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7. Lélektani regény és intellektuális cselekmény 

Dosztojevszkij regényei — és az orosz regény általában is — abban hozott eredetit s 
újította meg az európai regényt, hogy középpontjába a XIX. század világképtörését és 
társadalmi átrendeződését megélő, a lét törvényszerűségeit kutató entellektüelt állította, 
azaz olyan hőst, amilyen ez ideig vagy poéma, vagy tragédia alakjaként lépett fel az 
európai irodalomban — pl. Goethe Faust\ábar\, Dante Divina Commediájában, Shakes-
peare tragédiáiban. Nem véletlen, hogy regényeinek jellemzésére olyan meghatározások 
születtek, mint a regény-tragédia, filozófiai regény, regény-dráma, regény-mítosz, 
ideológiai regény, polifonikus regény stb. 

A regény műfaji kikristályosodásával a hagyományos irodalmi alak szükségképpen 
bizonyos változásokon ment keresztül. Ennek megnyilvánulása egyrészről a hős végtelenül 
intenzív lelki élete, amelyben pszichológiailag nyomon követhetőek szellemi fejlődésének 
állomásai egy olyan intellektuális, szociális és morális indíttatású cselekvés-kísérlet formá-
jában, melyet ez a hős szélsőségesen egzisztenciális, drámaian sarkított szituációban hajt 
végre. 

Ezzel egyidejűleg megnő erkölcsi és intellektuális élményeinek érvényessége és 
felelőssége, kitágul egzisztenciálisan megélt intellektuális, szociális és morális tapasztalatai-
nak társadalmi jelentése, pszichológiai élményének egy egész történelmi korszakra 
érvényes jelentősége lesz. 

Ennek poétikai következményeként a dosztojevszkiji regényben helyet cserél a 
regényre általában jellemző s z ü z s é és m o t i v á c i ó j a szüzsés külső történés meg-
marad ugyan, ez azonban a hős lelki drámájának vagy szellemi fejlődésének a motiváció-
jává válik, miközben e történés szociális, morális, etikai, ideológiai tényezőinek — mint 
motívumoknak — egzisztenciális értelmük lesz, és szimbolikus hangsúlyt kapnak. A tudat 
pszichológiai síkja, azaz az ember erkölcsi, szellemi és intellektuális mozgása túlnő 
korábbi motiváció-státusán, és a hős szüzsés mozgásának, szociális és szellemi biográfiájá-
nak, illetve mentális viselkedésének elégséges indokából a regény tényleges szüzséjévé lép 
elő, az alak- (történés-, szituáció-) építés műfaji középpontjává válik. 

Mindennek megvan a maga szociológiai, történeti, irodalomtörténeti és műfajelmé-
leti magyarázata is. Oroszország történelmében a XIX. század átmeneti korszak; felbom-
lanak a tradicionális viszonyok, olykor lassabban, olykor gyorsabban, de megállítha-
tatlanul halad előre a társadalmi fejlődés. Mindez legmélyebben, legátfogóbban az entel-
lektüel biográfiájában tükröződik, aki a létnek nem csupán egy bizonyos síkjához kötődik 
— hordozzon az bármennyire is mély tragikumot —, hanem a társadalmi lét valamennyi — 
egzisztenciális, morális, eszmei, intellektuális és pszichológiai — szférájához. 



Az entellektüel számára, sajátos helyzetéből adódóan, ugyanakkor ez a folyamat a 
maga átmenetiségével ideológiai, filozófiai, erkölcsi, nemzeti és egyetemes-emberi prob-
lémaként is jelentkezik. Éppen ez az, ami a regényi szüzsék megújítására inspirált még 
Bulzac és Stendhal, Fielding és Dickens, a kortárs francia és angol regény témáihoz képest 
is. Az orosz regény hőse így gondolkodásában és érzésvilágában rendkívül közel kerülhet a 
szerző ontológiai érdekű gondolkodásához anélkül, hogy romantikus hőssé, a szerző filo-
zófiai vagy morális nézeteinek szócsövévé kellene válnia. Az intellektuális és ontológiai 
érdek összekapcsolódása folytán új módon merül fel a megalkotott figuráktól való eltávo-
lodás, illetve a hozzájuk való közelítés poétikai lehetősége. 

Jóllehet a romantika poétikájára erős filozófiaiság jellemző, erre a fordulatra még-
sem volt a romantika még eléggé érett, már csak azért sem, mert nem tartott arra igényt, 
hogy az ember intellektuális és erkölcsi problémáit ne csak a történelmi lét, hanem a hét-
köznapok kérdéseinként (tehát szociálisan, biográfiailag, pszichológiailag) is elemezze. A 
romantikus művek szüzséiben még ott is filozófiai, erkölcsi oldalról közelítették meg az 
ábrázolás tárgyát, ahol a szituáció lélektani elemzést követelt volna. Nem véletlen, hogy 
az orosz művészi gondolkodás Puskin regényeivel kezdődően, tehát már jóval a realizmus 
és Dosztojevszkij első regényeinek, illetve Tolsztoj önéletrajzának megjelenése előtt szakít 
a romantikus poétikával. 

S a továbbiakban az egész orosz irodalomra az lesz a jellemző — még akkor is, 
amikor Tolsztoj és Dosztojevszkij műveivel belép európai korszakába —, hogy az állandó 
kontaktus mellett eme társadalmi körülmények újratermelődése folytán egyre inkább el-
távolodik az európai regény, s ugyanakkor a korábbi orosz regény fejlődési vonalától is. 

Ez az egyidejű kontaktus és szakítás leginkább abban — a regény számára szokatlan 
— vonásban ragadható meg, hogy az orosz regény, mint látni fogjuk, fausti entellektüel-
hőst szerepeltet, miközben az író és az ábrázolt hős hihetetlenül közel kerül egymáshoz, 
de már nem úgy, mint a romantikus regényekben, hanem olyan módon, ahogy ez a közel-
ség a Faust, a Divina Commedia, a Hamlet hőse és szerzője között is létrejött. Ennek 
folyományaként jön létre az új műfaj, az intellektuális-pszichológiai regény műfaja. 

A klasszicizmus és a romantika mindhiába kereste a „nemzeti műfajt". Végül is nem 
az epopeia, nem az óda, nem a szatirikus dráma és nem is a romantikus poéma vált 
nemzeti műfajjá Oroszországban, mint ahogy a klasszicisták és a romantikusok gondolták, 
hanem egy olyan regényforma, amelynek a középpontjában egy entellektüel-hős áll, aki 
intellektuális és erkölcsi útkeresésének autentikusságával rendkívül közel kerül a szerző 
szellemi horizontjához. 

A XIX. századi orosz regény Puskin Anyegin]é\/e\ indul el, ez pedig nemcsak e 
felesleges ember, de az entellektüel regénye is, s azt követik Lermontov és Herzen, 
Turgenyev és Goncsarov ugyanilyen típusú regényei. Ha ugyanis nem vennénk figyelembe 
az Anyegin, a Korunk hőse, az Apák és fiúk vagy a Rugyin, az Oblomov hőseit mozgató 
intellektuális problémát is, aligha értenénk meg az orosz regény nemzeti sajátosságát. Ami 
pedig Dosztojevszkijnek és Tolsztojnak a regényeit illeti, a különbségek ellenére itt már 
teljesen világosan kirajzolódik az orosz entellektüel alakja — jóllehet a dosztojevszkiji 
figurák többnyire a plebejus többségből valók, míg Tolsztojnál kimondottan az uralkodó 
kultúrrétegekből származnak. Andrej Bolkonszkij és Pierre Bezuhov, Anna Karenina és 
Levin, és végül Nyehljudov — valamennyien rendkívül művelt emberek, látókörükbe 
beletartoznak nemcsak az orosz, hanem a XIX. századi európai lét, a XIX. századi ember 



filozófiai és erkölcsi problémái is.1 Mással aligha lenne magyarázható a tolsztoji regények 
szüzséjében a filozófiai, erkölcsi, történelmi kérdések ilyen szintézis igényű, egyetemes 
mélységű felvetése. Ám Tolsztojnak eközben már nincs szüksége sem a dantei Pololra, 
sem a tudós Faust misztikus kísérleteire ahhoz, hogy eljuttassa hőseit a? emberi lét végső 
kérdéseihez: a modern társadalom poklainak és reménységeinek a forrásaihoz, a háború és 
a béke filozófiai problémájához, az erkölcsi magatartás, az intellektuális felelősség kérdé-
séhez. Történelme európai korszakában az orosz társadalmi lét bőséges anyagot szolgálta-
tott ezeknek az ízig-vérig reális entellektüeleknek a hétköznapi kalandjához, ahhoz, hogy 
bejárják biográfiájuk pokolköreit és purgatóriumait, s felfokozott erkölcsi és intellektuális 
felelősségük tudatában szüntelenül erejüket meghaladó egzisztenciális feladatokkal bir-
kózzanak. 

Ezért természetes, hogy a mégoly mélységes társadalmi és erkölcsi drámák mellett a 
tolsztoji regényekben is mindig a hősök lelki mozgásának és fejlődésének a pszichológiai 
ábrázolása áll a középpontban. Ami pedig Dosztojevszkij regényhőseit, e regények szüzsé-
jének poétikai megformáltságát illeti, azt mondhatjuk, hogy valamennyi művének alap-
problematikája a fausti egyezségkötés az ördöggel az orosz társadalmi és intellektuális lét 
pokolköreiben. 

A dosztojevszkiji hősök összes egzisztenciális, szociális és morális drámája ehhez az 
eredendő problematikához vezethető vissza — „az eszmét ki kell próbálni" — mondatja 
Dosztojevszkij egzisztenciális szituációjú hőseivel. E kettősségből érthető pszichológiailag, 
hogy mintha megfeledkeznének hirtelen anyagi és szociális függőségükről. Raszkolnyikov, 
amikor kézhez kapja anyja levelét, mintegy kilép saját biográfiájából, rálát e biográfia 
külsőleg determinált szüzsé-logikájára, saját elérhető karrier-történetére (sorsára), amelyet 
azonban értelmetlen végigjárnia, mert most kéne a segítség — s ez rárímel benne arra a 
belső elvárásra (ami a cikk írására sarkallta), hogy ő most akarja megtudni, képes-e tenni 
valamit. Saját szellemi erőfeszítését, a nagy emberré válás ambícióját, arríely arra ösz-
tönzi, hogy szétfeszítse magánbiográfiája kereteit, csak tovább szítja s jogosságát igazolja, 
hogy Dunya a maga eljövendő biográfiáját — „szüzséjének" önértékét — mintegy föl 
akarja áldozni őérte mint eszmei célért. Igy míg korábban — a cikkben — e biográfiából 
való kilépésről csak intellektuálisan volt szó, most hirtelen egzisztenciális kényszerként 
áll e lépés Raszkolnyikov előtt. Most már az a morális felelősség hajtja ebben, hogy leple-

1 „Nos hát, először is Levinről, a regény nyilvánvaló főhőséről szólok egy-két szót; ez a hős 
pozitív töltésű, mintegy ellentéteként azoknak az abnormitásoknak, amelyek következtében a regény 
többi alakja elpusztult vagy szenvedett, Levint szemmel láthatóan azért teremtette a szerző, hogy ezt 
az ellentétet kifejezze . . . 

. . . Az emberiség örök kérdései gyötr ik : Isten, az.örök élet, a jó, rossz és a többi. Szenved, mert 
nem hivő lélek, mert nem tud megnyugodni abban, amiben a többiek megnyugszanak, vagyis az érdek-
ben, a személyiség vagy személyes eszmények bálványozásában, a becsvágyban és a többi. Ez, ugyebár 
a nemeslelkűség ismérve? De Levintől nem is várhattunk kevesebbet. Egyébként az is k i tűnik, hogy 
Levin sokat olvasott: ismeri a fi lozófusokat, a pozitivistákat és az egyszerű természettudósokat egy-
aránt. De semmi sem elégíti ki, ellenkezőleg, mindez még jobban megzavarja, úgyhogy ha gazdálkodás 
közben akad egy kis szabad ideje, elrohan az erdőkbe, a ligetekbe, gyakran gerjed haragra, s még 
Ki t ty jé t sem becsüli meg kellőképpen." Vö. F. M. DOSZTOJEVSZKIJ: Tanulmányok, levelek, vallo-
mások. Bp. 1972, 138-139 . 



zetlenül áll előtte Dunya tervezett lépésének ez a külső szüzsét megtagadó, „föláldozó" 
jellege: ő azt kérdezte önmagától, hogy nagy ember-e, és most úgy kezdenek viselkedni 
vele szemben, mintha valóban annak kellene lennie vagy az lehetne. 

A dosztojevszkiji regény világában még az olyan hős is, aki Rothschild akar lenni 
(Arkagyij Dolgorukij), belevész a tisztán intellektuális és erkölcsi gondolatok labirintusába, 
és megfeledkezik a pénzhez fűződő nagyra törő álmairól; időről időre az író alteregójává 
válik, határozottan írói ambíciókkal lép fel. Raszkolnyikov, ez a fiatal jogász is tökéletes 
ellentéte amazoknak — az „elrontott életű" Porfirij Petrovicsnak és a mindenáron 
karriert befutni törekvő Luzsinnak, (akik legalább olyan közel állnak az angol és francia 
regények hőseihez, mint amilyen távol Raszkolnyikov intellektuális és morális útkeresésé-
től, érdeklődési szférájától). Annak ellenére, hogy a többi hős sorsa is részletes ábrázolást 
kap, a regény fő témája (szüzséje) végül is nem más, mint Raszkolnyikov pszichológiai és 
intellektuális megvilágosodásának a története, ideológiai és morális egyoldalúságának 
leküzdése, kezdeti intellektuális felelősségérzetének végletes megszilárdulása, és annak az 
erkölcsi belátása, hogy az egyén nem cselekedhet egyedül a társadalom nevében. A regény 
attól válik harmonikussá és klasszikussá, hogy a hős végül megtalálja az egyensúlyt az 
intellektuális és morális felelősség között; ennek az egyensúlynak a megtalálása nélkül az 
élet elvesztette volna számára további értelmét (ez a mozzanat kapcsolja az Epilógust a 
regény epikai szüzséjéhez). Ilyen egyensúlyt, pontosabban egy hasonló hatalmas morális 
és intellektuális erőfeszítést az egyensúly elérésére csak A Karamazov testvérekben 
találhatunk ismét Dosztojevszkij regényei sorában, Ivan tragikus erkölcsi és intellektuális 
vívódásában. 

Ivánban rendkívül művelt entellektüelt rajzol meg Dosztojevszkij, aki még jóval a 
regényi történés előtt megírja utópisztikus művét a „geológiai fordulatról", és megfogal-
maz egy fausti filozofikus poémát a Nagy Inkvizítor és Krisztus párharcáról (azaz a 
társadalmi berendezkedés alternatíváiról: az individualisztikus despotikus monarchizmus 
és a primitív kommunisztikus demokratizmus előnyeiről és hátrányairól). Az utolsó 
pillanatig hihetetlen erőfeszítéseket tesz azért, hogy egyformán mérlegelje mindkét állás-
pont igazát, jogosságát, és ennek figyelembevételével választ kapjon arra, ami az emberi 
— morális és intellektuális — mérce, s mi a mérce a kor adott szituációjában, beleértve a 
hétköznapi, családi életet is. 

