlen, hogy eppen Na

tal ja lesz az, aki a végső Ítélete-с kimondja e vi

lág felett.Az egyetlen járható ut - Natalja szem

szögéből - a világ dolgainak józan szemlélete, a 

romantika és szencimentalizmus nélküli praktikus 

élet. A világ, a forradalom megítélése is e racio

nális szemlélet szerint történik, a materiális ér

tékek megelőznek bármiféle eszmét, teóriát.

"- Я большевичка, Глеб! Ты теперь знаешь, 
Глеб, как и я знаю, что самое ценное - хлеб 
и сапоги, что ли, - дороже всех теории, по
тому что без хлеба и мастерового умрешь ты 
и умрут все теории. А хлеб дают мужики. Пусть 
мужики и мастеровые сами распорядятся своими 
ценностями." /91/

Gleb es Kirill Ordinyin - Szilveszter ersek - be

szélgetése mind gondolatilag, mina az alkalmazott; 

művésze eljárások tekintetében e rejezet ketségte-
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lenül legnagyobb fajsúlyú betéte./»Две беседы.Старики"/ 
A regény е részenek; interpretációja a legellen- 

téteseDb kritikusi véleményeket eredményezte és a 

legtöbb érvet szolgáltatta rilnyaic "világnézetének 

leleplezésére". E rendkivul oeves dialógus, ® szán

dékosán nyílttá tett, az olvasóra zúdított eszmeára- 

aat a világ két ellentétes pólusra épített, végle

tekig kiélezett értelmezését szolgálja. Az eszmék 

iiyen "lemezteleniteüt" ütköztetésében két olyan 

gondolati rendszer tárul fel az olvasó előtt, mely 

látszólagos töredékéssegéüen is jól megaatározbato 

értékrendszerre épül. Nem véletlen e rész kiemelé

se az eddig bemutatott környezetből, a már ismert 

Ordinyin-világból, mivel e tisztán "eszmei ütközet

ben" a kuzvetlen emberi kapcsolatok, a családi Kö

telékek lényegtelenné válnak. / Az érsek valójában 

nem is tudja pontosan, Kivel beszél./

A dialógus középpontjában maga a forradalom, s 

egyben a történelem értelmezése áll - azok a "kar

dinális" kérdések, melyek a regény más szintjein, 

közvetve vagy közvetlenül, de újból és újból fel

vetődnek, s szinte megszámlálhatatlan variációit 

adjak a világ értelmezési lehetőségeinek.

Gleb Ordinyin, a történelemben keresve választ 

kinzó kétségeire - müvészvoltából adódóan is 

kultúra gyökereit kutatja, kérdésfeltevése a müvész-

a
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értelmiségi pozícióját tükrözi. A nyugati civili

záció, a mechanikus gépi világ, az európai kultú

ra behatolásának következtében Oroszország leg

tisztább, legősibb értékei sorvadtak el - véli 

Gleb, - veszélybe sodorva a "lélek kultúráját", 

idegen rendet erőszakolva a "muzsik-Oroszországra". 

A forradalom, az ősi erő felszinre törése, igazi 

népfelkélés, amely megtisztítja a világot e rára

kódott, mesterséges kultúrától / az átkos péteri 

örökségtől /, s "visszatéríti" eredeti útjára, a 

17. századba, a Péter előtti idők életmódjához, er

kölcseihez.

"...Европейская культура - путь в тупик.
Русская государственность два последних века, 
от Петра, хотела принять эту культуру. Россия 
томилась в удушье, сплошь гоголевская. И ре
волюция противопоставила Россию Европе. И еще. 
Сейчас же после первых дней революции Россия 
бытом, нравом, городами - пошла в семнадца
тый зек. На рубеже семнадцатого века был Петр.."

/83/
A gondolatok, értékítéletek е Gleb által képviselt 

rendszerében mindenképpen a történetiség dominál

ja forradalom olyan történelmi esemény, mely kije

löli Oroszország további útját, mégha az "vissza

térés" isj-egj megelőző, de hangsúlyozottan törté

nelmi Kor attribútumainak átörökítése az eljövendő,

a forradalom utáni kor világába.

A Gleb által képviselt világkép legfontosabb 

értékminőségei a pravoszláv keresztény hitből, az
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ősi nemzetihez, a tiszta, igazi népi művészethez 

való vonzódásából, a felismertnek vélt népi igaz

ság elfogadásából formálódnak. Mércéje az abszolút 

- hit, tisztaság, igazság.

А я хочу чистоты, правды, - бога, веры, 
справедливости непреложной...Зачем кровь? "

• • •
• •

‘ /85/

Szilveszter érsek - világi életében Kirill Or- 

dinyin herceg, volt lovastestőr - extatikus, a ki

nyilatkoztatás erejével ható, a dialógusból szinte 

monológot formáló-tömöritő gondolat-folyama egészen 

más értékrenden alapuló világképet mutat. A Kelet- 

Nyugat problematika újabb megvilágÍrásba kerül, az 

orosz "népszellem” megragadásának égj újabb kísér

lete ölt testet az érsek alkjában. Az általa kép

viselt világértelmezés legfőbb kritériumai az orga- 

nikusság, az egység, a kontinuitás - mint az állan

dóan megújulni képes elet ált;al ''kitermelt” legfőbb 

kategóriák. Számára a forradalom történelmen kívü

liséget , a legősibb, a barbár szexiem kiteljesedé

sét, az örökké jelenlevő népi erő felszínre törését; 

jelenti. A forradalom népfelkelés, lázadás az ide

gen akarat, a hatalom, az államiság, a pravosziávia 

ellen - az évezredekkel előtti egyenlőség nevében.
brüleu megfellebbezhetetlen igazságával 

hirdeti az uj világ és uj hit eljövetelét, a hata

lom és erőszak nélküli világét, a muzsikhitét.

Az ersek az
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"Посмотри на историю мужицкую: как тропа 
лесная - тысячелетие, пустоши, починки, пе
релоги, - тысячелетие. Государство без госу
дарства, ко растет как гриб. Ну, а веоа бу
дет мужичья." /84/

Az évszázadok áltál emelt gátakat elsöpri a forra

dalom, idő és tér nem akadály többé a világ magára- 

taláiásáuaak, az igazság eljövetelének, a beteljese- 

desnek. Usiség és jelenkor elválaszthatatlansága, 

a barbárság vonzo és egyben taszító életrekeltése, 

az idegen és orosz összefonódása, az individuális 

lét közösségben való feloldódásának lenyűgöző de 

ugyanakkor riasztó perspektívája Dontakozik ki az 

érsek fantasztikus látomásaiuan. Az ősi szláv mito

lógia elemei keverednek a forradalom valóságával, 

konkrétságával, a szintek egy különös vizió meg

döbbentő univerzalitásában vetülnek egymásra, fo

nódnak össze különböző elemeik.

" - Владыко! - и голос Глеба дрожит больно, 
и руки Глеба протянуты. - Ведь в вашей речи 
заменить несколько слов словами - класс*, бур
жуазия, социальное неравенство - и получится 
большевизм!.." /85/

A látszólag legellentétesebb pólusok egybeötvözését, 

a különböző világok egymásra vetítését - melyek egy 

ambivalens belső értékrendszer elemei által kapcsol-
i

hatók össze - jól példázza a hóvihar tombolását i- 

déző, a forradalom legkülönbözőbb intézményeinek 

mozaikszavas elnevezéseiből álló akusztikai vezér-

motivum.
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Слышишь, как революция воет - как ведьма 
в метели! слушай: - Гвииуу, гвииуу! шооя,

гаау. И леший барабанит: - гла-вбум! 
А ведьмы задом-передом подмахи-

Леший ярится:
А ветер, а сосны,

И ве-

• • •

шооояя 
гла-вбуумм! 
вают: - кварт-хоз! кзарт-хоз! 
нач-эвак! кач-эвак! хму! 
а снег:

• ® •
• •

• •
• •

X. - шооя, шоооя, шооя... 
тер: - гвиииууу. Слышишь?" /85/

хмууу • 90

Ez a talán legismertebb pilnyaki "fogás" is része 

annak a már idézett szerzői koncepciónak, miszerint 

a mü adekvát kell bogy legyen a bemutatott világgal, 

morfológiai strukturájábsn is mintegy "ismételve", 

"leképezve" annak összetettségét, felvillantva a 

benne rejlő lehetőségek legszélsőségesebb variációit. 

A regény e többször visszatérő motivuma mellet e 

rész egyéb strukturális sajátosságai is figyelemre 

méltóak, elsősorban a szerzői pozició megitélése 

szempontjából. Kissé részletesebb elemzésére is a- 

zért vállalkozunk, hogy a szakirodalomban elter

jedt véleményt, - miszerint Pilnyak nézetét a re

gényben leginkább Szilveszter érsek véleménye kép-
22

viseli - ily módon is cáfolhassuk.

А "Две беседы. Старики" c. rész közvetlenül 

megelőzi, s egyben elő is késziti a fejezet lezá

rását, a terjedelmi szempontból is iegrövedebb 

"Kifejletét". / "Развязки" /. Két beszélgetésből é- 

pül e szöveg, a két restvér /Borisz és Gleb/, s a 

két öreg herceg /az apa és Szilveszter érsek/ kö

zött lezajló dialógusban tömörítve kapjuk e fejezet
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egészét átható, a legkülönbözőbb nézőpontokra é- 

pitett világertelmezések, létmagyarázatok legfon

tosabb téziseit.

A bűneiért önként vállalt vezekiésben megnyug

vást remélő, de önmagát az őrületbe kergető apa 

és a család elkorcsosulását, a pusztulást rajta 

szamonkérő fiú, Borisz dialógusa két önmagát emész

tő, szinte saját létének végső határáig eljutott 

/ őrület-öngyilkosság / ember utolsó, reménytelen 

párviadala, s egyben önfeladása is.

Gleb és Szilveszter érsek párbeszéde elvontsá

gánál, a környezetből való kiszakit ottságánál fog

va üagsulyosabbj igazolást kereső hangneménél, két

ségeket vagyt akár szilárd meggyőződést feltáró esz

meiségénél fogva pedig ”nyitottabb” mint a fent em- 

litett. Ebből adódóan az általuK képviselt nézetek 

'’produktivitása*’ is nagyoob, szélesedő Ívben su

gárzik ki a mü egészének viszonylatrendszerére, több 

ponton kapcsolódik a regényben felvázolt világértel

mezési variánsokhoz. Erre sajátos érvként szolgál

hat a két szereplő ’’gyakorlati tevékenysége”, mely 

kettős kötődésüket továbbra is hangsúlyozva mégis 

valamiféle kiút lehetőségét sugallja - kapcsolód

jon ez bár a múlthoz. A család pusztulásának maguk 

is részesei, tevékenységükkel azonban nyomot hagy

nak a világban /Gleb ásatásokat végez,az érsek pe-
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dig "krónikát” ir/.

Mig az öreg herceg világból való kivonulását a 

szerző a mesterséges, nyomasztó, kormor környezet 

leírásával, egy önmagába zárt, a külső élettől tel

jesen elszakított világ fullasztó légkörének érzé

keltetésével is hangsúlyozza, addig Szilveszter ér

sek elzárkózása ellenére is kapcsolatban van az "élő 

világgal”, a természettel. Magát a dialógust is ter

mészeti képek nyitják meg és zárjak le - az eleven, 

teljes erejében tomboló természeté.

"Знойное небо льет знойное марево. Зноясь на 
солнце на пороге у келии, черный монашек ста
рорусские песни мурлычит. " /81/

A párbeszédben ütköző kétféle nézet elemzésekor 

is figyelembe kell venni a szövegkörnyezet, з a 

különböző művészi eljárásmódok "erősitő” illetve 

”tompitó” hatását, a látszatra jelentéktelennek tű

nő szerkezeti sajátosságokat is.

Az ifjú herceg kiegyensúlyozott, logikusan fel

épített beszédét, a művész érzékenységével és fi

nomságával megformált szavait rendre megtörik a pap 

zavaros megjegyzései, erőszakos beavatkozása, mig- 

nem végképp átveszi a szót, s a szöveg egy őrült 

öregember összefüggéstelen gondolatfoszlányainak, 

extatikus állapotának nyelvileg isj kifejező bemuta

tásává nem válik.
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Mig Gleb alakjának legfontosabb jellemzője to

vábbra is az "ikon-szeruség", addig az érsek figu

rájának bemutatásában a belső feszültségből fakadó 

ellentmondásosság dominál - viselkedésének termé

szetellenes élénksége, nyelvének, gesztusainak 

frissessége szembenáll külsejének öregséget s halált; 

idéző leirásával.

"Лицо у попика: просалено замшей, в сеоых 
волосиках, глазки'смотрят из бороды хитро и 
остроt из бороды торчит единственный пожел
тевший клык, и голый чеоеп, как крышка у гро
ба." /82/ ‘

Az iró következetesen váltogatja, "montírozza" 

az őrültség és a gondolati tisztaság jegyeit, gyak

ran még ugyanazon a szövegrészen belül is, s mint

egy a szabad asszociációs módszer nyújtotta "előnyok" 

kihasználásával állandó lehetőséget teremt a több

szintű értelmezésre. Az érsek kérdésekkel, felki

áltásokkal tűzdelt szóáradatát, a gondolatok egymás- 

bafonódását a kapcsolódó gesztusok sokszínűsége még 

tovább differenciálja.- ugyancsak az eltávolítás 

vagy közelítés irányában. Ilyen kettősséget mutat 

a szavait kisérő ravasz mosoly, vagy az állandó du- 

dorászás.

Az önmaga által mondottakra való reflektálásban 

is egyrészt a történelem/a forradalom lényegének 

felismeréséből fakadó biztonság, másrészt a tartó-



- 76 -

pilléreitől megfosztott világ / pravoszláv érsek 

jövendöli a pravoszlávia halálát / kaotikusságá- 

tól való rettegés váltja, metszi egymást.

Éppen ezert a szerzői pozició megítélésében is 

elsősorban az ugyanezt az elvet követő elbeszélői 

hangra támaszkodunk - azaz elfogadás es távolság- 

tartás állandó kettősségére. S rész narrátora hol 

ironikus, hol patetikus alapállásból beszél, mely

nek érzékeléséhez szükséges inadekvát nyelvi kör

nyezetre a szöveg megfelelő számú példával szolgál.

A vezérmotivummá kinövő hangsor is elszakad 

"létrehozója" gondolati rendszerétől, mivel a re

gény legkülönbözőDb szövegkörnyezetében más es más 

funkciót tölt be, más és más értékmozzanatot takar 

- önállósul. / В fejezetet megelőzően, már a beve

zető részben is felbukkan!/ Ezért újbóli vissza

térése nem elsősorban a Szilveszter érsek által kép

viselt világlátást idézi fel, hanem a mü ismétlődő 

motivumaival való összekapcsolódásában a világ ab

szolút nyitottságát, tér- és időszintek kereszte

ződését, a különböző eszmék, eszme-töredékek egy

idejű jelenlétének lehetőségét jeleniti meg.

2.

Szilveszter érsek személyében azonban az iró 

mar egy más tipusu létértelmezési-moaell lehető

ségét is felvázolja. Alakja kapcsolódik egyrészt
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a hercegi Ordinjin-család által képviselt létfel

fogáshoz, másrészt éppen kiválásával, a kiútkere

sés egy újabb változatát reprezentálja. A világból 

való kivonulása egyben személyiségének feladásával, 

az individuális lét elemeinek a közösségi lét sza

bályrendszerével való behelyettesítésének elméleti

megfogalmazott kísérletével jár. A vallás 

szilárd rendszeréből táplálkozó hit összeomlása 

/Gleb/ a személyiség teljes elbizonytalanodásához 

vezet, a helyébe emelt uj hit /Szilveszter érsek/ 

már nem az individuális, hanem a közösségi lét nor

marendszerét tekinti elsődlegesnek. Nem vallás, ha-
remény

nem "eszme, kultúra", s ezáltal az organikus egység, 

az egyenlőség visszaállítására.

