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A TÖRTÉNETELBESZÉLÉSTŐL AZ ÖNKIMONDÓ SZÖVEGIG 
(Az. irodalmi forma szemantikai egysége 

mint a narratív én-kép hiányzó részének kompenzációja 
Turgenyev Aszja című kisregényében) 

A Turgenyev-értelmezések az író szövegvilágát egy erősen rezignált 
ember- és világkép megformálásaként veszik általában tudomásul. Az 
erkölcsi és mentális értékek szükségszerű pusztulásáról, illetve nagyon 
erősen korlátozott érvényesüléséről beszélünk többnyire, amely az ember 
kettős — személyes és társadalmi — meghatározottságából s e kétféle 
létezési mód kibékíthetetlen, egymást kizáró mivoltából ered. A 
Turgenyev-(fő)hősök azt az embertípust képviselik, akinek legfőbb 
jellemzője, hogy felismeri: olyan világban kényszerül élni, mely a közvetlen 
érdekeket szolgáló, „mérhető", „reális" hasznosság elvére alapul, s mely 
elismerését inkább az értékek látszatmegvalósításainak osztogatja. A 
konvenciókhoz — főként a verbális konvenciókhoz — simuló 
magatartásformákra épülő társadalom nincs felkészülve a maximalista 
ideálokhoz ragaszkodó, a valósággal szemben alternatív „valóságot" 
(autonóm értékvilágot) teremtő „Don Quijoték" befogadására — nincs is 
rájuk szüksége'. A személyiség erőfeszítései, hogy adottságainak, céljainak 

' Az 1850-es években - mely korszakra az Aszja megírása is esik - Turgenyevet élénken 
foglalkoztatta e hőstípus elvi, elméleti megfogalmazása is. Hamlet és Don Quijote című 
tanulmánya (186Ö) két évvel követi az Aszja megjelenését (1858). Az író, - akihez köztudottan 
a „felesleges ember" azóta híressé vált, szinte terminológiai értelemben használt elnevezése 
kötődik -, lényegében e hőstípus megteremtésével újította meg az orosz prózairodalmat. Ezt 
emeli ki L. V. Pumpjanszkij is (Pumpjanskij, L. V.: Turgen'ev-novellist (A novellaíró Turgenyev), 
In: Turgen'ev, I. S.: Socin'en'ija, VII., Moszkva-Leningrád, 1929. 5-24. Ugyanakkor lényegében 
ez osztotta meg valószínűleg legerősebben a Turgenyev-kritikát, - mind a kortársi 
véleményeket, mind az utókorét tekintve. A Don Quijote-hős - az anti-hős típusa. Turgenyev 
ezt vállalta, elvben és írói gyakorlatában is, - s ez törvényszerűen kihívást jelentett az 
ideológiakritikai kiindulású értékelések felé. Csernisevszkij támadását ez váltotta ki: ő 
kizárólag a passzivitás, a cselekvésképtelen élet igazolásaként vette tudomásul e hőstípust és 
írásmódot (ld.: Csernisevszkij: Orosz ember találkán. In: Válogatott esztétikai tanulmányok. Szikra, 
1950.203-232.). Ám Csernisevszkij aktuálpolitikai, ideologikus kritikáján túl is feladatot jelent 
az „anti-hős" valódi „hősként" való értelmezése, - ezt kerüli ki L. V. Pumpjanszkij fent említett 
tanulmánya is, mely a Schopenhauernek tulajdonított „impresszionisztikus", az egyedi 
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a társadalmi létezésben találjon teret, szükségképp kudarcra vannak ítélve 
— a társadalom neki nem otthona, nem támasza, céljaival nem tud 
azonosulni. Ez az otthontalanság, a „megoldhatatlanság tudata" egyetlen 
módon, az immanens erkölcsiség kialakításával oldható fel". Bár ez sem 
tényleges megoldás: a tökéletes egyedül maradás, „kozmikus árvaság" az / »» ara . 

Turgenyev ember- és világlátása a személyiségből mint önálló, önmagát 
függetlenítő létezőből indul ki, abból, aki a szociális, közösségi létezés 
helyére csak személyes integritását állíthatja. Ez azt is jelenthetné, hogy a 
teljesség élményét felváltja a részlettel való megelégedés — ez azonban 
éppen fordítva van: a személyiség önmaga teljességében több, mint a „külső 
világ", melynek csak a személyiség (társadalmi, politikai, szákmai, családi, 
stb.) szerepeire van szüksége. A belső teljesség, énazonosság megőrzése a 
biográfia kudarcával párosul. Ezt már a turgenyevi cselekmény- és 
alakformálás szintjeinek kapcsolatát tekintve kimutatta Ju. M. Lotman 

benyomást általánosító pesszimista létfilozófiai beállítódást tartja a turgenyevi (és tolsztoji, 
csehovi...) világnézet uralkodó irányának.. 

" V. M. Markovié sokkal differenciáltabb, poétikailag megalapozottabb képet alkot erről a 
hőstípusról: az ítélkező attitűd helyett a kettős meghatározottságot emeli ki: a személyiség 
ideális elvén működő gondolkodás kibékíthetetlen ellentétben áll a társadalmilag elfogadható 
(„értékesíthető") magatartásformákkal. Ez pedig megoldhatatlan helyzetbe állítja az identitását 
megőrizni akaró hőst. A biográfia kudarca nem a hős fogyatékosságaiból ered tehát; a 
problematika tulajdonképp fordítva gondolható el: a hős egyedüli lehetősége, hogy önmaga 
erkölcsiségében megőrizzen valamit a megválósíthatatlan ideálokból. A turgenyevi írásmód 
elégikus modalitását így nem a cselekvésképtelenség, hanem annak ellentéte: az identitás 
megőrzésének megkísérlése alapozza meg. Ld.: Markovié, V. M.: Celovek v romanah Turgen'eva 
(Az ember Turgenyev regényeiben). Leningrád, 1975. 

Bár a „kozmikus árvaság" V. M. Markovié kifejezése, (i.m. 149.o.), Ju. M. Lotman is 
hasonló elv szerint tagolja a Turgenyev-művek szövegét három szintre: e szövegek 
elolvashatók úgy, mint társadalmi típusok leírásai; úgy, mint valamely örök lényeg aktuális 
megjelenései; de legmélyebb értelembén a „kozmikus, természeti" lényeg szintjén is, mely utolsó 
szint lényegében érvényteleníti az előző kettőt, s megnyilvánulási formája: a halál. Ez a 
tipológia egyértelműen hierarchikus viszonyba állítja a társadalmi és a „kozmikus" létet: a lét 
valódi célja elérhetetlen, s a halál: az értékhordozó hősök kikerülhetetlen sorsa, sőt: paradox 
módon épp az érték meglétének bizonyítéka, ami megkülönbözteti e hősöket az átlagembertől. 
Ld.: Ju. M. Lotman: Sjuzetnoje prostranstvo russkovo rontana XIX. stol'et'ija. (Szüzsés tér a XIX. 
századi orosz regényben) In: Ju. M. Lotman: V skol'e poet'iceskovo slova. Puskin, Lermontov, Gogol'. 
(A költői szó iskolájában. Puskin, Lermontov, Gogol) Moszkva, 1988. 325-348. 
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tipológiai elemzésében. A hós értékes vagy értéktelen karaktere paradox 
módon határozza meg sorsának alakulását: „Az értelmetlen életet élő hősök 
Turgenyev műveiben nem halnak meg." Az értelmes élet viszont — 
megvalósíthatatlan. A „meghalás" mint a sors eseménye így csak a pozitív 
hősöknek „jár" Turgenyevnél — mondhatnánk: ezt ki kell érdemelni. Az 
életben maradók megváltatlanságra ítéltetnek, a meghalok: 
megszabadíttatnak ennek terhétől*. 

A cselekmény- és alakstruktúrát tekintve a fent körvonalazott 
Turgenyev-kép a személyiséget két instancia, a „kozmikus" (autentikus, 
természeti, a világrenddel harmonizáló lét) és a társadalmi (a való világ 
rendjébe soha bele nem illő, azzal diszharmonikus viszonyban álló élet) 
perspektívájából minősíti. Az elsőtől már elszakadt, az ahhoz való 
visszatérés lehetőségétől is el van zárva; a második pedig nem jelent 
számára alternatívát — még önérvényesítő kísérletei ellenére sem. 

Az értékek megvalósulatlanságára alapozott tipológiai leírás talán 
leginkább (egyáltalán nem kizárólagosan, de bizonyos értelemben 
„kegyetlenebbül") illik Turgenyev női hőseire (vö. a Nemesi fészek Lizája 
önmagát zárva ki az életből kolostorba vonul; az Első szerelem Zinaidája a 
szülésbe hal bele). Ezek egyike Aszja is, akinek sorsa (szintén) nem 
egyszerűen a megsemmisüléssel végződik. A kisregény kompozíciója 
szerint: még csak nem is tudható biztosan, meghalt-e valóban („lehet, hogy 
régóta porlad a föld alatt..."), s nem is ez hangsúlyozódik. A „halál" helyett 
végleges eltűnés a sorsa: ő az, akinek lénye nemcsak nem érvényesül — 
rejtély is marad, s épp annak számára, aki legközelebb állt hozzá. De 
nemcsak a „másik", hanem egyben maga N. úr lényegének is rejtélye — 
ebből születik az elbeszélés: az elveszített Aszja helyett az Aszjáról szóló 
szöveg. 

Az alább következő elemzés — a fent kifejtetteket meg nem 
kérdőjelezve, de talán más megvilágításba helyezve, a szöveg más síkjain 
érvényesülő jelentésképzést kívánja vizsgálni: a motivikus felépítést s ennek 
összefüggéseit a narrációval. így ugyanis olyan értelemkapcsolatok is 
hozzáférhetővé válhatnak, melyek egy új szinten határozzák meg az 
eddigiekben kizárólag az elbeszélés tárgyaként tekintett alak- és 
cselekménystruktúrát, mivel az elemzés tárgya: maga az elbeszélés, annak 
nyelvi elemei, elrendezettségük s az abból kialakuló szemantikus egység. 

Ju. M. Lotman: i.m. 
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Az elbeszélhetőség korlátai 

„S miért nem lehet soha a teljes igazságot kimondani?..." — kérdezi 
Turgenyev kisregényének hősnője. Az orosz romantikus próza egyik 
„mintadarabjaként" számon tartott mű időről időre újabb kihívást jelent az 
elemzőknek — az Aszjáról sincs még minden kimondva, nem elégedhetünk 
meg az érzelmes-rezignált elbeszélés emlegetésével. S ami még — úgy 
tűnik — nem került az interpretátorok figyelmének terébe, az teszi 
aktuálissá a mű újragondolását, a „romantikus kisregény"-toposz 
felülvizsgálatát. Ez pedig a mai, modern irodalomértésünk egyik sarkalatos 
pontját érintő problematika: az Aszja elbeszéléstechnikai szempontból több 
tekintetben is megelőlegezi az elbeszélhetőség határait feszegető, a (fiktív) 
valóság és annak verbális prezentációja közti különbség kérdését tárggyá 
tevő írói módszereket. 