Dosztojevszkijnek két olyan nagyregénye van, ahol a hősök nem találják meg ezt a 
harmóniát. A félkegyeiműben Miskin esetében az intellektualitás, az elemzőképesség 
elmarad belső erkölcsi nagysága mögött (bár környezetében nincsen olyan hős, aki felette 
állna intellektuálisan). A másik regény hősénél, Sztavroginnál (Ördögök) a helyzet ennek 
éppen az ellenkezője: hatalmas műveltsége és kulturáltsága ellenére nála a megélt, meg-
szenvedett társadalmi és egyetemes-emberi erkölcsi felelősség szenved csorbát időről 
időre. S míg Miskinnek a problémája az, hogy intellektuálisan átlássa és megelőzze 
Nasztaszjaés Rogozsin tragikus lépéseit, Sztavrogin az „ö tök " ügyének erkölcsi értelmét és 
realitását próbálja kífürkészni-kiszabadítani Verhovenszkij ördögien összekuszált hálójá-
ból. 

Sztavrogin teljesen világosan látja erkölcsi felelősségét, hiszen szeme láttára bonta-
kozik ki tanítványainak hibás vágányra futó tevékenysége, akik véresen komolyan vették 
tanításait, anélkül, hogy mélyebben elemezték volna az orosz helyzetet, amely inspi-
rálta; Sztavrogin volt eszméit saját ideológiájukká merevítették, s vakon hisznek 



bennük. Ezek az eszmék, ezek az ideológiák valójában Sztavrogin intellektusának fejlődési 
fokozatai voltak. Kezdte az utópiával, amely szerint az orosz népet vallásossága fogja 
megmenteni — ezt az eszmét Satov vette át —, aztán következett az ateizmus, amely 
akkoriban rohamosan terjedt az orosz intelligencia körében — ez Kirillov eszméje lett—, 
végül a világ kollektív akciókkal történő átalakításának az eszméje következett — 
továbbvivője Pjotr Verhovenszkij lett. Hazatérése után azonban mindezen túl van már. 
Sztavrogin így rendkívül drámai, sőt, tragikus, megoldhatatlan helyzetbe kerül Orosz-
országba való visszatérése után — olyan helyzetbe, amikor az erkölcsi és intellektuális 
felelősség arra kötelezi az embert, hogy cselekedjen, avatkozzon bele a dolgokba —, s 
ugyanakkor az adott szituáció lehetetlenné teszi a beavatkozást. Az elszigetelődött 
kisváros provincializmusa, a tanítványok földalatti tevékenysége, elvakult hitük az átvett 
eszmékben Sztavrogint rádöbbentik arra, mennyire hibásak és egyoldalúak tanítványai 
ideológiái. Világosan látja, hogy erkölcsileg és intellektuálisan — mint az ideológiák 
eszmealapjainak kidolgozója — felelős mindezért. Ugyanakkor az is nyilvánvaló számá-
ra, hogy ahogy az ő helyzetében nincs, az orosz létben általában sincs lehetőség a 
cselekvésre. S így annak ellenére, hogy Sztavrogin intellektuálisan teljesen tisztán látja 
helyzetét, lépten-nyomon rá kell jönnie, hogy erkölcsileg nem tud megfelelni a szituáció-
nak. 

Raszkolnyikov erkölcsi felelőssége egzisztenciális létének Pétervárhoz kötöttségé-
ben gyökerezik, Ivánt a családban elfoglalt helye predesztinálja erkölcsi maximaiizmusra: 
ő a rangidős — erkölcsi és intellektuális értelemben —, kötelessége tehát, hogy megakadá-
lyozza Mitya esetleges apagyilkosságát, hiszen mindenki arról van meggyőződve, hogy erre 
csak Mitya képes. Sztavrogin viszont hazatérése után már idegen tanítványai számára, 
s idegen volt tanítója, az öreg Verhovenszkij, Sztyepan Trofimovics számára; de idegen a 
szalonokban is, s egykori ismerősei között, mint ahogy intim magánviszonyaiban is. 

Dosztojevszkij úgy látja, hogy az az ember, aki kikerül a hazai környezetből, 
szükségszerűen éppen erkölcsi felelősségérzékét veszíti el, mivel az intellektus (bár-
mennyire is fejlett) magában nem elegendő ahhoz, hogy csupán rá hagyatkozva el lehessen 
tájékozódni ilyen végletes drámai szituációkban. Ugyanígy Miskin rendkívül fejlett erköl-
csi érzéke sem bizonyulhatott önmagában elégségesnek hasonló körülmények között, a 
társadalmi szituáció intellektuális belátása nélkül, nem volt elégséges sem egy reális 
„felvilágosítói" tevékenységhez, sem a többiek erkölcsi átformálásához. 

Meglepő az a párhuzamosság, ahogy Dosztojevszkij építkezik e két regényében (A 
félkegyeiműben és az Ördögökben). A fél kegyel műben Miskin nem irányítja, hanem csak 
útját akarja állni az elkerülhetetlen eseményeknek, amelyeket egyre világosabban előre 
sejt; s ha megállítani nem is tudja őket, az utolsó pillanatban még megkísérli a biztos 
katasztrófa megakadályozását. Sztavrogin is hasonló helyzetbe kerül: a nem általa irányí-
tott események akaratlan alakítója és részese lesz. Valójában mindkét hős csak szemtanúja 
a törekvései és szándéka ellenére lejátszódó eseményeknek, amelyek azonban — éppen 
sajátos pszichológiai szituációjuk folytán — egyszerre legmélyebb intellektuális és lelki-
ismereti problémáikká válnak. Dosztojevszkij mindkét regényét úgy appercipiáltatja az 
olvasóval, hogy mintegy a főhős nyomába szegődve, egyre mélyebben lássunk bele e 
szakadék felé sodródó valóságba, anélkül, hogy bármely pontján megálljt tudnánk.paran-
csolni az eseményeknek (hacsak nem helyezkedünk eleve egyféle moralizáló álláspontra, 
azaz, hacsak nem vonjuk ki magunkat erőnek erejével a Dosztojevszkij felkínálta szituáci-



óból, ha nem utasítjuk el annak végiggondolását). Mind a miskini, mind a sztavrogini 
szituációt éppen a végigjárás, a végiggondolás pátosza teszi hamletivé: mindkettőjüknek 
végig kell szemlélnie és meg kell élnie azt a szituációt, amelyben egyszerre bent vannak, s 
amelyből ugyanakkor kívül is rekednek - (Miskin betegsége folytán, Sztavrogin a tanít-
ványok aktivitását kiváltó egykori eszméin való túljutása folytán).2 S ahogy ugyanakkor 
Miskinnek a szituációban való bentlétét eszmei törekvései és pszichológiai aktivitása 
indokolja, Sztavroginnak, ha a tanítványok eszméi és törekvései egykori elindítójának a 
kényszerű jogán is, de vállalnia kell továbbra is a szituációt. 

Ha a Bűn és bűnhődésben és A Karamazov testvérekben a biográfia és az egziszten-
ciális kérdések minduntalan összeérnek (éppen azáltal, hogy a főhősöktől indul el és náluk 
is ér véget a cselekvés) — A fél kegyeiműben és az Ördögökben a szüzsés mozgás nem a 
főhősöktől indul ki, ők csak belesodródnak a történésekbe; így viszont a biográfia 
egzisztenciális értelme, ontológiaisága csak pszichológiailag közelíthető meg, a pszicholó-
gia pedig „két végű bot" — ahogy Dosztojevszkij mondja —, csak sejthető, de nem 
tudható meg bizonyossággal kimenetele. Az író egyébként a szerkesztésmódról is elég 
pontos leírást ad Kathovhoz írt levelében: „a regény leglényegesebb része (ti. az ötök 
csoportjának a története — K. Gy.) végül is másodlagos, és ugyanakkor egy másik személy 
tetteinek a körülményeit képezi, amely személyt (ti. Sztavrogint — K. Gy.) valójában a 
regény központi alakjának nevezhetném".3 

Bármennyire is tragikus Raszkolnyikov vagy Ivan útja, végül is mind a két esetben 
győz a saját biográfiáját egzisztenciálisan is szemlélni képes ember a belső és külső világ 
elemi erői fölött . Ivan kicsikarja a vallomást Szmergyakovból, és legyőzi önmagát, még ha 
ennek az őrület is az ára. Raszkolnyikovnak van elég ereje ahhoz, hogy a továbbiakra 
nézve lemondjon arról, hogy egyedül keresse a problémák megoldását, s feladja magát, 
mielőtt még végleg meggyőződött volna bűnösségéről, s elég erős ahhoz, hogy újjá-
szülessen. Nem kevésbé heroikus Miskin és Sztavrogin regényi útjának lezárulása sem, akik 
megpróbálnak a végsőkig kitartani intellektuális és erkölcsi szituációjuk mellett, de 
mindketten tragikusan, reménytelenül elbuknak, a szituáció részesség áldozatává válnak, 
akárcsak Tolsztoj Karenina Annája vagy Andrej Bolkonszkija. 

2 A, SZKAFTIMOV máig legeredetibb elemzése A Félkegyelmű szüzséjéről azért nem hozta 
magával végül is a regény igazi újraolvasását, mert — bevallottan — a „tematikus kompozíció" elemzé-
sében, tehát a külső szüzsében próbálja utolérni a mű gondolkodásszerkezetének poétikai elveit, s 
ezáltal Nasztaszja sorsa került az elemző figyelem középpontjába, nem Miskin pszichológiai elmozdu-
lása, nem a miskini intellektuális sors. A másodhős felől viszont ugyanúgy nem látható be a regény 
szerkezete, költői gondolatmenete, mint a Verhovenszkij—Satov—Kirillov csoport története felől az 
Ördögök poétikai építkezésszintje. Az Ördögök több mint százéves megfejtési kísérletei ugyanilyen 
okokból végződtek kudarccal, holott i t t már Dosztojevszkij levele is segíthetett volna eligazodni a poé-
t ikai építkezés labirintusában. Vö. F. M. DOSZTOJEVSZKIJ: Tanulmányok, levelek, vallomások. 646. 

3 Vö. F. M. DOSZTOJEVSZKIJ: Ob isszkusztve. Moszkva, 1973, 41.8-419; „Kétségtelenül nem 
haszontalan egy ilyen embert megrajzolni; de önmagában ez még nem kísértett volna meg. Szerintem 
az ilyen sajátos elfajulások nem tartoznak az irodalom körébe. Legnagyobb meglepetésemre, ez.az alak 
félig nevetséges figurává vált. Ezért aztán — noha ez az esemény a regény egyik legjelentősebb része — 
mégiscsak mellékes részlete és körülménye egy másik ember cselekedetének, akit valóban a regény 
főalakjának nevezhetek." Magyar fordításban vö. F. M. DOSZTOJEVSZKIJ: Tanulmányok, levelek, 
vallomások. Bp., 1972, 646-647 . 



Ha nyomon követjük Dosztojevszkij regényeinek fejlődését, s azokban a szüzsé 
(cselekmény) és motiváció fent említett transzformációját, helycseréjét, akkor kirajzolód-
nak előttünk e regények szerkezetének külső és belső összefüggései és különbségei is — a 
Bűn és bűnhődéslőI kezdve A Karamazov testvérekig. Annak ellenére, hogy a főhős 
tôrténetç mellett csupa hasonló, párhuzamos sorsot ábrázol az író, kétségtelen, hogy 
egyedül Raszkolnyikov esetében beszélhetünk pszichológiai cselekményről, szüzséről, a 
hős intellektuális és morális többlete kifejlődésének pszichológiai ábrázolásáról. Ebben az 
értelemben a hősök szavának és ideológiájának egyenrangúsága ellenére (annak ellenére, 
hogy szólamaikat a szerző nem zárja le) a szüzsé szintjén szigorú hierarchia alakul ki. A 
központi eszme jócskán túllép a főhős szemünk láttára leküzdött ideológiáján, szólamán. 
Ez a tartalma a Raszkolnyikov pszichológiájában végbemenő erkölcsi és intellektuális 
fejlődésnek, eszméi ideológiai és morális átalakulásának. Raszkolnyikov e harca közben 
kerül nagyon közel az íróhoz, az író eszméihez. (Innen adódik az az érzésünk, hogy 
Dosztojevszkij regénye végtelenül szubjektív;4 ezzel magyarázható a regény expresszivi-
tása.) Ezért jellemző a regényre a permanens katarzis állapot, amelyben az olvasó együtt 
éli át a hőssel a léthez való intellektuális és morális felnövés élményét. 

4 Ha a hős is intellektus és az író is az, a hagyományos epikai távolságtartás látszólag nem tart-
ható fent, ezt látszik igazolni a romantikus regény is. Ezért óriási a tábora ma is azoknak, akik Dosz-
tojevszkijt romantikus költőnek vélik, vagy legalábbis romantika és realizmus határára helyezik. Holott 
a lényeg éppen abban van, hogy Dosztojevszkijnél nem az alakhoz való távolságtartás a tét, pontosabban 
fogalmazva: az epikai távolságtartás első kisregényétől kezdve nem az alakkal szemben jön létre, hárem 
az új módon felfogott szüzsé biztosítja, teljesíti ki epikailag. Az, amit más országban 5—10 év alatt visz 
végbe egy kvalifikált vezető entellektüel réteg, tudósok, művészek, fi lozófusok — t i . a forradalom elő-
készítését - , a X IX . századi Oroszországban egy évszázadra húzódik el; egy-egy entellektüel generáció 
biográfiáján belül nem teljesedhet ki, mindannyiszor óhatatlanul félrecsúszott és elvetélt kísérletnek 
bizonyult. I t t már valóban nem is lehet kérdés a biográfiájába fogott emberrel szembeni távolságtartás 
— bármilyen fejlett entellektüelről legyen is szó — annál fontosabbá válik azonban ennek az entellek-
tüelnek az a belső pszichológiai mozgása, amelyben ennek a biográfiának az egzisztenciális értelme, 
történelmi volta, epikailag szemlélhető tapasztalata tudatosítható. A biográfia fétisének ez a felszámo-
lása — még szociális értelemben is — lesz az, amely új alapokra helyezi a nyugati regényhez képest a 
távolságtartást; Dosztojevszkijnél a regény élménye ugyanúgy az egzisztenciális élmény lesz, mint az 
eposzban, a tragédiában vagy a reneszánsz poémában — csak már az entellektüel biográfiája hordozza 
azt. Az írót nem valamely krit ikai att i tűd emeli hősei fölé; csupán azt a hiányt konstatálja, hogy 
nincsenek, nem lehetnek egyszerre birtokában egzisztenciális felismeréseiknek is biográfiájuk alakítása 
közepette. Már első kisregényeivel egy időben keletkezett esszéjétől (Pétervári látomások versben és 
prózában) visszatérő témája ez a krízis, amely az elsikkadó vagy inadekvát cselekvésben nyilvánul meg. 
Puskint, Tolsztojt, Turgenyevet, de az előd vagy kortárs nyugati írókat is ebből a szempontból elemzi, 
értékeli. Legtisztábban mindez a Cervantes regényéhez fűzött gondolataiban fogalmazódik meg: 

„ I t t . a z emberi lélek egyik legmélyebb és legtitokzatosabb oldalát fedi fel a költő, a szív isme-
rője. Ó, ez a könyv nagyszerű, nem olyan, amilyeneket mostanában írnak; ilyen könyvek több száz 
évben egyszer adódnak az emberiségnek. És az emberi természetnek milyen mélységeivel találkozunk e 
könyv minden lapján! . . . 