Az érsek prófétikus hevülettel, lázasan hirdeti 

az uj hitet - melyben összekapcsolható, s igy egya

zon fogalmi rendszerben értelmezhető Oroszország, a 

forradalom és a nép. Oroszország az államtalanság, 

a szektásság megtestesítője, a "Nagy-Oroszország"; 

a forradalom elemi erejű lázadás mindenféle hatalom, 

minden kényszer ellen;1 a nép a hitében is ősi, "spi

rituális" közösség. E hamis bálványok nélküli, a 

természetes lét organikusságát képviselő, a hatalmi 

hierarchiát nem ismerő barbár világ a minta, az e- 

gyetlen elképzelhető jövendő léttorma. Az érsek múl

tat jövőbe vetito kísérlete, sajátos ertékrendszerre

leg
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épitett világképe, a megváltás szándéka leginkább 

"alkotásaiban’,’ a krónikában és a "Történet"-ben

/"История Великороссии, Религии и Революции"/ vá
lik szemléletessé.

Szilveszter érsek filozófiájának alapja, a min

den addigi rendet szétziláló káosz, az elemi erejű 

tombolás, a "Felkelés” uj világot teremtő erejébe 

vetett hit a "Történet" naturális részletességgel 

megjelenitett apokaliptikus viziójában fogalmazódik 

meg. A vaxóság elemeiből szőtt gyötrelmes látomás

ban a kinok között újjászülető élet, s a letűnt vi

lág "haláltusája", a törvényszerű pusztulás all szem

ben egymással. Az irás időn és téren kivülisége az 

ersek által képviselt "elmelet" igazolására szolgál, 

a város haldoklása a szolga-lelkek, papiros-emberek 

látszat-életének széthullását, a virág racionális 

szemléletének a csődjét, egy önmagát mesterségesen 

fenntartó és újratermelő létforma szükségszerű ösz- 

szeomlását példázza.

Чугунка пошла в города, и в городах лили 
те иные, кои с томились идти по проселкам, ко:, 
линейками ставили шляхи, забиваясь в гранит :: 
железо. И в города народный проселочный Бунт 
принес - смерть.*? /1Z//

• • •

Красная кровяная жизнь ушла из города, как 
и не была здесь, положим, - пришла белая бумап- 
ная жизнь - смерть.Город умирал,оез рождения."

/ 128 /

• • •

>
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Az érsek okfejtését azonban már maga az írott 

forma is megkérdőjelezi - hiszen az Írott bölcses

ség hamissága az eleven élet "igazságával” szemben 

e világ egyik legfontosabb ismertetőjegye. így az 

"írás" maga is a meghirdetett nagy "igazságszolgál

tatás" tárgya, s egyben dokumentuma is lesz.

Még élesebben, egyértelműbben mutatja e "művi- 

bölcsesség" tragikomikus következményeit a másik 

"proféta",Szemjon Matvejev Zilotov groteszk figu

rája, s az alakjához kapcsolt cselekmény-töredékek.

Zilotov suszter élettörténetét a IV. fejezetben 

/ "Кому - таторы, а кому - литеры" / ismerjük meg, 
jóval azután, hogy tudomást szerzünk prófétikus 

hajlamairól, "tudós könyveiről", ismeretlen rendel

tetésű kenőcsöket tartalmazó tégelyeiről, varázs- 

ötszögéről. Az első fejezetben bemutatott világ, a 

forradalom megrázkódtatásaitól sújtott Ordinyin-Vá- 

ros egyik jellegzetes alakja, az Ordinyin-ház lakó

ja, "hitterjesztő és irásmagyarázó". E két fejezet

ben való szerepeltetése mindenek előtt azzal a szer

zői koncepcióval függ össze, miszerint a meghatáro

zott alakokkal jelzett világfelfogás^-változatok kü

lönböző kontextusba helyezve más és más megvilági- 

tást nyernek.

Ennek megfelelően az első fejezetben bemutatott 

szerplők s a nozzájuk kapcsolódó történet-mozzanatok

;
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mintegy felvázolják e kaotikus világ legkülönbö

zőbb jelenségeit, a változások értelmezésének va

riációit ,

gyakran ellentétességét, azaz képet kapunk e világ

ról a maga összetettségében, alig-megragadhatóságá- 

ban, pillnazrol-pillanatra vált;ozásáoan, érzékkri- 

tériumainak bizonytalanságában, viszonylagosságában.

A IV. fejezet több epizódja elyan sokszinü mozaik

képpé áll össze, melyben Ordinyin-város polgári éle

te, zavaros mindennapjai zükrözodnek, sorsok telje

sednek De, teóriák omlanak össze. Több eseményszál 

is összefut, szereplők kerülnek egymással konkrét 

kapcsolatba, s tűnnek el végérvényesen, lezárva a 

regény egyes cselekményvonulatait - Ítéletet hirdet

ve a ’’provincia”, s a provinciális létforma sajátos

ságai fölött. Ehhez igazodik e fejezet "festése” is, 

ahogy ezt a bevezető irói közlés is hangsúlyozza:

értékelésük ellentmondásosságát -

" - Этих глав писание - обывательское! /21/
Е részben kap helyet Szemjon Zilotov életének rövid 

története, sorsának tragikomikus beteljesülése.

A párhuzamos szerkesztési elv alapján a Szilvesz

ter érsek és Zilotov suszter alakjához kapcsolt te

matikus sorok következetesen váltakoznak, egymásba 

fonódnak, inig végül "azonos halálra Ítéltetve" vég

képp egyazon téréi igazolását szolgálják.
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A mindkettőjük alakjában hagsulyozott őrültség

gel párosuló megváltásigény mellett, az’*irott kul- 

turához"való viszonyuk a legfontosabb összekötő ka

pocs - két ellentétes pólusra kivetítve. Mig az ér

sek által meghirdetett-megjövendölt világban az i- 

rott kultúra, s a velejáró, a természetes létnek el-

hamis szabályok által korlá-

itéltetik, ad-

lentmondó, mechanikus 

tozott világfelfogás maga is halálra 

dig Zilotov "jövő-képe", elképzelt világa éppen az 

Írott kultúrából, s annak is eltorzított változató-

9

ból, a legkülönbözőbb műfajú és tematikájú '’ponyva- 

filozófiából" táplálkozik. Az érsek által megjöven

dölt megváltás útja a természetes létben való fel

oldódás, a természettel való egyesülés, a "keleti" 

lélek felszabadítása.

"По лесам, по полям, по полянам, тропами, про
селками, тогда из Киева побежав, потащились, и 
- что, думаешь, с собой потащили? - песни, пес
ни свои за собой понесли, обряды, пронесли через 
тысячелетье, песни ядреные, крепкие, веснянки, 
обряды, где корова - член семейства, а мерин ка- 
урный - брат по несчастью; вместо Пасхи девушек 
на урочищах умыкали, на пригорках в дубравах 
Егорию. скотьему богу, молились." /84/
И И пойдут по России Егорий гулять, водяные 
да ведьмы, либо Лев Толстой, а то гляди и Дар
вин...По тропам, по лесам, по проселочкам." /85/

• • •,

A Szemjon Zilotov meghirdette megváltás a fekete 

magia "tudományára", az.idegen kultúra groteszk át

vételére / "Пентаграмма, или Масонсю'й знакь, переводъ.
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СЪ французскаго”/, a könyvek és a háború által 

megzavart tudat fantasztikus képzeteire, a Kelet 

Nyugat kereszteződésében feltárulkozó igazság 

hitére épül.

"Книги говорили, как заказывали думать сто 
лет назад. И вот она, Россия, взбаломученная, 
мутная, ползущая, скачущая, нищая! Надо, надо 
Россию скрестить с Западом, смешать кровь, 
должен приити человек - через двадцать лет1"

/134/
Szilveszter érsek azonban maga is ir, az általa 

felépített rendszer "kulcsfogalmaira" éppen a "Tör- 

ténet"-ben derül fény, melyet részeire bontva a re

gény egyes fejezeteiben olvashatunk. Szemjon Zilo- 

tov "teóriákból" megalapozott gyakorlati tevékeny

sége pedig elvezet a "beteljesüléshez", s egy őrült 

elme víziójának kegyetlenül tudatos kivitelezésében 

oldódik meg - a fizikai megsemmisülés visszavonha

tatlan érvével, a halál bizonyitékával. Az életből 

mesterségesen kiszűrt elmélet, s az elméletre kén-y- 

szeritett gyakorlat csődje, az ilyen irányú kísér

letek groteszk paródiája e két alak párhuzamos sze

repeltetése, s kolostori máglyahaiáluk.

Az alakjuk külső leírásában is érzékeltetett 

természetellenesség mellett e rész nyiltan gúnyos 

szerzői hangja is e torz megoldás elkerülhetetlen

ségét, törvényszerűségét sugallja.
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"Семен Матвеев Зилотов. От тихой младости 
наделил бог великого начетчика, Семена Мат
веева Зилотова, страстной и нежной любовью к 
книгам./.../ Младость Семена Матвеева Зило
това, - в доме Волковичей, в подвале, - укра
сила книжная мудрость переводов с французского, 
и зной знойных июлей иссушил страстный мозг 
Семена Матвеева Зилотова. О, книги!" /132/

A világ megítélésének е sajátosságait, a Szil

veszter érsek es Zilotov "szabadkőműves" alakjában 

bemutatottjlétértelmezési variációk zavarosságát 

hangsúlyozzák a szövegstruktúra jellegzetes elemei, 

a kompozicionális eljárások, a különféle stilisz

tikai fogások is. Legjellemzőbb példaként a Szem- 

jon Zilotov élettörtenetébe beépített epizódokra 

hivatkozunk, közülük is a suszter "kulturális-fe1- 

világositó" tevékenységét bemutató kis részletre.

A katonák Írásban megfogalmazott, ügyeíogyott, 

komikus kérdései - a nyelvileg hibás megformálás

sal is hangsúlyozott, a grafikai kiemelés lehető

ségeit felhasználó irói fogás eredményeként - tu

datlanságuk dokumentumaként; mindennapos életük 

valósága pedig e világ szépségének, természetes 

poézisének bizonyítékául hat.

"..’.Товарищ Лекцир! А што будит с маею же
ною, если я на фронти буду голосить за есе
а она за Пуришкевича?!5“ ’прошу те0е °°ъясн можно ли состоять вдвух пнртиев сразу тов.
есер и тов. большевиков?" /132/

В*ь
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"Солдаты говорили простыми своими мужицкими 
словами про Иванушку-дурачка, где простота и 
правда кривду борет, о наших тихих полях, пе
чали полей, о лесах, об избяной Руси,- слова 
их были ясны и чисты, как августовские эти 
вечера, ооразы ясны и светлы, как августовские 
эти звезды, и мечтанья прекрасны." /133/

Е két világ ellentétessége /népi, ősi, hagyomány- 

őrző, természeti egyrészt; idegen, erőszakolt, bü

rokratikus , természetellenes másrészt/ formálódik 

meg e fejezet szereplőihez kötött gondolati rend

szerekben, az ehhez kapcsolódó tematikai sorokban, 

epizódokban, s a művészi megoldások sokszínűségé

ben, ellentétezésében is. A forradalom értelmezé

sének változatai, a kiútkeresés itt bemutatott mó

dozatai e feloldhatatlannak tűnő ellentét valami

lyen megoldását , kibékitését, összeegyeztetési kí

sérletét - ez esetben annak is tragikomikus, gro

teszk változatát jelenítik meg.

A forradalom Szilveszter érsekéhez közel ál

ló megítélését kapjuk egy látszólag jelentéktelen 

szereplő, a kuruzsló Jegor apó személyében - aki 

maga is része ezen ideálisnak tekintett természeti 

világnak, a maga törvényei szerint élő, az ősi po

gány hitet hirdető öreg. Számára a forradalom u- 

gyanugy népfelkelés, a muzsik-hatalom megtestesí

tője, mint az érseknjek - de a lét értelmezésének 

és a gyakorlati életforma ilyen megfeleltetésének 

módszere, a ’’belső” pozícióból való megítélés
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autenti к üss ágának ténye még groteszkebb fénybe 

állitja az ilymódon újabb jelentésárnyalattal 

gazdagodó gondolatmenetet.

"Говорю на собрании: нет никакого интерна- 
циёнала. а есть народная русская революция.
отит - и больше ничего. По образу Степана
Тимофеевича. - »A Карла Марксов?» - спраши
вают,- Немец, говорю, а стало быть дурак.
- ’А Ленин?’- Ленин, говорю, из мужиков, 
большевик, а вы должно коммунесты. Должны, 
говорю, трезвонить от освобождения ига!" /95/

Jegor apó figurája ugyanakkor egy másfajta szem

lélet, s ezáltal a regényvilág újabb szintjeire is 

átvezet: az anarchisták, majd a késsőbbiekben a 

bolsevikok létértelmezési modelljéhez.

3V

A regény harmadik fejezete egy újabb egziszten

ciális élményszintre épül , cimében is megfogal

mazva az itt megjelenitett kérdéskört, s egyben u- 

talva a megformálás sajátosságaira is /iiq свободах"/ 

E rész három "költeménye” három szemszögből fogal

mazza meg ugyanazt a létélményt: az egyén, az in

dividuum határtalan szabadságának, kötöttségek nél

küliségének érzetét, a világra való teljes nyitott

ság, a személyiség felszabadulásának élményét. Ez

által újabb tematikai sort is hoz a regény cselek

ményhálózatába - az anarchisták, s kommunájuk éle

tének, felbomlásának, majelpusztulásának t örténetét.
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A három egységre bontott fejezet három nézőpont 

tot, Andreáét, fataljáét es Irináét érvényesiti^ 

/"Глазами Авдрея", "Глазами Натальи", "Глазами Ирины"/ 
s csak helyenként szövődik be az események szemtanú

jaként fellépő elbeszélő hangja, Kiegészitő-kommen- 

táló megjegyzései, a nézőpont változtatásának tech

nikája, a különböző elbeszélői hangok váltogatása 

is tágitja a regény-perspektivát, ugyanazok a tör

ténet-szilánkok különböző, egymásnak gyakran ellent

mondó gondolati rendszerbe illeszkednek, tovább dif

ferenciáivá a valóság megközelitésenek módozatait.

Piinyak az egész regény folyamán következetesen 

váltogatja a "szubjektivebb" és "objektiveob" el

beszélői formákat, ezáltal is nagsulyozva a mu nar

rativ struktúrájának "nyitottságát", több pólusra 

epitettségét. E fejezet kiemelten szubjektív elbe

szélői formája gyakran egyfajta vallomássá, önfel- 

táruikozássá tömörül, melyben közv-tlenul létélmény

re koncentráltságában mutatkozik meg az adott sze

replő áltál megélt szituáció. Az elbeszélőtől ily 

módón elhatárolt valóságfelfogas közvetítésekor 

lehetőség nyilik a szereplők egzisztenciális élmé

nyének "adekvát" formába öntésére, a belső monológ 

es d jtudatfolyam művészi eljárásmódjának alkalma

zására .

Az elbeszélő már a történés folyamatosságának
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látszatát sem akarja fenntartani, az elbeszélés 

szövete legtöbbször csapongó gondolatfoszlásokból, 

dialógus-töredékekből épül, a kiemelt szereplő él

ményének megfelelően.

