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5. 
Az ÍRÁS mint sajátos kognitív objektiváció 

JAGUSZTIN LÁSZLÓ 
 
1.1. „Kinevez... Tetik hadnagy” (Podporucsik Kizse) címmel jelent meg az 
1920-as években J. Tinyanov orosz író és teoretikus kulcs- vagy tézisnovellája. 
Ismert XIX. századi orosz anekdotát dolgozott fel korszaktudást (és gyakorlatot) 
manifesztum tisztasággal formulázó szándékkal. Hogyan érvényesül és torzul az 
orosz társadalomban (és bármelyik társadalomban és korszakban) a tudás, az 
episztemé azáltal, hogy a tudás objektivációja, az ÍRÁS (az egyes létformái: 
papír, könyv, műfajnév) a hatalom manipulációja révén különleges attribútumo-
kat vesz fel. Az episztemé, a dogma, a doxa, a tévhit, a kánon, az okkult tudás 
tulajdonságait mutatja, és így átfogja a közműveltség egész vertikumát. 

1.2. A novella eseményvilága didaktikusan, példázatképzően egyszerű: Pável 
Petrovics cár jóváhagy, aláír egy írnoki íráshiba révén keletkezett (Tetik had-
nagy) kinevezést. Az ÍRÁS erejénél fogva a hadnagyot kinevezik, száműzik, ki-
házasítják, előléptetik, majd „meghalasztják” és eltemetik. 

Egy másik írnoki tévesztés eredményeként az élő Szinyuhájev főhadnagyot 
az elhunytak listájába veszik, s ettől kezdve az írással szemben nem tudja élő 
voltát bizonyítani, s ebbe a léttelenségbe belepusztul. 

1.3. Az aforisztikus tömörítő példázatsorsok a létezni annyi, mint neveztetni, 
írva lenni elvét, az életlét elpapírosítottságát (obumazsennoszty) bizonyítják 
mindkét pólusképző kimenettel. 

2.1. Tinyanov (Gogol, Puskin, Csehov, Belij eredményeit ismerve és használva) 
a Világ mint Világ ↔ és a Világ mint Szöveg (jel, jelentés, információ; tudás; 
tárgy-, test- és szóbeszéddel kommunikálható) konceptualizálódott szembenál-
lását három csomópontképző kohézió, konfliktus körében értelmezi. 

Az első kohéziós csoport a Világ (V) és a Szöveg, Szövegszerűség (Sz) relá-
ciójában ősi, preepisztemikus, ontikus elvű és kiindulású:  

– ha a V az elsődleges, akkor csak azt helyettesítjük jelekkel, csak azt nevez-
zük meg, ami van, s a Sz így csak másodlagos, származtatott, függvény jellegű, 
leképez, tükröz, entitásokat, halmazokat, viszonyokat, tulajdonságokat, kölcsön-
hatásokat mér; 

– ha viszont a Sz az elsődleges, akkor a Sz teremti a világot, (kezdetben vala 
az Ige) a referenciát. Tehát léteztet, a V elmondható, és a Sz kauzalitásai, viszo-
nyai hívódnak elő a világban. 
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Ennek a szemiotizáló, deszemotizáló szemléletnek a konfliktusai korszako-
kon átívelők s tudásfüggők, tudáskeretképzők. Nos, a XVIII. századi orosz világ-
tudatot a szövegszerűség periódusának elve és gyakorlata hatja át. A Sz teszi 
kronotipikussá, biografikussá, alakulóvá a V-t, s elsősorban az írott szöveg. A 
kommunikációban nem igényli a személyes jelenléteket, tehát nem szorosan 
helyzetfüggő beszéd, így azt a ténylegesség-látszatot kelti, mintha az ÍRÁS, az 
írottság független, ható, cselekvő létező lenne, magában a műfajnévben perszo-
nifikálódva. Ezzel a teoretizáló tézisfejezettel indul a történet: 