Ez a könyv felfedi az ember és az emberiség legmélyebb, végzetes t i tkát. Megmutatja, hogy 
sokszor a legnagyobb emberi szépség, tisztaság, erény, nyíltszívűség, szelídség, bátorság s végezetül 
értelem — fájdalom — nem jut semmire, elmúlik anélkül, hogy hasznára válna az emberiségnek, sőt nevet-
ség tárgyává lesz az emberiség szemében, csak azért, mert ezekhez a nemes és gazdag adományokhoz, 
amelyekkel talán túlzottan is meg van áldva az ember, nem járult még egy utolsó, a lángelme ado-
mánya, amely vezérelni, igazgatni tudja e hatalmat, hogy rá ne tévedjen a fantasztikum őrületbe vesző 
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A félkegyeiműnek legalább négy vagy öt egyenrangú „szólamú" főhőse van, egyen-
rangú szólamokkal. Ennek ellenére figyelmünk elsősorban Miskin szellemi és intellektuális 
kalandjára irányul, sajátos orosz don-quijote-izmusára. A Bűn és bűnhődéshez hasonlóan 
itt is világosan kirajzolódik egy pszichológiai szüzsé, amelynek már nem a motiváció lesz a 
funkciója. A mű rendkívül fordulatos, detektívregényszerű történése pedig — a külső 
történés — elveszíti szüzsé-funkcióját, és csupán Miskin szellemi kalandjának, pszicholó-
giájában végbemenő erkölcsi és intellektuális fejlődésének a motivációja lesz. 

így tehát a lét és az egyén létkérdései elrendezésének mint szükségletnek belső 
érdekké válása következtében a dosztojevszkiji regény világában hirtelen perspektíva 
nyílik a hős saját biográfiai létének érdekeire: így pszichológiailag kényszerülnek a 
dosztojevszkiji hősök kilépni a biográfiai érdekből, időből, miáltal éppen egzisztenciális 
élményük és idejük kerül a tulajdonképpeni regényi érdeklődés középpontjába. 

Érthető, ha így végül is a személyiség lélektani mozgása, tere alkotja a kompozíciós 
centrumot, s mintegy retrospektíve újraszervezi az egyéni szüzséket, történeteket: mint 
biográfiai történéseket motívumsorrá struktúrálja, amely motívumsorban indokoltnak 
tetszik az igazi egzisztenciális élmény: t i . az intellektuális és erkölcsi ön- és világismeret, 
megismerés és önmegismerés, „megvilágosodás". (A kettő — ti. a biográfiai és egzisztenciá-
lis érdek — szétválása teszi lehetetlenné a XIX. századi orosz dráma műfaji kiteljesedését, 
s ugyanakkor azt is, hogy Dosztojevszkij regényeit valamiféle drámai regénynek tekint-
sük.) 

A dosztojevszkiji regényben feleletet arra kapunk, hogy a történelemből a bio-
gráfiába szorult személyiség hogyan és mi által válik megint történelemformálóvá. Mert 
ez a XIX. század művészileg megválaszolandó végső kérdése. Ez szervezi a dosztojevszkiji 
regények egész felépítését, mikrostruktúrájának minden egyes elemét. 

A szüzsé és a motiváció e helycseréje tehát jogos, szükséges volt: feltétele egy 
goethei, shakespeare-i, dantei formátumú művészi gondolkodás létrejöttének.5 

útjára, hanem az emberiség üdvére munkálkodjon! De lángelme, sajnos, oly kevés adatik a népeknek és 
nemzeteknek, s oly ritkán, hogy a sors gonosz iróniájának látványa — mikor a legnemesebb lelkű 
ember és lángoló emberbarát is gyakran fü t t y , nevetség és megkövezés áldozata, csak azért, mert a 
döntő percben nem tudta felismerni a dolgok igazi értelmét és felfedezni bennük az új szót;e nagy és 
nemes erők hiábavaló pusztulásának látványa valóban kétségbe ejthet némely emberbarátot, nevetés 
helyett keserű könnyekre fakasztva, egyszer s mindenkorra kétségekkel mételyezve addig tiszta, hivő 
szívét . . . " (DOSZTOJEVSZKIJ, /'. m. 145-146. ) 

5 Hasonló típusu regény volt már tulajdonképpen Cervantes Don Quijoté\a, ahol új műfaj 
keretein belül merülnek fel ugyanazok a problémák, amelyek addig a fejlődésregényben, a szerelmi-, a 
pikareszk- és a lovagregényben kaptak helyet. De míg ezekben a regényekben a hős kalandjából az 
derül ki, hogy a hős összhangban van a világgal a leglényegesebb kérdést illetően, a biográfiai tett és 
egzisztenciális sorsalakítás egymásra vonatkoztatásában, addig Cervantes regényének a lényege a hős és 
környezete között i biográfiai és egzisztenciális szakadék leképezése. Ezért ahelyett, hogy a priori — 
vagy legalábbis a regény kezdetétől fogva — tudnánk, hogy milyen a világ, hogyan boldogul benne egy 
ilyen értékekkel rendelkező személyiség, Cervantes regényében az olvasó figyelme a hős belső kaland-
jára, pszichológiai mozgására irányul. Igy már i t t is a hős lelki kalandjai válnak a tulajdonképpeni 
szüzsévé — a hős cselekvéseinek minden egyes állomása egy-egy feleszmélési fokozatot jelent, ez 
azonban nem a hős, hanem az elbeszélő és az ellenhős apercepciós szintjén történik az ábrázolás narrá-
tor i és dialogikus szférájában. A regény szüzséje a hős, ill. a hősök belső világára irányul, a motivációt 
pedig a külső történés adja, ahol a hősnek a létről alkotott elképzelései egyáltalán nem is felelnek meg 
ennek a valóságnak, s ugyanígy a világnak a hősről alkotott képe sem felel meg a hős belső világának. 



De amíg a Bűn és bűnhődésben és A félkegyeiműben egyensúlyban van a szociális 
motiváció és a pszichológiai cselekmény, szüzsé, az Ördögökben és A Karamazov testvé-
rekben már kicsit más a helyzet. Az Ördögökben az első pillanatban észrevehető a regény 
szerkezetének e tekintetben paradox építkezése. Sztavrogin erkölcsi és intellektuális 
fejlődésének történetét, mint központi pszichológiai szüzsét, csaknem háttérbe szorítja a 
társadalmi motívumok részletes ábrázolása. Úgy tűnik, mint hogyha ez a külső lenne az 
igazi, világosan megrajzolt szüzsé, nem pedig Sztavrogin lelki történése, amelyet nemcsak 
az elbeszélő tesz zavarossá, hanem a tanítványok és a manipulációjában érdekelt többi 
figura is. (Maga Sztavrogin is jócskán hozzájárul ahhoz, hogy intellektuális és erkölcsi 
elmozdulása minél érthetetlenebbnek tűnjön, de az ő indítékai egészen mások.) 

Ezzel kapcsolatos Sztavrogin rendkívül szegény verbalitása, szemben tanítványai-
nak s a vidéki kisváros felbolydult népének és magának az elbeszélőnek a bőbeszédűségé-
vel. Ezzel szemben igen fontos szerepet kapnak alakjának felépítésében a gesztusok, 
amelyek az olvasó előtt világosan árulkodnak Sztavrogin egyik vagy másik lépéséről, 
melyek az elbeszélő számára érthetetlenek, verbálisan megmagyarázhatatlanok marad-
nak.6 Ugyanígy egészítik ki egymást a külső (verbális és nem verbális) motívumok a Bűn 
és bűnhődésben és A fél kegyel műben is, pontosabban: a történés előrehaladtával egyre 
inkább meginog magukban a hősökben is a verbalitásba vetett hit (miközben saját 
biográfiájuk folytatásába vetett hitük is megingott), és egyre nagyobb szerepet kapnak a 
pszichológiai szüzsében a külső és belső gesztusok. 

Míg az Ördögök ben a külső és belső gesztusok Sztavroginra, a verbalitás pedig 
tanítványaira és az elbeszélőre jellemző inkább, A Karamazov testvérekben viszont vala-
mennyi hős vallomásos szituációba kerül, minek következtében a történésben mindvégig 
egyforma súlyt kap az alakoknál a verbalitás és a gesztus (az epikai faktúra). De szemben 
a korábbi regényekkel, A Karamazov testvérekben (annak ellenére, hogy a cselekmény itt 
is a hősök, különösképpen Ivan intellektuális és erkölcsi elmozdulásából alakul ki, ez válik 
pszichológiai szüzsévé) a szociális és egzisztenciális motiváció és a pszichológiai cselek-
mény (szüzsé) annyira összefonódik, hogy nincs szükség inkompetens vagy kevéssé 
kompetens elbeszélőre, az elbeszélő és a másodfigurák bőbeszédűségére. Az elbeszélés 
funkcióját a krónika veszi át (azaz nem áll a dialogizáló hősök közé egy harmadik 
személy). 

A Bűn és bűnhődésben tulajdonképpen nincs elbeszélő, a narráció legnagyobb része 
el van osztva az alakok között. Ennek ellenére az olvasó hozzá van kötve Raszkolnyikov-
hoz, tanújává válik valamennyi külső és belső gesztusának, a részigazságok kinyilatkoz-
tatásának, minden tettének. A Karamazov testvérekben az olvasó más helyzetben van: 

6 „Ez .a másik személy (Nyikolaj Sztavrogin) — ugyancsak vészterhelt figura, szintén gonosztevő. 
Szerintem azonban ez az alak tragikus figura, bár nyilván sokan azt mondják majd olvasás közben: 
„ML ez?" Azért írok poémát erről a figuráról, mert már nagyon régen ábrázolni akartam. Szerintem ez 
orosz és tipikus figura. Nagyon, de. nagyon szomorú lennék, ha. nem sikerülne. És még jobban elszomo-
rítana, ha azt a véleményt hallanám róla, hogy sablonos figura. Szívemből téptem ki ezt az alakot. Ez a 
karakter természetesen riktán bontakozik ki teljes valójában, de orosz jellem (a társadalom egy ismert 
rétegéből). Várjon azonban az ítélkezéssel . . . a regény végéig! Valami azt súgja, hogy megbirkózom 
ezzel a figurával . . . Csak egyet jegyzek meg: az egész alakot jelenetekben, cselekményben írtam meg, 
nem fejtegetésekben, tehát jogos a reményem, hogy sikerül megfognom a f igurát." (DOSZTOJEV-
SZKIJ, /'. m. 646-647. ) 
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mindig ahhoz az alakhoz van kötve a befogadás során, aki felé egy-egy hős vallomása 
éppen irányul, s ezért valamennyi életszituáció az alakok saját lélektani szituációja lesz, 
nem pedig a főhős külső történésének tükre. Az egzisztenciális feladványt a főhős felől 
kapjuk, jogosságát, ontológiai érvényét azonban csak a másodhősök intellektuális és 
morális problematikája hitelesíti. 

A Nagy Inkvizítor-fejezet mintegy megismétli az egész regény vallomásos szerkesz-
tésmódját. A Nagy Inkvizítornak Krisztussal folytatott beszélgetése egy nagymonológ, 
amelynek azonban dialógus funkciója van, és Krisztus, aki felé irányul, lényegében ugyan-
azt a szerepet tölt i be itt, amit Aljosa, amikor a sztarec, Mitya, vagy Ivan vallanak neki; 
mint a vallomás befogadója, inkább gesztusok formájában ad jelt jelenlétéről és arról, 
hogy dialóguspartnerként hogyan viszonyul e vallomásos monológ tartalmához, szituáció-
beli szimbolikájához. Még abban is egyezik ez az építkezés, hogy a monologizáló fél 
mindegyik esetben azzal a dialogikus szándékkal teszi hallgatójának nagy vallomását, hogy 
annak pszichológiai reflexeiből kiolvashassa a választ verbálisan megfogalmazhatatlan 
belső kérdésére, s kiküszöbölhesse általa monológja mondandójának maradék bizony-
talanságát. 

2. Az orosz. Werther szenvedései: Krisztus vagy a Nagy Inkvizítor? 

Ivan ,,A testvérek ismerkednek" c. fejezetben Aljosának olyan kérdéseket szögez, 
amelyek igazában a sztarec nézeteinek megkérdőjelezését célozzák; hogy ti. ő, Ivan nem is 
az isten létét tagadja, csak a világ berendezkedését, amely ha valóban istentől — mint 
rendező elvtől — származik, akkor az ember számára elfogadhatatlan. A galaktika? ember 
nem tudja kiküszöbölni emberi nemével vele járó erkölcsi indulatait és igazságérzetét; s ha 
a zoszimai elképzelés szerint (arról az eljövendő paradicsomról) az a „normális", hogy a 
szegényasszonynak meg kell tudnia bocsátani a generálisnak, aki a gyermekét széttépette 
kutyáival, akkor miért nem olyan ez az isten berendezte világ, hogy a generális ne 
tépethesse szét a gyermeket, az ártatlan gyermek ne szenvedjen, és a gyermekét szülő 
anya ne büntettessék? Zoszima és Aljosa miért nem arra törekszik, hogy a generális 
bocsásson meg a gyermeknek, aki megdobálta kedvenc kutyáját — mert hisz ez kisebb 
bűn —, miért az anya kell, hogy elnézze a bűnt? Miért isteni az a világ, amelyben bűn 
bűnre halmozódik? — ismétli Ivan mintegy a raszkolnyikovi kérdést. 

S valóban, meg is jön a válasz, s most is, mint minden esetben, olyan pszichológiainak 
minősíthető belső gesztus formában, amely külsőleg a belső indulat közvetlen kifejezője, 
még akkor is, ha verbális formában történik a válaszadás. Aljosa megérti a sztareci tanítás 
alapelvét, hogy ti. kint a világban, és elsősorban a családban vállalt morális felelősséggel 
kezdje emberi jellemének átformálását, tökéletesítését, a hivatására való felkészülést. 
Mitya megkapja a várva várt választ Aljosa indulattal teli reflexiójában: „Nem te ölted 
meg az apánkat!". Ivan ugyancsak sikerrel ellenőrzi a mag^ belső indulatainak emberi 
igazát, amikor a korcsmai beszélgetés közben elmondott kis történet kapcsán végül is 
olyan választ kap Aljosától, ami éppen azon a ponton bizonyít fejtegetéséinek igaza 
mellett, amely ponton pedig Aljosa a leginkább — s a maga számára észrevétlenül — 
tagadja meg az öreg sztarec tanítását: hogy ti. kibírható-e emberileg az embertelenség, ha 
mégoly erős is az ember istenhite? S a remélt és megkapott válasz — ti. hogy nem bírható 



ki — éppen azért lesz objektív bizonyíték Ivan számára, mert nem logikai végiggondolás-
ban, hanem kimondottan indulati szinten, pszichológiailag fogalmazódik meg, s éppen egy 
olyan béketűrő ember által, mint Aljosa. Ez a pszichológiai kísérlet, „egérfogó" az, amely 
valóban igazolja Ivan fő tételét, t i . hogy az ember végső soron nem cselekedhet másképp, 
mint ahogy azt ontológiai („galaktikai") természete meghatározza. „ A testvérek ismer-
kednek" c. fejezet tökéletes tükörképe a Nagy Inkvizítor-poémának, mert bizonyítja, 
hogy az ember ontológiai természetén esett sérelem semmiféle ideológiai meggondolásból 
nem közömbösíthető, nem bocsátható meg. Aljosa és Ivan beszélgetésében azonban Ivan 
még maga győződik meg — a pszichológiai reflexió objektív bizonyító hatására — elgondolá-
sai igazáról, s a médium Aljosa pszichológiai szituációban lelepleződő emberi (galaktikai) 
természete. Amikor Aljosa kimondja az indulatos szavakat: „agyonlőni", Ivan számára 
nyitva áll az út a következő kísérlet végrehajtása előtt is. Ebben az újabb kísérletben 
azonban már Aljosa nem annyira egy felé irányuló monológ hallgatója; egy végig művészi 
formában jelentkező, tehát valóságként ható, összefüggő példasor végighallgatása a tét, 
amely parabolisztikusan ugyan, de végeredményben ugyanazt mondja el, amit tételesen 
bizonyított Ivan az isten világának az ember számára való elfogadhatatlanságáról „A 
testvérek ismerkednek" beszélgetése folyamán, és amit illusztrációnak szánt példájában is 
kifejtett, s amire azután Aljosa pszichológiai reflexiójában megkapta a várva várt 
választ. 