Ennek eredményeképp a regeny tér-és időviszonya 

is transzformálódik, a többszöri sikváltással, az 

előre- és visszautalások bonyolult rendszerével 

megszűnik az események időhöz kötöttsége, lezárt

sága, egy és ugyanazon szövegrész ismétlése álta

lánosabb érvényt sugall. A három nézőpont közül 

különösen figyelemre méltó az "Andrej szemével" c. 

rész összetettsége, a személyiség egyfajta állapo

tának többszintű megközelitése, az alkalmazott mű

vészi eljárásmódok "megfeleltetése".

Az anarchistákhoz véletlenül sodródott Andrej 

Volkovics fogalmazza meg legegyértelműbben az e 

fejezet fókuszába állitott egzisztenciális élményt 

- az abszolút szabadság, világban való teljes fel

oldódás élményét.

A létezés örömét kifejező, felfokozott érzelmi 

állapotot tükröző szabadon áradó mondatok sajátos 

monologikus formát öltenek, melyek az adott szerep

lő nézőpontjából szemlélve, a világ megítélésének 

csak rá vonatkoztatott szubjektív jegyeiből felé

pített, de "objektivizált" elbeszélői hangon fogal

mazzák meg a személyiségnek e mindent maga alá ren-
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delő élményét.

.. .И радость безмерная, свобода! Свобода!
Дом, старые дни, старая жизнь, - навсегда по
зади,- смерть им! Осыпались камни насыпи, по
летели вместе с ним под обрыв (шепнул ветер 
падения: гвиу!..), и рассыпалось все искрами 
глаз от падения. - и тогда осталось одно: крас
ное сердце." /92/
"... - Другая жизнь! Быть нищим. Ничего не иметь. 
От всего отказаться." /95/

!

Andrej Volkovicsot a történelem vihara, a for

radalom nem csak megszokott környezetéből, élet

formájából taszította ki, megfosztva mindentől, 

ami eddigi életét alkotta, de egyben olyan uj fel

ismeréshez vezette, mely a világ, s benne önmaga 

létének teljes átértékelését is jelentette.

Az ember kiszolgáltatottsága a világban, "le- 

meztelenitettsége", védtelensége a történelem sod

rásával szemben nem a személyiség széthullásának, 

s az egyéniség elvesztésének tragikus átélését, ha

nem az abszolút szabadság, az időből és térből "ki- 

lépőM személyiség világban való teljes feloldódá

sának katarktikus élményét dobta felszínre. Andrej 

számára a szabadság az emberi individuum teljes 

függetlenségét, egyfajta tökéletes belső szabad

ságot, a lehetőségek korlátlanságét, a "minden meg

történhet" félelmetességében is vonzó lehetőségétI

jelentette.
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"Потому что сегодня врывалось властно, пото
му что в буйной стихии человеческой был он 
листком, - оторвавшийся от времени, -пришел 
Андрей к мысли об иной свободе, - свободе из
нутри, не извне: /.../ пусть стихии взвихрят“ и заоросят, всегда останется душа свежей и 
тихой, чтобы видеть," /96/

A világra való teljes nyitottság a természeti 

létben való feloldódásban teljesedik ki igazán, 

az ember és a természet egyenrangúságában, ahol is 

lehetetlen az önmagába zárt individuális létezés, 

s az ember egyfajta időn kivüli kollektivizmus

ban tudatos jelenbeli életétől, történelmi kötött

ségeitől is megszabadulhat, Andrej számára évszá

zadok modónak egybe e széthullott es széthulló fél

ben lévő világban, ahol a forradalom a "nagy álom", 

az igazság, a szépség beteljesedésének Ígérete, ahol 

a bizonytalanság, a támpontok nélküliség az emoeri 

élet korlátlan lehetőségeinek szolgáltat teret, a- 

hol a legszörnyübb megrázkódtatások is uj távlato

kat nyitnak az emberi lét legkülönbözőbb szférái

ban.

A szabad élet, a belső függetlenség élménye, 

az ember és a természet organikus kapcsolatának 

megélése az anarchista Natal,ja szemszögéből uj 

megvilágításba kerül. Oroszország jelene a mese 

világa, hihetetlen tündér-v}.lág, az élet és a 

halál varázslatos szépségű Összefnódása. S mese 

szülője maga az orosz nép - egy nép, melynek
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nincs történelme, csak -énekei, dallamai, meséi, 

s a jelen mindent elsöprő forgatagában e mese

világ kél eleven életre, félelmeivel és hazugsága

ival, de a végső igazság Ígéretével.

"Посмотрите кругом - б Росси сечао сказка. 
Сказки творит народ. Революцию творит народ; 
революция началась как сказка. Разве не ска
зочен голод и не сказочна смерть?" /106/

Keserűség és öröm együtt adják az élet igazi szép

ségét, ami az e részben vezérmotivimként végigvo- 

a természeti lét tisztaságát hangsúlyozónuló,
ürömfü illatában válik különlegesen érzékletessé.

'С рассветом горько запахло полынью, - и Наталя 
поняла: полынью, горьким ее сказочным запахом, 
запахом живой и мертвой воды пахнут не только 
суходольные юли,- пахнут все наши дни, тысяча 
девятьсот девятнадцатый год. Горечь полыни - 
дней наших горечь. Но полынью же бабы из изб 
изгоняют чертей и нечисть." /104/

Nataljának a forradalom öröm és bánat együtt, 

csakúgy mint a szerelem, mely szintén e mesés na

pok élménye. A számára eddig ismeretlen érzés az 

élet uj összefüggéseit tárja fel, a testi szere

lem, a pillanatnak élés a világgal való teljes 

azonosulás gyönyörűségét, ’’édes fájdalmát” sza

badítja fel benne.

Naralja és Baudek archeológus párbeszédeiben
j

olyan világszemlélet bdntakozik ki, ahol a jelen 

elveszti pontos idő- es térbeli rcoorainátáit,
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kihull a történelem kort es eseményeket egymásra 

rétegző kauzális összefüggéseinek lándolatából, 

ahol az ezeréves pogány hagyományok jelenléte s 

a szektáson: ősidők óta változatlan életformája 

jelenti az állandóságot, a biztos támpontot, s 

egyhen a múlhatatlan értéket ebben a felbolyault, 

összekuszált világban.

A természet maga is ősi titkok őrzője, melyet 

niáoa faggatnak a ráció nevében - Gleb Ordinyin 

és Baudek arcüeológusok. A nép, a muzsik-közösség 

ismeri e világot, benne s vele el, hisz az eljöven

dő beteljesedésben, a mitosz teremtette igazságos

ságban, a Sztyepan Razin-i igazságszolgáltatásban. 

Legenda és valóság természetesen él együtt a jelen 

pillanatában, amikor a legenda valósággá válhat, s 

a valóság mesévé nemesülhet, s ahol a tapasztalt 

forradalmár Marxra hasontlit, Marx pedig olyan 

mint a vizimanó, s gonosz mint Kascsej.

A természet tombolása, a tikkasztó nyári hőség 

úgy emészti a napokat, ahogy az élet szakadatlan 

áradásának sem tud ellenállni a végtelen szabad

ságot szomjazó emberi természet. A párbeszédeket 

és monológokat át és át szövik a nyugtalan nyár 

képei, az ismétlődő elemek / illatok, hangok, dal

lamok/ állandó lüktetést, különleges ritmust ad

nak e szövegrésznek.
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A természeti és emberi lét organikus kapcsola

ta azonban a harmadik részben, Irina szemszögéből 

nézve a leghangsúlyosabb. A legtisztább formájú 

belső monológ, hangnemében és hangulatában is egy

séges lirai önvallomás, ahogy ezt a szerző is mint

egy alcimként kiemeli: иЭто маленькая поэзия Ирины: 

ее Глазами"/П4/. Irina alakjában az élet fizikai 

érzékelésének, a "gondolatnélküliségből" fakadó 

könnyedségnek, az emberi kapcsolatok, a szerelem

ösztönökre épülő hatalmának élménye ölt testet.
1

Számára az élet igazi értéke a szabadás'g, 

torság - puszta létért való küzdelemben kikristá

lyosodó értékrend az ember cselekedeteinek mércé

je. A darwinizmus sajátos költői átértelmezése, a 

"természetes kiválasztódás" emberi létre is érvé-

erő, bá-

nyesitett gondolata, az erősek, merészek és szépek 

hatalmának elfogadása, a harc dicsőítése fogalma

zódik meg Irina monológjában.

"В жизни все-таки есть цари, - те, у кого 
мышцы сильны, как камень, воля упруга, как сталь, ум свободен, как черт, 
как Аполлон или черт." /115/ и кто красив,

Az elet maga is kockázat, a merészek vállalkozása, 

olyan ösztönös harc, ahol értelmüket vesztik a
I

humanizmus és igazságosság hagyományos fogalmai, 

s másféle rend, más erkölcsi szabályok, a létért
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való küzdelem elemi törvényei uralkodnak.

ПК черту гуманизм и этику, - я хочу испить 
все, что мне дали и свобода, и ум, и инстинкт, 
- и инстинкт, - ибо теперешние дни - разве не 
борьба инстинкта?!11 /116/

A szerelem sem tűri a "letűnt világ" mestersé

ges kategóriáit- s csakúgy bare, az ösztönök csa

tája, mint maga az élet. Irina nem fogadja el And

rej félig-meadig még a régi világban gyökerező, 

annak erkölcsi törvényeit tiszteletben tartó gyen

géd vonzódását, helyette Mark, a szektások egyiké

nek vad, ösztönös szereimét választja, vállalva a 

nehéz élet és az asszony! rabság ősi allapooa.t. A

pilnyaki alkotó módszer elemzésekor annyit emle-
„23 egyik legérdekesebb pél-getett "biologizmus 

dáját találjuk Irina világgal való kapcsolatának, 

sajátos létélményének, a világban való teljes fel

oldódás érzésének, a testi létezés örömének bemu

tatásakor.

"У тела своя аизнь, я лежу, и начинает казаться, 
чво мое тело оесконечно удлиняется, узкое-уз- 
кое, и пальцы, как змеи. Или наоборот: тело 
сплющивается, голова уходит в плечи. А иногда 
тело кажется огромным, все растет удивительно, 
я великанша, и нет возможности двинуть рукой, 
большой, как километр..." / 116/

í Az anarchisták és szektások e fejezeten végig

vonuló kapcsolatát is elsősorban a szabadság ér

telmezése fofcja össze, a társadalomból való ki-
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vonulás két változatának megjelenítésével. Amig 

azonban az anarchisták a korlátlan szabadság- 

eszme tudatos képveseletében, az egyén* a sze

mélyiség felszabadításának meghirdetésével, a 

korlátozó állami hatalom ellen ugyan, de mégis a 

történelmi jövő nevében, az érte inditott harc 

vállalásával lépnek fel, addig a szektások társa

dalmon és történelmen kívüliségük hangsúlyozásá

val, az ennek megfelelő életforma kialakításával, 

bármiféle fejlődés tagadásával az ősi állapotok 

fenntartásában látják az értékek megőrzésének 

egyetlen módját, az emberi élet fennmaradásának 

esélyét, az önfenntartás egyetlen lehetséges út

ját.

Donat, a szektások "filozófusa*1 fogalmazza meg 

e létfelfogás mibenlétét, a "gyámkodásra" nem szo

ruló, s mindenféle hatalommal szembeszegülő nép 

ősi vágyát,a maguk rendje szerint való élet igé

nyét. Más törvények, más erkölcsök igazgatják ezt 

a világot, ahol a lopás sem bűn, ha a létfenntar

tást szolgálja.

”..Мы в эти места при Екатерине пришли и живем 
как тридцать лет тому жили, и как сто, сами 
справляемся, своим обыком. Посему нам никаких 
правлений и не надо, а стало быть и воинов. Пе- 
тербург-с это в роде лишая-с. Смею думать, народ 
сам лучше проживет без опеки, найдет время и
отдохнуть, и размыслить. Скопом народ-с. может.
тысячу лет живет." /107/

I
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A történelemmel való leszámolás, az ősi ter

mészeti lét törvényei szerinti élet egyben a for

radalom, s a 19-es év vérzivatarából kivezető vi

tat, a túlélés egyetlen esélyét is jelenti e gon

dolati rendszer összefüggéseinek megfelelően.

Mindkét létértelmezési változat magában hord

ja azonban azokat az ellentmondásokat, melyek meg

kérdőjelezik a választott ut járhatóságát, s igy 

végső soron a személyiség vagy a kollektivum ki

zárólagossága az emberi lét egyensúlyának felbom

lásához vezet. A fejezetben a pusztulás még csak 

az előreutalások, sejtetések szintjén jelentkezik, 

a későbbiekben külön fejezetben zárja le szereplő

inek sorsát az iró.

A regény eddig bemutatott iétértelmezési mo

delljei az individuális és közösségi lét kapcsola

tának különféle variációira épülve a forradalom 

értelmezésének igényével fellepő, de valójában a fo 

forradalomba kényszerült, az eseményekkel együtt 

sodródó, kiutat kereső szereplőkhöz kapcsolódnak, 

akik nem termtői, csak részesei e hatalmas árala

kulásnak. Vagy felőrlődnek, vagy kiszorulnak e vi

lágból, s azonosulás-igényuk is konfliktusokhoz, 

legtöbb esetben pedig pusztuláshoz vezet.

A forradalom közvetlen képviseletet, a forra

dalmi eszme nevében történő konkrét cselekvést az

:
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iró a bolsevikokra és a kommunistákra bizza - a-

mely megkülönböztetés a regény egészet átható esz-
, 24merendszer sajátosságaiból fakad.

4.

A kommunisták alakja groteszk kiélezése mind

annak, ami mesterkélt, idegen, természetellenes 

ebben a megtisztulni vágyó, újjászülető világban. 

Erkölcstelen, elvtelen itishivaualnokok, jövevények, 

a üataloDmial visszaélő, gátlástalanul garázdálkodó 

bürokraták.

Jan Laitisz, az ordinyini "Népi őrség" parancs

noka és ulenyka Kunc, az "ügyintéző" személyében, 

s kettejük dicstelenül végződő románcának leírásá

ban suritve jelennek meg mindazok a vonások, melyek 

e világ felfogásának egy újabb változatát, s a be

lőle felépülő magatartásmodelleket szemoeállitjak 

a forradalom valódi képviselőivel, a bolsevikokkal.

A szerző két Ízben irányija rájuk a figyelmet: 

a regény első fejezetében egy rövid bemutatás, a 

szereplők felsorakoztatása keretében, s a negyedik, 

"polgárian festett" fejezet csaknem egészében - 

Laitisz és Olenyka Zilotov suszter által megjöven- 

dölt-megszervezett kolostori "üdvözülésének" tör-
j

ténetében.

Jan Laitisz - legtöbbször csak "Laitisz elvtárs"
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idegen, nem orosz, amit beszédének, hibás szó- 

használatának, akcentusának érzékeltetésével emel 

ki az iró. Pilnyak ezt a sajátosságot is a gro

teszk forrásává teszi, mint ahogy komikus a Lai- 

tisz elvtárssal megtörtént, de az általa irányí

tott események jérésze is.

A kisvárosi hatalom legfőbb képviselője, a dél

ceg járású városparancsnok "civil"-életében maga 

is kifinomult lelkű kispolgár, aki esténként ezüst- 

himzésü papucsba bújik, s klarinétozni tanul. Nem 

véletlen, hogy éppen ő lesz a "provincia" cselszö

vésének áldozata, Olenyka Kunc kifogyhatatlan sze

relmének tárgya, Szemjon Zilotov prófétikus láto

másainak, Nyugat és Kelet egyesítését szolgáló őrült 

mesterkedéseinek médiuma.