Az én-elbeszélésről — mint a múlthoz való, átalakító reproduktív 
viszonyról — sok szó esik az elemzésekben*. E tanulmány egyrészt a 
narratív mikrostruktúrákban kimutatható autokommunikáció (az elbeszélő 
„én" állandó önkorrekciója, illetve önmagára és történetének részeseire 
irányuló reflexiói) funkciója felől, másrészt a tematizált kommunikatív 
helyzetek: a létre nem jött dialógusok, az elhallgatások szerepét keresve 
igyekszik tágítani az én-elbeszélés fogalmának használati (és értelmezési) 
körét. A probléma így is megfogalmazható: maga a mű szövege olyan 
közlésszituációk modellálására épül, melyek következetesen a 
közölhetetlenségekbe ütköznek. Maga az elbeszélő — még a 22. fejezetbeli 

Az én-elbeszélés és az emlékező helyzet interpretációja egyáltalán nem egyértelmű, -
legalábbis: többféleképp fogható fel. R. Grübel - az Aszjával sok tekintetben, többek között 
elbeszéléstechnikai szempontból is összevethető Első szerelem című kisregény interpretációjára 
alapozva - fejti ki az én-elbeszélés mint tulajdonképpeni „anti-elbeszélés" koncepcióját. Az 
emlékezés lényegénél fogva nem tudja teljesíteni funkcióját: nem a valóban megtörtént 
események visszaadása, csak a felidézés lehetősége, s e felidézés szükségképp hiányos, 
töredékes, sok véletlenszerű elemet tartalmaz. Következésképp: autenticitása is erősen 
megkérdőjeleződik. Ld. R. Grjubel': Vospominan'ije i povtoren'ije. (Visszaemlékezés és ismétlés) In: 
Russkaja novella. Probl'emy t'eorii i istor'ii. (Az orosz novella. Elméleti és történeti problémák.) 
Szent-Pétervár, 1993. 171-194.o. Ez az - alapvetően kommunikációelméleti - megközelítés 
viszont nem számol azzal, hogy az irodalmi én-elbeszélés: imitált visszaemlékezés, vagyis: a 
felidézés „kitöltetlen helyei" épp úgy az írói intenció szerint vannak elrendezve, mint az adott 
információk. Vagyis: a helyes-hibás emlékezés kérdése a téma, és nem az elbeszélésben 
összeálló értelemvilág szintjén vethető fel. 
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konklúzióiban is — az átélt sors értelmezésének nehézségét jelzi a 
„valószínűleg", „úgy találtam" kifejezésekkel —, bizonytalan tehát még a hős 
szempontjából való megítélhetőség is. Fontosabbnak tűnik azonban, hogy 
maga a szövegegész is — legalább — kettős narratív struktúrára alapul: N. 
úr nemcsak saját történetét, de az e történethez kapcsolódó gondolatait, 
érzéseit, cselekvéseit is feleleveníti. A megélés múlt idejében többnyire félig 
tudatos, éppen megnevezhetetlen élmények ezek: „Amit éreztem, (...) Még nem 
mertem nevén nevezni — de boldogság, telhetetlen boldogság — ez volt, amire 
vágytam..."(ÍO. fej.)' — mondja a Rajnán való átkelés jellegzetes 
helyzetében, az Aszjával való, tulajdonképp döntő találkozás után. „Miért 
mondom ezeket?" — gondol vissza önmaga szavainak már a felidézett, átélt 
helyzetben megérzett értelmetlenségére, s ugyanez a reflexiója a sikertelen 
— pedig a vágyott szerelmet ígérő — találka után is: „Nem értettem, hogy 
végződhetett ez a találka olyan gyorsan és ostobán — elvégződött úgy, hogy 
századrészét sem mondtam el annak, amit el akartam s amit el kellett volna 
mondani, (...)" (16. fej.). A hős reflexiójának kitüntetett tárgya tehát nem 
elsősorban maga a történet, hanem önmaga — akkori és az írás jelenében 
érvényesülő — viszonyulása ahhoz. Az elbeszélés problematikáját beszéd 
és valóság meg nem felelése alkotja, a jelzett esetekben explicit formákban. 
Lényegében: a hős önmaga, a cselekményidőben is észleli az átélt sors és 
annak szóvá formálása közötti megfelelés hiányát. E hiány érzékelése is az 
elbeszélés tárgyát alkotja, s tematikusan — a hős szempontjából — a 
boldogság lehetősége és elutasítása antinómiájának átéléseként nyilatkozik 
meg. Mindez pedig egy súlyos, ámde tisztázatlan fartalmú szó, a „becsület" 
nevében történt; „Becsületes emberrel van dolga, igenis: becsületes emberrel." — 
oktatja ki Aszját —, miután maga kérdezi magától: „Miért mondom ezeket?" 
(16. fej.). 

Sokkal inkább „árulkodó" azonban — mind a hős karakterét, mind a 
történet értelmét tekintve — az a narrációs technika, melynek felépítésében 
a hős önreflexiója érvényesül ugyan, hiányzik viszont az önkorrekció. 
Automatikusan működik az önértelmezés. Ezek azok a helyek a szövegben, 
ahol nem problematizálódik a valósághoz való verbális viszony, sem a 
múltbeli, sem az aktuális. S ugyanitt vannak azok a helyek is, ahol 

" Az Aszja magyar szövegidézeteinek forrása (itt és a továbbiakban): I. Sz. Turgenyev: Első 
szerelem. Kisregények. Európa, 1979. Aprily Lajos fordítása. Az orosz idézeteké: I. S. Turgen'ev: 
Socin'en'ija, tom 5, Povest'i i rasskazy (Művek, 5. köt. Kisregények és elbeszélések.) Moskva, 1980. 
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leginkább „stagnál" az önreflexív beszéd, ahol tulajdonképp nincs távolítva 
a jelen a múlttól, az adekvátabb önértelmezés a kevésbé adekváttól (vagy 
esetleg: hiányzótól). Itt mintegy „kiesik" az én-elbeszélés én-átalakító 
szerepe, s hiányzik a szereplő-elbeszélőből is e hiány érzékelése. Ennek — 
a műbeli történés szempontjából is — legmarkánsabb megjelenése az, ami 
akár N. úr „előtörténetének" is nevezhető: a „csalfa özvegy" iránti 
viszonzatlan vonzalma. A kisregény történetidejének kezdetén ezen már túl 
van, nem cselekményesen, hanem a rá vonatkozó reflexiók szempontjából 
érdekes tehát a történetelem. Ellentétbe — méghozzá: N. úr számára 
teljesen irreleváns ellentétbe — kerül az „elhagyott szerelmes" viselkedési-
gondolkozásbeli, verbális toposza („Kerestem a magányosságot: nemrégiben egy 
fiatal özvegyasszony ütött szíven") és a tulajdonképpeni, lényegében 
semmilyen komoly fájdalmat nem okozó elválás átélése: „nem minden 
erőltetés nélkül ábrándoztam el a csalfa özvegyről {...)" — l.fej.; az Aszjával való 
találkozás után: „Szinte nevetve kellemes és csapongó érzéseim áradásától, 
bebújtam az ágyba, s már-már behunytam a szemem, mikor hirtelen eszembe jutott, 
hogy ma este egyszer sem gondoltam kegyetlen szépasszonyomra... (...) rögtön el 
is aludtam, (...)" — 2.fej.; „(minden napom azzal végződött, hogy szinte 
hivatalosan erre a hölgyre gondoltam), elővettem egyik levelét. De még ki sem 
nyitottam, s máris másfelé kalandoztak a gondolataim." — 4.fej. N. úr tehát — 
akarva-akaratlanul — nem saját normái, hanem egy korabeli, „jól bevált" 
irodalmias séma szerint viselkedik és gondolkodik. 

Ugyanez az önkéntelen készség a szerepjátszásra az, ami Gaginhoz is 
hasonlóvá teszi. Túl azon, hogy kettőjük - pozitívan beállított, valódi 
kötődésre alapuló — barátsága a beszélgetésekben nyilvánul meg leginkább, 
magatartásukat egyaránt a „szó" és a „tett" ellentéte — a tétlen élet és az 
aktív verbális tevékenység együttese — jellemzi leginkább. (Érdekes lehet 
e szempontból a köztük meglévő, nyilvánvaló párhuzam funkciója, ti. hogy 
egyikük sem „befejezett", kialakult személyiséggel rendelkező ember: N. úr 
cél nélküli érdeklődéssel utazgat a világban, Gagin képei pedig „befejezetlenek", 
„hanyagok", „hibásak" — az „élet és igazság", „szabadság és nagyvonalúság" 
mellett is, ami bennük érvényesül)*. 

A „jó szó" - mint a „cselekvés pótléka" - funkciójára, ami e (Rugyinhoz, tágabban: az 
1830-40-es évek orosz értelmiségi magatartásformáihoz köthető) hőstípust jellemzi, Hetesi 
István elemzése hívja fel a figyelmet. A „tett helyébe lépő szóval", - lényegében valamifajta 
negatívummal - jellemzett „N. úr" mégis az íróval majdnem egy szinten gondolkodó, 
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Gagin szerepe az elbeszélésben: lényegében a „közvetítőé", Aszja és N. 
úr között. Azt mondja ki, amit azok elhallgatnak, vagy amit N. úr nem 
tudhat Aszjáról. E szerepében Gagin (verbális) tevékenysége — barátjáéhoz 
hasonló — kettősséget mutat: miközben közel áll mindkét emberhez, 
láthatólag helyesli kapcsolatuk lehetőségét is, N. úr iránti őszintesége — 
tudta és akarata nélkül — átcsap az ellenkezőjébe: Aszja lényéről egy 
meghamisított, torzított képet mutat barátjának — holott ő ez ügyben az 
egyetlen és természetszerűleg legmegbízhatóbb „felvilágosító". Első 
nyomatékos közlése húgáról N. úr számára: „Kötelességem, hogy iránta 
elnéző legyek." (4. fej. — kiem. az eredetiben). A megnyilvánulás tárgya: az 
Aszjához fűződő feltétel nélküli pozitív viszony, s ugyanezt támasztja alá 
az Aszjával szembeni gyengéd, szinte eltúlzottan odaadó szeretet (vö.: a 
megelőző mondat: „Követeléseket támasztani senkivel szemben sem tudok, de vele 
szemben legkevésbé."). Ugyanakkor azonban a közlés tartalmilag „kétélű": 
bármennyire is a pozitív viszonyt hangsúlyozza, a mód, ahogyan ezt teszi, 
Aszját besorolja egy — szintén meglehetősen irodalmias norma szabályaiból 
ismert — lánytípusba: az elkényeztetett, szeszélyes, kiszámíthatatlan 
figurák közé. E téma kifejtése lesz majd voltaképp Gagin elbeszélése Aszja 
gyermekkoráról. Az előbbi idézet „kötelességem" szava pontosan ezt a 
háttérinformációt hangsúlyozza: Gagin mondata nem a természetes, 
magától értetődő szereteté, hanem egy erkölcsi normához alkalmazkodó 
viselkedésé. Magát a szeretetet távolítja tehát önmagától, s ezzel Aszját is, 
hiszen szavai egy viselkedési „patent", azaz: egy előírt, séma szerinti 
magatartás interiorizációját jelölik. Ilyen értelemben az ő szavai sem a 
valósággal koherensek, hanem egy normatív sémához idomulnak, vagyis: 
itt is a kifejezésforma uralja a valóságot. Az „elnéző" szó is erre utal: Aszja 
mintegy „hibáztatható" valamiért. Lényegében tehát a lány a ki nem 
mondott, de a megnyilvánulás illokúciós utalásrendszerében rögzített 