Ebben a parabolában Krisztus veszi át Aljosa végighallgatásának, illetve az Inkvizítor 
Ivan érvelései végigmondásának a funkcióját. Csakhogy szemantikai szerepcsere is törté-
nik, s ez végtelenül feszültté teszi a vallomás-szituációt; hiszen az Inkvizítor egész 
monológja a társadalmi rend alapjainak az igazolására hivatott, s ahogyan ezt teszi, abból 
az derül ki, hogy ezeket az alapokat éppen a krisztusi elvekkel szemben kell megvédelmez-
nie; holott az Inkvizítor koncepciója szerint az emígyen felépített világrend egyféle 
szeretethitre (az ember szeretete, a tömeg szeretete) épül — mint a Sztarecé is —, amely 
meg akarja kímélni a tömegeket az éhezésből, a szabad választás erkölcsi felelősségéből, a 
léttel való szembekerülés és a történelemalakítás kibírhatatlan realitásából fakadó kínok-
tól. Krisztus az ivani Poéma koncepciója szerint mintegy átveszi részben az ő (Ivan) 
szerepét, részben pedig örökli Miskin ama meggyőződését, hogy az emberek maguk kell, 
hogy megszenvedjék létüket, kiküzdve sorsuk nehéz harmóniáját. Az Inkvizítor viszont 
államformáját tekintve egy monarchikus, centralizált, sőt despotikus önkényuralmi társa-
dalmi struktúrát véd — Krisztus hallgatásban kifejeződő tagadó álláspontjával szemben. 
Ebből a szempontból csak egyike azoknak az eretnekeknek, akik bebörtönözve várják 
máglyán való elégetésüket — amivel egyébként dialóguspartnerét az Inkvizítor is meg-
fenyegeti, arra az esetre, ha még egyszer visszajönne az emberek közé. 

Ivan parabolájában Krisztus az emberi szabadság zászlóvivőjeként lép fel, aki (az 
Inkvizítor ellenvetéseiből érthetően) hallgatásával éppen az emberek lelkiismereti szabad-
ságtól való megfosztottságát nem fogadja el az Inkvizítor világrendjében; ti. az ontológiai 
törvény mindenek fölött való érvényét feltételezve, amelyet sem történelmileg az emberi-
ségből, sem biográfiailag az individuumból nem lehet kiirtani — ugyanazt tehát, amit 
mint az emberi természet piszchológiai önmozgásában kifejeződő törvényt (a galaktika 
törvényét) Ivan bizonyított az előző fejezetben, Aljosával való beszélgetéseiben. Krisztus 
számára az ivani Poémában ugyanúgy mindenki jó, vagy legalábbis egyforma teremt-
mény — tehát felelős is önmagáért és képes is önmaga sorsát kibírni —, mint Miskin 



elképzeléseiben az őt környező világ (Rogozsin vagy Nasztaszja, Hippolit vagy Aglaja, 
Ivolgin vagy a Burdovszkij-társaság). 

Amire tételeit és így a felépített társadalmi rend ideológiai alapjait az Inkvizítor 
építi - az bizonyíthatatlan, csak ideológiailag védhető, s ez az ideológia önmaga igazságá-
hoz az elégséges alapot éppen abban a szkepszisben keresi, amelyben az ember ontológiai 
természetéről vallott nézete kifejeződik: az ember gyenge a szabadsághoz s az abból 
fakadó felelősséghez, a tömegekben nem a szabadságvágy ontológiai (az Inkvizítor szerint 
isteni), tehát nem a galaktikai felépítettségükből eredő társadalmi természetük irányítja az 
embereket, hanem a nyájösztönre, az angyali hozsánnára való hajlamuk. A csoda és a 
kenyér, amit Krisztus az Inkvizítor szerint megtagadott a néptől, úgy jelentkezik ebben az 
ember- és tömegkoncepcióban, mint amely elégséges jogalap lett volna ahhoz, hogy aztán 
megkapja a nép fölött való uralkodás jogát is (ahhoz hasonlóan, ahogy Ivan példáza-
tában a szegényasszony gyermekét kutyáival széttépető generális rendelkezik a maga 
alárendeltjeivel szemben). Ivan Krisztusa viszont elfogadja — s az Inkvizítor szemé-
ben a bűne éppen ez, mint ahogy ez a bűne, valószínű, a többi eretneknek is, akiket ezért 
szintén halálba kell küldeni —, hogy az isten teremtette embernek galaktikai, tehát onto-
lógiai természete van, amelyben a kenyérért való harc és az életszeretet, a küzdelemben 
megszenvedett tisztánlátás és önsorsának felismerése — a csodák és a hit helyett — 
ugyanúgy benne foglaltatik, mint a természetben és társadalomban saját sorsának az 
egyenlőtlen jogok feltételei közt való alakítása. 

Ivan tehát a „Két testvér ismerkedik" c. fejezetben nem Aljosa ideológiáját — a 
„szeretet-elvet" —, hanem az ember eredendő emberiességét hívja bizonyítékul az ember 
természetéről alkotott elképzeléseihez, az Inkvizítor-poémában viszont szabad választást 
biztosít Aljosának; most már nem pszichológiai egérfogóba, hanem gondolati dilemmába 
kergeti bele, amelyből Aljosa valóban nem is tud kiszabadulni, csak a Nagy Inkvizítor 
Krisztusának gesztusát megismétlő retorikai felelettel, Ivan szájon csókolásával. Ha ugyanis 
elfogadja az Inkvizítor emberszeretet-koncepciójából, „jóságából" eredő viszonyt az 
emberekhez, a társadalomhoz — ne feledjük, hogy Aljosának a jellemzésében ez a 
legerősebb vonás, s ez a sztarectől örökölt elv is —, akkor el kell fogadnia a despotizmus 
velejáróját, az çmberek fölött i atyáskodást is. Ha viszont ezt tagadja, akkor bizonyos 
fokig megtagadja tanítómestere szeretet-elvét is, a világképnek — mint ideológiának — az 
elsődlegességét az ember társadalmi és ontológiai természetének mozgásával mint az élő 
életben legbiztosabb mozgásformával szemben. Ha viszont az inkvizítori elvvel szemben 
Ivan Krisztusának az álláspontjára helyezkedik, akkor el kell fogadnia Ivan bizonyos fokú 
kegyetlenségét, elvi következetességét és kérdésfeltevésének az igazát — éppen arra vonat-
kozólag, hogy a keresztény vallás alakjai s maga az isten-fogalom mint végső rendező elv 
sem egyeztethető össze a galaktika törvényeivel, az ember társadalmi és pszichológiai 
természetével. Ez a dilemma feloldhatatlan, mert Ivan Krisztusának az álláspontjában 
valami olyan többlet jelentkezik, ami Miskinében még nem volt meg. Az ugyan még 
elfogadható a sztareci koncepció fényében Aljosa számára is, ami Miskin álláspontjában is 
döntő, ti. a világ rossz társadalmi berendezkedettsége, de az már kevésbé, ami Miskinnél 
még hiányzik, Krisztus hallgatólagos oppozíciójában azonban, az Inkvizítor ellenvetései-
ből láthatóan, benne van. Tudniill ik az, hogy az ember természete társadalmiságában is 
ontológiai, azaz hogy nemcsak időről időre ellenáll az ideológia manipulálásának (mint az 
eretnekek vagy Krisztus), hanem hogy csak akkor tud épülni történelmileg, nem pedig 



stagnálni a nyájösztönre hagyatva vagy „angyali" állapotra ítélve (ahol már az is természe-
tesnek tetszik, amit Ivan példájában a gyermek széttépetésében láttunk), ha történelmileg 
szabad és egyénileg felelős lehet saját tetteiért, biográfiai sorsáért, szellemi arculatáért. 
Ebben az esetben viszont még a sztarec tanítása is ideológiának minősül. Aljosa e dilemma 
megoldásában újra csak inkább megtagadja mesterének, Zoszimának a tanait (immáron 
harmadszor), mintsem hogy emberi természetét, illetve akár az így elképzelt Krisztust és 
rebelliójának ódiumát ne vállalná. Most már teljes lehetne Ivan megbizonyosodása és 
győzelme, ha Aljosa saját ideológiai gondolkodásához híven nem azzal fejezné ki ezt a 
választását, hogy szájon csókolja, miközben még verbálisan is hozzáteszi, hogy ő Ivan 
Krisztusa, Ivan pedig az Inkvizítor. Hiszen a Poémában szerzője számára éppen az az 
érdekes, hogy emberi és társadalmi természetükre hallgatva mindketten (Aljosa és ő Ivan 
is) egy állásponton vannak: minden emberi despotizmust — annak összes következményé-
vel — tagadnak és kárhoztatnak, így a szabadságvesztést, illetve az embernek az erkölcsi 
felelősség alól való felmentését is. 

Az etikai felelősség az, ami miatt Ivan vakká válik a reálisan végbemenő események-
kel szemben, abbéli meggyőződésében, hogy Mitya ugyanolyan aljas, mint az apja (mert 
Sznyegirjovékkal is úgy viselkedett, mint az ő példázatában a generális — illetve mert saját 
apját is képes lenne megölni, ha nem vigyáznának rá). A Poéma után sem oldódott meg 
még a dilemma, hogy a „mindent szabad"-ból miért nem következik az emberi tettekben 
az erkölcsi felelősség, ha elvesszük az embertől azt a galaktikán túl i princípiumot, amit 
istennek nevezünk, azaz következik-é az emberi szabadságból közvetlenül az emberi 
felelősség is? 

Ivan dilemmája az ember társadalmi-történelmi eltorzultsága és annak visszafordít-
hatatlansága. Amikor a „mindent szabad" elve és az etikai felelősség dilemmája nem 
intellektuálisan, hanem egzisztenciálisan az ő biográfiájában jelentkezik, vagyis amikor 
kiderül, hogy nem Mitya ölte meg az apját, hanem Szmergyakov (tehát amikor megvilágo-
sodott, hogy a „mindent szabad" önmagában még nem feltételezi sem az etikai felelősség 
meglétét, sem annak felrúgását, hanem csak akkor, ha más tényezők is közbejátszanak — 
mint pozitív irányban a bűntudat jelentkezése Mityánál, illetve negatív irányban a szabad-
ságtól és testvéri érzéstől való megfosztottság Szmergyakovnál (az egyenlőségből, egyenlő 
elbánásmódból való kirekesztettsége a családban, s ennek biográfiai következménye, az 
anyagi függetlenségre, a családtól való megszabadulásra való törekvés, a jogfosztó apa s a 
testvérként be nem fogadó testvérek meggyűlölése, s eredménye: Ivan eszméinek saját 
szellemileg leszorított és kisemmizett szintjéhez való igazítása), akkor ezzel Ivan már 
olyan pszichológiai szituációsorba kerül, amely csakis utolsó, katartikus lépésében fejeződ-
het ki és őrületében fogalmazódhat meg. Arra irányuló erőfeszítésében, hogy megmentse 
Mityát, akinek igazságtalan meghurcoltatásáért joggal hibáztatja saját intellektuális és 
pszichológiai vakságát. Nem az a problémája Ivannak, hogy ő is felelős apja meggyilkolásá-
ért, hanem hogy az ő vaksága és Mitya jogtalan gyűlölete miatt következhetett be mindaz, 
ami bekövetkezett. így Ivánt abban éri a vereség, amit egyébként ő is a legobjektívebb, 
legbiztosabb mércének tart a maga ontológiai viselkedésében: a pszichológiai sejtés, 
reflexió, indulat, tehát a mentális gesztusok szintjén jelentkező megismerésben: itt nem 
ismerte fel Mityában Mityát, Szmergyakovban Szmergyakovot és önmagában önmagát. 
Ivan ugyanúgy szembe tud szegülni ördögével, mint ahogy szembe tudta állítani az 
Inkvizítor világával a XIX. század nagy világkép-törését megélő ember mintájára formált 



Krisztusát, s azt a lépést is meg tudja tenni, amivel visszaállítja vállalt társadalmi, 
intellektuális és morális szerepét (ti. a vallomást az igazi gyilkosról) — csakhogy még ez is 
ontológia-elvűen valósul meg. Ugyanolyan kitérővel, mint amihez hasonlót apja meg-
gyilkolása előtt tett Moszkvába való elutazásával: most sem tud a megkapott információ-
val élni, amikor pedig már elhatározná magát a „vallomásra", Mitya megmentésére — 
Szmergyakov öngyilkosságával kihull a bizonyíték a kezéből. 

A regényt Dosztojevszkij Ivannak ezzel az utolsó nagy, félőrült állapotban elmon-
dott monológjával, viaskodásával és látomásával zárja, híven a regény egészének vallomá-
sos szerkesztéséhez. Ez az utolsó monologikus vallomás azonban már mindenki felé 
irányul, a bírák és a tárgyalóterem hallgatói felé is, s ebben a vonatkozásban Iván mint 
főhős vissza is veszi a mindent tudás szerepét a krónikástól. Ez azonban egyúttal a 
krónika végét is jelenti (mint Anyegin utolsó beszélgetése és szótértése Tatyánával, amely 
után ugyancsak véget ér a regény). Iván azonban nem annyira saját krízises szituációját 
hivatott az egyetemes orosz lét kríziseként felfogni, mint Anyegin, hanem fordítva: h íven 
intellektuális szerepéhez, a század nagy világkép-krízisét éli végig, s azt hozza össze-
függésbe saját és legközelebbi környezete, családja válságával és önmaga intellektuális, 
morális és pszichológiai krízisével. 

Ez az intellektuális és morális erőfeszítés alkotja A Karamazov testvérek szüzséjét, 
amely így megint csak pszichológiai „fejlődés", elmozdulás eredménye, s megint csak 
elsősorban a főhős részéről, mint ahogy Dosztojevszkij többi regényében is. Л Karamazov 
testvérek regényépítkezése tehát ugyanúgy visszakanyarodik a Bűn és bűnhődés építkezé-
séhez, alakkoncepciójához, mint az Ördögöké A félkegyelműéhez. S ez az egyezés 
jelentkezik a regény minden szintjén. 

* 

A XIX. század embere számára az adekvát cselekvés csak az idő térbe kényszerítése 
és felelős elemzése lehet. Raszkolnyikov és Miskin, Ivan Karamazov és Sztavrogin éppen 
ezt megsejtve kísérlik meg a „lenni vagy nem lenni" végletes felelősségével, maximaiiz-
musával az igazságok és a sejthető dolgok közötti rendteremtést. Ugyanakkor ez az 
entellektüel nem választási, hanem kényszerszituációban van. Dosztojevszkij szavaival: 
cselekedni kell, de cselekedni lehetetlen, feltételek nincsenek. A regény így végső soron 
nem az idő visszazökkentésének krónikája, hanem az idő és a tér aszinkróniájának 
megragadása. A regény az ember ideológiai fogságát szünteti meg: a korban elérhető 
maximális tapasztalat élményét nyújtva, a tér és az idő egymáshoz való ontológiai 
viszonyát, történelmi viselkedését elemzi az emberi sorsokban, a létbe hatoló emberi 
tudatok elmozdulásában, az ideológiai korlátok alól való tapasztalati felszabadulásában. 