Laitisz elvtárs kettős léte, a "hivatalos" és 

"magánügyek" zavaros összefonódása, a vállalt ide

ológia s a személyiség eredeti beállítódásának fel

oldhatatlan kettősségét, a mesterségesen létreho

zott egyensúly törékenységét tükrözi, s lesz vé

gül az önmagát is megsemmisítő hatalom groteszk 

megjelenítése.

Méginkább paródiába hajlik a letartóztatási pa

rancsokat futószalagon gyártó Olenyka, Laitisz elv-i
társ "jobbkezének" alakja. A laza erkölcsű ügyin

tézőt meg annyira sem kíméli az iró, mint áldozatul
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kiszemelt főnökét. Patetikus hangnemben Írja le 

romlott életének történetét, ecseteli ostobasá

gát, s olyan kifacsart bürokrata nyelven szólal

tatja meg, ami a Laitisszal való kapcsolatterem

tésnek legszemléletesebb, s egyben legkomikusabb 

eleme is lesz. Igazi ügyintéző módjára bonyolítja 

a randevút először írásban,

*Я на вас очень сердита. Сегодня в пол- 
саду. Приходит!'
. Ку (и палочки, и хвостик)».и

/121/

• • •ночь в нашемо

majd szóban:

’’Товарищ Лайтис сказал Оленьке Кунц:
- Ви_вечером путете тома?
- Да, а что?
- Пожалюста придите ко мне в кости. Мне се- 

кодня роштение.
- А вы кого пригласит? - поздравляю!
- Я хотел вас
- Тогда я позову подругу Катю Ордынину,княжну.
- Нно
- А вы позовит товарища Каррика.
-Нно... ” /126/

• • •

• • •

Е szövegrészek összeállításában az iró a nyelvi 

humor bőséges választékát tárja az olvasó elé, 

ami a nevetségessé tétel szándékán túl e beszéd

modorban megmutatkozó szemlélet minősítését, s az 

alkalmazott közlésmóddal annak értékelését is adja. 

Olenyka Kunc és Laitisz elvtárs sorsának beteljese

dése is groteszk - a "letartóztátokból” ’’letartóz

tatottak:" lesznek, Oroszország megváltása egyelőre 

elmarad.
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A "kommunisták - bolsevikok" szembeállitás

lényegi mozzanataira a regény azon részeinek elem

zésével igyekszünk rávilágitani, melyek középpont

jában a "Bőrzekék" /"Кожаные куртки"/ s az általuk 

képviselt magatartás-modell áll.

A regény máig is legtöbbet vitatott kérdése a 

bolsevikok alakjának értelmezése. A legellentéte

sebb vélemények, a legkülönbözőbb interpretációk

születtek e problémakörrel kapcsolatban - voltak 

akik a forradalmi eszme legnemesebb képviselőit 

látták bennük, mások pusztán paródiát, rosszindu-

Az értelmezésbeli ellentmondá-
25

latu gúnyrajzot, 

sok, a feltétel nélküli "elfogadás", vagy a teljes 

"elutasítás" leginkább azzal van kapcsolatban, hogy 

az elemzők többsége nem veszi figyelembe a szerző 

alkotói módszerének egyik itt is érvényesülő sa

játosságát, az alakok megformálásában jelentkező 

antipszichologizmust. Nem személyiségükben, hanem 

Äjukban összekapcsolódó különböző jelzések

ben nyilvánulnak meg e magatartásforma, s egy meg

határozott létfelfogás legfőbb sajátosságai - mi

után nem a személyiség valóságos létezésmódja, ha

nem "a forradalomban megvalósult, lehetséges, ki-

az a

26
vánatos létmódja" - a maga modellszerüségében 

válik elsődlegessé.

Ahogy az eddig felsorakoztatott magatartás-
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formák regénybeli képviselőinek személyiségét szét

szakítja, létük meghatározott kereteit szétrobbant

ja a forradalom, tragikus megsemmisülésbe sodorva 

őket, úgy a bolsevikok forradalommal való azonosítá

sa sem a személyiség teljességének kialakulását il

lusztrálja, hanem egy eszme bizonyos magatartástí

pusban való megjelenitését, "inkarnációját" jelen

ti. MA forradalomnak, mint a történelem burkát át- 

szakitó, transzcendens eseménynek nem lehetnek sa

ját, önálló személyiségek alakjában megformálható 

hősei: a káosz va^gy elnyeli őket, vagy megjelenik 

A forradalom, a káosz megjelenése, a 

különböző, gyakran ellentmondásos elemek összekap

csolása, egymástól távol eső szintek egy szintre 

vetitése ad különös, a patetikus és groteszk sajá

tos keveredéséből összeálló képet a bolsevikokról.

Ha megvizsgáljuk az alakjukhoz kapcsolt temati

kus sorok sajátosságait, kitűnik, milyen bonyolult 

összefüggésben állnak a regény eszmerendszerével, 

alapvető strukturális elveivel.

Közvetlen bemutatásuk terjedelmi szempontból nem 

sok helyet foglal el a regényben: a "Tárgyalás” el

ső és hatodik fejezetében szentel nekik alig egy- 

egy oldalt a szerző. Kiemelt szerepet kap egyikük, 

Arnip Arhipov, aki a cselekmény néhány részeben 

kulcsfiguraként jelenik meg, s kapcsol össze több

»27bennük.



- 101 -

tematikus sort a miiben. Áttételesen ugyan, de ide 

sorolható még néhány szereplő - Natalja Ordinyina, 

Ivan Koloturov, Donat Ratcsin, - mint e téma más

más szempont szerinti variációi.

Az első jelentős információt a bolsevikokról a 

"Tárgyalás” első fejezetében kapjuk, ahol az iró 

süriti mindazokat a vonásokat, amelyeket a leglé

nyegesebbnek tari; az áltáluk megjelenitett magatar- 

tás-modell szempontjából, s amelyek kifejtésére, i- 

gazolására a regény más szintjein, más elemeiben 

kerül sor. Sematikusnak tűnő jellemzésük mögött 

olyan utalassor rejuőzik, ami a regénystruktura 

egészének ismereteben fedhető csak fel, s adja az 

összefüggések legkülönbözőbb láncolatát. Ezek kö

zül próbáljuk most meghatározni a leglényegesebbe

ke a.

A bolsevikok külső es belső jellemzésében egya

ránt az a keotősség érvényesül, ami lényüm, Kötő

désük, s az áltáluk képviselt "ügy", a forradalom 

kétirányuságából fakad. Törteneimen kivüli ösztö

nös lázadás, a szkita-romantika, a természetes, vad 

erő felszínre törése, muzsiklázadás ugyanúgy jelen 

van a forradalom, s a 1^-es év nagy robbanásában, 

mint a tudatos, szervezett történelmi tett, a civi

lizált városi, proletár erő, Europa racionalizmusa. 

Ezáltal a történelmi folyamatom értelmezése es ér-
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tékelése problémájának legfontosabb kérdései fo

galmazódnak meg: fala és város, kollektivum és in

dividuum, Kelet és Nyugat, ösztönösség és tudatos

ság szerepe a forradalomban. A bolsevikok alakjá

ban njer konkrét megvalósulási formát ezen elemek 

párhuzamba illetve szembeállitása, s a műben be

töltött funkciójuk is ennek alapján határozható

meg.

Közvetlen jellemzésükben az iró csak néhány lé

nyegi vonásuk kiemelésére, s azok többszöri ismét

lésére szorítkozik. A városi világhoz, s az uj 

szovjet valósághoz való kötődésüket hangsúlyozza 

külső megjelenitésük /"кожаные куртки"/ > ami a 

későbbiekben összefoglaló elnevezésükké állandósul, 

s (ami) a gyakorlati hasznosság jelzése mellett egy 

lényeges belső tulajdonságuk, az akarat, az elszánt

ság, a kíméletlen racionalizmus jelképe lesz

"В монастыре утром, в исполкоме (тоже на окон
цах здесь грелись бальзамины), в исполкоме.. 
собирались - знамение времени - кожаные люди 
в кожаных куртках (большевики!)" 7557

"И то, что в кожаных куртках, - тоже хорошо: 
не подмочишь этих лимонадом психологий, так* 
вот поставили, так вот знаем, так вот хотим, и - баста!" /54/

Emellett azonban legalább olyan fontos másik irá

nyú, az ősi népi taljhoz, gyökereikhez való kötő-
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désük. Alakjuk a népmesék és legendák daliáit i- 

a népi elképzelések bátor, rettenthetetlen, 

tettrekész hőseit, s szoros kapcsolatukat az ősi 

paraszti létformával és jellemmel.

dézi,

" - каждый в стать, кожаный красавец,
крепок, и кудри кльцами под фуражкой на заты
лок, у каждого больше всего воли в обтянутых 
скулах, в складках у губ, в движениях утюжных, 
- и дерзании. Из русской рыхлой, корявой на
родности - лучший отбор.1* /54/

каждый

Forradalmiságuk nem annyira tudatosságból, mint 

inkább népi eredetű, ösztönös lázadásból, ugyanak

kor konok akarattal párosuló, s annak minden kö

rülmények között érvényt szerző elszántságból, a 

pillanat követelményei által diktált feladatok vég

rehajtásának szükségességéből fakad.

"...Впрочем, Карл-Маркса никто из них не чи
тал, должно быть. Петр Орешин, поэт, про них 
(про нас!) сказал: ’Или - воля голытьбе, или 
- в поле на столбе!" /54/

A hatodik fejezet egy dialógustöredékében erre

konkrét utalást is találunk:

" - А как думать, товрищ Макаров, жизень 
людскую бытие определяеть или идея? Ведь так 
подумать, и в идее-то бытие?" /162/

A fent idézert részben egyfajta értékítéletet 

kapunk magából a bemutatásból is, amit azonban to

vább differenciál az elbeszélő struktúra másik lé

nyeges sajátossága, hogy nem a szerző, hanem egy,
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a bemutatottakhoz közel álló elbeszélő hangját 

halljuk. A szkaz-fonna ilyen rejtett alkalmazása 

szemantikailag is "megterheli" a szöveget, s ad 

annak meghatározott érzelmi töltést. Lényeges sze

repe van az Írásbeli megformálásnak / kiemelések, 

ritka szedésü sorok/, az Írásjelek alkalmazásának, 

a mondatszerkesztésnek, mellek elsősorban a be

szélt nyelvi intonáció imitá4J_ását, egy lelkes, 

mcjünem patetikus, a bemutatottakkal közösséget 

vállaló kommentátor állásfoglalásának kifejezését 

szolgálják. Különösen érdekes a hatodik fejezet 

"Кожаные куртки" 

litás, ahol ez a hangnem hiányzik , annak ellenére, 

bőgj a szöveg néhány helyen szinte szószerint meg

egyezik. Itt egy tárgyilagos elbeszélő interpre

tálásában ismerjük me6 a bolsevikokat, erre utal 

a visszafogottabb, kiegyensúlyozottabb hangnem.

Az elbeszélők szemléletmódjának különbsége jól 

megmutatkozik az általános jellemzést követő, ah- 

noz közvetlenül kapcsolódó szövegrészben, amely 

Arhip Arhipov konkrét alkjában jeleníti meg a 

bolsevikok eddig felvázolt néhány tulajdonságát.

A hatodik fejezetet /"Предпоследняя. Большевики"/ 
teljes egészében a bolsevikoknak szenteli az iró, 

igy lehetőség van részletesebb, több szinten tör

ténő /dialógusban, szkaz-formában, irói közlésben/

c. részével való összehason-
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bemutatásukra.

Б rész az olvasóval szinte dialógusba bocsát

kozó elbeszélője maga is több oldalról igyekszik 

bemutatni Arhip Arnipovot, s a bolsevikok alak

jának eddig érzékeltetett kettőssége most benne 

ölt konkrét formát.

Архип Архипов днем сидел в исполкоме, бу
маги писал, потом мотался по городу и заводу - 

конференциям, пособраниям, по митингам. Бу
маги писал, брови“сдвигая (и была борода чуть- 
чуть всклокочена), перо держал топором. /.../
В кожаной куртке, с бородой как у Пугачева."

в • •

по

/159/
Annak ellenére, hogy a bemutatás rendelkezik néhány 

olyan elemmel, ami groteszk megvilágitásba helyezi 

Arhipov alakját, a nevetségesség vádját maga az el

beszélő utasitja vissza. A látszólag valóban nevet

séges dolgok mögötti mélyebb ellentmondásokra irá

nyítja figyelmet: a legkülönbözőbb szakkönyvek min

den szisztéma nélküli biflázásában a tudás ösztönös 

akarásának és a racionális módon való "kivitelezés” 

lehetetlenségének ellentmondását, az idegen szavak 

helytelen használatában e tudás érvényesítésének, 

kifejezésének torz, de indítékaiban érthető meg

nyilvánulását hangsúlyozva. Arhip Arhipov személye 

kiemelt helyet foglal el a regényben, több fejezet; 

szereplője, ennek ellenérejsem válik azonban"igazi 

hőssé", mivel nincs külön autonóm problémája, s nem 

személyisége, hanem bolsevik létének tipikus meg-
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nyilvánulásai, állásfoglalásai formálják alakját. 

Ezáltal is a bolsevik magatartás-modell meghatá

rozott vonásait "szemlélteti" az iró: határozott

ság a munkában, biztonság a döntésekben /halálos- 

itéleteket ir alá/, józanság a személyes élet kri

tikus pillanataiban /elfogadja apja öngyilkosságát/ 

stb. Jó példa erre egy epizód a regény hatodik fe

jezetéből, ahol az egyik rész - a szerző áltál leg

világosabbnak" nevezett - középpontjában Arhip Ar

hipov és Natalja Ordinyina kapcsolatának beteleje- 

sedése áll. Ez azonban közel sem egy romantikus 

szerelmi idill, hanem a szerelmet az élet legter

mészetesebb, úgyszólván biológiailag szükségszerű, 

részének tartó Arhipov, s ezt racionális meggondo

lásból vállaló Natalja egymásra találása, a gyakor

lati élet nevében vállalt "szövetsége".

Я так думаю, детишки у нас будут. Работа
ем вместе, заодно. И ребятенок вырастим, 
надо. Хочется мне детишек разумных, а вы - 
поученее меня. Ну, да и я подучиваюсь'.' /
- Да, хорошо. -Она ответила на сразу. - 
Но я не девушка... Дети, - да, единственное.
Я не люблю вас так, - ну, знаете..." /167/

• • #
как

/• • •

A pusztitás vállalása az épités nevében, a ha

lállal is bátran szembenéző elszántság, az egyéni 

érdek Kollektiv érdíekeknem való alárendelése, az 

akaratelvüség középpontba állitása olyan uj elem 

a bolsevikok képviselte világszemleletben, mely
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alapvetően eltér az eddig bemutatottaktól. Ez az ug 

világot épitő akarat azonban ”indeterminált", hiszen 

Mabol széthullik az adott világ determinációinak 

hálója, ott minden lehetséges, nem köti többé sem

mi az akaratot, bog;y a világot átgyurja, a maga ké

pére formálja, л világméretű káosz, a felfordulás,

a történelmi folyamat ’megszakítása* tehát feltéte-
„28lezi az akarat; mindenhatóságába vetett hitet.