hasonlóképp érző, szinte a szerzői szöveg líraiságát hordozó hős: „Az írói és az elbeszélői pozíció 
összeolvadása következtében N. úr az átlaghőst meghaladó, az íróéhoz közeli, vagy vele azonos szintű 
érzékenységgel, megfigyelőképességgel rendelkezik." Ld. Hetesi István: „..elmúlik az élet, s mit 
végeztünk?" (A szó és a tett összekapcsolásának sürgető igénye) In: H. I.: Turgenyev. A hősök és a 
„randevú" az írói pálya első felében. Tkvk. Bp. 1990.140.o. A jelen elemzés igyekszik ugyan 
szétválasztani az írói és az elbeszélői pozíciókat, ezzel együtt azonban az elbeszélésben - mint 
N. úr tevékenységében - megvalósuló szemantikai kapcsolatok rendszerszerűségét is vizsgálja 
(amit viszont már a szerzői intenció hoz létre). S e szemantikai koherencia valószínűleg a 
szöveg lírai rétegének értelmezését is megalapozza. 
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információ szerint minősül. S ez pontosan ellentétes a kimondott 
tartalommal, negatív karakterjegyekkel telített képet alkot róla. Néhány 
fejezettel később — Aszja élettörténetének elbeszélőjeként — maga Gagin 
is nyíltan utal e negatív jegyekre: „Ugye, egy kicsit különösnek találja?"; „ma 
is az a (...) furcsa teremtés, aki volt" (8. fej.). A „különös", „furcsa" — a 
beszélő számára érthetetlen, megfejthetetlen viselkedésre utalnak, 
ugyanakkor azonban e megnyilvánulásoknak nemcsak tárgyára (Aszjára), 
hanem alanyára (Gaginra) is vonatkoznak. Ez utóbbi minőségükben 
Gaginnak azt a tulajdonságát emelik ki, amely legtávolabb áll 
„felvilágosító" szerepétől: inkompetenciáját húga megítélésében. Másképpen: 
azt a pontot, ahol szavai már nemcsak hogy uralják, hanem el is fedik a 
valóságot. 

Pedig Gagin az, akinek a szava döntő szerepet kap e kapcsolat 
szé tszakí tásában . E tekintetben fontos mental i tásának és 
beszéd tevékenységének N. úréhoz közelálló mivolta. Gagin szavai Aszjáról: 
„Igen, igen — szakított félbe Gagin. — Azt mondom, hogy őrült, s megbolondít 
engem is." (14. fej.). Az Aszjával való, kudarccal végződő találkán e 
beszélgetés idéződik fel N. úrban: „De hirtelen eszembe jutott Gagin: mintha 
villám lobbant volna bennem. — Mit teszünk? — kiáltottam fel, s görcsösen 
visszarántottam magam..." (16. fej.). Az átélt létszituáció és a róla való beszéd 
ezután hirtelen, a szereplő számára is váratlanul kerülnek ellentétbe 
egymással. S a „találka" kudarca — e föloldatlanul maradt ellentét. N. úr 
maga is megérzi ezt az összeférhetetlenséget („Miért mondom ezeket?"), 
amely el is szakítja Aszjától. E tekintetben sokatmondó az is, hogy a létre 
nem jött szerelem élménye N. úr számára is az adekvát szó kimondásához 
fog kapcsolódni — amit viszont Aszja levelének szövege nyomán mond ki, 
azt ismétli meg: „(...) ha egy szót, egyetlenegy szót mondott volna, maradtam 
volna. Nem mondta ki."; „»Egyetlen szót...« 6, én esztelen! Ezt a szót sírva 
ismételgettem tegnap, a szélbe pazaroltam, puszta mezőkön mondogattam... de nem 
mondtam meg neki, (...)" (21. fej.). Az átélt sors kudarca létrehívja tehát a 
„másként mondás", a létről való másfajta, új státuszú beszéd 
megalkotásának kényszerét. Ami a leírás tárgyát képező cselekmény 
idejében kimondhatatlan volt („De nem is tudtam azt a szót akkor kiejteni." 
— 21. fej., kiem. Sz. K.), azt kompenzálja a történés helyére állított szöveg: 
az elbeszélés. S ez egyben azt is jelenti, hogy N. úr most már nem Gagin, 
hanem éppenséggel Aszja szavaival fogalmaz, azokat idézi fel. S a 
felidéződő levélrészlet tartalma már (a mű „dramaturgiája" szerint) 
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semmilyen formában nem szűrődhet át Gagin szavain, Aszja levele kizárólag 
N. úrnak áll rendelkezésére. Az ismétlés tehát nem pusztán emfatikus 
erővel ruházza fel a kifejezést, hanem N. úr „pozícióváltását" jelöli: Aszjáról 
való élményét csak ezekben a pillanatokban kezdi az Aszjától — és nem 
mástól — vett szavakba fogalmazni, Aszjával csak most kerül közvetítés 
nélküli, a mások szavától független viszonyba. Vagyis: az élmény minősége 
és kifejezésmódja csak most, későn kerülnek ekvivalenciába. 

A beszéd tehát az én-elbeszélésnek nemcsak közege, hanem tárgya is e 
műben. A valódi dialógus N. úr és Aszja között soha nem jön létre, s nem 
azért, mert hiányoznék az erre való szándék. Aszja alkalmazkodni 
igyekszik N. úr — feltételezett — elvárásaihoz, (Goethe Hermann és 
Dorotheájának olvasása után — s kiváltképp az után, hogy N. úr „nem 
dicsérte" Aszja francia regényét — Aszja olyan szeretne lenni, mint 
Dorothea. S minél nyíltabban fogalmazódnak meg magának a kettőjük 
kapcsolatának kérdései („És mi tetszik magának a nőkben? — kérdezte Aszja, 
megbillentve a fejét ártatlan kíváncsiskodással."), annál erősebb gátak 
keletkeznek a beszélgetésben s a megértésben („Milyen furcsa kérdés! — 
káltottam fel."; s Aszja reakciója erre: „Aszja kissé zavarba esett. — Nem kellett 
volna magától ilyent kérdeznem, ugyebár? Bocsásson meg, de én mindent ki 
szoktam fecsegni, ami eszembejut. Azért is félek beszélni."). A narráció viszont 
ezzel egyidőben azt is kiemeli, hogy a beszélgetésnek eme „kínos" helyei 
— a valódi kapcsolatteremtés lehetőségei is. N. úr reakciója az idézett 
mondatra: „Beszéljen, az isten szerelmére, ne féljen — kaptam fel a szót —, úgy 
örülök, hogy végre abbahagyja a vadóckodást" (kiem. Sz. K., 9.fej.). 

Az utóbb kiemelt részlet — Aszja „vadóckodása", érthetetlen 
viselkedése is — a beszéd említett sajátságaival függ össze. „Micsoda 
kaméleon ez a lány!" — miként N. úr maga megállapítja, s ezt támasztja alá 
Aszja sorozatos „alakváltozása": szinte szerepeket játszik végig: hol 
illedelmes és jólnevelt orosz kisasszony, hol csintalan gyermek/hol házias 
és komoly „Dorothea". Hirtelen alakváltozásaival jelzi: tudja, hogy nem 
értik, nem is érthetik, kicsoda ő valójában. Szélsőséges reakciói: a sírás és 
a kacagás, melyek néha már egymással is felcserélhető gesztusokként 
jelennek meg („Néha sírni szeretnék, s kacagok." — 9.fej.) — a gesztusok 
elfogadott jelentésének megszűnését mutatják. 

Ez utóbbi viselkedési-pszichológiai jelenség poétikai eszközként való 
felhasználása nemcsak ezt a művet jellemzi. Az Első szerelem 
cselekményének kulminációs pontját alkotja Zinaida 21. fejezetbeli, sorsának 
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megoldhatatlan lezárulását eldöntő szituációban való „mosolygása". A 
gesztus szintén egyáltalán nem illik a helyzethez, ellentmond annak: nem 
jókedvet fejez ki, mégis — az adott mű motivikus-narratív rendjében — az 
őszinteség, önkéntelenség bizonyítéka. Ennyiben az Aszjában említett 
diákmulatság leírása ennek rokonmotívumát alkotja (mondhatni: „elődjét"; 
az Első szerelem két évvel követi az Aszját): „oktalan nevetésük — a legkülönb 
nevetés a világon," (2. fej.). Ugyanakkor: a jókedv kifejeződéséből Aszja és 
Zinaida esetében is az elmondhatatlan, a „másik", a szeretett lény számára 
érthetetlen, megközelíthetetlen érzések kifejezése lesz. Az Aszjában a 
„nevetés-sírás" egyenértékűsége, nyílt azonosítása (tehát a hagyományos 
motiváltság hiánya, szétzilálása) azt jelzi, hogy mindenfajta reakció — a 
szó, a verbális, egyáltalán: bármilyen konvencionális jelentést hordozó 
hangos megnyilvánulás — elveszti értelmét, viszonylagossá s így 
tulajdonképpeni jelentésétől megfosztottá válik. A (gesztus)nyelv 
jelentésének összezavarodása e poétikai rendszerben szoros összefüggést 
mutat az identitás kétségessé vagy felismerhetetlenné válásával. Az Aszja 
egyik előzetes (a végső változatba be nem került) szövegvariánsában 
ugyanez a gesztuspár jellemzi a parasztlányból hirtelen nemeskisasszonnyá 
„előlépett" hősnőt: „elnevette magát, aztán sírva fakadt" (ld. I S. Turgen'ev: 
Socin'en'ija, tom 5. Moskva, 1980. 456.). Aszját tehát „furcsa" gesztusai — 
sírása-nevetése, hirtelen „szerepváltásai", „kaméleon"-sága — nem 
szeszélyes, érthetetlen lényként, hanem épp ellenkezőleg: helyzetének és 
személyiségének összefüggései szerint jellemzik, identitásának bizonytalan 
megítélhetőségét mutatják. Ez negatívumként minősíti a gesztust, mely 
negatívum azonban maga is jelértékű: a megértetlenség tudatos átélését 
mutatja. Az Első szerelemben ez a „motiválatlan mosolygás" 
cselekményelemében fejlődik tovább és kap pontosabb jelentést: a helyzet 
sokkal mélyebben indokolt tragikumát hozza létre, mely éppen a 
közölhetetlenségek tudatosulásából ered. (Ennek megfelelően a cselekmény 
és a narráció központi elemét is alkotja.) A hősnő életében a szenvedés, de 
viselkedésében ennek ellentéte, a mosolygás dominál, s ugyanezt ismétli 
meg a fizikai fájdalomra, a korbácsütésre adott reakciója is: a seb 
megcsókolása. (Az utóbbi mű esetében a gesztusreakciók annál is nagyobb 
szerepet kapnak, hogy a kiemelt jelenet felépítése szerint mind a narrátor, 
mind az olvasó „csak" szemtanúi a sorsdöntő „találkának" — a verbális 
közlés tehát tulajdonképp ki is van iktatva a szövegből.) A gesztusnyelvi 
kifejezés (látszólagos) motiválatlansága, illetve a „mosolygás" — mint az 
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„én" önkéntelen, de nem kontrollálatlan, hanem (akár a megélt szenvedés 
ellenére is) őszinte, önkéntelen kifejeződése — az itt említett szövegközi 
összefüggés révén — talán még egy aspektusból megvilágítja a turgenyevi 
emberképet. Úgy tűnik, ez a felfogás a személyiséget a világrend olyan 
részeseként és megértójeként érvényesíti, akinek létében a szeretet a 
megértetlenség fájdalmával, de egyszersmind ennek tudatos vállalásával 
van összekötve. Általánosabban: a létprobléma a megértés problematikus 
mivoltából ered — s ezt csak az irodalmi szöveggé formált elbeszélés 
alakítja új szinten megértett létté. 