A történés mint szüzsé igazában a regény születése óta létezik az irodalomban. Az 
eposzi tér ideje még nem történést, hanem tettet, a tragédiáé értékvesztést szül. A 
történés, a sztori a regényhős kalandja által és óta létezik. Ez a sztori pedig nem más, mint 
a személyiség térhódítása idejének feláldozása árán. A biográfiai és ontológiai idő között 
feszül az a tér, amely minden mozgásnak értelmet ad — sikert vagy kudarcot biztosít. Az 
ember cselekvésével a naturális formákba kényszeríti a törvényszerűségeket, mert célra-
törése rendező elvként lép fel a naturális jelenségvilágban. Amennyiben ez a rendező elv 
ütközik a natura rendező elvével, a mögötte meghúzódó ontológiai te/mészettel, azonnal 



visszajelzést kap a cselekvő. A térformává változott, naturalizált idő beláthatóvá válik. Az 
egyéni idő, bejárva a társadalmi teret, az ontológiai tér—időt érzékelte, érzékeli: ebben áll a 
cselekvéssor lényege és eredménye, nem magában a tettben. Maga a regényi út a „ t e t t " — 
mint ahogy ezt Dosztojevszkij ki is fejti a tolsztoji regények és az orosz Tett összefüggésé-
vel kapcsolatban. 

A Bűn és bűnhődés a regényi teleológiát a konvencionális, racionalisztikus igazság és 
a pszichológiai igaz között feszíti ki, mint egy hálót, amely — az egzisztenciális tettre 
kényszerülésnek hála — megvilágítja és elrendezi az idő pszichológiai térbefogottságát. A 
félkegyeiműben az idealisztikus önvezérlés és a társadalmilag determinált külső vezéreltség 
között feszül ez a teleológiai háló, amelyben a mozgás az intellektuálistól (ideológiaitól) 
halad az egzisztenciálison keresztül a pszichológiai felé. Az Ördögökben a pszichológiaitól 
az intellektuálison (ideológiain) át az egzisztenciális újrarendeződés felé tendál ez a 
mozgás, miközben a szüzsé teleológiai hálója az ideológiai önvezérlés — a tanítványok 
részéről — és az ideológiai önvezérlés elleni elkeseredett küzdelem — Sztavrogin részéről — 
között feszül. S végül A Karamazov testvérekben az eseménysor, a tér bekalandozása, 
bejárása be van zárva az egzisztenciális és mindig ideológiába forduló intellektuális 
cselekvésbe — az időben utol nem érhető tér kettős gondolaterjesztő közegébe, miközben 
az alakok számára egyre inkább mérvadó lesz a pszichológiai megfejtés, a sejtésszint, így 
váltja fel Iván intellektuális tevékenységében az elméletit a művészi (a Nagyinkvizítor 
poéma és a Geológiai fordulat c. utópia) és a pszichológiai erőfeszítés, az elmélet nyitott 
igazsága helyett a rejtett igazra, a sejtésre való orientálódás. Iván Aljosának nem elméleti-
leg érvel, hanem egyrészről a Poémával, másrészről a példákkal, tehát naturális realitások-
kal. Az apagyilkos kinyomozását is annak köszönheti, hogy sejtéseire hallgat: a Szmer-
gyakovval Szkvoresnyikovóban való utolsó kellemetlen találkozásának benyomását tuda-
tosan hagyja eluralkodni magán, jól sejtve, hogy ez vezeti rá a nyomra, majd pedig a 
gyilkosság után ugyancsak belső sejtésére, a rejtett igazra hallgatva rohan Szmergyakov-
hoz, és kényszeríti ki belőle és önmagából is a dolgok igazát. 

A motivációs szinten jelentkező tér—idő konfrontáció mindig az emberi sors kul-
minációjakor, lezárulásában valósul meg, a pszichológiai szüzsé a dosztojevszkiji regé-
nyekben így az egzisztenciális szintű történés, amelynek az alakok tudatszintjén való 
szüzsés leképeződése az a bizonyos megvilágosodás, amely az igazságok és sejtések között 
eligazodni segíti őket. A tudat logikája ugyanolyan időbeliségben halmozódó, térbe-
forduló rajzot mutat, mint az egzisztenciális eseménysor; ahogyan kint a világban meg-
történnek a dolgok, ahogyan a naturális cselekvések a maguk következményeként tett-
sorrá és történéssorrá állnak össze, úgy a tudat kifelé és befelé egyszerre forduló figyelme 
és erőfeszítése, reflexiókban, indulati aktusokban és intellektuális vagy ideológiai összeg-
zésekben szétdarabolódó megnyilvánulásai tudati történéssé, megvilágosodássá szublimá-
lódnak, és pszichológiai tapasztalati élményként épülnek be maguk is az egész történés 
élményébe. 

A dosztojevszkiji hősök így mindig az idő rabjai, de az egzisztenciális tér tettekkel 
való bejárása s ezzel egyidejűleg a pszichológiai igazságok rendezése révén egyre közelebb 
férkőznek az ontológiai igazhoz. A pszichológiai tér és egzisztenciális idő így a doszto-
jevszkiji regényben közelebb áll egymáshoz, mint a biográfiai; a hősök nem autoritárius 
szituációjuk folytán csak az eszmei igazig juthatnak el, de nem a világ megváltoztatásáig. 
A divergenssé vált tér—idő a történés, a biográfiai „ügy" által kötődik össze újra, csakis 



ebben és ezáltal szemlélhető és látható be ontológiai természete. A lét naturális formák-
ban leledző, rejtett törvényszerűségeit a történés hozza a felszínre, s alakítja tapasztalati 
formává. 

Ám a történés nem a cselekvő individuum törekvésének megfelelő. A törekvések és 
a történés egymástól való távolságának mértéke retrospektíve, az eredmény felől derül ki; 
nem tárulkozik fel sem az egzisztenciális törekvésekben, sem az igazságokban vagy 
ideológiákban. A történés az, amelyben feloldódik az újkori történelem hétköznapja, 
amelyben e történelem alakítása és alakulása tettenérhető. Az individuum törekvésével és 
felismeréssorával aktív részese ennek a történésnek, maga is okozója a lét kitárulkozásá-
nak, az idő térbefordításának, a történelmi tér—idő létrejöttének és szórabírásának. A 
személyiség ebben az áttételes történelemalakításában nem hagyja érintetlenül nemcsak a 
dolgokat, de a maga személyiségét sem. A tér meghódításával, bejárásával ugyan elveszti 
lényegi társadalmi idejét, de közben felépíti saját személyiségét, és belátja tapasztalati lag a 
lét törvényszerűségeit, a társadalmi tér—időt is, el tud rugaszkodni a naturális és ideológiai 
igazságformák konvencionális szintű látszat-evidenciáitól, és potenciálisan ismét törté-
nelemalakító, autoritárius belső pszichológiai teret nyer. 

A tapasztalati megismerés bekapcsolása az intellektuális megismerő tevékenységbe, 
tehát a pszichológiai megismerés a választási szituációk helyett kényszerszituációkba került 
személyiség alfája és ómegája, az emberi aktivitás forrása lesz az újkor nem autoritárius 
világában. Raszkolnyikov így nemcsak vesztes fél pl. Hamlettel, a tragédiahős helyzeti 
előnyével szemben. Abban a hátrányában, hogy csak cselekvési idejének feláldozása árán 
jut el a megbizonyosodásig, van előnye, többlete is; mint regényhős ő képviseli legtisztáb-
ban az újkori regények hősei közül azt az autentikus XIX. századi személyiséget, amely 
sarkítottan tragikus szituációja, hősies magatartása és minden pontján etikai értékítéletet 
kiváltó cselekvéssora folytán az eposz, a tragédia, az erkölcsrajz nagy mestereinek, 
Homérosznak, Shakespeare-nek, Rabelais-nak alakjaival mérhető össze. 

3. Biográfia és egzisztencia 

A regény nagy felfedezése az emberi biográfia tipikusságának művészi felismerésé-
ben áll. Ha a személyiség társadalmi ideje ugyanis csak sejteni engedi, de nem teszi 
szemlélhetővé a bejárandó tér természetét, hanem majd csak a cselekvés teszi beláhatóvá a 
történésen keresztül, akkor ennek a személyiségnek a legautoritáriusabb, tehát az ontoló-
giai lét törvényeinek legadekvátabb aktivitási formája a pszichológiai mozgások logikája 
nyomán rendeződő felismeréssor lesz, amelyben saját és mások biográfiája kirajzolódik, s 
így a nyílt igazságok és a sejtések valóságértéke kideríthető. 

Az individuális biográfiai idő mint a társadalmi és a pszichológiai tér bejárásának 
reális lehetősége a puskini verses regénytől Tolsztoj Feltámadásáig (sőt a csehovi drá-
mákig) cselekményépítő elv marad. A térvesztés és az időzavar mint a regényhős 
hátrányos helyzetéből fakadó akadályok együtt jelentkeznek a XIX. századi (és különö-
sen az orosz) regényben annak a küzdelemnek a megjelenítésével, amely az adekvát 
cselekvésért folyik. Az orosz regény — elsősorban Puskin, Dosztojevszkij, Tolsztoj regé-
nyeinek és Csehov drámáinak — alakjai mint entellektüellek olyan történéssor részesei, 
amely társadalmi természeténél fogva is arra predesztinálja őket, hogy az emberi tudat 



pszichológiai síkján is megéljék, szemléljék és rendezzék az emberi cselekvést, hogy 
előbb-utóbb belássák a szabad alternatíváknak tetsző helyzetek kényszerszituáció voltát. 
Azaz maguk ismerjék fel cselekvésük elidegenedését, s a felismerésben mint tudati tárgyia-
sulássorban kíséreljék meg annak szellemi visszahódítását, pszichológiai tapasztalatra 
váltását. Raszkolnyikov Szvidrigajlovval szemben azért kerülheti el az öngyilkosságot, 
mert az ő útja tovább folytatható ennek a pszichológiai tapasztalatnak a birtokában. De 
ugyanezen oknál fogva marad végig idegen Porfirijjal szemben is, akinek a számára az 
ontológiai tapasztalásnak ez az útja járhatatlan. (Porfirij annak a pszichológiának a kép-
viselője, melynek célravezető voltát Dosztojevszkij megkérdőjelezi; pandanja azoknak a 
„realistákénak, akikről az író A fél kegyeiműben ironikusan beszél majd, s akikről nagy-
regényeinek egy egy elbeszélőjét mintázza parodisztikus éllel.) 

Az orosz regényben, különösen Dosztojevszkij regényében, a fentiekből érthetően 
egyre szélesebbre tágul a pszichológiai tér ábrázolása. A fölösleges emberről szóló regény 
egészen Goncsarovig az intellektuális alak pszichológiai terét a pszichológiai magatartás, a 
mentális reflexiók ábrázolásában bontja ki (a cselekvés idejét, az idő térbefordítását csak a 
hősnőknél ábrázolja). Dosztojevszkij egyensúlyban tartja a hős cselekvésidejének és a 
pszichológiailag bejárt tér önfeltárulkozásának az ábrázolását, s ezt a hős biográfiai idejé-
ből az egzisztenciájára döntő szakasz modellálásával éri el: ez a drámaian alakuló egzisz-
tenciális életszakasz a biztosítéka annak, hogy regényeinek szereplői intellektuálisan is 
érdekeltté válnak élményeik tapasztalati rendezésében, személyiségük meghatározásában. 
A tolsztoji regények hősei totálisan el vannak foglalva saját személyiségük tér—idő zavará-
nak leküzdésével: az individuális idő és társadalmi tér közé betolakodó ideológiai rende-
ződés és a naturális hétköznapi érdek külső rendező erejével szemben az intellektus 
pszichológiai rendező erejét szegezik szembe, s így intuitív és intellektuális fogékonyságuk 
egyre tisztább ontológiaisággal láttatja velük maguk és mások tapasztalatát. Csehovnál 
majd, hűen a formához, a párbeszédek témája maga is ez a belső elrendezés lesz:a tér—idő 
zavar totális tudata és az abból való kiszabadulás groteszk kísérlete, amely végül is csak az 
önismeret felé enged lépéseket tenniük. Itt már nemcsak a külső társadalmi idő, tehát a 
cselekvésidő marad ki az ábrázolásból, mint Puskinnál, hanem a tér is csak pszicholó-
giaian ábrázolt — s hogy éppen milyen tárgyias forma kerül a középpontba, az a biográfia 
véletlen szüleménye. 

* 

Merőben más még a dosztojevszkiji alakok pszichológiai viszonya biográfiájuk 
egzisztenciális értelméhez, perspektívájához. Regényi útjuk nem is más, mint arra tett 
erőfeszítéseik története, hogy kiszabaduljanak ebből a számukra rendelt naturális biográ-
fiából - amelyet a társadalmi együttlétezés a maga ideológiai és morálfilozófiai hálójába 
fog —, és eljussanak a lét egzisztenciális problémáiig, illetve annak megfejtéséig a cse-
lekvés érdekében. Ez a biográfiától és konvenciórendszertől való elszakadási kísérletük 
— a lét törvényszerűségeibe hatoló szellemi evolúciójuk, s ugyanakkor az adott Jét-
viszonyokban való reális fogvamaradásuk - képezi a dosztojevszkiji regények pszicholó-
giai történéssé formálható anyagát; e kísérletre érkező külső-belső válaszreakcióból épül 
fel a regény verbális gondolatvilága és verbálisan ki nem fejeződő, külső és belső gesztus-
szintű, cselekményalkotó epikai faktúrája. Nagyregényeiben Dosztojevszkij rendszerint 



egy központi regényhős lélektanilag végigkövetett intellektuális és morális én- és világ-
viszonyának elmozdulását modellálja, miközben a főhősével ellentétesnek látszó vagy vele 
párhuzamot mutató hősök lélektani mozgásának leírása tükörszerűen rímel a főhős egyik 
vagy másik mozgásstádiumának ideológiai vagy morális (a kezdet felől), illetve intellek-
tuális vagy lelkiismereti (a zárás felől) problematikájára. 

A párhuzamosság vagy szembeállítás (ellentétezés) a dosztojevszkiji regénystruktúrá-
ban a fausti típusú poéma problémájának regényi szituációban való újrafelvetésével függ 
össze: a központi hős a személyiség és a társadalom építésének megoldhatatlan kérdéseit 
mindig összeköti a természeti lét és az emberi történelem végső kérdéseinek feszegetésé-
vel, megoldásával. A XIX. században kialakul egy eleven materialista-centrikus világlátás, 
mely szerint a természeti és társadalmi világ önmagában hordozza törvényszerűségeit, s 
így nincs szükség tovább transzcendentális vagy metafizikus elrendező elvre; a keresztény-
ség világfelfogásával kapcsolatos eszmék megkérdőjeleződnek vagy lerombolódnak, az 
emberi gondolkodás történelmévé minősülnek, mint ahogy megkérdőjeleződnek azok az 
elképzelések is, amelyek az emberi társadalom jövőbeni berendezkedését vetítették előre, 
és utópiaként, tehát valamiféle ideológiaként vagy vallásként jelentkeznek. (A vallás maga 
is úgy értelmeződik e XIX. századi világképi fordulat fényében, a világ önmozgásosságának, 
tehát ontológiai, történelmi mivoltának felismerését követően, mint ez önmozgáson kívüli 
morális racionalitás ideológiája, az önmozgás természetétől idegen vagy attól eltávolodott 
igazságforma, keresztény mítosz, kulturális szokás, mint olyan ideológia, ahol az egzisz-
tencialitásnak társadalmi-történelmi jellege, az emberi sorsnak biográfiában való naturali-
zálódása misztifikálódik. A XIX. század közepén ezzel olyan intenzitású és jelentőségű 
világképtörés, világképváltás következett be a reneszánsz és a XVII I . századi világképhez 
képest, mint a reneszánszban a középkori világképhez képest. De ez a világképtörés most 
nem a képzőművészetekben hoz korszakalkotó művészi felfedezéseket, amelyek mintául 
választhatnák a bibliai példázatokat, csak most már nem a középkori istenközpontú, 
hanem emberközpontú interpretációval; hiszen nem az emberközpontú kozCnogónia meg-
alapozása a természet- és társadalomtudományok aktuális nagy kérdése, hanem egy mate-
rialista és történeti világkép létrejötte, a fejlődéselméletek, a társadalmi formák kialakulá-
sának, a társadalmi berendezkedés történeti formáinak modellezése. így nem az ember, 
hanem a társadalmi- és világberendezkedés kerül a figyelem középpontjába. Az ember 
világban való magánosságát megfogalmazó líra s a társadalmi fogságára rádöbbenő epika. 
Mert nemcsak a keresztényi világkép hull szét végképp ebben a században; az utópiákról 
és a felvilágosodás eszméiről ugyancsak kiderül, hogy bukásra ítélt kísérletek, illúziók 
csupán, amelyek nem lehetnek adevát előképei az emberiség új világának. 

