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1. 
Léttudat 

Az Anyegin elbeszélőstruktúrája úgy épül, hogy az elbeszélés funkcióját betöltő, 
önmagát elbeszélőnek deklaráló író hol az írói nézőpontot képviseli a cselekmény 
szemantikájának megfejtésében, hol pedig az események ábrázolt szemlélőjeként áll 
előttünk, akinek a hős — adott esetben pl. Anyegin — biográfiájának egy korábbi 
mozzanatát kell hitelesen, szemtanúként elmondania; ennek a regényi cselekménybe 
nem foglalt életrajzi mozzanatnak — mint a további regényi eseményekből kiderül — a 
cselekmény motiválatlannak tetsző szakaszai szempontjából van döntő poétikai 
szerepe: általa szűnik meg a látszólagos motiválatlanság és válik érthetővé néhány, 
csak pszichológiai síkon lejátszódó epizód. 

Ennek a motiválatlanságélménynek mint olvasói effektusnak is megvan a maga 
epikai, a cselekményt végtelenül összetetté tevő, már-már az ontológiai élménytapasz-
talathoz hasonló funkciója. Az orosz irodalomban Gogollal és a gogoli naturális 
iskolával kialakul egy, a francia realista iskolához nagyon hasonló irodalmi irányzat, 
amelynek lényege a polgári törekvések nyomonkövetésén túl kéi. -^telenül a stílus 
demokratizmusa, a stílrealizmus megteremtése. Ám nem kevésbé lényeges az 
elbeszélőnek ez a kettős — ábrázolói és ábrázolt — jelenléte, amely a korélményre 
egészen új perspektívából láttat rá, és mint poétikai nóvum az orosz irodalmat 
világirodalmi rangra emeli. 

Az elmondás mint narratív funkció itt olyan tárgyba kell hogy behatoljon, amel> 
nem verbálisan, hanem csak emberi tapasztalatként fogalmazható meg egyszerre az 
egyén és a társadalmi közeg felől. Csupán kívülről szemlélve ugyanis a cselekmény nem 
tartalmazza, nem tárja fel a maga ontológiai értelmét, intellektuálisan bármennyire is 
kompetens e külső szemlélőként fellépő elbeszélő — az ontológiai értelem csak a 
párhuzamos sorsok és életutak analóg mozzanataiban, illetve az alaki ön- és 
világszemlélet egzisztenciálisan, morálisan és intellektuálisan kiélezett drámai 
kérdésfelvetéseiben tárulkozik fel. 

Az Anyegint író Puskin számára azért olyan fontos a gribojedovi előzmény, mert 
Az ész bajjal jár már az ön- és világszemlélet síkján is regényi ötlet, összefüggő és 
motivált cselekmény. Ugyanakkor ha eltekintünk a pszichológiai motiváltságtól — ti. 
attól az exkulzív szituációtól, hogy Csackij sokáig külföldön volt —, joggal 
vádolhatjuk az írót, hogy hőse nem több, mint szócső, s hogy műve egy túlhaladott 



klasszicista dráma. És Puskin valóban kritikailag is viszonyul a gribojedovi 
indíttatáshoz, amikor Anyeginjében egy olyan típust formál, aki ugyan — mint ahogy 
Csackij is — pszichológiailag az előttünk zajló események hatására válik kompetenssé 
a történtek és a körülmények megítélésében, azaz lépései, gondolatai, gesztusai 
ugyancsak a külső eseményeknek hála válnak motiváltakká, csakhogy a puskini hős 
intellektualitása — szemben a gribojedovival — pszichológiai síkon marad, de így 
válhat valóban a korélmény kifejezőjévé, döntő fordulatot hozva ezzel az orosz regény 
és dráma fejlődésében is. A gribojedovi hős ön- és világszemléletében akkor is 
romantikus marad, amikor drámáját végigéli; szembekerülése azzal a környezettel, 
amelybe belekerült, sokkal inkább intellektuálisan, mint pszichológiailag ábrázolt 
folyamatként áll előttünk a dráma cselekményében (ebből fakad a gribojedovi hős 
intellektuális verbalizmusának felszabadultsága, dialogikus érvénye). Puskinnál 
viszont azáltal, hogy a hős nem exkluzív szituációban van, az intellektuális folyamat a 
mindennapi normákhoz közelít (s ezáltal elbeszélőileg is ábrázolhatóvá válik), 
ugyanakkor a pszichológiai folyamat ábrázolása is jóval tágabb teret kap: egyrészt 
azáltal, hogy Anyegin életútjának egy válságos szakaszában lép elénk, amikor ön- és 
világszemléletének intenzitása felfokozott, másrészt azáltal, hogy az életút drámai 
szakasza is elbeszélői közegbe transzponálódik (még a drámai tömörség is úgy őrződik 
meg a regényben, hogy az alakok nincsenek a mindent kimondás és vállalás, a drámai 
perszonifikáció formai kényszere alatt). A pszichológiai gesztusok elbeszélőileg ugyan 
nem interpretált, de ábrázolt tárgyiasságai, a monológok és meditációk szerepének 
szabadabb, tehát az alaki tudat intellektualitásának nem minden esetben a regényi 
szemantika szintjére emelt ábrázolása, valamint a cselekmény elbeszélői közvetítése, 
amely mentesíti az alakok ábrázolt tudathorizontját a mindent tudás drámai 
kényszerétől — mindezek a tényezők lehetővé teszik a verbális szint nagyobb fokú 
ontologizálását és a cselekményszint további epikai differenciálását, modellszerű 
közelítését az emberi tapasztalat, a korélmény már megfigyelhető, de elméletileg még 
megfogalmazhatatlan formáihoz és folyamataihoz. Az Anyeginben így először válik a 
cselekmény egyrészt nem exkluzívvá (szemben pl. Gribojedov drámájának cse-
lekményével), másrészt nem naturalisztikussá (szemben pl. Narezsnij regényeinek 
cselekményével). 

Puskinnak a maga életrajzában és kortársai sorsában kellett megfigyelnie ezt az 
egyrészt pszichológiai élményként megélt (ábrázolható és ábrázolt), másrészt csak a 
szüzsé olvasói (illetve nézői) élményéből fakadó gondolati többletet, hogy megszüles-
sen az ontológiai lét formáiban tetten érhető, mozgásának szemlélésében végiggondol-
ható léttapasztalat művészi megragadásának igénye, művészi gondolkodásformává 
avatásának ambíciója, amely a nagy előd, Shakespeare cselekményépítkezésének 
epikai evidenciáját tekinti mértéknek. Anyegin}é\e\ (és további elbeszélői és drámai 
epikai műveivel) az orosz irodalmat a realista regény elbeszélői kimunkálására 
ösztönzi. Drámai forma helyett a regényben nyit alternatívát kortársai és az utódok 
számára az orosz lét kérdéseinek európai szintű művészi megfogalmazására. 
Ugyanakkor azonban a regényi cselekményt drámaian összefogottá és pszichológiai 



szinten olyannyira intellektuálissá teszi, hogy ezzel elejét veszi a kiterjedt biográfiák 
ábrázolása felé hajló regényformák meggyökerezésének, megteremtve az egyszerre 
külső és belső, egzisztenciális és pszichológiai szüzsével ábrázoló elbeszélői epikát, a 
modern orosz regényt. 