Az elbeszélés tárgyától a formájáig: „beszéd"; „sors"; „folyó" 
(a motívumok szintje) 

A beszéd jelenléte tehát a megértés hiányával párosul, erre vonatkoznak 
Aszja szavai: „s miért nem lehet soha a teljes igazságot kimondani?..." A szöveg 
néhány motívuma is kiemeli az így felépített narráció által hordozott 
jelentést, az alkotóelemek szemantikai kapcsolatai révén. A „beszéd" szó 
orosz megfelelője, a „reé" főnév töve a „reku, reéi", (diai.) „reéit"' — 
'beszél', s ezen keresztül a „rok" — 'sors' jelentésű szóval áll etimológiai 
kapcsolatban*. A „rok" szó szinonimája, jelentéses megfelelője" 
realizálódik a „családtalan agglegény magányos sorsára ítélt" (kiem. — Sz. K.) 
N. úr életének leírásában: az orosz szöveg „osuzd'onnij" szavának igei 
alapformája a sud'it' = „ítélni, ítéletet mondani" alak; másfelől viszont 
főnévi megfelelője: a „sud'ba" ('sors') jelentésű szó. A „reé" ('beszéd') és a 
„rok" ('sors'; 'végzet') formák etimológiai rokonsága az utóbbinak 
hangalakilag megfeleltethető „rokot" szóban is tetten érhető: ez is a 
hangadás jelentéselemét hordozza a 'zúgás, morajlás' értelmekben, illetve 
az igei alak, a „rokotat"' — 'morajlik' megfelelésében"*. A műben a „sors" 
és a „beszéd" kerülnek így azonos jelentésű helyzetbe. Pontosabban: a 
narráció által kiemelt deformált beszéd válik „sorssá". (Ugyanez a „fátum" 

* Ld. Fasmer, M.: Etimologiceskij slovar' russkovo jazyka. (Az orosz nyelv etimológiai szótára) 
l-IV. Moskva, 1987. ÜL/465. 

" Fasmer, M.: Etim. Sl. ÜI./496. 

~ Fasmer, M.: Etim. Sl. ÜI./497. 
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latin tövének jelentése is: for, fari, fátus sum = „mond, beszél, szól, jósol"'; 
s ugyanilyen szerepet, illetve: erőt képviselt az európai mitológiai 
hagyományban az isten szava: amit Zeusz/Juppiter „kimondott", az 
megvalósultnak tekintetett, s mint ilyen: valóban „sors", kikerülhetetlen 
vég(zet) volt.) Az orosz szöveg magát a találka helyét is „végzetes 
szoba"-ként („v toj rokovoj komnat'e" — kiem. Sz. K.) említi, s N. úr 
szövegében e hely említése is magáról a szóról való gondolkodáshoz 
csatlakozik: „De nem is tudtam azt a szót akkor kiejteni. Amikor abban a végzetes 
szobában találkoztam vele, még nem volt világos tudatom arról, hogy szeretem, 
(...)" (21. fej.). 

A mű szövege még egy másik motívum-ekvivalencia révén is 
aktualizálja e jelentéskapcsolatot. A „folyó" a cselekménymenet egyik 
kulcsmotívumát is alkotja, amennyiben egyrészt elválasztja N. urat és 
Aszját (N. úrnak a Rajnán kell átkelnie Gaginékhoz), másrészt ez a lánnyal 
való találkozások exponált helye is, a folyón való átkelés egyben a 
találkozás által keltett érzések tulajdonképpeni átélése N. úr számára. Maga 
a „folyó" motívum annál is nagyobb hangsúlyt kap, minthogy a „Rajna" 
eredeti alakja — Rhein, Rhin, (or.) Rejn — a (gall) „rinos/rénos" = „folyó" 
tőből származik". A 'folyót' jelentő orosz „reka" szót etimológiailag nem 
rokonítják ugyan a „reku" ('beszél'), illetve „rok" ('sors'; 'végzet') 
alakokkal, fennáll azonban e szóformáknak a cselekményalkotás 
egységének létrehozásában is domináns szerepet betöltő (hangalaki) 
hasonlósága. Ezenkívül: a „folyó" maga ősi mitológiai szimbólum: a beszéd, 
a látnoki, jóserő jelképe; a folyón való átkelés valaminek a lezárulását s új 
élet kezdetét is jelenti"*. A motívum szemantikai jelentőségét tekintve 
fontos tehát, hogy a „Rajna" nem egyszerűen a német környezet jellegzetes 
eleme, hanem — a jelölő motiváltságát tekintve — kétszeresen is utal a 
„folyó" jelentés kitüntetett helyzetére az elbeszélés szövegének szemantikai 
egységében. A „beszéd" — a deformált beszéd — ekvivalenseként a 

" A „for, fari, fatus sum" a latin „fabula" - „mese, szóbeszéd" - eredete is. Ld. Fasmer,.M.: 
Etim. Sl. III./497. 

" Kálmán Béla: A nevek világa. Gondolat, 1967.141.o.; Fasmer, M.: Etim. Sl. III./464. 

Mitológiai Enciklopédia, I-II. Gondolat, 1988.1./77. 
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„fátum" bekövetkezéséhez vezet', a szó hangformáját tekintve viszont e 
„fátumot" nem az embertói független hatalomként, hanem éppenséggel a 
valóságot deformáló „beszéd" ekvivalense- vagy következményeként 
láttatja. A mű szövege viszont pontosan e jelentéskapcsolat megteremtése 
révén megy túl a puszta végzetszerűségként, vakvéletlenként értelmezett 
sors-fogalmon, de a — bármilyen, ember fölötti hatalomtól függő — 
determináción is. 

„Pt'ica"; „d'it'ja"; „Madonna" („Madár"; „gyermek"; „Madonna") 

A dialógus — és a megértés — elbeszélésben hangsúlyozott hiánya a 
mű másik, motivikus és szemantikai szintjén kompenzálódik. Azt is 
mondhatnánk: ami nem tud kimondódni, nem jelenik meg a 
megnyilvánulások logikai, gondolati, modális rendjében, az megjelenik az 
elbeszélést szervező jelentéselemek koherenciájában. 

N. úr ugyanis nem kizárólag megnyilvánulásai (a „szó") által veszi 
tudomásul Aszja lényét. Van egy nem-verbális, de kitüntetett érzékelési 
mód is: a látás. Az élmény és a megfogalmazás dichotómiája úgy is 
megjelenik tehát, mint a kapcsolat, a másik megértésének kettős formája: 
a verbális-logikai és a vizuális-esztétikai. (N. úr — jellegzetes módon — az 
előbbinek hisz, elbeszélésében viszont az utóbbi domináns momentumait 
reprodukálja.) A narrációnak voltaképp e kettősség is a tárgyát alkotja. N. 
úr így emlékezik vissza a „romoknál" tett kirándulás részletére, Aszja 
„különös", érthetetlen — s őt akkor kissé taszító — viselkedésére: „Mintha 
ezt fejezte volna ki az arca: »Illetlennek találja viselkedésemet - de mindegy, úgyis 
tudom, hogy gyönyörködik bennem.«" N. úr voltaképp a maga (előbbi) 
benyomásait „vetíti bele" Aszja arcának — feltételezett — kifejezésébe: 
„Nagyon bájosak voltak a mozdulatai, de én még mindig haragudtam rá, bár 
önkéntelenül gyönyörködtem könnyúségében és ügyességében." (4. fej.). 

A történet utólagos elbeszélésében természetes módon az esztétikai 
érzékelés elemei is szóvá formálódnak, de az elbeszélés szava (nyelve) így az 
esztétikum hordozója lesz. S ez alkot egy új — N. úr számára csak 

Hetesi István elemzése emeli ki a „folyó".mint „él etár motívum" szerepét: mintegy magával 
sodorja a vele szemben tehetetlen hőst. Rámutat ugyanakkor a „víz"-motívum hasonló 
funkciójára Tuigenyev más műveiben is (Füst, Tavaszi vizek). Ld. H. I.: i.m. 149. 
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élményszerű, az olvasó számára nyelvileg is konstituált — képet; Aszjának 
a történet fogalmilag rekonstruált, logikai értelmezéséből hiányzó lényét 
állítja elénk. 

Az Aszjával kapcsolatos élményt a rá emlékeztető tárgyak: a lány 
búcsúzkodó levele és a tőle kapott virág, a geránium őrzik. Mindkét tárgy 
a meg nem valósult kapcsolatra mint hiányra utal: a levél a ki nem mondott 
szóra, a virág: frau Luise házára, melynek ablakából Aszja játékosan N. 
úrnak dobta. Ez utóbbi azonban egy tágabb motivikus rendbe illeszkedik 
a szövegben. A virág nevének jelentése: „gólyaorr". Frau Luise házának 
leírásában azok az elemek dominálnak, melyek mintegy metaforikus 
azonosítást teremtenek a „madár" jelentéssel: „Az egész ház, régi szabásával, 
két alátámasztó vastag oszlopával, hegyes cserépfedelével s csórszerúen kinyúló 
padlásajtajával óriási meggörbült madárhoz hasonlított" (4. fej.). A „madár" 
jelentéshez így kétszeresen kötődik a találkozás jelentése: „madár-alakú" a 
ház, melynek szobája a „végzetes", mert az el nem hangzott szó folytán 
kudarccal végződő találkozás emlékét idézi; de a „madár"-metafora jelöli 
N. úr és Aszja kapcsolata megvalósulásának pillanatait is. Metaforákban 
beszélnek önmagukról (vagyis: a köznyelvi megfogalmazást, a funkciótlan 
nyelvi formát mással helyettesítik): Aszja: „Ha mi ketten madarak volnánk, hogy 
felszállnánk, s hogy elrepülnénk... Hogy elrepülnénk ebben a kékségben... De nem 
vagyunk madarak. - Mégis nőhetnek szárnyaink — szóltam." (9. fej.). N. úr 
szövege ugyanitt fejti fel a madár-metafora azonosítottját: „Vannak érzések, 
melyek felemelnek a földről."; s egyben Aszja lényét is a „szárny" attribútuma 
révén azonosítja a „madárral": „Legyen nyugodt, magának is lesz szárnya." A 
jelenetben ezt követő keringőzés tulajdonképp szintén „repülés": az emberi 
(fizikai) mozgás lehetőségei által, de a két főhős számára ez találkozásuk 
első (és a Frau Luise házában lezajló találkáig utolsó) harmonikus pillanata, 
szinte a metaforának a (fiktív, szövegbeli) létbe „átvitt" megvalósulása. (E 
folyamat úgy is leírható, mint a „szó", a beszéd egyre erőteljesebb 
transzformálása: metaforizációja, s ezen metaforikus jelentés tematizálása, 
a kötődés megvalósulása a szó közvetítése nélkül.) Később — a cselekmény 
krízispontját megelőző találkozáskor — Aszja, mielőtt megírná az N. úrnak 
szóló levelet, ugyanerre utal vissza: „ugye, emlékszik, hogy tegnap szárnyakról 
beszélt nekem?... Nekem szárnyam nőtt — de nincs hova repülnöm." A 
beszédhelyzet is analóg az előbbivel: Aszja „rövid hallgatás után" mondja ezt 
(12. fej.). A „madár" tehát mind a ki nem mondott szót (mint metaforikus 
szubsztitúció), mind Aszja lényének meg nem értett részét reprezentálja. És 
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ez nem az írói szóképalkotás (és kiváltképp nem a romantikus elvágyódás) 
toposza. Ellenkezőleg: annak a jelentésnek a realizációja, mely a 
történetmenetet nem, de a szöveg értelmét befolyásolja: a „madár" orosz 
eredeti jelölője — „pt'ica" — eredeti jelentésével is Aszjára utal: a latin 
„putus"-ból, s végső fokon az óind „putrás" alakokból eredeztetett szó 
értelme: 'gyermek'; '(valakinek a) fia'*. Ez pedig Aszja egyik legfontosabb 
azonosító eleme a szövegben: „gyerekes csínyeket" követ el; „gyermekes" az 
arca (2. fej.) (az arc leírását a narrációban Aszja szemének említése követi", 
melyre N. úr így gondol majd: „Soha más szem nem pótolta azt az egykor reám 
sugárzó szemet, (...)" (22. fej.)).; „kis híja, hogy meg nem haragított akkor... de 
most nem tudok rá visszagondolni megindultság nélkül. Szegény, becsületes, nyílt 
szívű gyermek!" — mondja Aszjáról, mikor már arra emlékszik vissza, hogy 
rosszul, torzul ítélte meg a lányt találkozásuk pillanatában (16. fej.). Aszja 
levelét, melyben találkára hívja N. urat, szintén egy „fiú" — „mal'cik" — 
adja át. A kettőjük közti közvetítő megnevezésében is a „kicsiny" jelentésű 
„mai-" tő aktualizálódik. Van azonban Aszjának egy olyan azonosítója is 
a s z ö v e g b e n , m e l y n e m i l l e s z k e d i k k ö z v e t l e n ü l a 
cselekménymomentumokhoz, tisztán motivikus szinten jelenik meg, s ez az 
alakot egyaránt köti a „gyermekség" és a „szentség" jelentéseihez. (Ez 
utóbbi jellemző jegy szintén az Aszjára emlékeztető levélhez és a virághoz 
tartozik: „de mint valami ereklyét, most is őrzöm a kis levelet s az elszáradt 
virágot, melyet valamikor az ablakból ledobott". (22. fej.)). Az Aszját azonosító 
motívum: a „kicsiny, majdnem gyermeki arcú madonnaszobor" (1. fej.) — a 
Rajna partján — (a „kőris" alatt, mely a germán-skandináv mitológiában 