E hit aDSzolutizálása egében azt is jelenti, 

üogy nincs végső megoldás es lezárás, nincs meg

határozott jövőperspektiva, történelmi távlat, csak 

a lét megőrzésének, a széthullott világ ujjaterem- 

tésének igénye és lehetősége, az emberi jövő konok 

akarása e kontúrjait vesztett valóságban. S erre 

az akraratra teremtette iilnjak a bolsevikokat.
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POÉTIKAI ELJÁRÁSOK

/ Világkép és struktúra II. /

Nem lehet elégséges azonban 0 felvázolt maga
tart ás-modeНек, s a hozzájuk kötődő létezés—él
mény a mü egészének szövetéből, a bonyolult struk
turális összefüggések hálóztából kiemelt vizsgá
lata, ha a regény nagyon is tudatosan kialakított 

konstrukciójában gyökerező, többszörösen réteg
zett, s a polifonikus szerkesztettségben megnyil
vánuló pilnyaki világképet a maga teljességében a- 

karjuk kibontani.
Világkép és struktúra összefüggéseinek vizsgá

latakor azokat a regényszervező irói eljárásokat 

is fel kell tárni, melyek túlmutatnak az egyes 

létértelmezési variánsokon, s elhelyezik, "elren
dezik", egymással összefüggésbe hozzák azokat.

Eddigi elemzésünk folyamán a regény több kom
pozicionális sajátosságát már számba vettük, nem 

érintettünk azonban néhány olyan poétikai elemet, 
amely ugyanakkor meghatározó a regény egészét 
tekintve, vagy bizonyos szempontból túl is mutat 
azon.

Az elkövetkezőkben azokat a művészi eljárásmó
dokat elemezzük, melyek a 20-as évek "experimentá
lis prózájának" alapvető sajátosságait adják, a

!
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kor próza-kisérleteit rokonitják, s amelyeket az

avantgarde-rogény о "prototípusában" is felfedez
ni vélünk*

А "dinamikus konstrukció"

A "Meztelen év"-bon érvényesített poétikai el
vek a "nyitott szerkezet" kiépítését szolgálják,
erre ir in. ul a műben fellelne tó konposioion-ílis 

1járások többsébe. Minél szélesebb a regény-strUk- 

turát alkotó elemek köre, minél nagyobb közöttük a 

távola g /szemantikai, nyelvi-stilisztikai stb./, 

annul inkább többszintű regényvilág, összetettebb 

reg ny-modell kialalcitáoára nyilik lehetőség. Az 

"eg. ség elvesztése", a kontinuitás-biány, - a re
gény egyik alapélménye - ol,,an firmaképző mozza
nattá lép elő, mely alapvetően meghatározza a mű 

bel3ö szerkezetének dinamikájút, s méginkább ki
tágítja az érteinezós lehetőségeit.

A hagyományos "s nt" nüogész helyére olyan di
namikus konstrukció kerül, mol^ "megengedi", sót 

fel étié lesi a befogadó beavatkozását a reguny struk
túra kialakításába, aki igy a szöveg-egységek vari- 

álásáv 1 a műben fоllelhető összefüggések értelme
zésének u^obb és újabb változatát hozhatja létre*
Az iró maga is többféle változatot kinál, egy és 

ugyanazon szövegrész különböző fej setokben törté
nő ismétlésével vagy elidézésévol. Est mutatja a
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regénj? fejezetekre bontásában megmutatkozó raci
onális szerkesztési elv / Bevezetés - 'Tárgyalás - 

Befejezés / mellett érvényesülő másik felosztás, 

a képzőművészettől kölcsönzött jól ismert tagolóm 

si rendszer, a triptichon.
A regény két fejezete és a "Befejezés” önmagá

ban e gy -e gy triptichon, de egymásmellettiségükben
om szavas fejezettől eltekintve// egy beéLelt h 

ezek is egyfajta triptichont alkotnak, olyan hár
mas egységet, mellnek összefüggései világosan ki
tapinthatok, egyazon eszmerendszer en értelmez
hetők.

I három részben fogalmazódik meg legtisztábban 

az emberi lét kortól ós helyszíntől fii. getlen a- 

lapkérdései, élet és halál, születés és elmúlás 

hol patetikus, fennkölt, hol tragikus, komor ké
pei, a forradalom "transzcendens" élményével szem
besülő ember egzisztenciális problémái.

Az első tript jlC зон к-.rom része a megsemmisülés, 
a halál tropikus élményét vetiti a legkülönbözőbb 

szintekrej egy világ pusztulását, összeomlását 
"konkrét halálokban” is megjelenítve. /А fejezet

"Смерти, триптих первый"/ Az anarchisták 

kommuna . naк felszámolása, Andre j Ordinyin herceg 

"kivonul за" a világból, Ivan Koloturov életének 

tragikus megkettőzöttsége, a forr dalomban felőr

ölni is ez:

г
’'I-'
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lődő, egzisztenciális létében is vészélyestetett 

ember sorsának bemutatása egy érvényét vesztett 

világfelfogás tarthatatlanságának, törvényszerű 

pusztulásának szimbolikus rajza. Az Író nyiltan 

is Ítéletet mond e vilég feletti

“й помещичье Поречье, Поречье анархистов, Поречье Ивана Колотурова - пргиблн потому, что ПОРЕЧЬЕ было ME Р Т В 0. Потому что и у первых, и у вторых, и у третьего ( разве не было у Ивана Колотурова всяческих прав?! - были, конечно, ибо все это - его )- и у первых, и у вторых, и у третьего - не было самого первого! воли действовать, творить, ибо творчество всегда разрушает•** /146/

Ezt követi a triptichon harmadik, "legsötétebb" 

részének nyomasztóan komor színekkel festett vilá
ga» agy apokaliptikus vizió, a sztyeppen vánszorgó 

ötvenhatos vegyesvonat, s Razjezd Mar állomás ke
gyetlenül naturális képébe sűrített "leírása".

A forradalom "fiziológiája", a történeImi-tár
sadalmi determinációból kihullott "meztelen év" 

mutatkozik meg e fejezetrészben, ahol az ember ma
ga is naturális valóságában, a mindennapos élet 

csaknem a biológiai szükségletek szintjére redukált 

eseményeiben áll előttünk. A pőrére vetkőztetett 

ember ösztönélete, születés, halál, betegség, nemi 
kapcsolatok képezik e fejezet "történését". A pil— 

nyaki "zoologizmus" itt az ember leépülésének, az 

emberi személyiség széthullásának egész regényen
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végigvonuló motívumához kapcsolódik. A vágérvénye
sen lezárult nult, az ismeretlon jövő, з a támpont
jaitól megfosztott jelen a biológiai lét lemezte
lenített egyszerűségébe taszitja az embert, tevékeny
ségét az önnfenntartás, az állat ösztönéletének 

szintjére süllyeszti.

"Солдат уполз под нары, люди столпились кругом, и сердце человека сщсмило безмерною сладкою болью» звериным, - хотелось кричать, бить, броситься к первой женщине, быть сильный без- мерно и жестоким, и здесь, при людях, насидо— вать, насиловать, насиловать! Мысль, благородство, стыд, стоицизм - к черту! Зверь)“/150/

A "harmincéves kátonafelesés" eddig a szerelem 

érzékiségét, a tiszta nemiséget, az ösztönélet szép
ségét jelképező motivuma fokozatosan átalakul, el
veszti költőiségét, s helyette a lót legalacsonyabb 

szintjére helyezett, asszony! méltóságát, tiszta
ságát, lényének legtermészetesebb vonását elvesz
tett ember visszataszító szimbólumává korcsosul.

A tüdobaj utolsó lázrózsáiban égő ember és a 

szifiliszéé katonafeleség "egymásra találása" az 

életet a halál felé fordító erő, a megmásíthatat
lan romlás rendkívül erőteljes képekbe suritett ex
press ziv megjelenitése, az élet és a halál mezsgyé
jén "egyensúlyozó" ember végső, elkeseredett kísér
lete megragadni a lassanként szétforgácsolódó létet. 

Felbomlik a világ eddig szilárdnak hitt Összefüggés-
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rendszere, a hagyományos fogalmak ös^zekuszálód— 

nak, s érvényüket vesztik az örökérvényűnek tar
tott erkölcsi normák is.

"7 человека, сгорающего последним румянцем чахотки» странны и спутанны ощущения* Имели о стендике и честности» маленькая его натка» его брошюры и книги, голод, - все от* летело куда-то к черту*" / 149/

Az ötvenhatos számú vegyesvonat gyötrelmes útja 

az ember önmentésének utolsó próbálkozása, szinte 

apokaliptikus, a szenvedés mélyégésén megráaó 

képeiből szőtt látomás. Az utazás konkrét térből 
és időből kiemelt motivuma egyfajta golgota, ahol 
az ’’állomás” /Razjezd Mar/ nem csak Európa és Ázsia, 

de lét és nemlét határa is, amint azt az emberi 
élet múlandóságát, s a lét illuzórikus voltát egy
szerű igazságként megfogalmazó sírfelirat tanusit-
jaj

"Я был, кто есть ты, - Но и ты будешь то, что я есть"/158/

S mint ahogy a hóval befújt sírfeliratból is csak 

ez látszik "Я был, — , az elmúlt időkből sem 

marad semmi megfogható, csak az elmúlás ténye* az 

emberi személyiséget feloldó végső megsemmisülés. 
A fejezet kétséget és bizonytalanságot sugalló u- 

tolsó bekezdéseiben az iró végképp búcsút vesz a
regény szereplőinek egy részétől, a múltba ’’helyezi”
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őket, s ezáltal a hozzájuk kapcsolódó tematikai so
rokat is végképp lezárja.

" - Ну так вот. Вопрос один, - по-достоевски, -вопросик: - тот дежурный с "Разъезда Мара" - не был ли Андреем Волковичем или Глебом Ордыниным? - и иначе: - Глеб Ордынин и Андрей Волкович - не были ли тем человеком» что сгорал последним румянцем чахотки? - этакими русскими нашими Иванушками-дурачкаш, йванами-ца^евичами?”

A második triptichon elemzésében elsősorban a- 

zokra a problémákra térünk ki, melleket nem érin
tettünk a bolsevik létérteÍmezési-mode11 vizsgá
latakor, de feltétlenül szólni kell róluk a három 

triptichon összefüggései alapján.
E fejezet szinte tökéletes ellenpontba a megé

gi lőaőnek, nem csak a középpontba állított gondolat, 
de a formai ’’kivitelezés*' szempontjából is. Opti- 

ista kicsengését már a mottó előlegzi- némi iro
nikus felhanggal /” Ибо последние будут первыми"/» 

a harmadik rész pedig a ’’legvilágosabb” szerzői 
értékelést kapja. Ez a triptichon az élet, az al
kotás, az értelmes emberi cselekvés igenlése, a 

pusztulással szemben a teremtés dicsérete. A tö
mör leírás, a mozgalmas, feszült dialógusok, s a 

bolsevikok megformálásának elnózően-homoros jel
legzetességei felozabaditóan hatnak az előző feje

zet nyomasztó képei után. A "bőrzekék” tevékenysé
ge nyomán újrakezdődik az élet, a tönkretett üzem
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"feltámasztja önmagát”, Európa és Ázsia küzdelme 

azonban tovább tart, s a ráció győzelme korántsem 

jelent végső megoldást.

n _ Так что se, - ужели ли Китай теперь смени? себя на котелок во фраке и с портфелем?! - не третий ли идет на сиену, тот, что -
- Могёт энегрично фундировать! ” /165/

Az intézmények és bizottságok látszat-tevékenysége, 

a bolsevikok mulatságos önképzési kisérlétéi, 

illúziók nélküli szerelem egy ’’életképes”, de köl- 

tőiségét vesztett világot rajzolnak elénk, 

beállítva a józan emberit az ösztönös állatival- 

az előző fejezet hasonló motívumainak "megfordítá
sa” révén.

az

- szem-

"Россия. Революция. Совы кричат: по-человечьи жутко, по-звериному радостно.” /165/

Е differenciált nézőpont kidolgozását segitik а 

fejezet kompozioionális-stilisztikal eszközeinek

különféle variáció is.
A regény bárom legtöbbször visszatérő motivuma 

kerül egymás mellé, s az együttes megjelenítésük
ből adódó sajátosság válik alapvető konstrukciós 

elvvé a szöveg szervezése szempontjából.
A "bőrzekék" személyhez kötődő, s ezáltal ese

ményekben, dialógusokban, belső monológban érvé
nyesíthető motivumj A "Kina-Város" erőteljes képi
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megjelenítésre, metaforákkal dúsított leírásra ad 

lehetőséget! a harmadik, a rövid, hangsúlyos hang
utánzó szavakból álló sor, mely expresszi? motívum
ként első orban a szöveg ritmusát, hagszerelését, 
érzelmi töltését befolyásolja,

A tajozsevoi üzem helyreállításának rövid tör
ténete a tett, a cselekvés, a nehézséget n m isme
rő akarat eszméjének rendkívül érzékletes példája. 

Minden józan számítás, logikus érvelés, racionális 

számvetés ellenére az üzem beindul, győz az akarat 
és az elszántság.

на собрании з областном городе было установлено, как дважды два, что положение заводов более чем катастрофично, что нет шфырья, ни инструмента, ни рабочих рук, ни топлива, - и заводы пустить нельзя. Нельзя, /.../Но мы поехали - на заводы, ибо не т такого, чегонельзя сделать, - ибо нельзя не сделать. Поехали, потому что неспец большевик . Лукич, очень просто рассудил, что если бы было сделано, тогда и не надо делать, а руки - все с делают." /160/
г К.,

Ez a rész egyben a bürokrácia, a mechanikus intéz
ményrendszer szatirikus bírálatára is példa, szem
beállítva az egyszerű, természetes emberi cselekvő- 

3 bolsevikok "energikussan fukcionálni"képességgel,
elvével.

A lehetetlent is megkisérlő, s munkájukat a ha-f
feszült,1állal is dacolva is elvégző aknászok tömör, 

szinte csak utasításokból ás visszajelzésekből álló
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dialógusa ad újabb, drámai, s egyben patetikus 

hangnemet a szövegnek, s válik a kollektiv munka, 
a közösen vállalt felelősség "himnuszává".

Mindezek ellentéziseként szolgál a "Kina-Város* 

ebben a viszony latrendszerben való újbóli megjele
nítése, mint a mozdulatlanság, reménytelenség, rom
lás képi motivuma. Ez az újabb összefüggés felerő- 

siti a tett, az épités, a rendkívüli erőfeszíté
sek súlyát, 3 a pusztulással, dermedtséggel szem
beni ellenállást bizonyltja* "Ázsia" azonban újra 

és újra érezteti "jelenlétét", s az elkeseredett, 

dühös tagadás, a regény "viharos stílusának" egyik 

összetevője, csak ebben a részben háromszor ismét
lődik.

° - Там, за тысячу верст, - в Москве, огромный кернов войны и революции смолол Ильинку, и Китай выполз с Ильинки, пополз..* - -- Куда?!- Дополз до Таекева?!- Врешь! Вре-ежь! Врее-оошьIп /163/
Ehhez társul harmadik motívumként az ősi orosz

mitológia szellemeit idéző, a legközvetlenebb je
len újkeletű rövidítéseiből összeállított hangsor, 
ami egyben a megtisztulás örömének, a szabadon tom
boló osorő szépségének kifejezője is.