Puskin igazán még nem enged behatolni az anyegini tudat poklának mélységei-
be, nem engedi meg az olvasónak, hogy hőse tête-à-tête kitárulkozzék előtte, vagy 
hogy vívódásainak, a kiúttalanság felismerésének tanúja lehessen. Innen a puskini 
cselekmény roppant szuggesztivitása, a kétdrámás regény — az Anyegin — 
szemantikai telítettsége. Ahogyan Shakespeare állandóan szereti együtt látni az ember 
intim életvitelének és társadalmi szerepköre alakulásának s mindezek történelmi 
kihatásának nyomon követhető mozzanatait a drámai cselekményben, Puskin az 
orosz irodalomban először fedezi fel a személyiséggé váló ember életrajzát, azaz 
művészileg lát újra rá az emberi sors alakulására lényegesen kiható intim viselkedés-
formákra, mert ebben a hétköznapiságban egyszer csak tetten éri az ember 
társadalmiságát. 

Puskin már látja, hogy az ember hétköznapi viselkedése nem más, mint 
társadalmiságának gesztusokból építkező cselekvéssora. Drámává ez a gesztussor 
csak az emberi sors végpontján, visszafordíthatatlanságának pillanatában sűrűsödik 
— ez azonban azt is jelenti, hogy drámailag kifejezhetetlen lesz. Az alak, a történés, a 
sors nem gesztusokból épül — a gesztusok önmagukban csupán a törekvések 
realizálhatóságának vagy realizálhatatlanságának kifejezői. Ugyanakkor nem csupán 
arról van itt szó, hogy mindez csak elbeszélőileg járható be — hiszen nem jósolható 
meg, nem sejthető magából a cselekvéssor alakulásából, nem figyelhető meg a 
gesztusokban, a pszichológiai mozgás logikájában, nem kerül felszínre az alak 
tudatában, s így vallomás tárgyává sem válhat: a létformában stabilizálódott 
térvesztés mellé időzavar áll be: az intellektuális közelítés pszichologizálódik. 

Elsősorban azt jelenti ez, hogy Puskin felfedezi a hétköznap és a történelem 
összefüggését, mégpedig egyfelől az emberi magatartásra kiható történelmi— 
társadalmi—szociális determináltságban, másfelől a hétköznapok ellenszerének 
tétsző, ám azok sorsformáló erejével szemben végül is védtelen és hatástalan 
eszmékben, eszményekben. Mert Lenszkij esetében ugyanúgy nem az eszmék és 
eszmények, hanem a hétköznapok drámaivá fordulása alakít sorsot, mint ahogy 
Tatyánánál és Anyeginnél is. S ami nagyszerűnek tűnik Anyeginnek, Tatyánának, 
Lenszkij nek és az elbeszélőnek a koreszmék vonzásában, a realitás drámai alakulása-
kor folytathatatlannak bizonyul, elveszíti erejét, individuumon túli érvényét a 
szereplők számára. 

A monologikus öntudat még fogságába kerülhet, a dialogikus társtudat még 
elhitetheti az eszme realitását, de a kollektíva léte felől az ilyen megoldás útvesztőnek 
bizonyul; az érdekek önmozgásos és együttmozgásos szövevényében végül is nem az 
egyéni elragadtatás vagy oppozíciós attitűd teremt rendet, hanem az egyéni emberi 
sorsot is befolyásoló létstrukturális törvény, amelyben így egyedül válik megragad-
hatóvá egyúttal az író számára is az újkori történelem alakuláea. Tatyána és Anyegin, 
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Lenszkij és Anyegin kapcsolatának története, Anyegin életrajza és szellemi törekvése 
azt példázza: miképpen kerekedik fölébük, miként fordul ellenükre nemcsak e 
számukra idegen világ, de saját tettsorukból kikerekedő biográfiájuk is. Puskin abban 
a pillanatban szakítja meg történetük továbbmondását, amikor ez az időzavar és 
térvesztés már-már belátható emberi sorsként konstatálható mindkettőjük számára. 

2. 

Egzisztenciatudat 

Hamlet, aki nem öli meg az imádkozó Claudiust, látja az időt. Adekvátan 
boncolja a szeme előtt mozgó natúrát, hogy eljusson annak törvényeihez, mert őbenne 
is az ontológiaisággal rokon folyamatok zajlanak. Raszkolnyikov sehogy sem tudja — 
nem is tudhatja — plasztikaian látni a teret, amit az idő e naturalitásból majd az ő 
számára is kiterítene mint mozgásteret. A cselekvés előfeltétele az idő, mert csak az 
időben válik láthatóvá a tér; szellemileg nem járható be. 

A XIX. század regénye és elbeszélése azért válik uralkodó művészi gondolkodás-
formává, mert az embernek a natúrába fogottságát és abból való kiszabadulási 
kísérletét vagy (ha nincs ilyen kísérlet) kihullását tudja elemezni, bekalandozni, 
bejárni, kiteríteni. Az elbeszélő irodalom számára nem az a döntő, hogy milyen ember 
az, aki tevékenykedik vagy halogatja a cselekvést, hanem az: milyen körülmények 
között kötődik össze tér és idő, hogyan deríti ki a személyiség az idő hovafordulását, 
tendenciáját, térszemantikáját, tehát társadalmi szituációba fogottságát. A regény 
hősének az aktivitása végső soron szintén „rendteremtés", mint a tragédiai vagy az 
eposzi hősé; csakhogy a cselekvő személyiség figyelme itt nem a másik cselekvőre, 
hanem a cselekvés feltételeire és a közeg természetére, illetve önmaga mentális 
viselkedésére (is) irányul; mert az idő már csak a tárgyiasult térből emelhétő ki, abban 
köthető össze. Az extrém térről, a személyiség létrehozta térről még kiderülhet és ki is 
derül mindannyiszor, hogy koordinálatlan az ontológiai idővel, idegen annak teréhez 
képest, mert elidegenített tárgyiasultság. Ugyanakkor ez az extrém tér nem is annyira 
„autoritárius", hogy új konvenciót hozhatna létre. így aztán a végső benyomást a tér 
bejárása, a társadalmi és pszichológiai időnek az ontológiaival való összemérése 
képezi a regényben. A kiterített idő teremt formát — a tragédiában a belátható idő, a 
regényben a beláthatatlan idő, a kicsúszott idő, a térben bejárhatatlan idő. A 
színházban, a drámában a térben összefogható idő, a regényben csak az időben 
összefogható tér, a tragédiában a téridő van együtt a befogadáshoz: a térben 
megjelenő látomások (Macbeth v. Hamlet) nem riasztók, senki más nem látja, csak a 
hős. A regényben viszont az ember tette mintegy különválik az ontológiai világtól, 
ezért a tett a személy külön ügye, a szenzáció, amely köré mindenki összegyűlik, mert a 
cselekvés extremitása érzékelődik. A tett misztikus marad, pedig naturális — és éppen 
mert naturális —, csak a gondolkodás tudja újra összekötni az ontológiaisággal: de 
pszichológiailag, mert intellektuálisan ez is eltolódik a törvényszerűségtől az 



ideológiság felé, minek következtében ismét nem maradhat önmagára az ember 
cselekedete és a tér, ahol cselekedett. 