* Fasmer, M: Etim. Sl. II1./398. A „gyermek" és a „madár" (orosz) szóalakok valószínűleg 
csak mai nyelvérzékünk, illetve a nyelv aktuális állapota szerint képviselnek teljesen független, 
egymástól eltérő jelentéseket. Turgenyev számára az értelmi kapcsolat még az élő nyelv sajátja 
lehetett. Erre mutat az adott jelentésekvivalencia explicit kifejeződése a Nemesi fészek című 
regényében: Pjotr Andrejics „pt'encik"-nek, ('madárkám'; 'madaram') szólítja csecsemő 
unokáját. Vagyis: a ma (már csak) etimológiai rokonságként tetten érhető szimbolikus jelentés 
annak a - számunkra lényegében már elveszett - nyelvnek a regenerálása is, mely a mű 
születésekor létező, „aktív", tudott kulturális hagyomány része volt. 

" „Volt valami sajátos és eredeti (...) szinte gyermekes két orcájában s világító szemében. Kecses 
termetű volt, de még nem teljesen fejlett." (i. m. 143.) 
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maga is szent fa, világfa*). Aszja eltűnése után, L. városától mintegy 
„búcsúzkodva", N. úr utolsó mondatában is erre a szoborra utal: „a Rajna 
túlsó partján pedig kicsi madonnám a régi szomorúsággal nézett ki az öreg kórisfa 
sötétzöld lombjai közül." (21. fej.). A „madonna-szobor" még egy, konnotatív 
jelentésen keresztül is regenerálja mind a „kicsinység", mind a „szentség" 
jelentéseit: Itáliában (a szó hazájában) a Madonna nem elsősorban a 
„boldogasszony" értelemre utal, hanem a festészeti és szobrászati 
ábrázolásban: a „fiatal anya a csecsemővel" jelentést foglalja magába. A 
„kisded" — a kis Jézus — egyszerre „gyermek" és „szent". De tovább is 
lehet menni: Jézus a Bibliában „bárány" is, mely szó eredeti értelme az állat 
kicsinye; s ez az Aszját a narrációs motívum révén is jelölő „madár", illetve 
„pt'ica" eredeti jelentése is (vö.: óind „pótas" — 'az állat kicsinye"). 
Másfelől: a „gyermek" — „termékenység", végső soron: a gyermek mint az 
új élet születése szemantikáját hordozza a „pt'ica" szó belső formájának 
szimbolikája: a litván „paűtas" és a lett „páuts" — 'tojás' jelentése révén". 

A „virág" — „madár" — „gyermek" — „madonna" motívumsor 
ekvivalenciái Aszja alakját egy egészen más, az elbeszélő 
megnyilvánulásaiban nem jelzett jelentéskörhöz kötik. Ugyanakkor: a 
elbeszélő emlékezetének tárgyát ezen momentumok alkotják (az elbeszélt 
időből), s ugyanezekre utalnak az emlékezést elindító, megőrzött tárgyak. 
A virág „túléli" az „ember minden örömét és minden bánatát" (22. fej.), és a 
megőrzött, újjáteremtett szó a fogalmi-logikai, praktikus gondolkodásban 
elfeledett, de a nyelvi formálásban elevenen maradt élmény értelmét. 

„Molodost"'; „ntoloko"; „Galatea" (,,Fiatalság"; „tej"; „Galatea") 

Aszja alakját azonban messze nem kizárólag a fent körülírt szemantikai 
kör minősíti. A lányt jellemző egyik legfontosabb tulajdonság: fiatalsága; ez 
is olyan dolog, mely az adott társadalmi, mentalitásbeli konvenciókat 

Szent faként a kőris a „világfa" egyik változata, mely viszont - a mitológiai, folklór tudat 
szerint - a legfőbb anyaistennő megtestesülése. Mivel a „világfának" a nedvbőség a 
tulajdonsága (a germán világfa törzsében a „költészet méze" található), vízben vagy vízparton 
áll (vö.: a „kőris" a Rajna partján). Ld. Jankovics Marcell: A fa mitológiája Csokonai k., é. n. 81.; 
178. 

" Fasmer, M.: Etim. Sl. III./398. 
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aktivizálja N. úr gondolkodásában, mondván: Aszja túl fiatal ahhoz, hogy 
őt válassza („Feleségül venni egy (...) tizenhét éves leányt, hogy is volna 
lehetséges!" — 14. fej.). E klisék azonban „kikopnak" N. úr emlékezetéből, 
nem saját egykori megfontolásai, hanem Aszja alakja, lényének 
legerősebben érzékelt vonásai idéződnek fel benne. N. úr elbeszélésének 
utolsó részléte pontosan ugyanazt teszi a megnyilvánulás alapjává, ami a 
kisregénnyé — irodalmi elbeszéléssé — formált szöveg narratív 
szerkezetének is alapvető szabályszerűsége: a fogalmi-logikai gondolkodás 
és az esztétikai-történetszerű felidézés ellentétét. Az eltelt életet összegző 
perspektíva szerint: „(...) úgy találtam, hogy a sors helyesen intézkedett, mikor 
megakadályozta, hogy Aszja legyen a párom; (...)" (22. fej.). Ugyanakkor 
(nagyobb terjedelmű és erősebben hengsúlyozott szövegrészben) az 
ellentétes pozíció is megjelenik az emlékezésben: Aszja alakjának látható, 
érzékelhető (de fogalmilag nem azonosítható) vonásai: arca (szeme), keze, 
szíve idéződnek fel — s ezek nemcsak az emlékezet által véletlenszerűen 
kiválasztott momentumok. N. úr visszatekintő attitűdjét az esztétikai 
viszonyulás elsőbbsége határozza meg, ez ad kitüntetett jelentőséget az 
említett momentumoknak, s ez a forrása az ezen emlékképekhez való 
viszonyulás különleges intenzitásának: „Ismertem más nőket is, de az az érzés, 
amelyet Aszja ébresztett, az a forró, gyöngéd és mély érzés többé nem 
ismétlődött meg bennem. Nem! Soha más szem nem pótolta azt az egykor reám 
sugárzó szemet, soha mellemhez simuló más szívnek nem felelt a szívem olyan 
boldog és édes aléldozással!" (kiem. — Sz. K., 22. fej.). 

Az emlékező nézőpont esztétikai beállítottságának megfelel az elbeszélt 
szöveg elemeinek ugyanilyen elven alapuló — a poétikai és nem tematikus 
vagy modális (rezignált) jellegű — egysége. Aszja domináns tulajdonsága: 
a „fiatalság". Az orosz nyelvi megfelelő: a „molodost"' szó belső 
formájában (etimológiai jelentésrendjének belső szimbolikájában) azonban 
ennél sokkal több foglaltatik. S ez Aszja lényének alapvonásait az 
előbbiekben már részben kifejtett szimbolika tágításával világítja meg. A 
szöveg a „molodost"' („fiatalság") szó belső formai jelentéseinek 
tematizációja révén is azonosítja Aszját. 

Az első jelentéskapcsolat az orosz „mlad'en'ec" ('csecsemő') szóhoz köti 
a „fiatalság" attribútumának nyelvi jelölőjét, nemcsak konnotatív jelentése, 
hanem tényleges etimológiája — nem a szó denotációja, hanem formájának 
jelentéstartalma — révén is: a ,/moldén" ősi tő, s származéka, az ó-porosz 
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„maldenikis" ('gyermek') megfelelésével'. Ez az Aszja emblematikus 
megfelelőjét alkotó „madonna-szobor/'-hoz kapcsolódó képzetkörből emeli 
ki szintén a „gyermek"—„megváltó" elemeket. Ezzel együtt azonban egy 
másik, ugyancsak a „kisgyermek" képzetkörébe tartozó jelentéselemet társít 
a szoboralakhoz, s ezt tematizálja a kisregény cselekményvilágánának 
részleteiben is. A „csecsemőt" oroszul a „molokosos" szó jelöli, melynek 
szó szerinti fordítása: 'tejszopó'. A „tej" — a „kisgyermek" („csecsemő") 
tápláléka — Aszja egyik fontos attribútuma is. N. úr első látogatásakor 
„tejet" (is) hoz a vendégnek, (erre utal Gagin első megnyilvánulása is, a 
házhoz közeledvén: „(...) lám, a háziasszony már hozza is a tejet!" — 2. fej.). 
De Aszja külseje — vagyis: az esztétikai szemlélet számára adott lénye — 
is Raffaello Santi Galateáját juttatja N. úr eszébe. A szövegépítést tekintve: 
ez Aszja újra megnevezése, de e megnevezés is a „tej" jelentésre 
(lényegében: megint csak nyelvileg transzformált tematikus metaforára) 
utal: a görög „gala" — 'tej' szó származéka lévén". 