E világképtörés inspirál arra, hogy a fausti szerepbe ne a romantikus hivő és kér-
dező, hanem a társadalmi- és világberendezkedéssel magát szembetaláló s annak értelmét 
tagadó, alapjait szétrombolni kész intellektus kerüljön — tehát az az intellektus, aki alap-
vetően materialista vonzódású, ugyanakkor (s éppen ezért) a lét mozgástörvényeire 
erzékeny, akár külső formákat öltsenek ezek a törvények (biográfiailag vagy társadalmi 
konvenciókban vagy emberi viszonyokban testesüljenek meg), akár belső formákat (pszi-
chológiai és intellektuális mozgásban, ideológiai és morális eszmékben jelentkezzenek). 

Az ellentétes póluson levő hős pedig ugyanakkor a legtávolabb megy el a maga 
keresztényi világképéből vagy éppen utópisztikus eszményi vonzódásából eredő hitében, 
ideológiai, morális, intellektuális és lelkiismereti tapasztalataiban, törekvéseiben, aktivitá-



sában. Raszkolnyikov, Sztavrogin vagy Ivan Karamazov alakjában egyfelől és Szonya, 
Miskin vagy Aljosa alakjában másfelől nem nehéz felfedeznünk e két pólus képviselőit. 
Nem is beszélve a másodalakok egész soráról, ahol e párhuzamosság vagy ellentétezés 
ugyanígy tipológiai rendszert alkot. 

A fausti poéma-típus egyúttal arra inspirál, hogy ez a konvenciókkal való szembe-
fordulás elsősorban intellektuális kísérlet legyen, azaz hogy a lét végső kérdéseinek a fel-
vetése s az ember szabadságjogának az elméleti feszegetése maradjon mindvégig közép-
pontban, s a kísérlet ne váljon a társadalmi lét világában realizálódó egzisztenciális való-
sággá. Az a körülmény, hogy a dosztojevszkiji regényekben a biográfiai élményt feldúsítja 
vagy megszakítja az egzisztenciális élmény, arra készteti a hősöket, hogy amit átélnek, azt 
elsősorban intellektuális és lelkiismereti szférában éljék át, még akkor is, ha tevékeny-
ségük voltaképp ideológiai vagy morális, illetve biográfiai vagy egzisztenciális értelmű és 
jelentőségű lesz, azzá válik: Raszkolnyikové a gyilkossággal (Bűn és bűnhődés), Sztav-
roginé a tetthalogatással (Ördögök), Iváné a pszichológiai sejtések igazától való idegen-
kedésével (A Karamazov testvérek), vagy Miskiné a lét materiális öntörvényeinek és ön-
mozgásának hittel és transzcendenciával való megállítani, illetve önmozgásos útjából való 
eltéríteni akarásával (A félkegyelmű). 

Ugyanakkor — mivel a kísérlet, szemben a fausti hősével, a reális, hétköznapi 
szférákban zajlik, tehát nem hagyhatja érintetlenül az alakok biográfiáját - véghetetlenül 
megnő a lélektani éknény lehetősége, realitása, amely új módon veti fel, mintegy tapasz-
ta lat i ig közelíti meg a biográfiai és az egzisztenciális lét viszonyát, az ember történelmi és 
társadalmi létének intellektuális szféráját, az ember társadalmi együttélésének morális kér-
déseit, e morál egyéni és egyetemes vetületét. S ezen a ponton kapcsolódik be a dosztojev-
szkiji kétpólusos regényépítkezés kompozíciós kialakításába a dantei hagyomány. 

A lét és a társadalom berendezkedését kérdésessé minősítő hősnek, akár ha szembe-
kerül a vallásos vagy az utópisztikus világképpel (mert még Raszkolnyikov is szembekerül 
utópista-szocialista diáktársaival és azok eszmevilágával), akár ha lázadása e világképek 
végsőkig viteléből fakad (Miskin), mindkét esetben az intellektuális és lelkiismereti tisztí-
tótűz poklán kell keresztülmennie. Goethe Mephistójának ellenvetései Fausttal szemben, 
és viszont Faust ellentételei (avagy a mi Madáchunk Luciferjének és Ádámjának dialó-
gusai) megközelítőleg sem tartalmazhatnak olyan kérdésfeltevéseket, mint a Dosztojev-
szkij-hősök intellektuális és lelkiismereti dilemmái — e hősök konkrét történelembe és 
konkrét biográfiába fogottsága folytán. Dosztojevszkij joggal mondhatja Ivan ateizmusá-
ról, hogy a keresztény világkép tagadásának mélységét illetően ahhoz hasonlót az egész 
európai irodalom nem tud felmutatni, mint ahogy ugyancsak joggal büszke a maga orosz 
Don Quijotéjára, Miskinre, akinek az alakjában ennek a XIX. században széttörő, szét-
málló keresztény világképnek utolsó mohikánját sikerül megrajzolnia, azt az embertípust, 
aki az emberiség utópisztikus álmait e világkép reális és életrevaló eredményeivel, elveivel 
ötvözi. 

A párhuzamosság, illetve ellentételezés tehát a tolsztoji regények kompozíciójával 
szemben Dosztojevszkijnél nem a kétféle — felvilágosítói-maximalista, illetve utópisztikus-
útkereső — típus párhuzamos regényeinek egybeszerkesztése és egymás tükrében való fel-
nagyítása, hanem a XIX. század par excellence entellektüel avantgarde-jának, illetve a tra-
dicionális, már letűnt vagy kialakuló világképek még oly mély, de neofita képviselőinek a 
szembeállítása, azzal a megszorítással, hogy a középpontban végig a lét berendezkedé-



sét tagadó, tehát a mefisztói magatartásból táplálkozó fausti figura lelki és intellek-
tuális világ- és önismeretének lélektani rajza áll, a történés az ő szüzséjére, cselekményére 
komponált. 

így van ez még ott is, ahol Miskin, ez a rousseau-i utópiát a keresztény morál-
filozófiával egyesítő hős lelki mozgása a regény igazi középpontja.7 Hisz a társadalmi 
berendezkedést mint olyat ő is lényegében tagadni kényszerül, ugyanúgy, mint a szemlé-
letileg is tagadó hősök, vagy ahogy Ivan Nagy Inkvizítor-poémájában Krisztus is ezt teszi 
az Inkvizítor felépítette társadalmi világ berendezkedésének alapelvével szemben (egyéb-
ként éppen ebben az összefüggésben érthető, hogy miért maradhat ez a figura verbalitásá-
tól végig megfosztva az Inkvizítor monologikus szavának szféráiban, miközben az Inkvizí-
tor beszédje a maga egészében ennek a tagadásnak a megkérdőjeleződéséből, illetve a 
tagadott világ ideológiai alapelveinek igazolásából építkezik). 

4. VHágképtörés és regénymodell 

Summázva fejtegetéseinket, elmondhatjuk, hogy Dosztojevszkij a XIX. század két 
legátfogóbb élményét élte meg: a modern társadalmak szociális berendezkedésének min-
dent megrázó átépülését, felbomlását, széthullását, és a reneszánsz óta a legnagyobb világ-
kép-törést, amely maga alá temette a keresztény világlátás megdönthetetlennek tetsző 
illúzióit, sőt aláásta a felvilágosodás és az utópista világkép-újrarendezési kísérleteket is. A 
XIX. század emberének ezt a két meghatározó élményét tette entellektüelekből formált 
regényhőseinek egzisztenciális, intellektuális, morális és pszichológiai biográfiájává. Ezzel 
az ember intellektuális önismeretét és világismeretét véglegesen biográfiai közelbe hozta, a 
pszichológiai önismeretnek és világismeretnek pedig egzisztenciális perspektívát és objek-
tivitást biztosított a regény lélektani szféráiban, lehetővé téve ezzel a tragédiai és poémai 
témák regényi transzformációját, a műfaj shakespeare-i, dantei és goethei szinten való 
megújítását. 

Az orosz regény már indulásakor újító volt (nem véletlen, hogy az Anyegint író 
Puskin nem a kortárs nyugat-európai regényből inspirálódott elsősorban, hanem Shakes-
peare-t és Cervantest, Goethét és Dantét választotta mértékül), ennek az újításnak a 
mibenléte azonban csak majd a dosztojevszkiji és tolsztoji regény létrejöttével vált nyil-

7 „ A .regény fő gondolata: egy tökéletes szépségű ember ábrázolása. Nincs ennél nehezebb a 
világon, különösen most. Valamennyi író — orosz és európai egyaránt — rendre csődöt mondott a 
pozitív szépség ábrázolásában, mert ez mérhetetlenül nagy feladat. A szépség maga az eszmény, de. még 
nem formálódott ki sem a mi eszményünk, sem a civilizált Európáé. A világon csupán egyetlen pozitív 
szépségű személyiség létezik: Krisztus, úgyhogy ennek a mérhetetlen, végtelen szépségű személyiségnek 
a megjelenése is természetesen végtelenül csodálatos. (Az egész János-evangélium ebben az értelemben 
íródott, azt látja csodának, hogy a szépség testet ö l tö t t és megjelent.) De túlságosan messzire mentem. 
Csak azt teszem még hozzá, hogy a keresztény irodalom „szép" alakjai közül a legbefejezettebb Don 
Quijote. De ő csak azért szép, mert nevetséges. Dickens Pickwickje (sokkalta gyöngébb idea mint Don 
Quijote, és mégis óriási) szintén nevetséges, és csakis ezért vonzó. Az olvasóban részvét támad a 
kicsúfolt és önmaga értékét nem ismerő szépség iránt, és. máris rokonszenv ébred benne. Éppen az a 
t i tka a humornak, hogy részvétet kelt. Jean Valjean ugyancsak erőteljes próbálkozás — de ő azzal 
ébreszt rokonszenvet, hogy oly rettenetesen szerencsétlen, és a társadalom oly igazságtalan vele szem-
ben." (DOSZTOJEVSZKIJ, i. m. 585.) 



vánvalóvá.8 Az Anyegin és e nagyregények közötti kontinuitás megfejtésévei az orosz 
XIX. századi regénynek a korábbi történeti vagy szociológiai megközelítésekhez képest 
egy hitelesebb, poétikai szempontú tipológiáját vázolhatjuk fel. 

* 

Puskin Anyegin]éber\ találkozunk először azzal a regényépítkezéssel, amely két 
egyenrangú főhős életútjának ábrázolásából építkezik, miközben a két főhős — Tatyána és 
Anyegin — alakja eltérő elbeszélői elv szerint épül: Tatyánáé egy lélektani fejlődés biog-
ráfiailag végigkövetett rajzából kerekedik ki, míg Anyagin pszichológiai portréja és el-
beszélőien körüljárt szellemi arculata mindvégig ellentétes marad. Az elbeszélő által 
verbálisan létrehozott alak pszichológiailag többszörösen motiválatlan, miközben egy szűk-
szavú, ám lélektanilag mélységesen koherens verbalitásra épülő gesztussorból fölépül 
Anyegin hiteles pszichológiai portréja.83 

A két főhőst ugyanakkor a szerelmi história külsőleg végigvitt cselekményszerű-
ségén túl meghatározóan a belső mozgás koherenciája és egymáshoz való közelsége fogja 
össze és tartja együtt: Anyegin a történet során rádöbben krízis-szituációjának egyetemes 
voltára, s ezáltal a regény kezdetén domináns magánosságérzetét és izoláltságát, s abból 
fakadó passzivitását, sőt oppozícióját környezetével szemben törvényszerűen váltja fel az 
együvé tartozás, a közös sors felismeréséből fakadó új valóságélmény, illetve saját krízisé-
nek az egyetemes orosz létállapot kríziseként való érzékelése. 

Tatyána Anyegint ugyanúgy démoni tulajdonságokkal ruházza fel — az angol 
romantikus poémák és a francia regények hatására —, mint intrikái és konvenciókat 
semmibe vevő kritikája és tettei folytán a nagyvilági körök, vagy mint az elbeszélő két 
évvel korábbi találkozásuk élményének a hatására, illetve ahogy Lenszkij is kész egy szem-
pillantás alatt démont sejteni nemrég még jó barátként vállalt társában, mihelyt szerelme, 
Olga elcsábításán véli őt rajtakapni. Csakhogy Anyegin már a regény elején sem Childe 
Harold, és nem is az a Néva-parti világfi, akivel az elbeszélő sétálgatott hajdanán, hanem a 
kiábrándultságot és magánosságot reális biográfiájában megszenvedő, személyes teherként 
felfogó, intellektuális krízisben levő ember, aki ebben a tudatosulási állapotban érzi magát 
magánosnak és társtalannak, a társadalomból kirekesztettnek. Lenszkij romantizmusát 

'Dosztojevszkij elsőként emelte ki Puskinnak ezt az egyszerre egyetemes és népi-nemzeti 
vonását. A kettő együttlétében látja az orosz emancipáció egyedüli lehetőségét — minden azonnali 
megoldást ígérő liberalizmussal vagy a csupán egyféle tradícióra hagyatkozó szlavofil nacionalizmussal 
szemben. „ Ismétlem: mi végső soron már fel tudjuk mutatni Puskint, teremtő szellemének egyetemes-
ségét és egyetemes humanitását. Hiszen ő más népek szellemét éppúgy lelkébe tudta fogadni, mint 
saját népéét. A művészetben, de legalábbis a művészi alkotómunkában, kétségbevonhatatlanul kinyilat-
koztatta az orosz léleknek ezt az egyetemességre való törekvését, és ebben már nagy útmutatás rejlik. 
Ha a mi eszménk fantázia, nos, Puskinnal már legalábbis van mire épülnie ennek a fantáziának. Ha 
tovább él, taJán halhatatlan és hatalmas ábrázolásait alkotja meg az orosz léleknek, amelyet immár 
megértettek volna európai testvéreink; sokkal közelebb hozza őket hozzánk, mint most vannak, 
közelebb volnának a megfejtésünkhöz, nem néznének reánk ilyen bizalmatlanul és fölényesen, aho-
gyan most teszik. Ha Puskin tovább él, talán közöttünk is kevesebb volna a meg nem értés és a 
viszálykodás, aminek jelenleg tanúi vagyunk." Vö. m. 189. 

8 a Vö. : KOVÁCS ÁRPÁD: Szempontok az Anyegin poétikai és műfaji meghatározásához. In: 
Tanulmányok a kelet-európai irodalmak és nyelvek köréből Dobossy László 70. születésnapjára. 8p., 
1980, 291 -302 . 



nem lenne nehéz Anyeginnek megbocsátani a, azt azonban már nehéz lenne Anyegintől 
számon kérni, hogy nézze el: a barátnak hitt Lenszkij sem tartja többnek azoknál, akik-
nek Anyegin hátat fordított. Tatyána romantizmusát megbocsátania még kevésbé volna 
nehéz, de beleszeretnie lehetetlen abba a Tatyánába, aki oly távol áll ekkor még a regény 
végének hősnőjétől. Tatyána lélektani fejlődésútja úgy rímel erre az anyegini belső moz-
gásra, hogy míg a regény kezdetén a magányos ember tragikumának és krízisállapotának 
romantizmusa, divatos kultusza vonzza Anyeginhez, biográfiai útjának regényi befejezése-
kor az egyetemes orosz krízisállapotnak a pszichológiai megélése köti intellektuálisan és 
etikailag hozzá. 