Dosztojevszkij ezt a jelenséget maga fogalmaztatja meg Miskinjével A 
félkegyeiműben; ő kettős gondolatnak nevezi ezt a pszichológiai jelenséget. Bahtyin 
ezzel kapcsolatosan úgy véli, hogy a dosztojevszkiji alak kezdettől fogva tudatában 
van a történés egész szemantikájának, azaz — megint csak terminológiánk fogalom-
körében maradva — idő nélkül is eszmeileg birtokában van a bejárandó térnek. 

„Azt mondtuk — írja Bahtyin —, hogy Dosztojevszkij hősei szinte a kezdet 
kezdetétől mindent tudnak és egy teljességgel meglévő gondolati anyag között 
választanak. Ám néha maguk előtt is titkolják, amit pedig valójában már tudnak és 
látnak. Ennek a Dosztojevszkij hőseire kivétel nélkül (még Miskinre és Aljosára is) 
jellemző kettős gondolatnak a legegyszerűbb kifejezési formája az, hogy közülük az 
egyik nyílt gondolat, amely a beszéd tartalmát határozza meg, a másik rejtett, de ennek 
ellenére ez utóbbi határozza meg a beszéd felépítését, s ez veti árnyékát a beszéd 
egészére." 

Bahtyinnak egyébként ezért nincs is szüksége műfaj-elhatároló jelenségként 
felfogni a téridőt (s a fogalmat együtt is tartja Kronotoposz c. munkájában). A 
teleológiai anyag transzformációjában látja a történelmi idő megváltozásának a 
szerepét a művészi gondolkodásban. Ugyanezt teszi a kettős gondolattal is: felosztja 
rejtett és nyitott gondolatra, s a kettő között nem elvi, hanem csak morfológiai 
különbséget tesz. Raszkolnyikov szerinte az igazságokat a köztudott és a sejthető 
igazságokra osztja, s az utóbbiakról nem akarja elhinni, hogy azok is igazságok; csak a 
dolgok kényszerítik egyre inkább, hogy végül is beismerje azok valóságosságát, illetve 
belássa, hogy amennyiben hallgatott volna sugallatukra, nem történt volna vele az, 
ami történt (így nem gyilkolta volna meg az uzsorásnőt). 

Csakhogy a ,.dolgok mögötti hang" a dolgok állandó mássá alakulásából jön 
létre, abból, hogy a tett következtében az, ami addig csak embrionális volt, most 
uralkodóvá vált. Ez pedig visszaveti árnyékát az addig uralkodó, tehát nyíltan „ott 
levő" dolgokra, s újrarendezteti őket az ideologizáló aggyal, hogy most már a 
folyamat végén az addig csak rejtett gondolatokat, sejtett törvényszerűségeket is 
uralkodóknak, sőt a dolgokban már korábban is főszólamként jelenvoltaknak lássa. 

A „kettős" gondolatból a „nyílt" gondolat azért (és addig) nyílt, amíg azt az 
események még igazolni látszanak. A „rejtett" pedig azért és addig rejtett, mert (és 
amíg) csak sejtés, mert a dolgok eddig nem ezt igazolják, annak ellenére, hogy az 
analizáláshoz szokott agy éppen e „nyílt" dolgok menetéből, a rendellenességekből 
sejti meg a „rejtett", az új, az alakuló dolgok vonásait. Az újat, a még rejtettet, amely 
egyre szigorúbban követeli a maga nyitottságát, igazát, amelynek egyre inkább 
kiütközik rendező, a „van"-t „lesz"-szé alakító küldetése. Amikor megtörtént a 
dolgok minőségi átcsapása, ez a rejtett, ez az új a megszületett szituációban valójában 
már nemcsak rendező elv, nemcsak a múlt megfejtett igaza, hanem „nyílt gondolat", 
látható törvényszerűség, amely elfoglalja az addigra már láthatóvá lett összefüggések 
helyét, amelyek mögött mindeddig csak látensen működött az új rendező elv, mely 
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nem is annyira ennek a nyílt valóságos közegnek mozgástörvényeit irányította, ren-
dezte, mint inkább abba egyre letagadhatatlanabbul belekomponálta az eljövendőt. 

A „rejtett" gondolatok tehát a valóságos dolgok valóságos menetében a dolgok 
és jelenségek újrarendeződésének pillanatában törnek felszínre. A regény kezdetén 
csak halvány sejtésként éltek, a regény végére pedig a kezdetben látható igazságnál is 
igazabb igazzá alakulnak. 

A hősök a fölismerés pillanatában persze úgy appercipiálnak, mintha előre kész 
lett volna minden, így ez a „rejtett" gondolat is. Mintha csak a „vak sors" és a „vak 
választás", az „ördög keze" és egyéb hatalmak nem engedték volna helyesen 
cselekedni őket. Ám az epikus író a szüzsés építkezéssel, a szituációsorokkal éppen azt 
modellálja, fejezi ki, hogy mindaz a sejtés és rejtett gondolat, ami most, a vég, a 
beteljesedett sors felől „rendező" elvnek, tartalomnak látszik — amit annak lát most 
már a hős is, méghozzá az egész előttünk lejátszódott periódusra vonatkozóan —, 
mindeddig valójában nem volt rendező elv, csak időközben vált azzá. Mindaddig csak 
jelzések voltak, véletlenek, jelek, benyomások, ám a cselekvés — az egyén és a 
társadalom találkozása —, a főhős cselekvéseinek sora kipattantotta az egyén sorsát 
(azaz determinált cselekvésből determinált következmény lett), s amikor így 
megfordultak a dolgok, az öntudatban retrospektíve újrapergetett cselekvéssorból 
egyszer csak a „sejtések" nagyobb igaza nőtt ki. Amik csak sejtés formájában, mint 
„rejtett" igazságok, „gondolatok", „eszmék" voltak jelen az idő szukcesszív 
folyamatában, most önmagukra mutatnak mint most már az egész cselekményre 
vonatkozó „rendező" elvre, az addig lejátszódott események „tartalmára". Valójában 
azonban ebben a tartalomban a cselekvésnek az egyént nemcsak eltárgyiasító, de 
egyben elidegenítő, cselekvését sorsba fordító eredménye vált láthatóvá — mint a 
világberendezkedés konkrét történelmi tárgyiasulási formája nyilatkozott meg. 