Említést érdemel talán, hogy ez utóbbi, nem verbális művészeti alkotás 
említése és az Aszját jellemző hasonlat („Olyan a termete, mint Raffaello kis 
Galateájának" — 4. fej.) azonosító tagjaként Ovidius Metamorphoses című 
művének — a Raffaello-kép témájául is szolgáló — epizódját, Acis és Galatea 
történetének szövegét integrálja a kisregény értelemvilágába'". Az 
utalásszerű idézés ugyanis pontosabban határozza meg a leírás másik, 
Aszja és N. úr kapcsolatában kulcsfontosságú szerepet betöltő lokális 
elemnek, a „folyónak" a szemantikáját. Az ovidiusi történetfeldolgozás 
szerint Galatea megölt szerelmesét, Acist „folyóvá" változtatja. S e 
metamorfózis — mint Ovidiusnál mindenütt — nem egyszerűen esetleges 
alakváltozás, a menekülés, elbújás utolsó lehetősége. Ellenkezőleg: az 
ovidiusi szöveg világosan utal rá, hogy a „folyó", a „víz" az az elem, 
melyben Acis igaz, valódi természete jut megjelenéshez. Galatea tehát nem 
egyszerűen megmenti szerelmesét Polyphemos üldözésétől; ennél sokkal 
többet tesz: Acis eredeti valóját adja vissza. Galatea mondja, fiktív 
elbeszélőként: 

* Fasmer, M.: Étim. SI. II./643-644. 

" Ladó János: Magyar utónévkönyv, Akadémiai, 1982. 53. 

"" Ovidius: Acis és Galatea. Polyphemus. In: Ovidius: Átváltozások. Európa, 1982. XIII. könyv, 
378-382. 
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,'Annyit tettem csak, mit a végzet tennem adott volt: 
őseinek természete hogy térjen tetemébe. 

Acis volt, csak az arca egészen kékesen égett 
s termete lett magasabb, de azért ó volt, ki folyóvá 
fordult ott, s a folyó a nevét megtartja ma is még.'" 

(ford. Devecseri Gábor) 

A halott szerelem (illetve: annak alaki megtestesítője) „folyóként", szóként 
mint a folyó neve (és irodalmi szövegként is...) él tovább. A „folyó" nem 
más lényegú, mint a személy, akinek létéből keletkezett, s akire emlékezetet. 
Metafora tehát a „folyó" az eredeti szövegben is: a létre nem jött szerelemé, 
az elvesztett idillé. (Ovidius szövegének pretextusa Theokritosz hasonló 
témájú idillje.) S maga a „folyó" is kettős módon utal eredetére: mint 
átváltozott személy (dolog, tárgyszerű létező) — a pusztulást asszociálja; 
mint a személy lényegének és nevének „örököse" (szó, a tárgy jelölője) — 
a továbbélését biztosító emlékezet hordozója. Egyszerre tárgy és szó, dolog 
és név. Turgenyev műve valószínűsíthetően a jelölő metaforikus szerepét 
aktivizálja (ahogyan az ovidiusi „átváltozás" is — nyelvileg — narratív 
törénetbe ágyazott metaforizáció); a „folyó"-motívum Aszja és N. úr soha 
meg nen valósult idilljének egyik tárgyszimbóluma is. Ennyiben a pretextus 
is a kisregény motivikus és narratív szintjeit összekötő szekvenciasor 
megképződéséhez járul hozzá. 

A 'fiatalság' jelentésű „molodost"' másik származékszava, a „molod" 
is tematizált megjelenéshez jut a főszereplők kapcsolataiban. Nemcsak 
„tejet" — „sört" is isznak. A romokhoz való kirándulás jelenetében: „Gagin 
(...) még egy korsó sört kért, s felém fordulva huncut fintorral felkiáltott: — Szíve 
választottjának egészségére! — Hát van neki, van magának ilyen választottja? — 
kérdezte hirtelen Aszja." (4. fej.). A „sör" — „választott" — „Aszja" 
szövegelemek itt is egymás mellé kerülnek —, s ez újra Aszja személyiségét 
a „fiatalság" attribútumával összekötő jelentésmomentum kiemelésével áll 
kapcsolatban: a „molod" jelentése ugyanis: 'a friss (esetleg: még meg nem 
érlelt) sör habja'. További konkretizációja ennek a „molod'it"' (italt) 
éleszteni, maiátázni' jelentés. 

Aszja szövegbeli — és N. úr számára nem is annyira a történetidőben, 
mint inkább az emlékezés és a leírás idejében fontos — megjelenése tehát 
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számos olyan motivikus elemmel van összekötve, melyek a témát, illetve: 
az egyik domináns tematikus elemet jelölő szót a jelentett helyzetébe állítják 
(„szótémává" teszik), s a téma szöveges kifejtésében már erre utaló újabb 
jelölőket vezetnek be. Téma, narráció és szöveg elkülönítésében — de a 
köztük lévő megfelelések leírása szempontjából is — a motivikus elemek 
lényegében a téma narratív tagolását még egy újabb értelemhordozó síkkal 
egészítik ki. A narráció szemantikai koherenciája így maga is az elemzés 
tárgya: egymásra vonatkoztatott jelölőkből álló egészet alkot, melyben 
szinte minden — látszólag — témára utaló szóforma maga is (a következő 
szó) témájává, jelöltjévé, utáltjává válik. Ezek az azonosítások új rendet 
vezetnek be a lineáris cselekményépítésbe: már nem pusztán egy történet 
elbeszéléséről van szó. Az elbeszélés önmagáról ad információt, 
pontosabban: saját nyelvi felépítése által utal az őt létrehozó kompetencia 
működésére, mentális margatartásra. Nem a történet „választja" a jelölő 
elemeket; fordítva: a jelölők nyelvi tartalma (a szó belső formájában adott 
jelentéselemekbol összeálló szimbolika) harározza meg a történetet 
konstituáló narrációt és végső soron a narrátort, aki (tematikusan) egy 
imitált történetmondó, az elbeszélés értelemegésze szerint azonban egy 
létrejövő, önmagát is újrafogalmazó személyiség. A „visszaemlékezés" 
(múltra orientált, felidézésre alapuló) témája ezek szerint az értelemalkotás 
(jelenbeli, cselekvő) mentális aktivitásának hordozója. S míg az előbbi 
funkció és kompetencia az elbeszélőé, az utóbbi: a szerzőé. 

A fent kifejtett motivikus ekvivalenciák oly módon értelmezik (újra) a 
történetet és annak verbális megjelenítését, hogy azokat a jelentéselemeket 
fejtik fel, melyek a megnyilvánulás, a fogalmi gondolkodás szempontjából 
nem relevánsak, illetve a megnyilvánulás szubjektumának szándékolt, 
közölhető, a szövegalkotást megelőzően tudott ítéleteit nem befolyásolják. 

„Molodoj"; „n'eznyj"; „slabyj" („Fiatal"; „gyengéd"; „gyönge") 

Aszja viselkedésének domináns elemeit — a szöveg és a 
visszaemlékezés legerősebb líraiságú részleteit — a „gyengédség"; 
„gyámoltalanság"; „félénkség"; „gyöngeség"; „elesés" tematikus 
momentumai alkotják „Néztem. Volt valami meghatóan gyámoltalan félénk 
mozdulatlanságában: mintha kimerültségtói alig érte volna el a széket, s úgy 
rogyott volna reá." A „találka" krízispontján: „Aszja leereszkedett a székre."; s 
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mikor (N. úr szavaival) „mindennek vége": „Mialatt beszéltem, Aszja 
mindjobban előrehajolt, s egyszerre térdre borult, fejét kezébe ejtette, s zokogni 
kezdett". (16. fej.). Ugyanilyennek láttatja (!) N. úr emlékezete is a lányt: 
„Aszja ugyanolyan lánynak maradt meg emlékezetemben, amilyennek életem 
legszebb idejében ismertem, amilyennek utoljára láttam, ahogy egy alacsony szék 
fatámlájára ráhajolt" (22. fej.). Ez sem csak a lelki összetörtség, a 
visszavonhatatlan kudarc tudatát kapcsolja Aszja lényéhez. A viselkedés — 
Aszjáé; de ennek felidézése és szóvá formálása az (író által modellált) 
elbeszélőé. S a szó többet mond, mint a puszta történet. Jelentéseket idéz 
fel, s méghozzá azokat, melyek N. úr, a történet szubjektuma számára 
Aszja valójának rejtve maradt, akkor számításba sem vett — bár érzékelt 
— részleteit tárják fel. Megint csak a „molodoj" alapalakból kiindulva: a 
szöveg ennek jelentéselemeit tematizálja a fenti tulajdonságokban: a szóalak 
eredete ugyanúgy magába foglalja a — madonna-szobor emblematikájában 
Jézusra, a megváltóra utaló — „csikó" („fiatal állat") jelentést (Jézus egyik 
attribútuma a „szamár"); de a szó végső soron az óind „mrdús" ('lágy'; 
'gyengéd'/ 'finom'; 'félénk') — görög igei alakjában: öpaÁ&övú) 'meg-, 
ellágyít, elgyengít' — latin „mollis" Omoldvis) ' lágy'/ 'finom' tőből 
származik. Ez Aszja tekintetének jellemzője, önkéntelen és szavakkal nem 
„zavart" pillanataiban: „egyszerre mély és gyöngéd lett a nézése" (2. fej.) — 
Aszja tekintetét és később, a Rajnán való átkelés utáni boldog érzést 
ugyanazt a 'gyöngéd' jelentésű tövet tartalmazó „<rt'e2en" („vzgljad" — 
'nézés') és „razn'ezennyj" szavak jelölik („(...) ves' razn'ezennyj sladostnym 
tomlén'iem bespredmetnyh i beskon'ecnyh ozidan'ij." — „tele volt a lelkem tárgy 
nélküli, végtelen valamitvárás édesen epedő érzékenységével..." (2. fej.). E 
jelentéskör jelenléte erőteljes kapcsolatot teremt a két főszereplőt leíró 
szövegrészek között: a 16. fejezetbeli, az elgyengülő, lerogyó Aszjára 
vonatkozó mondatot N. úr önreflexív kijelentése követi: „A szívem ellágyult 
egészen." S az „elgyengülés", „ellágyulás" — az érzelmi reakciót 
szemantikai karakter jeggyé tevő szövegelemek — az adott helyzetben a 
hősök szavai helyett állnak, pontosabban: a beszéd fokozatos, teljes 
kiiktatódását („— Aszja — szóltam alig hallhatóan...") kísérik. A „molod-" tő 
eredeti jelentéseinek másik orosz alakja, a „krotkij" ('szelíd') is Aszja 
attribútuma: „Néztem őt, ahogy ott ült megnyugodva, szelíden (...)" — (9. fej). 
A tő változata, az indoeurópai ,,'meldh-" alak igei származékainak — 
„márdhati"; „mrdháti" jelentései: 'leesik', 'elgyengül'; s ugyanezzel 
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ekvivalens a gót „mildeis" alak értelme is: 'félénk''. Ez pedig a „székre 
leereszkedő", „térdre eső", eltaszított Aszja már... 