„Az új írnok... az asztalnál ült, és írt... pontosan hat órára el kellett készülnie 
az ezredparanccsal...” (442) 1. A parancsnak mint létezőnek és léteztetőnek 
attribútumai vannak az uralkodó 940-es számú rendelete értelmében: a meg-
szemlélni helyett csak megvizsgálni, a rendbe tenni helyett csak végrehajtani, a 
strázsa helyett csak őrség, a csoport helyett csak osztag, a fokozat helyett csak 
osztály, a társaság helyett csak gyülekezet, a polgártárs helyett csak kereskedő, 
polgár irható, a megszólítást egy sorba kell írni, mert a két sorba írás alázatot, 
udvariasságot jelent. A parancs ezáltal emelődik ki a közbeszédből, ezáltal válik 
ÍRÁSSÁ, amely léteztet, vagy éppen felszámolja a Világban élőt: „A parancs 
átadatott... a parancsot pedig végre kellett hajtani...” (446) 

Az elhunytnak nyilvánított Szinyuhájev is így dolgozza fel a felolvasott írást: 
„A parancsokat mindig úgy figyelte, mint valami kinyilatkoztatást, amely 

nem is hasonlítható az emberi beszédre. Nem értelme, nem jelentése volt, hanem 
független élete és hatalma... már ő is kételkedett, vajon él-e... Egy pillanatig sem 
gondolt arra, hogy a parancs tévedett. Ellenkezőleg, úgy rémlett neki, hogy ő 
csak tévedésből, hanyagságból él.” (448) 

A világ, a biologikum ilyen ÍRÁS általi szabályozottságának, regularitásának 
a narrátor általi interpretációja kettős beszédű. Egyrészt Szinyuhájev Én-Én zárt-
ságú belső beszéde, másrészt a narrátori tudás és helyzetértékelés által fogalma-
zott, aforisztikusan tömörítő, már-már a befogadást leíró metabeszéd jellegű. Az 
ÍRÁS; az írottság egyszerre üres és egyszerre perszonifikált entitás, amely tudást 
és akaratot nyilvánít ki. (A Szentírás, a Korán, a Sors Könyve, a Csillagokban 
kultúrákra, nemzedékekről nemzedékekre hagyományozottan, azaz MÉM jel-
leggel. A MÉM Dawkins óta használt fogalomként tudást jelölő elnevezés.) A 
hatalom (mindenkori) csele, trükkje abban rejlik, hogy az okkult, misztikus, nem 
mindenki által hozzáférhető („fekete”) tudást és a megszerezhető, „fehér” tudást 
manipuláló módon egymásra játssza, önkényesen „bürokratizálja”, s ezzel teszi 
hatékonnyá az ÍRÁST. Szinyuhájev parancsnokának eszébe jutott, hogy „... a 
főhadnagy halott, és töröltetett a szolgálatból, így hát fékezte magát, nem tud-
ván, hogyan kell beszélni az ilyen emberekkel...” (449) Az ÍRÁS-mém ereje 
magasabb társadalmi szinten is érvényesül. Arakcsejev gróf „szárazon jelentette 
az uralkodónak, hogy az elhunyt Szinyuhájev főhadnagy jelentkezett Gatcsi-
nában... és kérvényben folyamodott, hogy vegyék vissza a lajstromba...” (465) 
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Az uralkodói válasz: „Az elhunyt Szinyuhájev főhadnagyot, akit halála miatt 
töröltek a lajstromból, fenti ok miatt elutasítani.” Tehát kizárólag a lajstrom 
léteztet, a más minőségű, a biológiai, a világi lét nem lényegszerű, figyelmen 
kívül kell hagyni. A biológiai világ viszonyai, kauzalitásai, logikája nem 
érvényes az ÍRÁS szemantikus világában, arra visszafelé, felfelé nincs hatása, 
mert tudást, mém-tudást csak az ÍRÁS képvisel. Csehov hőse is azért halt meg 
„önként”, mert a tábornok nem mondta ki a kishivatalnok előtt, hogy megbocsá-
tok, és mivel a csinovnyik nem tudta, hogy szabad a tábornok kijelentését lefor-
dítani a megbocsátás értelmére, „írásként”, megváltoztathatatlanként vette tudo-
másul az elhangzottakat. 