Az alaki tudat ezt a tárgyiasulási formát úgy érzékeli, hogy a tudatmozgás 
pszichikai lógikájában egyre erősebben ismétlődve rímel egy felismeréssor. Ez a tudati 
mozgás egészének az az ismétlődő mozzanatsora, amely nem a cselekvés itt és most 
eredményére figyel, hanem retrospektíve és teleologikusan az egyén cselekvése és a 
világ válasza között egyre erőteljesebben kirajzol egy koordinátát: az epikaian 
ábrázolt tudat eme distanciateremtő képessége az, amely majd az egyén eltárgyiasulás-
sora mellett az elidegenedéssort is felfogja. 

Ez a „rejtett" gondolatsor s a neki megfelelő valóságsor tehát a priori csakugyan 
nem létezhetett, csak most született meg az emberi cselekvés eltárgyiasulás— 
elidegenedéssorában. 

Az emberi cselekvés, a tett most már egyre újabb és újabb arculatával, egyre 
határozottabb szubjektív és objektív következményeiben jelentkezik Raszkolnyikov 
számára is. Az öreg uzsorásnő meggyilkolása (a regényen kívül) még mint elméleti 
kérdésföltevés—ölni szabad, ha a történelem igazolja—jelentkezett (akárcsak Balzac 
hősénél, Rastignacnál a mandarin egy gombnyomással történő elpusztítása). A 
kocsmában a diák és a tiszt beszélgetésében ugyanez a kérdés már mint az egyén etikai 



felelőssége merül fel Raszkolnyikov előtt. Marmeladov sorsa a szociális igazságtevés 
indulatát ébreszti benne — az öreg uzsorásnő ekkor már az elromló és tragédiába fúló 
a szegénység feldúlta családi életek okozójának szimbólumaként jelentkezik. Szonya, 
Katyerina Ivanovna, Poljuska tragédiája felől az eredeti tett-szándék már az 
intellektuális ember majdnem hogy egyedül becsületes választási lehetőségévé 
emelkedik, tettkényszerré minősül. Anyja levele és Dunya sürgető döntése, választása 
pedig olyan szituációt teremt, amely mint a személyes döntés elkerülhetetlensége most 
már kényszerként és választásként egyszerre láttatja Raszkolnyikovval a tettet. 

De Raszkolnyikov saját nyomorúságát, éhezését, betegségét sem tudja leválasz-
tani a tett „külső" motivációsoráról; Lizaveta elpusztítására pedig már a puszta 
pillanatnyi önvédelmi ösztön is elégségesnek bizonyul. S a tettnek megannyi 
szituációiban nemcsak indítéka, de jelentése és funkciója is más és más lesz, s azok 
mindannyiszor ál-„nyitottságukkal" rántják magukkal Raszkolnyikovot. Ám soha 
nem tisztán csak nyílt és minden krízisállapotban odatoluló tettlehetőségként 
jelentkezik az öreg uzsorásnő meggyilkolása, hanem a tett rejtett indítékai jelentése és 
következményei is egyre hallhatóbbak. 

A cikk megírása után Raszkolnyikov elméletének újragondolásakor ezek az 
összetevők még csak a kétely, meditáció formájában tolakszanak elő; vajon Napóleon 
vállalkozna-e ereje kipróbálására, ha nem Toulon, hanem egy ilyen öregasszony, egy 
ilyen féreg kerül az útjába? A diák és a tiszt kocsmabeli beszélgetésében pedig már 
drámai dilemmaként; amennyiben a példálózó maga nem vállalja, tehát ha csupán 
általános, absztrakt igazságként bizonyítható a tétel — már nem is igaz. 

Ha nincs Marmeladov és Szonya, ha nincs Dunya döntése, talán Raszkolnyi-
kovban nem a gyakorlati megvalósítás árán, hanem e dilemma továbbgondolásával, 
elméletileg realizálódik és erősödik fel ez a „rejtett" tett-értelem mint megértendő 
„rejtett gondolat", mint a tett koncepcióját egyre erősebben átszövő, a „nyílt 
gondolatú" tett-koncepciónál mélyebb és rejtettebb összefüggés, a tett értelmébe vetett 
hitet kikezdő kétely. 

A rejtett értelmezhetőség, a rejtett és nyílt gondolatok, tett-indítékok, tett-
szimbolikák párharcában a csúcsot, a már-már alternatív állapotot a gyilkosság 
próbája s az azt követő kiábrándulás, csömör jelzi. A tettet már a rejtett 
értelmezhetőség, a rejtett intellektuális, etikai és pszichológiai következmény zavaros 
sejtése által megingatott elhatározással, labilis fizikai és lelkiállapotban hajtja végre 
Raszkolnyikov. 

A cikkben még illúziók vezérlik a nyílt gondolatmenetet, a tett azonban már 
nemcsak hogy minden illúziós elvárás híján, de a már egyre tornyosuló cselekvési 
indokoktól is mintegy elszigetelten, a tett szimbolikája nyitottságának csaknem 
megcsúfolásaként megy végbe; Raszkolnyikov tette színhelyére indulva a baltával 
bajlódik, alig érkezik a színhelyre, máris a rajtaütés veszélye fenyegeti, ami meg is 
történik a kőművesek megjelenésével, s végül Lizaveta „rajtaütését" már pszichikailag 
sem bírja ki: egy baltacsapással felszínre kényszeríti az addig még csak rejtőzködő 
„gondolatot", a próba tett-értelmét, szóra bírja az idő perspektíváját, a rejtőzködő 



teret. Érthető, ha a kincskeresés már groteszk kapkodássá válik, s a menekülés is már 
azt hozza felszínre, ami rejtve maradt a gondolati megközelítésben, a sejtés nagyobb 
igazát. 

Ezután a „bűnhődés" szakasza — ellentétben a megbizonyosodás idejével — 
már arról ad számot, miként válnak másodlagossá a tettre sarkalló indokok, 
igazságok a tettértelmezhetőségek, tettideológiák kitárulkozó világában, hogyan 
fejtődik meg a nyitott gondolatok ideológiai eredete. 