E három elem egymásmellettiségo, s egy adott 

ponton történő összekapcsolásuk a reményvesztett— 

ség és teljes pusztulás kegyetlenül naturális ké-
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pe után u;Jabb megvilágításba helyezi eddig külön 

érvényesülő funkciójukat, s teszi még sokrétűbbé, 
differenciáltabbá értelmezésüket*

Б rész lezárása is a fejezet egészének megfele
lő kettősséget hangsúlyozza, nem kevés iróniával*

"3 доме Ордыниных, б общежитии, разувшись и пальцы после сапог сладко размяв, на кровати к лампочке забравшись как—то па четвереньках, Егор Собачкин долго брошюру читал, и кончив, сказал рассудительно:
- * правда и радость все—таки восторжествують! Не могёт как иначе.** /168/

A harmadik triptichon a regény "Befejezés" ré
szének felel meg, alcino szerint "Az anyag, lénye

gében." / ”Материал, в сущности"/ Аз а mü legkie
gyensúlyozottabb, legharmonlkusabb fejozete, az 

ősi népi kultúra, az idők változásaitól, a forra
dalom viharától érintetlen természeti-emberi világ 

falemelően költői megjelenítése. Eseményei az élet 

legtermészetesebb és legörömtelibb pillanatait ra
gadják meg, a lét "állomásait", szerelmet, házas
ságot, születést. Eltűnik az ember és a természet 
közötti különbség, a világ tárgyai és jelenségei 
összeolvadnak a lét természetes egyszerűségében, 
tisztaságában. Mitosz és valóság összefonódik, év
ezredes rituálék elevenednek meg, s tartják össze 

9 világot, zurjákjel a történelem nagy, viharai elől. 

Dobrinya ÍTyikityic3, az "AranyÖvün, á bilinák hires
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daliája ugyanolyan ’’élő” szereplője e fejezetnek, 

mint a kuruBslólány Arina| s a szerelmi ráolvasás 

igazibb "realitás", mint a mesénél hihetetlenebb, 

távolibb történelmi jelen,
A forradalom úgy kap helyet e világban, mint a 

teljes egyenlőség megteremtésének lehetősége, az 

orosz, népi őserő felszínre törése, melynek igazi 
képviselői a bol3evikok /s nem a kommunis ák!/.
A 19-es óv szörnyűségei nem zilálják szét ezt az 

öntörvényű világot, még a halál sem riasztó / a 

koporsókat úgy adják-veszik mint bármilyen más 

hétköznapi tárgyat/* A "történelmi" világtól való 

elszakitottság egyfajta önvédelem, a várossal, a 

vasúttal, a oivilizált életmóddal való szemben
állás e természetes lét megőrzésének kísérlete* 

Ember és természet egyenrangú eleme e világnak, 

a vadállatok ösztönélete az emberi élettel pár
huzamosan zajlik.

"И тогда на дальнем конце делянки, в ежах со-
Ъ Äпиво и истомно сука, лизнули горячими языками снег кобели. Прибыльные косятся строго. Играют, прыгают, валятся в снег волки, в лунном свете, в морозе. А вожак все воет,воет, воет." /180/

A patriarchális muzsik-életforma ősi szokásokban 

gyökerező állandósága az emberi ilét támpontja, mely
nek értékrendszere a rituálékban - évezredes szокл

еен , в лунном свете завыл волк, и в риные свои святки, волчью свадьб
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sokban, szertartásokban, énekben és táncban fogal
mazódik meg* A triptiohon harmadik része a "Lako
dalom" szinte kizárólag énekekre, rigmusokra, szer
tartásokra épül, igazán szereplői sincsenek, hiszen 

Uljanka és Alekszej "véletlenül” kiválasztott; fi
gurák e világból, a lakodalmi szertartás, s az é- 

let e részének megjelenítéséhez szükséges "kellé
kek”.

A természeti és emberi lét harmóniáját, organi
kus kapcsolatát mutatja az élő és élettelen ter
mészet tulajdonságainak feloserélbetősége, az ember 

és az ot körülvevő tárgyi világ hasonlósága.

"Златопояс Добрыня разметал по небесному льду белые звезды» в безмолвии полегла уставшая земля спала деревня, - над рекой, с лесом по правую руку, с полями слева и на задах, - приземистая, в ивбах, глядящих долу слепыми оконцами, причесанных соломенными крышами по-стариковски," /175/
Ennek ellenére, е néhány idillikus kép sem tudaj el
fedni e világ másik arcát, a természetes lét kevés
bé vonzó oldalát - a merevséget, mozdulatlanságot, 
passzivitást. E világ illuzórikus volta, a patriar- 

cbáxis életforma korlátozottsága és látszat-bizton
sága is lelepleződik, amikor a maga "lemezteleni- 

tettsé ében” a vadul tomboló hóvihar, s az irtásra 

kijelölt erdőrész szimbolikus képével zárja az iró 

о fejezet t.
Ezt támasztja alá a regény utolsó része, a
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"Triptichonon kivüi'J végezetül”/«Вне триптиха, в 

конце”/ • Az erdő és a hóvihar küzdelme, az ősi 
elemek harca utoljára fogalmazza meg az élet és 

halál örökös kettősségének, a harc állandóságának, 
a lét megőrzésére tett erőfeszítések végeérhetet- 

lenségének kegyetlenül fantasztikus valóságát. Az 

öregapó meséjében újra felelevenedik a regényen 

végigvonuló, szimbólumrendszerében kulcs-motávúm
ként szereplő kérdés:

"йван-ца^еБИч^зачем ты сжег мою лякушечью шкуру,

Szimultanizmus - montázsteohnika

A regény három triptichonja nem asak a már is
mert tematikai sorok újabb variációját adja, de egy 

másfajta szemléletet is érvényesít - a pillanatról- 

pillanatra változó világban megmutatkozó állandóság, 

az emberi lét "nagy kérdéseinek" állandósága meg- 

láttatásával. A történelmi időből való "kilépés", 

a végtelenbe tágitott időpillanat olyan mitologikus 

világkép létrejöttét segíti elő, amely biztosítja 

a legkülönbözőbb szintek egymásnak való megfelelte
tését, az egymásnak gyakran ellentmondó létérte Íme-

I

zések összefogását,
A jelen különösségében felidóződnek a régi mi4o-
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szók, з a bennük kifejezett egyetemes összefüggé
sek. A mítosz és a jelen eleven kapcsolatba kerü
lése ezáltal az idő örökkévalóságát és a pillanat 

múlandóságát, az állandóság és változás örök drá
máját példázza. .4 mítosz homogenitása és a jelen 

fragmentális jellege egyaránt jelen van az egymás- 

mást kiegészítő, egymással párhuzamosan futó törté
net-mozzanatokban, leírásokban, a regénystruktúra 

több elemében - összekapcsolásukat néhány újszerű 

regénytechnikai eljárás következetes alkalmazása 

is segíti.
Szék közül legszembetűnőbb a szimultanizmus és 

a montázs-technika alkalmazása, az idősíkok keve
rése, a ’’szintek vegyítése’’.

Az időelvü ábrázolással szembeni egyidejüsités, 

a "szinkretizálás” sajátosan uj konstruktiv eleme 

a pilnyaki prózán, k. A szimultán technikával fel
épített szöveg ’’eltünteti’’ a hagyományos történe
tet, mivel a ’’történet csak akkor létezik, ha bizo
nyos sorrendben kapcsolja össze - ez a sorrend le
het az egyszerű múlt kronologikus rendje,vagy a
szubjektivebb igeidők bonyolultabb és ravaszabb sor-

»29rendje - az átélt él. én,, különböző pillanatait.

A szimultanizmus teremtette egyidejűségben az ese
mények egymással felcserélhetők, a különböző jelen
ségek azonos érvénnyel és súllyal vesznek részű az
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adott pillanat alakításában. Az időben és térben 

távoli események egymásra vetítésével, az egymást 
követő fázisok egy idejüsitésével, a kronológia 

csak egy adott epizódon belüli érvényesítésével 
rögzitbető maga a dinamikus pillanat. /1. a regény 

mottója!/
A tér- és időbeli átvillanásokat a sik<к vegyí

tésével, а шопtázsteоhnika és a nézőpontváltások 

segítségével és érzékelteti az iró.
A pilnyaki konstrukcióban a világ debierarchi- 

záltsága azáltal is megmutatkozik, hogy egy és u— 

gyanazon jelenség többféle értelmezése "technikai
lag" is kivitelezett - a nézőpontváltások következ
tében kiepitett, egyformán hangsúlyos megközelítési 
módok egymás mellé rendelésével. A nyelvi és képi 
szinten történő párhuzamba illetve szembeállítás 

egyik iegelterjedtebb módszere a montázs. A 20—as 

évek avantgarde-filmmüvészetének nagy felfedezése 

az avantgarde—irodalomba is átkerült, kapcsolódva 

a regény bagt/onrnyos rendezőelveit kiszorító uj 
prózatechnikai eljárások sorához. "A montáus éppen 

azért montázs, és nem egyszerű egymás után ragasz
tás, mert alapelve a jelentéshordozó egységek lét-

A Pilnyak-regény jelen
téshordozó egységei - a különböző tematikus sorok 

és szimbólumok - a montázs elv segítségével "ren-

rehozása és ös zefüzese.
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deződnek” egymás mellé, gyakran olyan tagolási 
elvnek megfelelően, ami nem csak párhuzamba, de szem
be is állítja azokat, kiválasztott hangsúlyhordozó 

pontjaik alapján* Az ilyen tipusu kontraszt-eljá
rás alkalmazására is kellő számú példával szolgál
hat a "Meztelen év'* - gyakran nem csak tematikai so
rok, de a rájuk való utalások egy szövegrészen 

lüli elhelyezésével.
e-

”B гостиной сиротливо горела свеча, в тщательном порядке стояла золоченая мебель стиля ампир, за аркой был совершенно пустой зад. Окна гостиной и кабинета были Открыты* Под откосом ва дугу на разные голоса кричали* думели и пели птицы иГнасек оные, точно в опере перед увертюрой, когда настраивается рркестр. Ирина веяла лениво несколько аккордов на рояли, и Аганька приготовилась плясать* Вошел Семен Иванович, с бородою, как у Маркса* - с кипою газет и заговорил желчно о разрухе." / 99 /

A megjelölt szövegrészek olyan elemek a regény egé
sze szempontjából, melyek még előfordulnak, vagy már 

szerepeltek bizonyos fejezetekben, s ezáltl közvet
len utalást tartalmaznak az ott megformált létélmény- 

re, világértelmezésre. Tömörítésük, egy szövegrész
be montirozásuk a kontraszthatás egyértelműbb érvény
re jutását segiti.

Ismétlés - idézés

Az avantgarde-regény Struktur1 újában kiemelkedő 

szerephez jut _.z ismétlés, a különféle ismétlés been-
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nikák differenciált, gyakran "végletes" alkalma
zása. Piinyak regényében az ismétlés olyan forma- 

szervező elem, amely igen szorosan kötődik a mü 

polifonikus világképéhez - a többértelműség meg—
Ha egyteremtésének egyik legfontosabb eszköze. " 

alkotóelem / s nem az elemek közötti viszony / is-
• • •

métlődik, a részalkotó aj összefüggésbe kerül, s 

igy az ismétlődés tóbbértelmusit. Ez viszont már 

összefügg azzal, hogy az ismétlődés változatokra ad 

lehetőséget, ami a várbatóság megteremtése után az 

ismétlődés legfontosabb szerepe lehet, 

megnő az ismétlés szerepe egy olyan regénymodell- 

ben, ahol az események nem lineárisan szerveződnek, 
s a kontinuitás hiánya a kompozíció szintjén is je
lentkezik.

«51 Különösen

"Meztelen év"-ben nagyobb szÖvegegységek/»Kosaime 

/ , néhány szavas motivumok/иКитай-Город/ 
hangsorok/”niOOH -гвиу"/ vagy egyes szavak/"nnjTMwr.»/ 

ismétlésével több szövegvariáció jön létre ugyana- 

zokoól a szövegelemekből. A gyakran szó szerinti, 

esetenként változat-jellegü ismétlések, a szöveg
részek "halmozása" mind annak az újszerű pilnyaki 
poétikai elképzelésnek szerves része, m>lyben a ha
gyományos, történetelvü cselekmény eseményekkel ér
zékeltetett dinamikáját az epizódok, tbredékek ve- 

zéxjmotivumokként való váltakozásából eredő dinamika

куртки"
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váltja fel. V. Sklovszkij erről a következőket Írja:

"...сюжет у него заменен путем свяаи частей, через
повторения одних и тех же кусков , становящихся проза

образами. H3saknem minden fejezetnek meg
van а maga ismétlődő eleme, amely az adott részből 
kiemelve módosítja ujabb szövegkörnyezetének jelen
tését is. /1. a természeti jelenségek, képek ismét
lése!/ Az "egynemű sorok" ismétlődése nem csak lexi
kai, de szintaktikai, ritmikai szinten is kimutat
ható - s a hasonló nyelvi konstrukciók egymásutáni
sága különös expresszivitást kölcsönöz a szövegnek.

Az ismétlés egy sajátos formája az önidézés - 

korábban megjelent önálló művök regénybe illesztése, 

s ezáltal uj kontextusba helyezése. Pilnyak a konsfc- 

strukció nyitottságának elve alapján saját müveit is 

"vajiáclókként" kezeli, melyek ujubb elemekkel össze
kapcsolva, ujabb összefüggések megláttatását segitik, 

s ezáltal maguk is többértelmüvé válnak. Ugyanaz a 

szövegegység képezhet müegészet /elbeszélés/ és "tö- 

r déket" /regény részlet/ - a hangsúly a konstrukci
ón, a szöveg funkcióján, a "nagyobb összefüggések" 

rendszerében elfoglalt helyén van.
Ugyanez vonatkozik a más szerzőktől vett idéze

tekre is. A "Meztelen év" telitett alkotó módon fel- 

h sznált irodaimi parafrázisokkal, utalásokkal, köl
csönzésekkel.

текяишм
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”...Я вышел И8 Белого и Бенина, многие многое де
лают лучше меня, и я считаю себя вправе взять это
лучшее и такое, что я могу сделать лучше (А.Пере
гудов и Даль, я ни от кого не скрываю, что взято 

МНОЙ у Вас ДЛЯ ЭТОЙ повести!- i**ja РИлуак
egy sajátosan "pilnyaki" mü а "Материалы к роману0
előszavában. A különböző átvételek regénybe illesz
tése azonban nur át az idézett szövegei; is módosít
ja, uj funkcióval tölti fel, szemantikai határait 

kitágija. Az ” Idegen stilus, téma, motívum, mo
dor stb. átvétele, kimetszése eredeti kontextusából

• • •

és uj kontextusba helyezése nem feltétlenül irodal
mi lopás, plágium, és nem feltétlenül megy a művé
szi eredetiség rovására, lehet újfajta viszony is 

a hagyományhoz, az iroualmi mü jogi státusához* kö
zös kultúrát tételez, amelyet mintegy nyelvként, ér
vényes, az olvasók tudatában adott referenciarend
szerként használ.

A regény ”idézési-rendszerének” legújszerűbb ele
me a "fiktiv-idézés”, olyan müvekre való hivatkozás, 

melyek csak a regén,..fikción b- lül "élnek", s feli
dézésük sokkal inkább egy szemlélet, látás- és Írás
mód játékos stilizációja, semmint valós átvétel.
/1. Szemjon Zilotov könyvei/

„34
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"Pőrgetegos stilus” - ritmikus próza

A "Meztelen év” kompozíciójának elemzésekor a
kutatók a regény "förgeteges stilusát" /"метельный

СТИЛЬ1’/ - mint a legszembetűnőbb pilnyaki 3ojátos-
35 A mü 3tilusonak e 

jellegzetessége a "forradalom-hóförgeteg" metafo
rából nő ki, s a regény egészén végigvonulva a leg
közvetlenebb módon állitja elénk a forradalom ele
mentáris erejű robbanása által szétzilált világot,
A hangutánzó szavakból álló, a bóförgeteg tombolá- 

sát idéző expressziv vezérmotivum egy a regény ural
kodó stilisztikai sikjai közül - cio több is annál, 
hiszen a pilnyaki metonimikus szerkesztésből adó-

ш

dóan közvetlenül kapcsolódik a forradalom, s Orosz
ország témájának "kifejtéséhez". Szt a barom foga
lomba tömöritett, "név nélküli" VII. fejezet bizo
nyltja legegyértelműbben, mely mindös ze ennyit

ságot - említik első helyen.