Másfelől: az elemzés megelőző részleteiben kifejtett „gyermek" (mely 
motívum természetes módon asszociálja a „gyöngeséget" és a 
„gyengédséget" is) — „tej" — „sör"/„maláta" motívum- és jelentéssor 
utolsó eleme — amint az még a „magyar" szóformán is látszik —, szintén 
a „mol-" tőnek Aszjához, illetve a hozzá fűződő érzelemhez (s így maga N. 
úr tényleges jellemzéséhez) tartozó „édes" értelemre is utal: a „molod" („a 
sör habja") jelentéses ekvivalense a „solod" ('maláta')". S itt megint a 
prózai szöveg lírai rétegét — a történet invariáns magját — érhetjük tetten, 
a romantikus szerelem-metafora helyett. A „solod" ('maláta') szó a 
„sladkij"/„solodkij" (diai.) alakokkal rokon, ez pedig az Aszja által keltett 
érzéseket idézi: „(...) fülemüle kezdett énekelni a parton, s édes strófáinak mérge 
a szívemig hatott. Könnyek buggyantak elő a szememből, (...)" (ÍO. fej.). N. úr 
emlékezetében is a szív „édes aléldozása" merül fel, de a szöveg (a ÍO. 
fejezeté) a hangalaki hasonlóságok szintjén is jelentéses relevanciát teremt 
a szimpla tájleírás elemein keresztül. Az értelmi ekvivalencia a 'fülemüle' 
— 'édes' — 'könny' orosz alakjainak fonetikus megfelelései révén jön létre: 
„solovej" — „sladkij" — „sl'jozy". Megengedhető valószínűleg a feltevés, 
hogy a „sör" szó germán mitológiai konnotációi is — mint a költészetet és 
bölcsességet jelképező „méz" (—» „édes") megfelelője — a szöveg lírai 
értelmét mitopoétikus szinten pontosítja. (Figyelembe vehető az is, hogy a 
fent kiemelt szövegelemek a 9. fejezetbeli, a két hős találkozása 
szempontjából döntően fontos — tehát a narrációban is kitüntetett — 
jelenetet követik. A már metaforizálódott „tánc"-motívum egy újabb szinten 
alkotja a két ember tényleges, valódi — szavak nélküli — megértésének 
jelét: valcert, azaz (oroszul) „val's"-ot táncoltak, s a „fülemüle" mind a 
„madár" (az „elrepülés"), mind a „zenei hang" elemeire utal. Az Aszjával 
való első találkozást követő, Rajnán való átkelés 2. fejezetbeli jelenetének 
orosz nyelvű befejezése — mind hagformai, mind tematikus szinten — a 
„boldogság" szó tematikus motívumával előlegezi meg a tárgyalt 
motívumsort, s ezt az elbeszélő „én"-t jelölő szövegnek az „Aszja" név 
anagrammatikus, palindrómát alkotó realizációira alapozódó 

' Fasmer, M.: Etim. Sl. II./643-644. 

" Fasmer, M.: Etim. Sl. II./644. 
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hangszerkezetébe építi: „Ja. cuvstvoval sebja scastl'ivym... No ot cevo ja. byl 
scastl'iv? Ja n'icevo n'e zelal, ja n'i o com n'e dumai... Ja. byl scastliv." („De 
miért voltam boldog? Semmire sem vágytam, semmire sem gondoltam... Boldog 
voltam.") Ha a jelölő szavak hangmegfeleléseinek jelentéses relevanciáját is 
figyelembe véve olvasunk, a szöveg már egyáltalán nem puszta tájleírás, 
s nem is csak a hős érzelmi világának kivetítése. Ehelyett annak az 
értelemnek a szöveggé formálódásaként funkcionál, mely Aszja lényét 
mintegy „jelenvalóvá teszi" N. úr belső világában is — vagy fordítva: Aszja 
lényének (mindvégig, még a sors lezárulásakor is) ismeretlenül maradt 
lényegét reprezentálja. (Mely lényeg — mint az utóbb idézett szövegrész 
mutatja — tulajdonképp az első találkozástól kezdve jelen volt N. úr belső 
világában, s ennek megfelelően: az Aszjáról alkotott szöveg cselekményes 
kezdetétől a szemantikai sík formáló elemét alkotta.) Ennek a 
reprezentációnak a helye viszont: a szöveg, melyet „N. úr" a lányról alkot, 
s mely az Aszjáról mint önmaga részévé vált lényről való „megfejtést" 
hordozza, s ezen keresztül az önmegfejtést is létrehozza, illetve: az 
önismeret hiányzó részének kompenzációját hajtja végre Aszja valójának 
szövegbeli újrateremtésével; végső soron: a „boldogság" szó tartalommal 
telítésével. 

Aszja . és a Nap 

Aszja alakja a szövegben egy másik, erősen a mitológiai kódra utaló 
metaforarendszer szerint is értelmeződik. A lány állandó attributuma 
ugyanis a Nap s ennek jelentésköre: a sugár, a ragyogás, a fény. Ráadásul: 
ezek Aszja araival, a már előbb elemzett szem-motívummal természetes 
azonosító viszonyban lévő elemmel társulnak. (S a „szem" — nemcsak a 
mitológiai képzet szerint, de köznapi fogalmainkban is a fénysugár 
kibocsátójaként, „ragyogó szemként" metaforikusán maga is „Nap" —'mely 
az emberi, érzelmi erőt, odaadást sugározza, melegít/ s mind 
világérzékelésünk egyik legfontosabb szerve, mind az ember és ember közti 
kapcsolat biztosítója — olykor, mint ebben a műben is, a pillantás, a szem 
sugara a kapcsolatteremtés sokkal adekvátabb formája, mint a beszéd. 
Talán még ebből a szempontból is fontos lehet, hogy a „találka" 
cselekményelemének, mely szinte mindig a Turgenyev-értelmezések 
középpontjában áll, orosz jelölője — „svidan'ije" — a „lát-" tövet 
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tartalmazza. N. úr emlékezete is úgy őrzi Aszja alakját, ahogyan utoljára 
látta.) 

A „Nap"-motívum annak a kettős — szövegbeli — információrendszer-
nek a része, mely Aszját minősíti: a róla szóló beszéd funkciótlanságát a 
látvány leírása kompenzálja, N. úr és az olvasó számára egyaránt. N. úr és 
Aszja a „Naphoz címzett" vendéglőben találkoznak először, s Aszja 
jellemzésében kiemelt helyet kap „arca" („gyermekes"...) és „szeme": „Volt 
valami sajátos és eredeti napbarnította kerek arcának alkatában, (...), s világító 
szemében." — 2. fej., kiem. Sz. K.). Gaginéknál üldögélve (a megismerkedést 
követően) a kis társaság a Rajnára való „kilátásban" gyönyörködik: 
„Előttünk kanyargott zöld partjai közt. ezüstösen a Rajna; volt egy helye, ahol a 
naplemente bíborarany színében égett" (2. fej. — kiem. Sz. K.). A motívum egy 
másik „fényre" is vonatkoztatható: ez már a Napnak a vízen visszaverődő 
fénye. A napszak — bár már éppen „sötétedik" („az imént ment le a nap, 
finom bíborszínű, fény pihent a zöld venyigéken") — szintén a „fénnyel" 
összefüggésben van megjelölve a szövegben. Gagin szavai N. úrhoz: (...) 
jobb lesz önnek holdfényben kelni át a Rajnán" (2. fej.). Amikor Gagin lekíséri 
N. urat a Rajnához, a Hold megvilágítja a poharakban maradt bort, a 
diákünnep lassan leégő mécsesei a fák lombját. Aszja — aki nem volt 
hajlandó búcsúzásra nyújtani a kezét N. úrnak — mégis utánakiált a már 
a Rajnán sikló csónakban ülő férfinak: „Ráment a hold pallójára, s összetörte". 
A „hold pallója": fény, melyről Aszja első megjegyzése, hogy N. úr 
„összetörte". A fény-motívum a szöveg további részleteiben is a két hős 
sorsát — elsősorban találkozásaikat — érintő tematikus momentumokat 
leíró szövegrészek értelmező metaforáiban funkcionál. 

Aszja a 4. fejezetbeli kirándulás jelenetében — látványként — napfénybe 
borítottan, sőt: szinte a Nap helyén, az ég hátterén jelenik meg: „karcsú 
alakja világos körvonalakban, szépen rajzolódott ki a derült égen". Az orosz 
szövegben a hangforma is kiemeli Aszja és a „Nap" azonosítását: „strojnyj 
obl'ik jejo otcotl'ivo i kras'ivo r'isovalsja na jasnom rí ebe" — az Aszja („Asja"). 
hangkapcsolat anagrammatikus reprodukciói révén. Különösen fontos, hogy 
a szöveg mely jelentő elemei reprodukálják a név anagrammáját: a fény 
kétféle funkciójához és locusához, a látás—szem („kirajzolódás") és a 
megvilágítás—eredet (a „derült égen") elemeihez rendelt megfelelés révén 
megy végbe a hangforma általi jelentő—referencia kapcsolat átkódolása, a 
„fény—Aszja" metafora megteremtése. 

Az anagrammatikus szerkezet mint szövegalkotó eljárás működtetésére 
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maga az idézett mondat megformáltsága is felhívja a figyelmet: az első rész 
— „karcsú alakja" Aszjára való deiktikus utalás, melyet mint mondattani 
egységet a szintaktikai szerkezet folytat is, de egyben a jelentő elemek 
átkódolását is modellálja a hangforma aktivizálásával: a „kras'ivo 
risovalsja" ('szépen rajzolódott ki') szintagmát alkotó szavak orosz 
szóformáinak anagrammatikus megfeleltetésével. Vagyis: az Aszjáról szóló 
szöveg kétféleképp, méghozzá egy átalakuló mechanizmus szerint jelöli 
meg a lányt: az első utalás nyelv—valóság (szó—személy) viszonylatban, 
a második már „nyelv—nyelv", a jelölő önreferenciális szerepe révén 
azonosítja. S a kettő közti átmenetet, a nyelvi elemek funkcióváltását, a 
(fiktív) valóságutalást a nyelv önnön formájára orientált jelentése váltja föl. 

A 9. fejezetbeli „keringőzést" , a „boldogságot" idéző 
„szárnyalás"/„tánc" metaforikus cselekvését Aszjának — az előbbihez 
hasonló — eidetikus leírása előzi meg: „De nekem nem volt kedvem a 
meséléshez. Néztem ót, ahogy ott ült szelíden az alakját teljesen elöntő fényes 
napsugárban. Minden tündökölt körülöttünk, alattunk és felettünk — az ég, a föld, 
a vizek; s mintha még a levegő is tele lett volna ragyogással. — Nézze, milyen 
szép! — szóltam, s önkéntelenül halkabbra fogtam a hangomat." (9. fej.). A fény: 
a kozmikus, az életet alkotó ősi elemeket fogja össze Aszja alakjában, s e 
helyütt szintén „elhallgat, elfogy" a szó, nincs szerepe a beszédnek, kevés, 
át kell adnia helyét a látvány jelölésének. A fogalmi-logikai értelmezést 
felváltja az esztétikai érzékelés; a beszéd kijelentéseit a szöveg poétikus 
jelentése. A „fény" Aszja igaz megismerésének egyik metaforája is a 
szövegben: „S lám, mikor végre kitárult előttem, milyen búvöletes fénnyel 
ragyogott meg az arca, milyen új volt nekem, (...)" (11. fej.). A „fény" — 
szakrális motívum is, e minőségében szintén Aszja egyik jelképét, a 
„madonnát" idézi. A „madonna-szobor" helye, a kórisfa lombjától fedett tér 
a lokális megjelölés fő elemének orosz alakjában, a „jasen"' ('kőris') névben 
is aktualizálja a „fény-motívumot". A jelentéses metaforát a „jasen"' — 
„jasnyj" ('fényes, ragyogó') alakok — elsősorban hangformai, de a 
„fehér"-„fény" megfelelés révén esetleg jelentéses — összefüggése hozza 
létre: a „jasen"' szó a görög á^ep-rníq — 'fehér nyárfa, topolyafa' jelentést 
hordozza; másrészt a „fa"/„fény" azonosítást valószínűvé teszik a 
származékos szláv alakok hasonlóságai, részben azonosságai: a bolgár 
„jasen" mind a „jasen"' ('kőris'), mind a „jasnyj" ('fényes') alakoknak 
megfeleltethető, a szerb-horvát, szlovén, cseh, szlovák, lengyel hasonló 

136 



Szitár Katalin 

alakok közös, egyforma töve tartalmazza a „jas(n)-" hangsort*. 