Nemcsak Porfirij faggatja egyre Raszkolnyikov múltját, pontosabban szólva 
ideológiai indokait, gondolatmenetét, Marmeladov is ezt teszi a maga sorsára 
vonatkozólag, Raszkolnyikov pedig Szonya és Dunya cselekvéssorának ideológiai 
indokait feszegeti, keresvén a választ a maga cselekvéssorának rejtettebb, belső és 
külső indokaira, motivációira. Raszkolnyikovot azonban már nem a tegnapnak ma 
már megfejthető indoka, sokkal inkább az érdekli, hogy mi törvényszerű benne; miért 
nem állíthatta meg útján a cselekvésének tragikumát előrevetítő sejtés, a tett reális 
perspektívája. S ha valamiért Raszkolnyikov nem tagadhatja meg múltját, akkor 
éppen ez az, amiért nem teheti. Kezdi sejteni, hogy nem a vak sors, nem a vak választás, 
nem az ördög keze müve volt az igazi és elkerülhetetlen ok, hanem a lét rossz 
berendezkedettsége és az ember kényszerű szembekerülése azzal — ez öltött magára 
ideológiai önigazolást. 

Raszkolnyikov ekkor már maga sem hihet a tett előtti nyitott indulatok, 
indíttatások, eszmék egyikében sem, mint tette uralkodó mozgatójában. Abszolút 
indíték mivoltukat sorra meg is tagadja Szonyával való beszélgetéseiben, miközben 
Porfirij merev logisztikájából okulva, valamint Szvidrigajlov tettei szélsőséges és 
egyoldalú értelmezésének egyre érlelődő tanulságaként már azt is egyre világosabban 
kezdi sejteni, hogy a nyílt és látható indokok, tett- és célképzetek mögött meghúzódó 
rejtett gondolatok, indokok, tett- és célképzetek sem egyenlő intenzitású alternatí-
vaként jelentkeztek még akkor, a tett idején. Pedig Porfirij éppen ezt sugallaná, az 
eszme alternatíváját vetítve rá a tett indokára, éppen úgy, ahogy kezdetben 
Raszkolnyikov is Szvidrigajlov tetteinek értelmezésekor. 

Ám Raszkolnyikov elmélete, bár intellektuálisan általánosított, mérhetetlenül 
silányabb annál a válasznál, melyet majd tette után fogalmazhat meg, és még inkább 
annál, melyet a cselekvések és sorsok tükreként a történés pszichológiai elemzésében, a 
tér pszichológiai „meghódításában" ér el. Hamlet önmagára figyel, monologizál, 
faggatja a lét mozgására kérdező gondolatait; Raszkolnyikov dialogizál partnereivel, 
a dialógusba kapaszkodik, hogy a lét behatolhatatlan terét szétfeszítse: mert a tér 
gondolatilag sem járható be a tett előtt. 

A kettős gondolatok tehát hiába épülnek úgy, hogy a nyílt gondolat mint a 
beszéd „tartalma" és a rejtett mint a beszéd „felépítése", első perctől kezdve 
viaskodnak egymással a hős gondolatrendszerében. Csak a cselekvésben, a 
történésben fedi fel mivoltát az egyik is és a másik is. A dialógus pedig a legintenzívebb 
pszichológiai cselekvés Raszkolnyikov helyzetében, akinek cselekvési szituációja a 
gyilkossággal megszűnt. 



A problémát tehát az okozza, hogy ha a még be nem járt társadalmi tér, a 
cselekvésben térré nem fordított idő csakis a sejtés szintjén tarthatja a gondolatot, 
akkor nincs több realitásértéke, mint a Macbethben a boszorkányjelenetnek vagy a 
Hamletben az apa szellemének. S ahogy Macbeth sem fejtheti meg a jóslatot, vagy 
ahogy Hamlet sem cselekedhet az apa szellemének biztatására bizonyosság híján, 
ugyanúgy Raszkolnyikov sem veheti egyenrangúnak a nyitott és rejtett gondolatot, a 
tudott és sejtett dolgokat. A dosztojevszkiji regények teleológiai szintjének pszicholó-
giai szüzsés építkezése ebben az összefüggésben érhető csak tetten: ez a szüzsé ugyanis 
mindig azt az elmozdulást modellálja, melynek során megváltozik a kétféle igazság 
realitásának előjele: a regényi út vége felől reálisabbnak bizonyul a rejtett gondolat, a 
sejtés, mint a konvencionális voltában kezdettől evidensnek látszó, bizonyításra nem 
szoruló nyitott igazság. 

Az egzisztenciális történéssor olyan impulzusokat tartalmaz, amelyek hatására 
egyre intenzívebben zajlik a kétféle igazság pszichológiai ellenőrzése, konfrontálása, 
elkülönítése. Nem az egyensúly jön létre köztük, hanem helyet cserélnek: a rejtett 
gondolat a pszichológiai szférából az egzisztenciálisba s onnan az intellektuálisba 
kerül át, kiszorítva a nyitott gondolatot. A nyitott gondolat hol szociális, hol morális 
irányulású, sokszor tételszerüen racionális, de legalábbis minden esetben ideológiai, 
míg a rejtett gondolat, a sejtés mindig a dolgok törvényszerűségére irányul, s így 
szemben a nyitott gondolattal nem is fogalmazódhat meg morális vagy racionális 
igazságként, de egzisztenciális érdekként sem — vagyis nemcsak ideológiailag nem, de 
verbálisan sem. Mint tapasztalati igaz a lét időtérben bejárható és szemlélhető 
formáiban kerül közelebb az ontológiai igazhoz. A pszichológiai tér és egzisztenciális 
idő a dosztojevszkiji regényben közelebb áll egymáshoz, mint a biográfiai; a hősök 
nem autoritárius szituációjuk folytán csak az eszmei igazig juthatnak el, de nem a világ 
megváltoztatásáig. 

Bahtyin még arra a meggondolásra építette felfogását, miszerint az idő-tér a 
regényben nem ontológiaiság, tehát nem diszkrét, pusztán teleológiai szint. 
Diszkrétséggel véleménye szerint legfeljebb az alakok ideológiája mint dialógusaik 
szemantikája rendelkezhetne, ha nem lenne maga is ideológia, amely esztétikai 
közegbe emelve érintetlenül hagyja a világot, azaz ítélet, felfogás, megközelítés marad, 
de nem lesz a tárgy meghatározása. Ha pedig az idő és a tér mindvégig együtt van az 
alakok külső-belső mozgásában, akkor az író elbeszélőileg csak két alternatívával 
rendelkezik: vagy 1) lezárja, vagy 2) érintetlenül hagyja ezt az ideológiai tárgymegkö-
zelítést, tisztelvén annak eredetiségét, perszonifikált voltát. Bahtyin regényfelfogásá-
ban az irodalom fejlődése is kétféle írói-elbeszélői viszonyt mutat fel a regény 
történetében: 1) a dosztojevszkiji típusút, aki egyenrangú félként végig hagyja 
mondani és nem zárja le az alakok többféle ideológiáját, és 2) a tolsztoji típusút, aki a 
maga ideológiai álláspontját rákényszeríti a hősökre, nem tiszteli egyenlőként azök 
ideológiai intellektusát. Bahtyin szerint ugyanis a már ideológiailag rendezett világ a 
művészet, a szó művészetének tárgya, s így nem feltételezheti, hogy az idő és a tér mint 
regényi ontológiaiság bármelyik típusnál is különválhat a teleológiai, az egzisztenciális 
cselekvésnek köszönhetően. 