Az ÍRÁSnak ez a létszabó kezelése az egész szövegre érvényes, a szöveg a 
tudás-eszencialitását, érvényességét kötelezővé teszi anélkül, hogy igazságérté-
két vizsgálná, vizsgálhatná. Maga a leírtság garantálja, hitelesíti az igazságérté-
ket és a normatív érvényességet. Tetik hadnagy léteztetése is így indul, a narrá-
tori kijelentések interpretáló, önleíró módon teszik az elmondást (leírást) az 
elmondás (leírás) tárgyává: 

„Pavel Petrovics kötekedő szeme rábukkant, és az ik szótaggal kétségbevon-
hatatlan életet lehelt bele – az elírás hadnagy lett, alaktalan, de nem névtelen.” 
(443) Ebben a helyzetben, kultúrában a név valóban minden, képes „referenciát” 
teremteni a maga kronotopikus következményeivel. Tetik hadnagy lesz a cselek-
ményindító konfliktus bűnbakja, az ő „Segítség” kiáltása ébresztette fel a szu-
nyókáló uralkodót, s ezért Szibériába száműzik. A cár szárnysegédje sajátos tu-
dáshelyzetben van, ugyanis ismeri az uralkodó szokásait, szeszélyeit, szellemi 
szintjét, s ennek megfelelően él, illetve él vissza az ÍRÁS lehetőségeivel: „Az 
uralkodónak ne jelentsék, tartsák Tetik hadnagyot az élők sorában, jelöljék ki 
őrségbe.” (447) A szárnysegéd szinte archetipikus aktánsa, szervezője az ese-
ményvilágnak, rejtve maradva irányítja a merev hatalmi hierarchia kommuniká-
cióját, s ezzel a hatalom fölé emelkedik, akárcsak a gogoli Revizor vagy Csicsi-
kov és később a bulgakovi Csicsikov. – A modell régi, a középkori udvari bo-
londok, majd az utazó regények csavargó hősei, a szélhámosok, Balzac okos em-
berei profanizálták, ironizálták így a merev, elidegenedett hatalmi tudást, illetve 
hatalmi tudássá „szakralizálták” saját élettörekvéseiket. Az udvari emberek 
szintén felismerik a „furcsa helyzet” előnyeit, s részben a leleplezés követ-
kezményeitől félve, részben a helyzet fenntartásának előnyeivel élve felépítik 
Tetik hadnagy hiteles, hétköznapi életét, és nem mondják ki, hogy „a király 
meztelen.” 

A hatalmi hierarchia alsó szintjén viszont a „fekete tudás”, a teljes szó(-írás)-
mágia érvényesül, amely elfogadja a hatalmi világ furcsa jelenségeit és szabá-
lyait, akkor is, ha a maga szenzualitásával nemigen tudja kezelni. Tetik hadna-
gyot az ezred előtt nyilvánosan megkorbácsolják. „…a deres nem látszott telje-
sen üresnek. Bár senki sem feküdt rajta, mégis mintha lett volna ott valaki!” (454) 
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Két eltérő tulajdonságú és viselkedésű világ érintkezik ebben a helyzetben, s 
a magasabb rendű érzékeléséhez nem mindenkinek vannak érzékszervei, de attól 
még az létezhet, hiszen vannak, akik tudnak, rendelkeznek, írnak róla. (A szim-
bolizmus teurg elve, sőt az avangard irányzatok többsége is erre a kapott tudás-
fölényre, és az ebből levezethető szemantikus világléteztetésre építkezik.) 

2.2. A második kohéziós, konfliktusos Sz-V viszony ehhez a tudáskezeléshez 
kapcsolódik. A néppel, a hierarchizált rangtáblázat (I. Péter vezette be igen pon-
tos és gazdag viselkedésszabályozással) alsó szintjein élőkkel elfogadtatják a Sz 
primátusának elvét és fölényét a szenzuálisan tapasztalható V-al szemben. A 
cogito ergo sum osztottsága úgy nyilvánul meg, hogy cogito képviselői mind a 
ranglétra felsőbb régióiban élnek, és kisajátítják a tudást és a Szövegek megal-
kotását, ám játszmaszerű viszonyt létesítenek egymással. 