„Moln'ija" („Villám") 

A „fény"-metafora azonban nemcsak a Naphoz kötődő, éltető 
jelentéseiben szerepel Aszja környezetében. Az ellenkező értelmet is 
képviseli: a „villámlás" fénye is, mely viszont a két hőst elválasztó elemként 
kap jelentőséget a szövegben: N. úr akkor rombolja szét nemcsak a 
„találka" hangulatát, hanem az Aszjával való kapcsolatot is, mikor — 
váratlanul, a legmeghittebb pillanatban — kiabálni kezd a lánnyal, 
„kioktatja" őt: „— A magáé... — suttogta alig hallhatóan. Két karom már a 
dereka köré fonódott... De hirtelen eszembe jutott Gagin: mintha villám lobbant 
volna bennem. — Mit teszünk? - kiáltottam fel, s görcsösen visszarántottam 
magam... — A bátyja... hiszen ő mindent tud. Tudja, hogy találkám van magával." 
(16. fej.). Aszja ezután „villámgyorsan" rohan el, N. úr pedig: „(...) néhány 
perc múlva, (...), még mindig ott álltam a szoba közepén, mintha mennykő csapott 
volna le a közelemben" (az eredetiben: „mintha mennykő csapott volna belém"). 
A „villám" — materiális és szövegbeli metaforikus értelemben is — széttör, 
szétrombol. N. úr ugyanebben a jelenetben tesz szemrehányást Aszjának, 
amiért „széttépte" kapcsolatukat („saját kezével tépte szét kötelékünket"). 
Ugyanakkor: a „villám"-motívum szövegbeli kötődései nem Aszjához 
utalnak. Közvetlenül — mint emlékeztető — Gaginhoz, az Aszjáról való 
eltorzított beszéd hordozójához kapcsolódik, de azt a jelenetet is felidézi, 
amikor Aszja az első találkozást követő búcsúzás helyett N. úr után 
kiáltotta: csónakjával „összetörte" a „Hold pallóját" — a fényt. A „víz", a 
„Rajna" motívumai pedig — a fentebb kifejtettek értelmében — a „beszéd" 
szimbolikáját hordozzák. A „törés", „pusztítás" itt megy végbe — a fény, 
Aszja jelképe pusztul el —, miközben a csónak a vízen úszik. 

A „villám" és „mennydörgés" a germán mitológiában is parallel 
szerepet játszik. Tor villám- és hadisten attribútuma, akinek fegyvere a 
Mjöllnir nevű kalapács (lényegében a villám alakváltozata). Az orosz 

Fasmer, M.: Etim. Sl. IV./564-565. (Vö.: szerb-horv. „jasen" - „jásan", „jásna"; szlovén 
,jásen"/„jésen" - „jás n"; cseh „jasen"/„jesen", szlovák „jasen" - cseh, szl. „jasny"; lengy. 
,jasien"/„jasion" - „jasny"; szorb „jasen" - „jasny".) 
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„moln'ija" („villám") szó is ezzel rokon", s a germán-skandináv mitológiai 
képzetkörben is a • „kincset kovácsoló" kovács-törpék „kőkalapácsa, 
kőbaltája" — vagyis: a törés eszköze. A későbbi alakok: harci fejsze, 
bumeráng, dárda is á. kincs megszerzéséért (illetve: az éltető esőért) 
folytatott harc kellékei". Meg lehet talán kockáztatni a feltevést, hogy 
Aszja és N. úr találkozásának helye, Frau Luise háza — a mitológiai 
szemantika hátterén — szinte allúziónak tekinthető a „villám" által széttört 
kapcsolatra: a Luise (Lujza Lajos) germán eredetijének (Hlútwíg; 
Hlodwihs; Hlovis) jelentése: 'hírnév + háború"'". (A kisregényben nem is 
ez volt a találkozás eredeti, Aszja által tervezett helye...) A viharistenre való 
utalás még egy szempontból pontosíthatja Turgenyev szövegének jelentését, 
illetve az alakok emblematikus funkcióját. Tor felesége ugyanis a germán 
mitológiában: Szif, az aranyhajú istennő. Az arany haj a vegetációra, az 
életet adó nap jelentéseire utal — e mitológiában is. E tulajdonsága Aszját 
„társként", „feleségként" határozza meg, cselekményes szerepével pontosan 
ellentétben, de a szöveg lírai értelmének megfelelően — az attribútum 
nyelvi jelének kulturális konnotációi szerint. E tekintetben számításba 
vehető Aszja cselekvéseinek egy — tematikusan nem, de motivikusan e 
körben fontos — eleme: a virágok locsolása a kiránduláson, másrészt: 
sírása, ami bizonyos fokig N. úr viselkedésével is párhuzamot teremt: N. 
úr szemében a boldogság könnyei jelentek meg az Aszjával való keringőzés 
jelenetét követően, a Rajnán való átkeléskor. Az életet adó „eső" mitológiai 
jelentései asszociálódnak e motívumokban. 

„Asja" - „ja sam" C,Aszja" - „én magam") 

A kisregény szövege tehát úgy is elolvasható, mint önleíró nyelvvé 
alakuló történetelbeszélés, melynek tárgya valójában éppen maga az 
elbeszélő. Amennyiben pedig a szöveg, illetve annak fő tárgya, főszereplője, 
Aszja körül szerveződő szemantikai egység az elbeszélő önleírásának új 
szintjét képviseli, indokoltnak látszik a feltevés, hogy az Aszja név sem 

' Fasmer, M.: Eiim. St. II./643. 

" Mitől. Enc. I . /603. 

*" Ladó János: Magyar utónévkönyv. Akadémiai, 1982. 184. 
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kizárólag a (véletlenszerű, esetleges) cselekménymotiváció elve szerint 
helyettesíti az „eredeti" Annát. Egyrészt — mint már láttuk — a név a 
„fény"—„szentség"-metaforán keresztül azonosítja viselőjét. A metafora 
azonban már itt is a szó nyelvi formájának önreferens használata folytán 
teremtődött meg: a (külső) hangforma anagrammatikus szerkezete és a 
tematikus, narratív, motivikus felépítés párhuzamára alapozódott. A név 
alkotórészei azonban a hangegység belső formája révén is ugyanezt a 
jelentést aktualizálják: az orosz „as"' (as'e) jelentése: 'én itt'*; s a „ja" 
névmásé ugyanaz: „én". Vagyis: magát a név nyelvi formáját is egy 
önreferens jelentésismétlődés alkotja. A „fény"-metaforával való kapcsolatot 
tekintve érdekes lehet még, hogy a „ja" első személyű névmási alak ősszláv 
„azt.,, tövének származását levezethetőnek tartják az óind „ád" (aveszt. 
„át"), illetve „ét" indulatszóból is, melynek jelentése: 'nézz, láss'*". 

A kisregény befejezését N. úr önreflexív kérdése alkotja, mely végső 
soron az én-érzékelés, én-kép hiányainak tematikus megjelenése: „Magam 
pedig - mi is lett belőlem? Mi maradt belőlem azokból az üdvösséges és nyugtalan 
napokból, azokból a szárnyas reményekből és törekvésekből?" (22. fej.). Ami 
azonban tematikusan hiány, az éppen a visszaemlékezés megírása révén 
válik szemantikusan telített szöveggé. S ezt az említett részlet orosz eredeti 
szövegének fonetikus rendezettsége bizonyítja: „I ja sam — sto ostalos' so 
mnoju? (...)" (kiem. Sz. K.). A nyelvi forma: önmaga kódját is tartalmazza 
— a hangformai rendezettség kiemelésével utalván rá, hogy az elbeszélés 
saját felépítése által konstituálja tárgyát. Másképpen fogalmazva: a tárgy 
nem a nyelven kívül, hanem benne van, a narráció létrehozza az elbeszélő 
alany metaforáját az „Asja — ja sam" ('Aszja — én magam') palindróma 
formai azonosító szerepe révén. S ami így valóban „megmaradt" —• az 
pontosan az elveszített Aszja, illetve: az Aszja című műalkotás. 

Végezetül idekívánkozik egy megjegyzés, mely — legalábbis az 
elvégzett műelemzésből adódó következtetések erejéig — visszatérne a 
turgenyevi emberkép kérdésére. A probléma nemcsak az ember társadalmi 
és etikai magatartásának kettészakadtsága oldaláról, hanem a — mintegy 
„harmadik lehetőségként" adott — alkotó lét, az „írás" felől is vizsgálható. 
Innen nézve pedig némiképp megfordul a viszony az ember és világa, az 

' Fasmer, M.: Étim. Sl. I./95. 

'* Fasmer, M.: Etim. Sl. IV./538. 
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ember és saját léte között. A társadalmi normáknak megfelelni akaró élet 
nyilván kudarcra ítéltetett, hiszen maguk a normák hibásak. Az autonómiát 
mégis biztosító etikus lét viszont — nézetem szerint — az esztétikai 
cselekvésformával van összekötve: a szövegalkotással. S így visszaállítható az 
a harmónia, mely az ember világát a nyelv világán keresztül — 
pontosabban: a nyelvet a lét rangjára emelvén — határozza meg. Itt a 
személyiség nem a tapasztalati „valósághoz" viszonyítja önmagát, hanem 
visszafordul a nyelv sokkal tágabb, mélyebb — és valóságosabb — 
„tapasztalatához", mely már több, mint a materiális világ — értelem. A 
társadalmi szerepeket pedig felváltja az eredeti jelentésben vett 
„egyéniség", mely saját, másoktól megkülönböztető alkotásra képes — 
olyan önprezentációra, amely a ténylegesen „személyiségnek" nevezhető 
lényeget létrehozza. S ez mégis egység — nem „kozmikus", ehelyett azonban 
az emberi létnek az alkotásban visszaállított egysége, ami itt a nyelvi 
műalkotás megszerveződését jelenti. 

Ha pedig e világ- és emberkép az esztétikai cselekvés felől van 
meghatározva, akkor a nyelvi forma kap kulcsszerepet az értelmezésben. 
S míg a narratív struktúra nagyrészben átvihető más nyelvbe, sem a belső 
formai szemantika, sem a hangformai azonosítások nem fordíthatók. 
Vagyis: a mű értelemvilágának nyelvhez kötöttségét, organikus kapcsolatát 
a nyelvvel az orosz szöveg poétikailag motivált egysége bizonyítja. A 
denotáció, az elbeszélés tárgya — átültethető más nyelvre; a mű 
értelemvilága — nagyon kevéssé. Azonban éppen ez teszi hozzáférhetővé 
a(z orosz) mű identitását, melyhez az eredeti nyelv nyit utat. A 
„fordíthatatlanság" nem szükségképp negatívum. Arra ösztönöz, hogy a 
más nyelven létrehozott műalkotást valóban a maga — nyelvi, értelmi, 
kulturális — „másságában" ismerjük meg. A nyelv kreatív energiáit 
„használja ki" ugyanis a műalkotás szövege, s az elemzés annyiban tudja 
megvilágítani a szöveg értelmét, amennyiben saját kompetenciáját a nyelv 
„emlékezete" felé tágítja. Másrészt: a nyelv lehetőségeinek egyszeri, 
turgenyevi megvalósításával van dolgunk, ennek feltárását pedig a mű 
szerkezete és nyelve közötti megfelelések leírásával kísérelhetjük meg. 
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