A regény lényege így véleménye szerint nem abban áll, hogy az ontológiai natúra 
a szemünk előtt rendeződik ideológiává az alaki tudat szintjén és sorssá, tetté vagy 
értékítéletté a teleológiai, egzisztenciális szinten. 

Holott a regény nem hagyja érintetlenül az ontológiai világ törvényeibe 
biográfiai, tapasztalati úton bepillantó egyént, személyiséget, nem hagyhatja 
érintetlenül magát az egzisztenciális világot, az intellektuális viszonyt és a pszicholó-
giát sem. A dosztojevszkiji regény éppen ennek a pszichológiai többletnek a 
születéséről, a cselekvési idő térbefordulásáról, téralkotásáról ad számot. A belső és 
külső idő a szemünk láttára csontosodik idő-térré, illetve tér-idővé, minek következté-
ben a hősök gondolkodása, ontológiaisághoz kötött valóságfelismerése mind az 
intellektuális, mind az egzisztenciális szinten különválik a tudat ideológiai szintjeitől. 
A szerzői és aperceptori szint (mind a dialogikus, mind az egzisztenciális) pedig a 
cselekvés teleológiájától különül el: a külső-belső cselekvéssort mint törvényszerűsé-
get indukáló ontológiaiságot teszi diszkrét sorrá. A regényben a valóságos idő mindig 
úgy épül, hogy az idő és a tér csak naturálisan esik egybe, nem ontológiailag. Azaz a 
világ mint ontológiai tér öntörvényeinek menetébe illő individuális cselekvés, az ember 
ön- és történelemalakítása végül is soha nem tudja kikerülni (azt, amire pl. Hamlet is 
törekszik, és amit ő még autoritáriusan meg is tud valósítani) a kizökkent idő 
helyretolását (a tér teljes bejárása, megismerése árán, a sejtések tudássá, bizo-
nyossággá változtatása érdekében). 

Raszkolnyikov viszont már azért nem lehet bizonyos sejtéseinek igazában, mert 
ugyanezek a sejtések be is csaphatják: a cselekvés „próbája" nélkül nem derül ki, hogy 
mi a véletlen lét és mi az ismétlődő valóságos lét: az ő esetében ez már csak a 
történésben ragadható meg. A sejtett alternatívák közül ugyanis egyszer az egyik, 
másszor a másik bizonyul valóságosnak. A regény hősének már nem valasztása, 
hanem szituációja alternatív. 

3. 

Éntudat 

Tolsztoj ezen a ponton folytatja az orosz irodalmat, de már annak a Puskinhoz 
képest többletként jelentkező gondolatsornak a tudatában is, amely Dosztojevszkij, az 
előd és kortárs felfedezése volt a személyiség szerepének újkori alakulását illetően. A 
Háború és béke, amely a Bűn és bűnhődés után és részben annak inspirációjára 
keletkezett, már maga előtt tud egy sor olyan személyiség-biográfiát: Raszkolnyikov 
és Szvidrigajlov, Szonya és Dunya, Razumihin és Lebezjatnyikov, Luzsin és Porfirij 
Petrovics biográfiáját, amely mind lényegesen más, mint az anyegini—lenszkiji— 
tatyánai. Dosztojevszkij a személyiség életrajzában nem csak és nem elsősorban az 
intim szerelmi szálon éri tetten a társadalmi formába szorított gesztusok létet realizáló 
és kapcsolatot alakító hétköznapjait, mindennapiságát, hanem az eszmék terén is, a 
személyiségét formáló individuum intellektuális intimitásának gesztusaiban is. 
Pszichológia, biográfia, intellektuális elragadtatás így egyszerre válik külsőleg és 



belsőleg megfigyelhetővé. S eközben a sors megélhető, megsejthető lesz az alak, az 
ábrázolt személyiség számára, ami a drámai hős sajátja; e tekintetben az elbeszélés is 
közelíteni látszik a drámához: az elbeszélő által közvetített alaki gesztus mint külső-
belső mozgás a maga jelenidejüségében az olvasó szeme láttára születik, mintegy 
színpadszerűen szemlélhető. 

A Bűn és bűnhődés nagy elbeszélői ötlete, hogy nem a történést kell a közönség 
elé vinni — mint azt a dráma teszi —, nem is az olvasói magányba kell ellátogatni egy 
érdekes történet elbeszélésével, hanem magára az ábrázolt „élet színpadára" kell 
belökni az olvasót, hogy ott egyszerre lássa, mit tesz, s az élet mely kényszere alatt teszi, 
amit tesz az ábrázolt személyiség, hogy mit gondol s mit érez, hogyan vívódik, eszmél; 
hogyan válik saját cselekvésének egyúttal szemlélőjévé, külső-belső következményeit 
megfejteni akaró elemzőjévé is, miközben egy pillanatra sem tud — még ezzel az 
önmegfigyelő gesztusával sem — kibújni, nem tudja kivonni magát saját és mások 
sorsának, gondolkodásának és lelki életének alakulásából, alakításából. 

Amikor Tolsztoj ezzel az irodalmi gondolkodásra kiható tapasztalattal mégis 
újra elbeszélő közbeiktatásával járatja be hőseinek biográfiájukká váló történelema-
lakító törekvéseit és történelemmé minősülő külső-belső mozgását, már magára kell 
hogy vállalja az olvasó elbeszélői beavatását és orientálását. Ezáltal mindenekelőtt 
végtelen elbeszélői objektivitásáról kell tanúságot tennie őszinteségével, igazságérzeté-
vel, ábrázolt alakjai, azok tettei és sorsa iránti feltétlen rokonszenvével. Ennek az 
objektivitásnak a fedezete csak a megélt nemzeti lét, a közös történelmi tudat lehet; ez 
az, amellyel az elbeszélő az olvasói tudatra bizton apellálhat. S Tolsztojnál a 
történelemnek ez a jelenléte poétikailag ugyanúgy forradalmasítja az elbeszélést, a 
regényi narrációt, mint ahogy Dosztojevszkijnél az olvasó pszichológiai jelenléte, 
állandó regényi (epikai) katarzisra kényszerülése. 