így a regény szüzsés centrumába tulajdonképpen nem is maga a külső szerelmi tör-
ténet kerül, hanem ez az intellektuális, illetve etikai ön- és világismeret. Ez a tartalma 
annak a lélektani fejlődésnek, amely Tatyána alakja felől elbeszélőileg bomlik ki, Anyegin 
felől viszont csak a lélektani fejlődés történetében, illetve e fejlődés bizonyos állomásain 
megragadható, miközben ezt a fejlődési ívet az elbeszélő ellentétes gesztusokként apperci-
piálja — holott ezek a gesztusok s az egész ábrázoló faktúra az alak lélektani fejlődése 
felől mindvégig koherensek. 

Minden kétséget kizárva itt maga a szerelmi történet pusztán külső motivációs for-
masora annak a lelki fejlődésnek, amit mind Tatyánánál, mind Anyeginnél regényi él-
ményként nyomon követ az appercipiáló, az olvasó. 

Amikor a fölösleges ember típusából építkező orosz regény az Anyegin nyomán 
elindul, és annak sajátos művészi gondolkodástípusaként manifesztálja magát, mindany-
nyiszor az orosz entellektüelnek ebből a krízisállapotából sző újabb meg újabb regényi 
cselekményt, modellez újabb és újabb orosz emberi sorsot. Lermontov, Turgenyev, 
Herzen vagy Goncsarov az orosz embernek ezt a kritikus, krízises állapotát még tovább 
faggatja, még mélyebbre hatol e krízisállapot tragikus magán- és társadalmi okaiba és 
következményeibe, azzal a sajátos redukcióval azonban, hogy az anyegini kettős prob-
lémafelvetés, azaz az egyéni sors és az egyetemes orosz sors együttes megélése, s így intel-
lektuális és morális megragadása a lermontovi, herzeni, turgenyevi vagy goncsarovi hősök 
számára hozzáférhetetlen — az ábrázolt alakok regényi sorsa kívülről, a regényíró felől, 
tehát a regény befogadása felől rendezhető csupán hasonló intellektuális és morális sorrá. 

Ez a felismeréssor Puskinnál még a hősök regényi útjának betetőzése. Hiszen 
Anyegin, amikor saját krízisállapotának elszigeteltség-gondolatától megszabadul, és belátja 
annak egyetemes voltát, akkor visszatér Tatyánához, s most már nem mint magányos 
lázadó, hanem mint az egyetemes orosz sors foglya keres benne sorstársat; Tatyána pedig 
nem azért tagadja meg a biográfiai sorsközösséget, mintha egzisztenciálisan nem érezné 
sorsuk együvé tartozását és elszakíthatatlanságát, nem is azért, mintha büntetné azt az 
embert, aki romantikus vágyálmait szétrombolta, hanem mert ez a krízisállapot — erről 
tanúskodnak Tatyána és Anyegin biográfiájának tényei — kihat az ember magánéletének 
alakulására is, visszafordíthatatlanná teszi azt. 

Ennek a különbségnek első és leglényegesebb formai konzekvenciája az alaképít-
kezés szempontjából az, hogy a fölösleges ember regénytípusának szüzsés története a 
továbbiakban megmarad a regény biográfiai élményében, s nem az válik alapvető művészi 
irányulássá, hogy az alakok pszichológiai fejlődése, tehát belátása felől épüljön a regény 
cselekménye. Turgenyev regényhőseinek sorsa tulajdonképpen azon a ponton zárul le 
visszafordíthatatlanul, amikor nem látják be — mert nem is láthatják be, éppen intellektu-



ális és pszichológiai többlet híján, dezorientáltságuk miatt —, hogy a maguk Tatyánájának 
vállalásával együtt talán volna esélyük a krízisből való kijutásra. Amikor a turgenyevi 
Tatyána, a Küszöbön hősnője ilyen belátó partnerre talál, valóban lehetőségként rajzoló-
dik ki az emberi hősiesség, a cselekvés alternatívája, a biográfiai krízisállapot megszüntet-
hetősége. Orosz nemesi hőssel azonban — erről tanúskodnak a regényi sorsmodellek — 
mindez lehetetlen —, akár a neveltetés legyen az ok, mint a Ki a bűnös?-ben, akár a des-
potikus berendezkedés, mint a Korunk hősében, akár pedig az intellektus pszichológiai 
önmozgássá szublimálódott társadalmi enerváltsága, mint Oblomovnál. 

* 

Tolsztoj és Dosztojevszkij más vetülete felől folytatják ezt az anyegini regényt. 
Tolsztoj végig megtartja a két főhősű regényépítkezést, azonban a pólusokon most már 
nem a nő és a férfi, hanem a kétféle kultúrájú, indíttatású és törekvésű entellektüel — a 
felvilágosítói-moralista és az utópisztikus-útkereső — áll. Másrészről azonban ugyancsak az 
Anyeginbö\ táplálkozik Tolsztojnak az a törekvése is, hogy entellektüel-hőseinek lélektani 
mozgásából alakítson regényi cselekményt, szüzsét, s a külső történések egész sorát, hogy 
a háború és a béke körülményei között szövődő történéseket e pszichológiai fejlődés 
egzisztenciális, intellektuális és morális motívumaivá transzformálja. Azaz Tolsztoj is, 
Dosztojevszkij pedig még inkább végig megtartja az Anyegin építkezésének azt a vívmá-
nyát, hogy a főhősök végül is maguk kapcsolják össze saját biográfiájuk esetlegességeit és 
visszafordíthatatlan történéseit az egyetemes orosz lét egzisztenciális, intellektuális és 
morális problémáival. 

Dosztojevszkijnél a pszichológiai motivációnak és a külső biográfiai szüzsének, 
cselekménynek a helycseréje — amely éppúgy az Anyegin nyomán pattan ki — még 
egyetemesebb regényi alaképítkezési funkciót kap azáltal, hogy itt már a hősök regényi 
biográfiai útja kezdettől egy ilyen egyetemes és orosz szituáció kibontásának hordozójává, 
fakturális anyagává is válik. Egyértelműen az anyegini krízisállapotban leledző entellek-
tüel kerül a regény középpontjába, azzal az eltéréssel, hogy a dosztojevszkiji Anyegin az 
első pillanattól fogva tisztában van saját elszigetelődöttségének és különállásának egyete-
mes orosz, sőt, egyetemes emberi indokaival. Csak a lélektani elmozdulás útja még rövi-
debb, mint Puskin hősénél volt, azonban — láttuk — annál mélyebben kidolgozott ennek 
az elmozdulásnak intellektuális és morális indoka, motivációsora, és ezáltal egészében lát-
ható lesz — részben verbálisan, főleg pedig lelki gesztusokban és pszichológiai történésben 
nyomon követhető — ez az elmozdulás.9 

9 Dosztojevszkijnél minden motivációsor valóban olyan expresszivitással és külsőleg olyan 
formában jelentkezik, hogy az a tradicionális regény konvenciója szerint szüzsé kellene, hogy legyen — 
hisz a regényszüzsé nem is más, mint az emberi cselekvés sorsba futtatása. Ám míg a tradicionális 
regény ezt a sorsot csak a cselekmény lezárulása felől tudja láttatni — tehát retrospektíve —, Raszkol-
nyikov mindjárt a regény kezdetén csupa lezárult vagy éppen lezáruló sorsot lát maga körül, ennek 
következtében a biográfia (akár a sajátja, akár a másoké) pil lanatnyi motívumai érvényüket vesztik — 
látható, hogy hova futnak, lelepleződnek előtte. Ez teremt egy olyan szituációt a Dosztojevszkij-hős 
számára, amikor a biográfiából való kilépés egyrészt elkerülhetetlenné válik, másrészt a lét determiná-
ciós fogságából való kiszabadulást ígéri. 

Ezzel a történelmi cselekvés lehetősége intellektuálisan valóban visszavétetik; ám az ontológiai 
világban ugyanakkor egy egyszerre hamleti és Don Quijote-i alaphelyzet jön létre. Mert bármennyire 
túllépett is Raszkolnyikov a biográfiai determináltságon, tette nem válik adekvát történelmi cselek-
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Dosztojevszkij alapjában az Anyegin elbeszélői ötletét veszi át akkor is, amikor 
élesen különválasztja a pszichológiailag, vagyis tisztán epikailag megragadható mozgások, 
elmozdulások szféráját az elbeszélő számára belátható és verbálisan megfogalmazható 
szféráktól. A főhős melletti másik hőst — mint a kompozicionális centrumban maradó 
társfigurát — is megtartja, részben, mint akit hozzáköt lélektani és egzisztenciális-tapasz-
talati szálon a főhőshöz, részben, mint annak bizonyos ellenpólusát, akinek biográfiai 
élményében a központi egzisztenciális, intellektuális és morális probléma a főhőshöz 

véssé; a maga naturalitásában katasztrófát szül, s mint ilyen visszaszorul a biográfiába, tehát ugyanabba 
a determinációs sorba, amelyből kiszabadulni próbált. Ha azonban megtagadjuk a hőstől ezt a 
gyilkosságot követően — tehát a cselekvés árán — szemünk láttára születő intellektuális felismerést, 
akkor már magát a tettet is vagy pusztán szociálisan motivált lépésként vagy ideológiai tévedésként 
vagy pszichológiai indeterminizmusként (azaz írói irracionalizmusként) kell hogy felfogjuk. Holott ez a 
kudarccal végződött kísérlet a X IX . század emberének mint elszigetelt individuumnak a történelmi 
cselekvésre való végső rákérdezési lehetősége volt. 

Míg a nyugat-európai regény csak társadalmilag enged rálátni a létre — tehát arra, hogy minél 
inkább hasonul a berendezkedéshez, annál többre viszi biográfiailag a személyiség, miközben a 
történelmi cselekvés mint a közvetlen létalakítás lehetősége már fö l sem merülhet —, addig Doszto-
jevszkij regénye éppen a létalakítás e lehetőségéből, illetve lehetetlenségből teremt regényszüzsét. 
Mivel az orosz létélmény a berendezkedés stabilitásának bizonytalansága, csakis a létalakító princí-
piumokra való rákérdezés adhatja meg az individuum számára a cselekvés kulcsát, mely által személyi-
ségét érvényesítheti. Igy még egy közönséges karrier is — mint például Luzsiné, Porfirijé, Razumihiné, 
Dunyáé vagy akár Szvidrigajlové — fi lozófiai vagy morális (ideológiai) megalapozást követel. Ha pedig 
— mint Raszkolnyikov — a személyiség magára veszi ezt a létalakítási kényszert (akár belső, akár külső 
elvárások indítják el szakítását a konvencionális karrier lehetőségével és a biográfiával), akkor elégtelen-
nek bizonyul bármely f i lozófiai vagy ideológiai megalapozás. De ha nincs gyakorlati történelem-
alakításra lehetőség, akkor nincsen tovább intellektuális status quo sem. S a tettet követően 
Raszkolnyikov valóban arról kell hogy megbizonyosodjon, hogy ha nem vállalja a lehetetlent, a tett-
kísérletet, akkor számára is a luzsini, porf ir i j i vagy mikolkai megoldás maradt volna: azaz a karrier-
csinálás cinizmusa, vagy a hatalmon belüli intellektus konformista morálja, vagy az egzisztenciális 
pillanatoktól is megfosztott ember torz egzisztenciaszerzési kísérlete. A hősnek ez a felismerése — a 
maga szüzséjének emancipációja — kebelezi be a regényben a többi sorstörténetet, s minősíti át saját 
sorsának motivációsorává. Ahogy az egyéni karriertörténetek motivációsora is csak a sors végigjárásá-
val rendeződik, ugyanúgy utólag világosodik meg Raszkolnyikov szüzséjének pszichológiai természete 
is. így válik Raszkolnyikov központivá az alakok között, tehát nem szociális sorsával és nem is 
ideológiai szólamával, hanem ezzel a pszichológiailag egyre inkább a központba kerülő intellektuális 
fel ismeréssorával. Csak ennek szüzséként való felszínre bukkanása alapján tagadhatja meg most mára 
gyilkosságot, minősítheti azt hibának. S ha olvasóként nem ugyanebben a pszichológiai szférában 
keressük mi is a szüzsét, úgy érthetetlenné válik, hogy a regényben milyen alapon szorul háttérbe egyre 
inkább a többi motívummal szemben az elkövetett bűn. A motiváció és a szüzsé helycseréje folytán 
vagy az a látszat keletkezne, mintha a Raszkolnyikovot körülvevő világ okként lépne fö l a gyilkosság 
valóra váltásában (ahogy utána majd intellektuális megtagadásában is), vagy mintha ez a körülvevő 
világ maga képezné azt a több szálú szüzsét, amelyen belül Raszkolnyikov csak motívum volna, elő-
idézője annak, hogy a hősök több szólamú sorsmodellje megvilágosodjék. 

E két véglet közül bármelyiket állítanánk is előtérbe, óhatatlanul degradálnánk a másik motí-
vumsor nyilvánvaló jelentőségét; az első esetben egy tradicionális, külsőleg motivált társadalmi regényt 
kapnánk vagy — a második esetben — Raszkolnyikov antihősnek minősülne. Sajnos, a Dosztojevszkij-
krit ika e két pólus körül csoportosul, miközben a szüzsé megragadása és a hős megfejtése egyaránt 
problematikus marad — holot t senki sem kételkedik abban, hogy a regény művészi teljesítmény tekin-
tetében klasszikus (bármennyire nem átallják is saját krit ikai koncepciójuk védelmében kioktatni a 
szerzőt, főleg világnézeti vonatkozásban). 



képest kevésbé katakiizmatikusan, tehát partikulárisabb egyetemességi érvénnyel jelent-
kezik. Az orosz Don Quijoték — Raszkolnyikov, Miskin, Sztavrogin és Ivan — Sancho 
Panzái ezek, akár Szonya vagy Porfirij, akár Aglaja vagy Hippolit, akár Satov-Kirillov vagy 
Verhovenszkij, akár pedig Aljosa és Szmergyakov alakjában jelentkeznek mint ellenpólus 
szerepét betöltő figurák. Ők mindenképpen a reális világgal jelentik a kapcsolatot, a két-
felé szakadt világgal, amelyet így nemcsak a főhősök tükröznek intellektuális dilemmáik-
kal, hanem a másodhősök is a maguk megkettőzöttségével. S mivel ők a „környezet", a 
dosztojevszkiji regények egész epikai rendszere, így a lélektanilag megragadható és a 
regényben pszichológiai szinten végigvitt intellektuális és etikai elmozdulásokra épülhet. 