Глава
(ПОСЛЕДНЯЯ,БЕЗ НАЗВАНИЯ).

Россия, 
Революция. 
Метель.

/169/

A szimbolisták felfogásával ellentétben /vö.
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A.Blok és A.Belij stílusának oasonló jellegzetessé
gei/ Pilnyaknál "a metafora nem vonatkoztat el a 

kiinduló témától, hanem más témákat kapcsol boDzá— 

juk vagy visz mellettük, velük párhuzamosan, 
hóvihar motívuma a regény nyelvezetében, kompozí
ciójában és képiségében olyan orő szimbólumaként 
van jelen, mely elsöpör minden társadalmi és tör
ténelmi ''formációt'’, s az embert a lét legősibb, 

legalapvetőbb kérdéseivel szembesíti.
A "förgetogos stílusból" adódó expresszivitás 

a regény ritmusát is nagymértékben meghatározza. A 

szimbolista poétika egyik legelterjedtebb módszere, 
a próza ritmizálása az avantgarde-nak is egyik leg
kedveltebb eljárása lesz. A szövog metaforikus te
lítettsége, az asszociációs hálózat feszültsége, a 

különlegesen kiépített ismétlés-rendszer , a vezér- 

motivum-tecbnika "lirizálja" a pilnyaki prózát, s 

ezáltal ogysajáto3 költoioégü, ^e műfaji alapelvei 
szerint epikus ábrázolásmód létrejöttét segiti elő.
A belső monológ a szinte megfoghatatlan óangulat- 

váitásokat, a szabad asszociációé forma a gondolati
érzelmi kópzettársitásokat»komponálja" egybe, s ad 

az ábrázolt világnak különleges, szubjektív lirai 

telítettséget. 4 szöveg hangsikjának elsődlegessége, 
az akusztikai mozzanatok /hangútánzás, hangfestés/, 

a rimák /logt b-ször alliterúció/ -mind e sajátosén 

szervezett, ritmizáit próza jellegzetes elemei.

«36 A
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III.

A regénkben fölépített létértelmezési módok s az 

alkalmazott poétikai eljárások vizsgálata lapján 

megállapíthatjuk, h0go

nézőpont", a világ iüh,. a. inten történő művészi uj-

piln;y i "differenciált

ra teremt c-jénok lehető.-•ege egy különleges regény vi

lág, j egj sajátos polif onikin vil 

he.. vezetett. Az ábrázoltakhoz ve.

úy létrejötöé- 

irői viszonyu

lás, mindenféle "abszolút,m" tagadása, a világ ”de- 

bierarchizáltságának" felismerése Regény minden 

szintjét átható többértelműségben mutatkozik meg.

A müh e n i iino s 1 e z ár ás, megoldás , elérte Imiié n 

meghatározható kiút - a "nyitottság” a lehetőségek 

egymásmellettiségét, a vil .g ”al. ka^rsban-levését", 

az érintett valóság-sziérák sokrétűségét igazolja.

Л stabil értékrend hi nya, a folyamatosság megsza

kadása , a vil.ig diszharmóniájának é’zékolése, a biz

tonság elvesztése olyan mégha tározó élmény © az Író

nak, melybon о . ... . u. vészi . mruszore gy ikeré zik. 

Ennél fo0va iuüyü az -inni,..lúd. mmalmotsom lehet

és lezárt - ezt bizony itják a regény kon

strukció legfőbb "pillérei", str;.ikt urateremt ő té

nyezők,

b Ízt’isi 16 ii. z, é g e к.

& piLn a .i

non csak rocc^ció tör to.ro r szempontból izgalmas fel-

i...íj

"abszolút

.. r: igény szó..'amikul-poétikai koherenciáját

regény - . о .A., il vi.. '.latazjsser f
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dat. Amellett, bőgj a korai szovjet próza eg^ik 

"mesterének" tekinthető - a dolgozatban elemzett 

irói világkép és az ennek megfelelő regény konstruk
ció sajátosságai alapján - Borisz Pilnjaknak méltó
belje van az európai av ntgarde—irodalomb n is.
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JEGYZETEK

regény-idézeteket Борис Пильняк: Избранные про
изведения. Москва. "Художественная литература" 1976. 
kiadásból vettük.

Magyar fordításban: "Meztelen év* Európa Kiadó, Bp. 
1979* Fordította Kántor Péter.

A

I.

1. "В России эти, ’носившиеся в воздухе’формы про
рвались в творчестве Бориса Пильняка, типичного 
’авангардиста’, причем одного из самых ранних: 
его роман ’Голый год’ - произведение классичес
кое в своем роде, вполне зрелое и выдержанное по 
законам новой техники - подписано автором так: 
’Коломна, Никола-на Посадьях, 25. дек. ст. ст.
1920.г.’. Иными словами, оно явилось за два года 
до Джойсова’Улисса’и рядом с наиболее экстрава
гантными опытами Гертруды Стайн."
П. Палиевский: Пути реализмаЛитература и теория 
М., "Современник", 1974. стр. 75.

2. Szabolcsi Miklós: Jel és kiáltás, Gondolat, Bp. 
1971. 19.0.

3. "A modern regényíró akkor születik meg, mikor a 
lényeges mozzanatok kiválogatásában már nincs bi
zonyosra vehető társadalmi egyetértés, s igy épí
tenie sem lehet rá."
D. Daiches: A regény és a modern világ 
Európa, 1978. 9.0.

4. "Demnach erhebt im áO. Jh. der Roman die Forderung, 
dass einem Erleben Ausdruck gegeben werden soll, 
ohne dass es erzählt wird, ohne dass es durch den 
Wolf der Erzählform gedreht wird. Denn in der Er
zählung ist alles schon im voraus erklärt: sie hat 
zur Voransetzung einen Erzähler, der das Ende der 
Geschichte weiss, der über sie seine bestimmte An
sicht hat, der geradezu auf Grund dessen, was ihm 
bekannt ist, erzählt."
R. Albérés: Geschichte des modernen Romans 
Eugen Diedericks Verlag, 1964. Düsseldorf-Köln,
135.S.
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3» Széli Zsuzsa: Válság és regény, Akadémiai Kiadó 
Bp. 1970. 95. ol

6. "Das heisst dass an die Stelle von Anschaulica- 
keit, Geschlossenheit und Kontinuität des Erzählens 
andere Kriterien zur Wertung eines Romans treten 
müssen; die Intensität; des Erzählten sowie die 
Faszination, die von der Formgebung, von der Kom
position auszugehen vermag. Und das heisst, dass 
eine Vielzahl formaler Elemente eine grössere o- 
der zumindest doch eine andere Bedeutung für die 
KomanKomposition erhallen.
K. Migner: Theorie des modernen Romans,

Eine Einfübrung
Alfred Körner Verlag, Stuttgart 1?70. 
S. ?8.

7. D. Daiches i.m. 19» o.

a. J.Schramke: Zur Theorie des modernen Romans 
Verlag U.H.Beck München, 19/4-. 91*

9. Az orosz avantgarde kérdése máig vitatott a szak
irodalomban. Dolgozatunkban elsősorban J. Holthu
sen, A.Fiaker,és nojuár Endre e -cérnából irott 
munkáira támaszkodunk.

Г. Белая: Закономерности стилевого развития советской 
прозы двадцатых годов 
Изд. "Наука", 1977. стр. 10.

11. "На первых порах многие молодые прозаики единодуш
но полагали, будто создание современных жанровых 
форм должно заключаться в предельном сближении 
искусства и действительности."
История современного романа 
Изд. "Наука", М-Л. 1965. стр. 64.

12. "Для этой прозы характерно монументальные замыслы и их фрагментарность, незавершенность, неразвер- 
нутость, попытка создать стиль, соответствующий эпохе."

о.

10.

Н. Драгомирецкая: Стилевые искания в ранней советской 
прозе
В*кн.: Теория литературы. Основные проблемы в исто
рическом освещении*. Стиль. Произведение. Литератур
ное развитие.
М., 1965. стр. 125.
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13. "Сам по себе сюжет в его отвлечении, как некая 
схема, односторонне характеризует произведение 
искусства. Оно дано только в своем материаль
ном, т.е. языковом воплощении. В слове - пер
вичная, непосредственная связь явлений, в сюже
те - вторичная."К. Локс: Современная проза 
"Печать и ревлюция", 1927. кн. 8. стр.67.

14. "После революции оказалось невозможным писать 
по старому; оказалось, что народ является не 
только объектом, но и как бы и субъектом по
вествования; оказалось, что на какое-то время 
необходимо совместиться с его системой отсчета, 
чтобы мир вновь обрел цельность и полноту."
Г. Белая: Закономерности стилевого развития 
советской прозы двадцатых годов стр. 10.

15. " собственно сказ; собственно авторское повест
вование ’сказового’типа; ’сказовое повествование’"
Там же, стр. II.

16. Г. Белая: Проблема активности стиля 
К исследованию исторической продуктивности 
20-х годов, стр. 131.
S кн.: Смена литературных стилей 
На материале русской литературы 19-20.веков 
йзд. "Наука", м. 1974.

В современности все перепуталось и переме
щалось: наиболее устойчивым оказалось воздействие 
Гоголя и Лескова. (Пильняк, Клычков, отчасти 
Леонов) точнее их стилистические методы. / 
Композиция Гоголя позволяет прибегать отступле
ниям, к различным методам конструкции, центр тя
жести перенесен на стилистическое оформление 
сюжета."
К. Локс: Современная проза стр. 69.

18. Н. Драгомирецкая: Стилевые искания в ранней со
ветской прозе стр. 132.

19. П. Палиевский: Пути реализма стр. 75.
20. В. üichenbaum: A "formális módszer" elmélete 

in:' B.Eichenbaum: Az irodalmi elemzés 
"Gondolat", Bp. 1974-• 16.0.

стилей

17. " • • •

/• • о
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II.

I. J.Tinyanov: Az irodalmi tény
in: J. Tinyanov: Az irodalmi tény, "Gondolat” 
Bp. 1981. 7.0.

2. u.o.

5. A.Fiaker: Az orosz avantgarue ^érdeséhez 
in: ”Az Újnak tenni hiteti”
Tanulmányok a szocialista irodalom történetéből 

Akadémiai Kiadó Bp. 1977. 394. o.

4. U. E'co: A nyitott mü 
"Gondolat", Bp. 1976. 12.o.

5. J.Tinyanov: A konstrukció fogalma
in: Strukturalizmus II. Európa Kiadó Modern Könyv
tár 208. 10. o.

6. U.Eco i.m. 7. o,

7. A.Fiaker i.m. 402.o.

8. Szilágyi Ákos: Pilnyak prózája 
"Valóság”, 1981/9. 42.o.

9. Б. Пильняк:"Три бр 
"Красная новь”, 19

10. А. Воронский: На перевале ( Дела лтературные 
"Красная новь", 1923. кн. 6. стр. 315.

11. A nagyobb átláthatóság érdekében fontosnak tart
juk felidézni a regény fejezetekre bontását:

ата"
24. кн. первая, стр 3.

)

Вступление
Ордынин-Город
Китай-Город

Изложение
Глава I.

Зд сь продаются п мадоры 
Оленька Кунц и мандат 
Смерть старика Архипова

Глава II.
Дом Ордыниных
Две беседы. Старики
.Развязки

Глава III. О свободах
Глазами Андрея 
Глазами Натальи 
Глазами Ирины
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Глава 1У. Кому - таторы, а кому - ляторы
Провинция, знаете ли. - Городские таторы 
Монастырь ВВеденьё-на-Горе 
Пожар. -Ляторы

Глава У. Смерти, триптих первый
Смерть коммуны 
Первое умирание
Часть третья триптиха (самая темная)

Глава У1, предпоследяя. Большевики, триптих второй
Кожаные куртки Китай-Город
Часть третья триптиха (самая светлая)

Глава УН, последняя, без названия

Заключение
Триптих последний. ( Материал, в сущности )

Наговоры
Разговоры
Свадьба
Вне триптиха, в конце

12. I. Уегбяильняк и Достоевский
/ На материале романа "Голый год"/ 
Kéziratban

13. J. Zamjatyint idézi Szilágyi Á. i.m. 49.o.

14. Thomka Beáta: Narráció és reflexió
"Fórum” Könyvkiadó, Gemma könyvek 14. 1980. 32.о.

15. u.o.
16. M.Bahtyin: A szó a költészetben és a prózában 

in: M.Bahtyin: A szó esztétikája 
Válogatott.tanulmányok 
"Gondolat", Bp. 1976. 175»o.

17. В. Гофман: Место Пильняка
Мастера современной литературы. Статьи и материалы. Л. "Academia" 1928. т.З. 18-19.

18. M.Bahtyin szerint:"A hős Dosztojevszkij számára 
valóság meghatározott, szilárd, társadal

milag és egyénileg tipikus jelensége, nem!is 
egyértelmű és objektiv vonásokból összeálló konk
rét arc, mellnek részletei összességükben választ

nem a
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adhatnak arra a kérdésre, hogy ’kicsoda az ille
tő’. Dosztojevszkijt a hős mindig úgy érdekli, 
mint a világnak és önmagának sajátos szemléleti 
módja, az ember meghatározott értelmezési és ér
tékelési poziciója, amelyből önmagát és a kör
nyező világot megitéli. Dosztojevszkij számára 
sosem az a fontos, hogy mi hőse a világban, ha
nem elsősorban az, hogy milyen a világ hősében, 
es milyen a hős önmaga szemében.”
M.Bahtyin:Dosztojevszkij poétikájának kérdései 
in: i.m.
Erről ld:
E. Скороспелова: Проблема характера в русской совет
ской прозе первой половины 20-х годов.
Канд.дисс. М. 1969. с. 132.

20. В. Гофман: Место Пильняка там же.
21. Szilágyi A. i.m. 46.о.

^2. Az е kérdés körüli vitákról részletesen ir
B. Скобелев: Масса и личность в русской советской 
прозе 20-х годов / К проблеме народного характера/ 
Изд. Воронежского унив-а, Воронеж, 1975. стр.9-43.
C. munkájában.

23* A pilnyaki "biologizmus“ témakörével kapcsolatos 
munkák közül kiemeelkednek V.Pravduhin, A.Voron- 
szkij, Lvov-Rogacsevszkij Írásai.

24. A "bolsevik-kommunista" megkülönböztetésre hivja 
fel a figyelmetA. Ljugyivszkij a "Szent-Péter- 
var"-ban: "A dekadens gondolkodás számára úgy 
festett, mintha a kommunizmus - a gépi, szerve
zett, városi Európa lenne, a bolsevizmus pedig - 
ez a mi farkas, muzsik, tősgyökeresen orosz, 
szki^a, ázsiai termés zenünk. Alli&om, hogy Orosz
országban nincsen kommunizmus, Oroszországban - 
bolsevikek vannak.”
idézi Szilágyi a. i.m. pO.

25. A boisevikok alakja körül kialakult vitáról ir 
В. Новиков.
Б. Пильняк: Избранные произведения 
Москва, "Художественная литература" 1976.
Примечания В. Новикова стр. 676-700.

26. Szilagyi Á. i.m. 46.о.

27. u.o.

28. Í a Da. а 5 О о О а

29. Thomka В. i.m. 53.о.

83.0.

19.