Miközben Tolsztoj hősei személyiségük jelentőségének csökkenése ellen vívnak 
élethalál-küzdelmet, osztályrészük az utópiák lázas keresése vagy felvilágosítói hitük 
meghasonlása. Ám míg a felvilágosítói eszmékből és elragadtatásokból való 
kiábrándulásban a nemesi intellektualizmus kálváriája és csődje követhető nyomon, 
az utópiáknak ez a lázas keresése már arra enged rálátni, hogyan éli meg a XIX. század 
embere az ideális társadalom eszméjéből fakadó ámokfutásának tragikumát. A 
felvilágosítói eszmék csődbe juttatásában ugyanakkor az is nyomon követhető, 
hogyan jut túl Tolsztoj a fölösleges ember regényének orosz koncepcióján, s hogyan 
közelíti hőseit, szemben a turgenyevi—herzeni—goncsarovi hőssel, egyfelől az igazi 
anyegini—tatyánai, másfelől a raszkolnyikovi—miskini problematikához. 

Tolsztoj mint elbeszélő nem különíti el magát a történésektől; ezért is érezzük 
mindvégig koherensnek az elbeszélést, de mint olvasók ugyanezért appercipiálunk a 
tolsztoji regényben csak alaki tudatot közvetítő narrativitást, illetve az epikus történés 
ezzel szemben álló vagy az alaki tudatot korrigáló narrativitását. 

A dosztojevszkiji narrációhoz képest itt valójában nincs olyan nagy távolság az 
alaki és elbeszélői tudat horizontja között, a kettő különbsége sokkal inkább az eltérő 
irányultságból adódik. Az elbeszélői tudat a történés menete közben — szemben az 



alakok tudatával — nem az eseménysor kimenetelére, hová fordulására, tehát nem a 
magánsorsokra, hanem az egyéniség belsőleg koherens s így értékelhető etikai 
tartására figyel (és figyelteti az olvasót), jóllehet intellektuálisan ugyanúgy tudatában 
van a sorssal zárulás alternatívájának, mint egzisztenciálisan maguk a hősök. Szemben 
Dosztojevszkijjel, Tolsztojnál a regényi történéssor soha nem is annak megfejtésére 
ösztönzi az elbeszélői érdeklődést — s azzal együtt az olvasóit sem —, hogy vajon mi 
lehet egy-egy eszme vagy sorsfordulat társadalmi, strukturális háttere, mozgatója, 
hanem arra, hogy mi az ember értéke, szellemi reakciója a lét ilyen vagy olyan 
szituációjában, tehát arra kérdez rá, hogy mi is e szituációk morális, perspektivikus— 
történelmi tere, tartalma. Tolsztojnál a társadalmi berendezkedettség mindig csak 
mint végső indok, mozzanat tárul fel az epikus történés egészében, azaz csupán a bejárt 
individuális tér felől válik igazán láthatóvá, csak azt követően, hogy az alakok szellemi 
arculata az individuális idő térbe fordításával lényegében lezárult, társadalmi 
értékelése kialakult az olvasóban. Az alaki és történésszintek akképp alakulnak, hogy 
mindannyiszor két regényi — vagy mint a Fel támadásbán, kettős regényi — szál 
fonódik az alak biográfiájában szerves egységbe, illetve — mint a Háború és békében 
vagy a Karenina Annában — két központi regényi figura emberi sorsának egymásra 
vonatkoztatása képezi az epikai gondolkodás sajátszerűségét. Egyik oldalról a 
végletes etikai tartású, másik oldalról a kereső, fejlődő figura köré csoportosul a 
regényi cselekmény. Mindkettőt a tolsztoji elbeszélő közvetlen értékelő szava menti 
fel, vagy ítéli el, hol a narratív, hol az ábrázoló, hol a leíró szó eszközeivel. A két 
regényi út, a két emberi sors, a két emberi magatartás és a társadalom kétféle, 
ismétlődő reakciósora erre a kétirányú emberi aktivitásra olyan narratív struktúrát, 
szituációsort és létállapotot tár elénk, amely az elbeszélői vagy alaki szónál szélesebb, 
mélyebb és tágabb perspektívát nyújt az orosz valóság objektív mozgásának 
megítélésére, újragondolására. 

Ha az elbeszélői szubjektivitás mindannyiszor a szubjektívebb erkölcsrajzi 
gondolkodás felé is tereli a mű pillanatnyi jelentésszintjeit, az utóbbi az alakok sorsa, a 
történés egésze, az emberi alakok és a társadalmi közeg mozgásának objektív, létszerű 
alakulása az orosz világról regényi képet ad. Ezért küszöbölődik ki a tolsztoji 
regényekből végül is a tolsztoji publicisztikában, esszében, traktát.umokban kísértő 
ellentmondás. Ami a logikai—elméleti rendszerezés szintjén dialektikát nélkülöző 
ellentmondás volt, az élet dialektikájába oltva s a művészi gondolkodás szintjére 
emelve megszűnik az lenni. 

Ha közelebbről megvizsgáljuk, miben áll ez a Tolsztojra jellemző egybeszerkesz-
tett kétféle regénykaland vagy biográfia, meglepődve kell látnunk, hogy az egyik 
póluson mindig valamiféle moralizáló magatartással, végletes jellemekkel állunk 
szemben, a másikon pedig olyan alakokkal, akiknek lényegi sajátja a fejlődés, a 
kiútkeresés, a társadalmi cselekvés-alternatívák kipróbálása s egyfajta elpusztíthatat-
lan utópizmus. Bolkonszkij vagy Karenina Anna az első, míg Pierre Bezuhov és Levin 
az utolsó típust példázza. Bolkonszkij végletes morális maximáinak terhe alatt 
összeroppan, e maximák fogságában én-tudata minduntalan tragikusként konstatálja 



a sikertelenséget a magánéletben, a társadalmi cselekvésben és az eszmék keresésében 
is. Pierre egyéni útja viszont nem más, mint metamorfózisok sorozata: az én-tudat nála 
már akkor rátalál a következő illúzióra, mielőtt még igazán kiábrándult volna az 
előzőből. Nyehljudovban e kétfajta attitűd arányosan együtt van, de oly módon, hogy 
mintegy a bolkonszkiji állásponttól egyre inkább halad a pierre-i felé, mivel a történtek 
elemzése közben egyre világosabban felismeri, hogy a megoldás valamiképp lehetetlen 
Katyusát mentő akciójával, sőt lassan azt is sejteni kezdi, hogy az igazi megoldás talán 
nem is egészen a nemesség, a nemesi állam kezében van, hanem sokkal inkább 
azokéban, akik felé Katyusa tájékozódik: a Szibériába induló forradalmárok, a nép új 
intelligenciájának a kezében. 