Két egyszerű katona kíséri Szibériába a hadnagyot: „Egyenesen mentek, és 
félénken pillogtak a köztük lévő fontos űrre.” (458) 

A fontos űr számunkra létezik, az írás, a papír létezteti. Az egész út ennek a 
kettősségnek (az írásos fontos és a semmi, az űr) a magizáló feloldásaiban zaj-
lik. Az első őrállomáson szóbeli (saját) jelentkezésükkor a felügyelő elmehá-
borodottnak véli őket: „…de az öregebb elővette az írást, hogy a fogoly titkos és 
nincs alakja, s a felügyelő már ugrott is…” (459). A konfliktushelyzet feloldá-
sának eljárása nem új, a mesék és mítoszok világrendkezelő észjárása óta ismert. 
A szenzuálisan tapasztalható és a szupraszenzuális világ közötti átjárásnak, kap-
csolatteremtésnek tárgyiasítható eljárásrendje van, amelynek alkalmazása har-
móniát, engedelmességet teremt. Az írás kauzális ereje megfellebbezhetetlen, 
mert okkult, misztikus, tehát magasabb érvényű tudást hordoz. Így a második őr-
állomáson… „az öregebb egyszerűen a parancsnok asztalára dobta az írást.” 
(459) Az őrök rájöttek, hogy ők is ennek a tudásnak a hordozói egy kicsit, s ez 
megengedi a magabiztosabb viselkedést, és megemeli önmaguk fontosságának, a 
hatalomba tartozás előnyeinek tudatát. (Ennek az alattvalói viselkedéstorzu-
lásnak, a „tudatlan” tudásbirtoklásnak igen gazdag vonulata van az orosz iroda-
lomban Gogolon, Csehovon, Bulgakovon át napjainkig.) 

A hierarchia emelkedése megnöveli az írás kezelésének szabadságát, az al-
kalmazkodás rafináltabb módjaira is alkalmat ad azoknak, akik maguk is készít-
hetnek írást. Az íráskészítés joga része a társadalmi érintkezési viszonyok 
szabályozott beszédjog-rendszerének, s ez burjánzón gazdag lett a XVIII. század 
folyamán (és a XIX. század első felében).  

Szinyuhájev orvos apja kérvényt ír Arakcsejev grófhoz, mert érzi a helyzet 
hamisságát, de tudja a helyzet fenyegető abszurditását is, ezért: „…fiát mégsem 
merte otthon tartani, kórházba fektette és az ágya fölé ezt írta a táblára: 

Mors occasionalis (véletlen halál)”(463) 
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Ez a kéttős, két írásos helyzetkezelés megőrzés, teljesítés és leleplezés, felol-
dás is egyszerre, a Sz és a V kétirányú kauzális működtetése. Szinte mindenki 
így oldja fel a kohéziókat az imperátor és a nép közötti hierarchia-szinteken.  

Az imperátornak korlátlan beszédjoga van, a népnek csak a számára előírt 
tudomásul vételi és válaszolási formulái. Ez a korlátlanság a hierarchia egészére 
érvényes, hiszen még Arakcsejev gróf is köteles az írás szabályainak megtartá-
sára, illetve tudomásul vételére. „Engedelmeskedén akart a papírnak, mint sze-
rény segéd, aki mindent megkérdez a gazdától.” (465) A felterjesztésére kapott 
uralkodói választ is megérti: „… Egyébként maradok a kegyes Pavel”. 

»És nem: Örökre kegyes«  
ARAKCSEJEV PITYERGETT, MERT A HALÁL NEM SZERETI A MEGROVÁST.” (466) 
Az imperátori beszédjog nemcsak az írások kezelésében korlátlan, hanem a 

tárgybeszéd és a testbeszéd dimenzióiban is. A cár hangulati fokozatai (…„az 
uralkodó dühös…, kezdődött a rettenetes düh… a szobában rettenetes félelem, 
az uralkodó bolyong…, körötte árulás volt és pusztaság…, a mindenség szerete-
tére vágyott, vagy akárcsak valakiére is…, a burnótszelencébe kell elbújnom…, 
a félelem könnyebbé vált, nevet kapott…”) a történelmi és hatalmi öntudattól az 
idiotizmusig szeszélyesek, ezeknek az állapotoknak megfelelően viszonyul a 
környezetéhez is. Tárgyakat, írásokat vág hozzá a szárnysegédjéhez, meg-
szagolja az embereit, amikor gyanakszik rájuk, figyelmeztetésül beléjük csíp, 
kastélya előtt ládikót helyeztet el a panaszok és levelek részére, mert a hon aty-
jának tudja magát, „…a honnak beszélgetnie illik az atyjával… de a hon hall-
gatott” (460), csizmafényesítő török szolgáját gróffá nevezi ki. Száműzött bár-
kit, akasztatott, nem egyénektől félt: „nem félt tőlük, külön-külön. Együtt tenger 
volt ez, s ő fuldokolt benne.” (450) Ő a hierarchia végső pontja, minden tudás és 
mindenfajta beszéd korlátlan forrása és emanációja, kiáradása, nem kikerülhető, 
de félrevezethető azzal, hogy olyan válaszokat kap, amelyeket kapni szeretne. 
Ám az eredményesség azért nem kiszámítható, mert nem lehet tudni, hogy az 
imperátor zsigeri, érzelmi vagy értelmi tudása szólal-e meg, és mindegyik vál-
faja az írás erejével kényszerítő, akarati jellegű. 