Az orosz XIX. század irodalmát megteremtő három írónemzedéknek ebből a szem-
pontból eltérő indulási és indíttatási élménye volt. Tolsztojnál a század 40-es, 50-es évei-
nek két eszmei hatása bizonyul legerősebbnek: a felvilágosítói és az utópisztikus. Turge-
nyevtől, Herzentől, Goncsarovtól eltérően ez a nemzedék — beleértve a negyvenes évek 
közepén induló Dosztojevszkijt is — már nem érzékeli a romantikus irodalom közelségét. 
Turgenyev még a klasszikus-romantikus német filozófiát hallgatja Berlinben, de Belinszkij 
is a német romantika filozófiai esztétikájának talajáról indul, Gogol romantikus poémával 
kezd, Lermontov és Puskin pedig majd csak pályájuk közepén szakítanak a romantikával. 
Az a kérdés az irodalomtörténetben máig is vitatott, hogy Puskin Anyeginjével és Borisz 
Godunov]áva\ a realizmus veszi-é a kezdetét, vagy pedig egy olyan — a realizmussal még 
nem társuló — objektívebb gondolkodásmód indul el, amely azután folytatásra talál Ler-
montov és Gogol prózájában és a Korunk hősé ben, valamint a Holt lelkekben beérleli a 
maga stílusforradalmát is. Ugyancsak ismeretes az az elképzelés, hogy csak a következő 
nemzedék esetében — Herzen, Turgenyev, Goncsarov prózájában beszélhetünk a stílus és a 
művészi gondolkodás realizmusáról, s létezik egy olyan koncepció is, mely szerint a realiz-
mus stílusfordulatát Dosztojevszkij és Tolsztoj regényei teljesítik be. Az irodalomtörténeti 
gondolkodás bizonytalanságát szemléletesen mutatja ugyanakkor, hogy számos kutató 
mind Tolsztoj, mind Dosztojevszkij művészetében még mindig a romantika, sőt a szenti-
mentalizmus vonásait véli felfedezni, próbálja kimutatni. 

Ha azonban — félretéve az orosz realizmus történetiségének kérdéskörét — abból a 
szempontból próbáljuk végigtekinteni ezt a folyamatot, hogy végül is mi áll a Tolsztoj- és 
Dosztojevszkij-művek műfaji-, alakteremtési- és narratív centrumában, akkor világossá 
válik számunkra, hogy Tolsztojnak és Dosztojevszkijnek sem biográfiailag, sem gondolati-
lag nincs már köze a romantikához. 

A század negyvenes-ötvenes éveinek regényhősei számára — élükön Turgenyev, 
Goncsarov és Herzen műveinek alakvilágával — a romantika még életstílus, gondolkodás-
stílus, ön- és világszemléleti forma, tehát létszerű, a lét hétköznapi alakításában jelentkező 
probléma. Turgenyev hősei, Goncsarov hétköznapi történetének figurái és Herzen alak-
világa még a romantika elleni küzdelem utóvédharcában fogant. Ez a nemzedék a roman-
tikus beállítottságú figurák élettörténetében mutatta be azt a nagy szociális élményt, 
amellyel mindhárom író oly közel kerül a stendhali, balzaci művészi gondolkodásmódhoz. 
Oroszországban ők teremtik meg az igazi társadalmi regényt a kor új romantikus hősével, a 
felesleges emberrel a középpontban. Ennek a hősnek az életútja a lét szociális berendez-
kedését tárja fel előttünk, miközben kiderül a „romantikus hős" — a felesleges ember — 
felkészületlensége, dezorientáltsága, aktív jelenlétre való képtelensége ebben a jól működő 
feudális társadalmi struktúrában. 
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Puskin, Lermontov és Gogol nemzedéke még a krízisállapotba került orosz valóság 
bejáratásában volt művészileg érdekelt — számunkra nem a romantikus figura megrajzo-
lása vagy életképtelenségének bemutatása volt az elsődleges, hanem a romantikus írásmód 
leküzdése, parodizálása vagy kikerülése. Puskinnál jellemzően sokszor egy-egy művön 
belül is együtt létezik klasszicizmus, romantika és realizmus, anélkül, hogy ez valamiféle 
stílustörést okozna. Mint ahogy az orosz romantika egész nemzedéke sem érzékelte azt a 
szélsőséges ellentétet, amely olyannyira jellemző volta francia romantikának a klassziciz-
mussal szembeni oppozíciójára. Az orosz romantika, különösképpen pedig dekabrista ága, 
nemcsak a romantikus poétikára jellemző szélsőséges gondolatiságot és expresszivitást 
tartja együtt, hanem a klasszicizmus szabálytiszteletét és didaktikáját is megőrzi, sőt még a 
szentimentalizmus érzelmességét is feldúsítja, különösen politikai és ideológiai témáiban. 
Ám a 30-as, 40-es évek döntő változást hoznak; míg Franciaországban Victor Hugo művé-
ben tovább él a romantika a századközépig, Oroszországban Puskin és Gogol költői tevé-
kenysége egyszer s mindenkorra véget vet az orosz klasszikus értelemben vett romantiká-
nak. 

Tolsztoj és Dosztojevszkij indulását már legalább annyira befolyásolja a kortárs 
európai irodalmi élet, mint az orosz. Puskinnál még nem indulásakor, majd csak stílusvál-
tásában meghatározó a világirodalmi hatás — a 20-as évek közepén hátat fordít a klasszicista 
és romantikus esztétikának, és Shakespeare-ből inspirálódik mind történelmi drámája, 
mind európai típusú regénye, az Anyegin —, mint ahogy szinte teljes egészében az orosz 
irodalmi hatások inspirálják még Turgenyev, Goncsarov és Herzen írói indulását is. 
Tolsztoj és Dosztojevszkij írói pályája kezdetén viszont egyértelműen hat már Puskin és az 
új orosz prózaíró nemzedék friss nemzeti tradíciója mellett az európai társadalmi regény: 
Rousseau, Balzac és Stendhal regénye is. Ha a 40-es évek kritikusait még meg is téveszti 
Dosztojevszkij indító műveinek, a Szegény embereknek és A hasonmásnak egyrészről Pus-
kinhoz és Gogolhoz kötődő, másrészről a francia fiziológiához, Stendhal és Balzac társa-
dalmi regényeihez hasonlítható alak- és szituációteremtése, a 60-as évek nagyregényei felől 
már világosan belátható, hogy az első két regény sem pusztán Puskin, Lermontov és Gogol 
folytatása vagy egy európai mintájú társadalmi regénytípus orosz változata volt. Már e két 
műben jelen vannak ugyanis egy új művészi látásnak a csírái: az alak szellemi élete, pszi-
chológiai elmozdulása kerül a középpontba, ön- és világszemlélete, társadalmi sorsának s a 
világ állapotának együttgondolása lesz az ábrázolás elsődleges célja, a regények igazi 
szüzséje. Már itt párhuzamosan fut, állandóan váltva egymást kerül előtérbe hol a bio-
gráfiai külső, hol a pszichológiai belső szüzsé, miközben az összekötő kapcsot, ennek az 
egymást váltásnak a művészi lehetőségét, ontológiai igazát mindvégig az egzisztenciális 
élményre való koncentrálás adja, akár véletlen indíttatású legyen az a hős részéről, mint a 
Szegény emberekben, a Háziasszonyban vagy a Fehér éjszakákban, akár kényszerű, mint 
A hasonmásban, a Gyenge szívben vagy a Nyetocska Nyezvanovában. Tolsztoj látszólag 
nevelési regényt ír a Gyermekkorban, illetve frontriportokat a Szevasztopo/i elbeszélések-
ben, azonban mindkét mű esetében szembeötlő az a különbség, ami íróját elválasztja az 
orosz próza második, társadalmi regényt kultiváló nemzedéke tagjainak indulásától, epikai 
gondolkodásától. Nevezetesen, hogy Tolsztojt a biográfiában felbukkanó szociális mozza-
natok mindig az egzisztenciális lét végső kérdései felől érdeklik, másrészt, hogy hangsúlyo-
zottan az öntudat tartalmaiban végbemenő pszichológiai folyamatok fejezik ki a cselek-
mény igazi érdekét. 



S a későbbi nagyregényekben és elbeszélésekben mindvégig ez a két mozzanat a 
szituáció-, szüzsé- és alakteremtő elv — bármilyen társadalmi probléma inspirálja is e 
művek létrejöttét. Pályájuk kezdetén mindkét írónál még csak embrionális állapotában 
fedezhetjük fel a XIX. század nagy világképtörésének a regény arhitektonikájában és 
kompozíciójában is tetten érhető nyomát, a társadalmi regény átalakulását. Nevezetesen 
abban, hogy műveikben a biográfiai folyamatosság minduntalan megszakad vagy ketté-
hasad, s hogy maga a biográfia pedig egzisztenciális retrospekcióba kerül. 

A biográfia és az ember egzisztenciális létének ez az egy időben való szemlélése 
még nem volt hozzáférhető Lermontov számára, regénye tanúsága szerint művészileg meg-
oldhatatlannak látszott ennek a két dolognak az egymásba futtatása. Pecsorin naplója 
kompozicionálisan is külön jelentkezik az elbeszélés-ciklusban, narrative elszakítva a bio-
gráfiai megélés, történés pillanatától. Az olvasó ugyan a történtek élményéhez utólag 
hozzá kell hogy kösse azt az információt is, hogy maga Pecsorin nem tudja külön-
választani biográfiája mozzanatait, élettörténetének alakulását szinkron formálódó ön-és 
létszemléletétől; naplója olvasása közben mintegy visszaidézzük emlékezetünkbe a történ-
teket, az epizódokat a pszichológiai reflexiók, a hős intellektuális és morális élménye felől 
is újra áttekintjük. Azzal azonban már csak Dosztojevszkij és Tolsztoj hőseinél talál-
kozunk, hogy a biográfiai élmény minduntalan egzisztenciális problémaként és élmény-
ként jelentkezik, s ez az élmény — akár elfogadja a hős, akár lázad ellene — azaz akár 
belekapaszkodik biográfiája eme egzisztenciális élményszerűségébe, akár megretten attól 
és igyekszik elhessegetni magától —, ez a tapasztalat pszichológiai önismeretének és moz-
gásának leglényegesebb tartalmait adja. S Tolsztoj és Dosztojevszkij ezt az egziszten-
ciálisat és biográfiait az alakok pszichológiai élményében úgy tudja lélektani cselek-
ménnyé, szüzsévé formálni (amely iránt mindvégig megmarad domináns olvasói érdeklő-
désünk), hogy ehhez nincs szüksége az ábrázolt alak társadalomból való kivonulására, 
kiűzetésére — mint Alekó, vagy kiteljesedett formájában Pecsorin esetében —, hanem 
ellenkezőleg: biográfiailag mintegy rákényszeríti hőseire — még az olyanokra is, mint 
Miskin, Zoszima — a társadalom jelenének —e zárt tér—időnek — szociális, morális, intellek-
tuális élményeit. A motivációsor romantikus extremitását ezáltal a század létformáinak 
biográfiailag hiteles leírása váltja fel; és bármilyen szélsőséges legyen is a drámai szituáció, 
mindannyiszor a század hétköznapi létét hozza közel számunkra. Tolsztojnál e gondol-
kodásmód létrejöttét nagyban elősegíti Herzen, Turgenyev, majd Goncsarov társadalmi 
regénye is; Dosztojevszkij azonban az utóbbiakkal egy időben elsőként kísérletezi ki en-
nek a társadalmi regényre oly jellemző motivációs sornak, külső szüzsés cselekménynek a 
formáit. Dosztojevszkijnek Stendhal és Balzac, Dickens, Eugenie Sue és Goethe adták a 
döntő inspirációt a század eme társadalomélményének a megfogalmazásához. Ugyanakkor 
nagyregényeiben majd ő lesz az, aki a legtudatosabban figyelembe veszi kortársainak, 
Herzennek, Turgenyevnek, Goncsarovnak, sőt Osztrovszkijnak az erőfeszítéseit is az orosz 
társadalmi regényt létrehozandó, hogy ezt a motivációsort a társadalmi regény iránt 
támasztott európai követelmények szintjén tartsa. Ám első művétől kezdve világos, hogy 
nála a motivációsor funkciója már nem a par excellence társadalmi regény megteremtése, 
hanem az ember egzisztenciális élményéből fakadó pszichológiai válaszreakciója logikájá-
nak művészi megfejtése. Dosztojevszkij már a korai kisregényekben ekvivalenciában tudja 
tartarii a társadalom struktúrájába hatoló biográfiát és az emberi lét struktúráját probléma-
ként felmutató pszichológiát, a kettő együtthatását az alaki élményben. A nagyregények-



ben ezt az ekvivalenciát majd egy olyan művészi regényszerkezet váltja fel, amelynek 
közegében a társadalmi regényre jellemző motivációsor az egzisztenciális problémák felől 
rendeződik, míg az alakok intellektuális és morális szemlélődése és tudatosodása mint 
pszichológiai élmény- és tapasztalatsor alkotja a szüzsét. „ 

A korai műveket Dosztojevszkijnél is a modern európai társadalmak strukturális 
újrarendeződése inspirálja, ám azzal az intellektuális többlettel, amelyet a formációs fej-
lődésében megkésett Oroszország számára a XIX. század nagy szellemi fordulata, a 
keresztény világkép összeomlása s a társadalmi utópiák elméletének és gyakorlatának a 
nyugatinál tartósabb világképrendező hatása jelent. A nagyregényeket inspiráló anyag a 
korai regényekhez képest annyiban változik meg, hogy a reformkísérletek, illetve forra-
dalmi törekvések, a század társadalmi újrarendeződésének igénye és elméletei mind szoro-
sabban kapcsolódnak össze ezzel a világképtöréssel; hiszen már a századközépen sem 
olyan egyszerűen vetődnek fel a kérdések, mint a harmincas-negyvenes években, hogy ti. 
materialista világkép egyenlő a társadalmi rend tagadásával, illetve az idealisztikus világkép 
a társadalmi rend elfogadásával. A dosztojevszkiji.hősök maguk válnak a kor ideológiáinak 
hordozóivá, miközben ezeknek az ideológiáknak — akár a materialista világkép, akár a 
keresztény világkép felé hajoljanak el — a csődjét élik meg mint alapvető biográfiai 
élményt. Hogy rálátnak saját biográfiájukra, az is ebből a világképre való szenvedélyes 
törekvésükből ered; abból az ambícióból, hogy saját létük alakulásába, ugyan szociális 
helyzetük kényszerétől hajtva, de ideológiai koncepció által vezéreltetve avatkozzanak 
bele. S láttuk, e beavatkozás eredménye lesz a dosztojevszkiji nagyregények cselekményé-
nek igazi tartalma; s ez nemcsak a társadalmi ön- és világismeret többletét hozza magával, 
hanem mindannyiszor egy intellektuálisan és morálisan megélt világképrendeződést is 
elindít, amelynek során a hősök leküzdik világlátásuknak regényi útjuk kezdetére jellemző 
ideológiai korlátait. 

A dosztojevszkiji nagyregények belső építkezésének e sajátosságában jelentkezik a 
XIX. század jelentőségében és intenzitásában ez a reneszánszéhoz hasonló világképi újra-
rendeződése. Az orosz regény többlete tehát abból jön létre, hogy az európai társadalmak 
szociális berendezkedésének felbomlását és újrarendeződését a harmadik regényíró nemze-
dék egyrészről úgy éli meg, mint a XIX. századi orosz lét krízisét, amely az európait követi, 
konstatálva Oroszország elkerülhetetlen európaizálódását (a polgárosodás kikerülhetet-
lenségét, a szociális újrarendeződést). Másrészt azonban annak is tanúja lesz, hogy a pol-
gári társadalom berendezkedésének folyamatát, az új formációk belső harmóniáját az újra-
termelődő társadalmi egyenlőtlenségeken túl (tehát a szabadság, egyenlőség és testvériség 
illúzióinak elvesztésén túl) az egyetemes létről alkotott s a reneszánszban még megőrző-
dött egységes, emberközpontúvá tett világkép összeomlása is bomlasztja. 

Az előző két orosz írónemzedék az irodalom egyetemessé formálásában az orosz 
létnek az európaival való hasonlatosságából indult ki. A harmadik nemzedék, Tolsztoj és 
Dosztojevszkij számára viszont már nem ez a felfedezés, hanem az, hogy az Európában 
beállt világkép-krízis és az orosz társadalmi krízis a történelmi fáziskülönbség ellenére is 
elválaszthatatlan egymástól. 