A végletes morális emberi tartás egyfelől és a kiútkeresés, az elpusztíthatatlan 
életerő másfelől jellemzője bizonyos fokig Nyehljudovnak is. A két regény egybeszer-
kesztésének érdekességét itt az adja, hogy Nyehljudov igazi Bezuhov-típusú 
regényhős, aki sorozatos kudarcai által egyre magasabbra nő, miközben megállítha-
tatlanul bekalandozza, mind pszichológiailag, mind szociálisan kitapasztalja az orosz 
lét leglényegesebb szféráit. Másrészről Nyehljudov igazi Bolkonszkij-típusú etikai 
tartású hős is, akinek minden mozgékonysága felfokozott morális érzékenységből 
fakad. Nyehljudovban e kettős regényi kaland pontosan azt tudatosítja, amit Tolsztoj 
előző regényeiben általában az epikai építmény egésze hordoz. Ami ugyanis azokban 
elbeszélőileg hozzáférhetetlen volt, s így Tolsztoj rendszerint hősökbe transzponált és 
a két regény szerves összekapcsolásával közelített meg, az most Nyehljudov 
biográfiájában és regényi történéssorában is mint koherens, elválaszthatatlan szellemi 
tapasztalat tárul fel. 

Tolsztojnál tehát utolsó regényében szövődik egyetlen szüzsévé az, ami előzőleg 
elkülönülten jelentkezett, ám kezdettől központi kérdésköre volt művészi gondol-
kodásának. Tolsztoj előbb azt a Nyehljudovot mutatja be, akit erkölcsi meg-
rázkódtatás ér azon a bizonyos tárgyaláson, ahol Katyusát elitélik. S ebből az erkölcsi 
megrázkódtatásból — amikor, mint a Kreutzer-szonáía hőse is, szinte minden 
felelősséget magára vállal — kétfelé vezet kiút: egyrészt szociálisan előre, az egyénitett-
vállalás útján feloldoznia magát a bűn és a bűntudat terhe alól, másrészt visszafelé 
saját biográfiájában, mintegy az emlékezetbe, a múltba, hogy szigorú intellektuális és 
etikai analízisnek vesse alá mindazt, ami, amiért és ahogyan történt. Ez a kétféle, külső 
és belső cselekvésalternatíva jelenti a tulajdonképpeni regényi kalandot, s furcsa 
módon mind a két út ugyanoda vezet: minél beljebb jut Nyehljudov a történtek 
feltárásában és minél több társadalmi intézményt jár be Katyusa felmentése 
érdekében, annál világosabbá válik előtte, hogy a felelősség korántsem személyes 
jellegű, nem a magánember életrajzában leli magyarázatát, s hogy a történtek távolról 
sem tehetők jóvá egy egyéni megváltó tett árán; ez a pszichológiai tapasztalat. 
Karenina Anna életútjában is az a végső emberi tanulság, hogy a személyiség 
ugyanúgy alá van rendelve önkibontása emberi törvényeinek, mint . annak a 
társadalomnak, amely a személyiség törekvéseinek kibontakozását nem elősegíti, 
hanem gátolja, törekvéseit elfordítja, majd zátonyra futtatja, Levin és Anna 



regényének egybekapcsolása csakis ennek a mindkettőjük egyéni tragédiáját megha-
ladó regényi problémakörnek a végigjárásával volt lehetséges, mint ahogy Tolsztoj 
többi regényében is hasonló elv köti össze a két központi regényhős eltérő életútját. 

Tolsztoj személyes írói biográfiája is arról tanúskodik, hogy ez a kétféle 
indíttatás — egyik részről a felvilágosító Rousseau, másik részről az utópista 
szocialista, kísérletező Owen — egyforma intenzitással hat nemcsak az induló íróra, de 
a továbbiakban is ezen a két póluson kristályosodnak ki a tolsztoji nagyregények 
központi alakjainak történelem- és önformáló ambíciói, dilemmái. 

Pierre és Levin dilemmáiban a legfontosabb az élet értelmére való rákérdezés, 
tevékenységeik hováfordításának eldöntése. Ha ez utóbbi sikerült, voltaképp le is 
zárult regényi útjuk. Még akkor is, ha — mint például Levinnél — újra és újra kiderül, 
hogy a megtaláltnak vélt út megintcsak valamiféle illúzió. Tolsztoj regényeiben az 
ilyen típusú hősök önmaguktól nemigen jutnak el eddig a felismerésig, vagy legalábbis 
nem szívesen ismerik be az újabb kudarcot; még regényi útjuk utolsó pillanataiban is 
arról igyekeznek meggyőzni magukat, hogy jó utat választottak. 

A hamleti dilemmák megoldhatóságának a kifürkészése az, ami Pierre és 
Nyehljudov elragadtatását, szenvedélyét, emberi kiteljesedését mégis nagy formá-
tumúvá teszi anélkül, hogy hiányát éreznénk valamiféle végletes, nagy, heroikus 
tettnek vagy egy hamleti tragikus végkifejletnek. 

Kinek van igaza? Andrejnak vagy Pierre-nek? Annának vagy Levinnek? Az 
önmagát marcangoló, Poznyisevre emlékeztető vagy éppen a társadalom felelősségére 
ébredő, így az utópiák felé nyitott Nyehljudovnak? Mindenesetre egymás tükrében 
még mélyebben tetszik ki emberi törekvéseik mérete, kalandsoruk individuális és 
társadalmi tanulsága. De annak a társadalmi problémának a mélysége is, amely e 
kettős tükör nélkül a maga valójában nem tárulna föl. Anna tragédiájának is ez adja 
emberi arányait, a levini szemszög igazolja társadalmi kikerülhetetlenségét. 

Ha a kétféle hőst, kétféle törekvést Tolsztoj önmagában, elkülönülten ábrázolta 
volna regényeiben, elkerülhetetlenül a kor moralista, illetve utópista írójává vált 
volna. A tolsztoji szerkesztés az írónak éppen azt a formai felismerését bizonyítja, hogy 
önmagában egyik regényi szál sem állna meg, sőt hogy egyik vagy másik valamelyest is 
sajátlagos jelentését csakis ez a kettős közeg alakítja ki. Tolsztoj nem művészi 
(szociológiai, pedagógiai, politikai, etikai) kérdésekkel foglalkozó munkáit ugyanak-
kor könnyűszerrel oszthatnánk ketté úgy, hogy egyik csoportba csupa felvilágasítói, 
etikai, moralista, a másikba pedig csupa projekciós, oktató jellegű, a megoldás formáit 
taglaló utópista munkák kerülnének. 

Tolsztoj epikai, regényi gondolkodása viszont csak azáltal tud kiteljesedni, hogy 
a kétféle gondolatsort két főhősű regényeinek eltérő útjában egymásnak feszíti, s így 
olyan mélységeket tud bejárni, amelyek sosem engedik külön-külön érvényesülni, 
önmagába záródni egyik vagy másik életút tanulságát. A kereső hősök regényi életútja 
mintegy distancionálja a morális hősök maximaiizmusát és fordítva: az utópikus 
kiútkeresések ugyanígy fölülbíráltatnak a morális tartású hősök életútjának tragikus 
kimenetelében. 