Az íráshoz való hierarchizált viszonyulásokat az egyszerre auktoriális és per-
szonális jellegű narrátori beszéd, a leírt elbeszélés foglalja keretbe és konceptuá-
lis rendezettségbe az orosz kultúra adott korszakának, illetve az elbeszélő érté-
kelő viszonyának megfelelően. 
2.3. A harmadik típusú Sz-V viszony jön létre ezáltal, a narrátori szövegalkotás 
auktoriálisan (modálisan, kultúrafüggően és értékelőn) rendezi össze mind a 
perszonális szövegeket, mind pedig a virtuális történetvilágot. A modalitás azt 
az elbeszélői szándékot jelenti, amely a huszadik század eleji olvasónak egy 
több mint száz évvel korábbi társadalmi érintkezési viszonyrendszert mutat fel 
az analógiaképzésre való rendezett állapotban. Az ÍRÁS tekintélyelvű primá-
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tusát minden hatalom felhasználja és kihasználja, a műfajok neveit (és a műfaj-
szöveg szabályozottságát) a hierarchia működtetése érdekében kanonizálja.  

Az ÍRÁS (műfaj) az információs szükségletkielégítés oly módja, amelyben a 
módozatok (műfajok) jelennek meg szükségletként (ezért léteztet, illetve világ-
talanít az ÍRÁS). Tulajdonképpen a kultúra lényege nyilvánul meg és ugyan-
akkor el is idegenül ebben a mechanizmusban: a társadalmi érintkezési viszo-
nyok (anyagi, energetikai, információs jellegei) szükségletei kielégítésének a ha-
talmi szabályai, módozatai jelennek meg szükséglet jelleggel. A társadalom cso-
portjai, egyénei számára az képvisel, az jelent értéket, amivel a szükséglet-
rendszer kielégíthető, s az értékének a mértéke a hozzáférhetőségtől függ. Ezért 
érték az ÍRÁS és az ÍRÁS produkálásának joga, hozzáférhetősége. Így az 
uralkodó számára képviselik a legkisebb értéket, ezért dobálja, javítja, halmozza 
őket, s a hierarchiában az érintettség mértékének megfelelően nő az ÍRÁS érté-
ke. Tetik és Szinyuhájev érintettsége ebben a rendben már „elidegenítőn” létsza-
bón maximalizált. 

A narrátor (akárcsak az olvasó) kívül áll az akkori ÍRÁS érvényén, ezért 
kezelheti a virtuális történésvilágot mindkettő az elutasítás fölényével. Ám maga 
a narrátori ÍRÁS (a novella) azért arra figyelmeztet, hogy a rossz szövegvilág 
tudása óvhat, de nem véd meg a rossz megismétlésétől. Ennek a tudatosítása az 
az örökítendő (MÉM) ismeret, amely felfrissülhet a novella mindenkori olvasat-
készítésekor. Szemiotikus (jelezett, nevezett, tárgy- és írásbeszédes) létünk az 
alapszükségletek közé sorolódott: ezzel haladhatjuk meg kronotopikus, biológiai 
jelenlétünket és létünket. A kultúra „szemiotikus sebészete” el is tüntethet 
bárkit, de éltethet is. A novella záró fejezetében olvasható: Tetik hadnagy… 
„neve bejegyeztetett a Szentpétervári Nekropolisz-ba, és egyes történészek 
futólag még meg is említik…. De sehol sem jegyeztetett be az elhunyt 
Szinyukajev főhadnagy neve… mintha soha nem létezett volna.” (473) 
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