I
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30. В. Eichenoaum: A filmstilisztika proolémái 
in: in: A film poétikája

A Leningrádi Müvészettőrténeti Intézet kutatói 
a filmről
Moszkva-neningrád, 1^27.
Bp. 1978. Filmművészeti Kiskönyvtár 58.

31. Szegedy-Maszák Mihály: A művészi ismétlődés né
hány változata az irodalomban ts a zenében
in: Ismétlődés a művészetben 
írodaloméiméletr tanulmányok 5*
Akauémiai Kiadó , Bp. 1980. 80.о.

41.0.

В. Шкловский: 0 Пильняке 
ЛЕФ, 1925. 3.7. 124.стр.

33. Б. Пильняк: Материалы к роману
"Красная новь", 1924. кн. первая, стр. 3.

34.

54. Szilágyi к. i.m. 44.о.

35 * Г. Белая: Проблема активности стиля стр. 155. 
Зо. I. Joffet idézi Szilágyi Á. i.m* 45.

I

i
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IRODALOM

Б. Пильняк: "Голый год"
Пг-М. - Берлин
Изд. Гржебина, 1921, 1922.

Б. _ и _ "Голый год" (роман)
Сочинения, т. I. 1923.
Изд. автора, Никола-на Посадьях
"Голый год" (роман)
Изд. 2-е, исправленное.
М-Пг. Книгоиздательство артели писателей 
"Круг". 1923.

_ и Избранные произведения 
М. "Художественная литература 
"Голый год", стр. 29-184.

" 1976.

"Мастера современной литературы"
Вып. 3. Бор. Пильняк. Статьи и материалы 
Л. „ Ac.<xde-rrua,'I928.

Писатели об искусстве и о себе 
М. 1924.
А. Воронский: Иску 
Сб. статей М-Л. 19

сство и жизнь 
24. "Круг".

Евгеньев-Максимов: Очерк истории новейшей русской
литературы
Л-М. ГИЗ, 1925.
Вяч. Полонский: 0 современной литературе 
Гос. изд. М-Л. 1929.

А.Г. : Дискуссии о современной литературе 
"Русский современник" , Л-М. 1924 №2.

: Уроки пильняковщины 
"Жизнь искусства", Л-М. 1929.
В.Б.

I? 39.
В. Блюменшельд: К искусству слова 
"Горн", м: 1923. № 9.
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Я. Браун: Нигилисты и циники (0 творчестве Б. Пильняка) 
"Сибирские огни", 1923. № 1-2.
А. Воронский: Литературные силувты I. Б. Пильняк 
"Красная новь" 1922. № 4.
А. Воронский: На перевале (Дела литературные)
"Красная новь" 1923. № 6.
Д. Горбов: От гер 
"Красная нива", м
Д. Горбов: Художественная проза в 1925 году 
"Книгоноша", М., 1926. № 2.
Деревенский: Рецензия на "Голый год"
"На посту" 1923. № I.
Деревенский: Деревня в современной литературе 
"На посту", М. 1923. № I.
Евг. Замятин: 0 сегодняшнем и современном 
"Русский современник" Л-М. 1924. кн. 2-я.
П. Коган: Борис Пильняк 
"Новый мир", 1925. кн. II.
М. Левидов: 0 пятнадцати - триста строк 
"ШЕФ", М. 1923. № I.
А. Лежнев: Художественная литература 
"Печать и революция" 1927. № 7.

оики к повседневности 
, 1928. №42.

А. Лежнев: Литературные 
"Печать и революция" 1925. кн. 8.

заметки

М. Лиров: Из литературных итогов 
"Печать и революция" 1924. кн. 2.
К. Локс: Современная проза 
"Печать и революция" 1927. кн. 8.
В. Львов-Рогачевский: Борис Пильняк 
"Московский понедельник" 1922. 7 августа
М. Могилянский: Современная художественная 
"Книга и революция" М-Пг. 1923. № 3.

I
3. Переверзев: На фронтах текущей беллетристики 
"Печать и реолюция" 1923. кн.4.

литература
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В. Полонский: 0 современной литературе 
"Кига и революция” М, 1929. № 9.
Стрелец: Письмо о современной литературе 
"Россия", 1925. № 4.
A. Палей: Литературные портреты 
М. Огонек, 1928. 4б.
B. Правдухин: Литература о революции и революционная 
литература
"Сибирские огни", 1923. № 1-2.
В. Правдухин: Художественная литература за семь лет 
(Проза 1918-1924гг.)
"Сибирские огни", 1924. № 5.
А. Рашковская: Новейшие искания в современной литературе 
"Вестник знания" Л. 1925. № 21-22.

А. Свентицкий: Октябрь в литературе 
"Литературный еженедельник" 1923. № 43.
A. Слонимский: В поисках сюжета 
"Книга и революция", 1923. № 2.
B. Шкловский: 0 Пильняке 
"ЛЕФ", 1925. № 3.(7)

Г. Белая: "Другое зрение, другой счет"
"Вопросы литературы" 1977. N° 8.
И. Верч: Пильняк и Достоевский 
(На материале романа "Голый год")
В рукописи
В. Новиков: Творческий путь Бориса Пильняка 
"Вопросы литературы" 1975. №6.
П. Палиевский: Экспериментальная литература 
"Вопросы литературы" 1966. N° 8.
Е.Толстая-Сегал: "Стихийные силы". Платонов и Пильняк 
"Siavioa Hierosoiymitana" 1>78. III.
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JO. Андреев: Революция и литература 
М. "Художественная литература", 1975.
Г. Белая: Закономерности стилевого развития советской 
прозы двадцатых годов 
Изд. "Наука", М-Л. 1977.

Бузник: Русская советская проза 20-х годов 
Изд. "Наука", Ленинградское отд. 1975.
В.

Д. Ворон: На путьях становления
Особенности сюжетики советской прозы 20-х годов Минск,
Н. Грознова: Ранняя советски проза 1917—1925.
Изд/"Наука", Ленинградское отд. 1976.
Р. Гура: Роман и революция 
"Советский писатель" М. 1973.
Н. Дикушина: Октябрь и новые пути литературы 
Из истории литературного движения первых лет революции 
Изд. "Наука", М. 1978.
В. Скобелев:Масса и личность в русской советской прозе 
20-х годов ( К прблеме народного характера)
Изд. Воронежского унив-а, Воронеж, 1975.
Е. Скороспелова: Проблема характера в русской советской 
проз первой половины 20-х годов 
Канд. дисс. М. 1969.
Советский роман. Новаторство. Поэтика. Типология.
Изд. "Наука" м. 1978.
Русская советская повесть 20-х, 30-х годов 
Изд. "Наука" Ленинградское отд. 1976.
Л. Ершов: Русский советский роман 
Национальные традиции и новаторство 
Изд. "Наука", Ленинг. отд. 1967.
М. Кузнецов: Советский роман. Очерки 
Изд. Академии Наук СССР. М. 1963.
Из истории советской эстетической мысли Сб.
Изд. "Искусство", М. 1967.
Литературно-эстетические концепции в России конца 19- 
начала 2о в.
Изд. "Наука", М. 1965.
Из истрии советской эстетической мысли 1917—1932.
Сб. материалов. М. "Искусство", 1980.

статей
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Теория литературных стилей советской литературы 
Вопросы типологии 
Изд. "Наука” М. 1978.
Современные проблемы литературоведения и языкознания 
Изд. "Наука", М. 1974.
Теории, школы, концепции (Критические анализы) 
Художественный образ и стуктура 
Изд. "Наука" М. 1975.
Ритм, пространство и время в литературе и искусстве 
Изд. "Наука", Ленинградское отд. л. 1974.
Литературные направления и стили 
Изд. МосковскогоУниверситета 1976.

Анализ литературного произведения 
Изд. "Наука", Ленинградское отд. 1976.
Миф, Фольклор, литература 
Изд. "Наука", Ленинградское отд. 1978.
A. Веселовский: Историческая поэтика 1940. Ленинград
B. Виноградов: Избранные труды

Поэтика русской литературы Изд. "Наука", М. 1976.
О языке художественной прозы 
Изд. "Наука", М. 1980.

В.'Жирмунский: Теория литературы. Поэтика, Стилистика 
Изд. "Наука", Ленинградское отд. 1977.
В. Томашевский: Теория литературы 
М-Л. 1925.
Ю. Тынянов: Архаисты и новаторы 
Wilhelm Fink Verlag, 1967.

В. Шкловский: Собр. сочинений в 3-х томах 
М. "Художественная литература" 1974.
Б. Эйхенбаум: Сквозь литературу 
Сб. статей. , Aco-cLej-nia" Л. 1924.
Б. Эйхенбаум: 0 прозе
Сб. статей. Ленинградское отд. 1969.

Проблемы поэтики и истории литературы 
Сб. статей, Саранск, 1973.
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М. Бахтин: Вопросы литературы и эстетики 
Исследования разных лет*
М. "Художественная литература", 1975.
Ю. Лотман: Структура художественного текста 
М. 1970.
Ю. Лотман: Статьи по типологии культуры 
Тарту,1970.
Б. Успенский: Поэтика композиции 
Структура художественного текста и типология компо
зиционной формы 
М. 1970. *

v . erlich: .Russischer Formalismus 
Carl-Hauser Verlag München, 1964.

J. Holthusen: Russische Literatur im 20. Jh. 
Francke-Verlag Bern und München, 1980.

R. Albérés: Geschichte des modernen Romans 
Eugen Diedericks Verlag Düsseldorf-Köln, 1964.

W. Kayser: Das sprachliche Kunstwerk 
Bern-München, I960.

K. Kigner: ‘Theorie des modernen Romans. Eine Einführung 
Alfred Körner Verlag Stuttgart, 1970.

E. Rosentahl: Das fragmentarische Universum 
Wege und Umwege des modernen Romans 
Nymphenburger Verlagshandlung München 1970.

V/. Ruttkowski: Die literarischen Gattungen 
'Francke Verlag Bern und München , 1:'8C.

J. Schramke: Zur Theorie des modernen Romans 
Verlag C.H. Beck München, 1974.

G. Staiger: Grundbegriffe der ■oetik 
Zürich, 1951*
Tz. Todorov: Poetik der Prosa 
Athénéi um Verlag, GmbH.

D. fschizewskij: Russische -eistes~eschichte 
Wilhelm 'ink Verlag München, 19?4.

Zeitgestaltung en der Erz. hlkunst Herausg.von A.Ritter 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 1978.

Frankfurt am t. .in 1972.
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A. Fiaker: Az orosz avantgarde kérdéséhez 
in: "Az Újnak tenni hitet"
Tanulmányok a szocialista irodalom történetéből 
Akadémiai Kiadó Bp. 1977*

Síikösd Mihály: Pilnyak 
in: Az uj szovjet irodalom 
"Gondolat" Bp. 1967-

Szilagyi Ákos: Piln-ak orozdja 
"Valóság", 1981. у.

Kutatási irányok a 20-as évek szovjet irodaiom- 
tudomi nvában 
"Helikon", 1978. 1-2.

Bojtár E.: A kelet-európai avantgarde irodalom 
Akadémiai Kiadó, Bp. 1977«

Macza J.: Esztétika és forradalom 
"Gondolat", BP. 1970.

Nyirc L.: Az orosz formalista iskola
in: Tanulmányok а XX. sz zadi irodalomtudom ny
ir nyzacairói.
Akadémiai Kiadó, Bp. 1970.

Strukturalizmus I-II.
Európa Könyvkiadó, Modern Könyvtár 208.

Strukturalizmus-vita 
Dokumentumgyűjtemény 
Akadémiai Kiadó Bp. 1977*

Bojtár E.: A szíáv strukturalizmus az irodalomtudo
mányban
Akadémiai Kiadó Bp. 1978.

A marxista irodalomelmélet története 
/^kezdetektől 1945-ig /
Tanulmányok
Kossuth Könyvkiadó, 1981.

R. Ingarden: Az irodalmi műalkotás 
"Gondolat", Bp. 1977.

H. Markiewicz: Az irodalomtudomány fő kérdései 
"Gondolat", Bp. 1968.

M. Wehrli: általános irodalomtudomány 
"Gondolat", Bp. I960.

I
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A. Warren: Az irodalom elméleteR. Wellek 
"Gondolat'’, Bp. 1972.

A jel tudománya 
"Gondolat", Bp. 1975.

Jelentéstan és stilisztika 
"Gondolat", Bp. 1974.

Szemiotika és művészet 
Akadémiai Kiadó Bp. 1979*

Kultúra és szemiotika 
Tanulmánygyűjtemény 
Akadémiai Kiadó Bp. 1981.

A novellaelemzés uj módszerei
Bp. 1971.

Studia Poetica 1.
Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései 
Szeged, 1980.

Ismétlődés a művészetben 
Akadémaiai Kiadó, Bp. 1980.

M. Bahtyin: A szó esztétikája 
Válogatott tanulmányok 
"Gondolat", Bp. 1976.

R. -Óarthes: Válogatott tanulmányok 
Bp. 1976.

W. Benjamin: Angelus iovus 
Atekezések, kísérletek, birálatok 
Magyar Helikon 1980.

G. Bowra: Az alkotó kisérlet 
Európa Könyvkiadó, 1970.

Ch. Caudwell: Romantika és realizmus
Tanulmányok
"Gondolat", Bp. 1979.

D. Daiches: A regény és a modern világ 
Európa Könyvkiadó 1978.

U. Eco: A nyitott mű 
"Gondolat",'Bp. 1976.

3. Sichenbaum: az irodalmi elemzés 
"Gondolat", Bp. 1974.

1
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a. Gurevics: A középkori ember világképe 
Bp. 1974.

F. Kermode: Mi a modern?
Tanulmányok
Eur'pa Könyvkiadó, 1980.

J. Lotman: Szöveg, modell, tipus 
"Gondolat", Bp. 1973.

J. Rockwell: A valóság a regényben 
"Gondolat", Bp. 1980.

J. Tinyanov: Az irodalmi tény 
"Gondolat", Bp. 1981.

L. Trilling: Művészet és neurózis 
Európa Könyvkiadó, Modern Könyvtár 382.

A. West: Válság és kritika
Európa Könyvkiadó, Modern Könyvtár 356.

V. Zsirmunszkij: Irodalom, poétika 
Válogatott tanulmányok 
"Gondolat", Bp. 1981.

Egri Péter: .lom, látomás, valóság 
"Gondoláit", Bp. 1969.

Egri P.: A költészet valósá--a. Lira és lirizálódás 
Akadémiai Kiadó, Bp. 1975*

Kulin K.: Mitosz és valóság 
Akadémiai Kiadó, Bp. 1977.

Szabolcsi M.: Jel és kiáltás 
"Gondolat", Bp. I97I.

Szabolcsi M.: A clown mint a művész önarcképe 
"Gondolat", Bp. 1974.

Köpeczi B.: Eszme, történelem, irodalom 
Akadémiai Kiadó Bp. 1977-

Bzéll Zs.: Válság és regény 
Akadémiai Kiadó Bp. 1970.

Szegedy-Maszák M.: Világkép és s ilus 
T rt neti-poétikai tanulmányok 
Magvető, 1980.

Szegedy-Maszák M.: "A regény amint Írja önmagát" 
Elbeszélő müvek vizsgálata 
Tankönyvkiadó 1980.

i
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Székely A.: Irodalmi irányok - művészeti irányok 
Tankönyvkiadó, 1977•

Thomka B.: Narráció és reflexió
"Forum" Könyvkiadó, Gemma könyvek 14. 1980.

Veres András: Mii, érték, müérték
Kísérletek az irodalmi alkotás megközelitésére
Magvető, 1979-

Ungvári T.: Az eltűnt személyiség nyomában 
Tanulmányok
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