
Az Ördögölc interpretációjának kérdéséhez 

K I R Á L Y GYULA 

Dosztojevszkij hatalmas géniusza bizonyára még a jövő századok számára 
is hagy jócskán megfejtenivalót oly sokat vitatott műveiben; elsősorban is 
nagyregényeiben, amelyek interpretációja nemhogy nyugvópontra érkezne, 
ellenkezőleg, egyre ellentmondásosabbnak tűnik az a kép, amit a kritikai 
olvasat kirajzol egyik vagy másik regényéről. Az Ördögök körüli nézeteltérés 
természetszerűen élenjár ebben az egymással egyre élesebben szembekerülő 
interpretációáradatban. És nemcsak a kritikára jellemző ez a nyughatatlan 
vagy éppen ellenséges párbeszéd a regény körül; a kortárs és utókor írótársa-
dalma nem kevésbé egymásnak ellentmondva ítélte és ítéli meg Dosztojevszkij-
nek ezt a talányos művét. Jó tizenöt esztendeje ismét az érdeklődés középpont-
jába került, s egyre másra jelentek meg és jelennek meg ma is mélyebbnél 
mélyebb értelmű ítéletek, elképzelések, koncepciók vagy egyszerűen vallomá-
sok, amelyek egészében egyre inkább tanúskodnak ismét, mint már annyiszor, 
e mű kivételes nagyságrendjéről még az egyébként shakespeare-i mércével mért 
öt nagyregénye között is, ám csöppet sem megnyugtatóbb az a kép, ami ma 
kialakult a regényről annál, ami tegnap vagy tegnapelőtt tetszett megmásít-
hatatlan igazságnak arról. Pamflet vagy tragédia ? Rosszmájú fintor vagy egy 
rettenet víziójának előrevetítése az emberiség nagy országútján, saját jövője 
kikerülhetetlen rendezésének mementója, az elkerülhetetlen pokoljárások ka-
pujára egy nehezen, csak tévutak végigjárása árán kibogozható felirat? 

Bárhogy is legyen, a regény megfejtése még senkinek sem sikerült olcsón, 
pontosabban, minden lépésért a regény mélyebb rétegei felé komoly árat kellett 
fizetni — írónak, kritikusnak egyaránt. Mi sem áltatjuk magunkat, hogy meg-
fejtettük a regényt, csak egy lépéssel szeretnénk közelebb kerülni nem is meg-
fejtéséhez, hanem csak megértéséhez. Véleményünk szerint ugyanis a regény 
újra- meg új ráolvasásával lehet csak ma már tovább lendíteni a mű értelmezé-
sét, vagy talán újraértelmezését, mert az interpretáció, úgy tűnik, túlzottan is 
elrugaszkodik olykor magától a mű szövegösszefüggéseitől; olyasmit kér szá-
mon tőle, ami attól idegen, s olyat olvas bele, aminek forrása nem a regény, 
inkább a kritikus öröklött előítélete az íróról. 

1: 

A központi alakok körül zajló események szempontjából az Ördögök sok-
ban eltér mind a majd fél évtizeddel korábban írt A félkegy ehnütöX, mind az 
egy évtizeddel később keletkezett A Karamazov testvérektől. Miskinhez képest 
Sztavrogin még valamilyen szempontból mégiscsak partnernek tekinthető 



személyiségekkel van körülvéve, s nemcsak személyes sorsába és egzisztenciális 
létébe vágó dolgokért kell felelősséget vállalnia, hanem az ő létkoncepciójától 
ugyan eltérő, de ahhoz hasonlítható intellektuális aktivitásokért is. A Karama-
zov testvérekben viszont az egzisztenciális és intellektuális felelősség rendjéből 
kialakult két eltérő szemantikai sor nem ilyen közvetlen párhuzamban halad 
majd, hanem csak transzcendensen kötődik össze, s ez a kötés Ivan gondolat-
sorában (egyrészről) és cselekvéssorában (másrészről) realizálódik. Kompozí-
cionálisan ez úgy jelentkezik a regényben, hogy az intellektuális felelősséget 
boncolgató gondolatsorok megelőzik a felelősségvállalást konkretizáló és betel-
jesítő egzisztenciális cselekvéssorokat. Látszólag it t is a felelősség kérdése a 
döntő, valójában azonban az intellektuális lelkiismeret regénye, története ez, 
s ennek megfelelően mind az intellektuális gondolatsorban, mind pedig az eg-
zisztenciális cselekvéssorban mindannyiszor ez az intellektuális lelkiismeretesség 
a vita vagy a konfliktus tétje. A Nagy Inkvizítor poéma a kétféle — krisztusi, 
illetve inkvizítori — lelkiismeretről árulkodik; ugyanezt mondhatjuk el aSzmer-
gyakov és Ivan közötti három beszélgetésben tisztázódó kétféle lelkiismereti 
egyensúlyról; Mitya pszichológiailag ugyané kettősség egy személyiségen belüli 
harcával jellemezhető és abban fejthető meg (a hős sokat emlegetett szertelen-
sége, indulatossága, szenvedélyessége mindennek csak formai hordozója, külső 
kifejezője). Aljosa regényben ábrázolt életszakaszának is az a jellemzője, hogy 
„lelkiismeretes" akar maradni tanítómesterének igazával szemben (ha másért 
nem, azért, mert tapasztalat híján annak igazságát, illetve tévedéseit még nem 
láthatja be), míg Ivan lelkiismereti problémák iránt azért fogékony, mert gon-
dolkodásával mélységesen rokon mindaz, amit a Karamazovok mindannyian 
megéltek, s ami az ivani maximalista lelkiismeretességet is szülte — egészen a 
lét és a történelem alapdilemmáinak felvállalásáig. 

Dosztojevszkij szellemileg nagy teherbírású, de intellektuálisan túlterhelt 
hősöket ábrázol regényeiben. Mégpedig olyan, az ember ontológiai létének tör-
vényeire mutató szituációkban, amelyekben a szerepjátszás lehetősége teljes-
séggel kiszűrődik. E szituációk ugyanis egyszerre egzisztenciális és intellektuális 
érdekeltségűek, biográfiai értelemben szélsőségesek, s így kimenetelük, meg-
oldódásuk személyiséget és annak sorsát meghatározó. 

Raszkolnyikov igazságkeresésében maximalista: a gyilkosság szélsőséges 
gesztusáig, majd pedig ugyanúgy az önfeladás létmeghatározó választásáig. 
Miskin hitében éppen ilyen maximalista: személyiségének lényegi erőit áldozza 
a lét közvetlen egyéni alakíthatóságába vetett hitéért. Sztavrogin magatartását 
hasonló erővel határozza meg az ember létalakításának adott formáiból, az 
ideológiai igazságok hatékonyságából, a társas létlehetőségek társadalmi effek-
tivitásából való kiábrándulása, annak tagadása — beleértve magukat a szemé-
lyes kapcsolatokat is (a tanítvány — mester, férfi —nő viszonyt). A két, időben 
Sztavrogin után következő hős, Arkagyij Dolgorukij, illetve Ivan Karamazov, 
ugyancsak ennek az ideológiaiságnak a devalválódása, illetve az ontológiaiságba 
való belekapaszkodás lehetőségének megnövekedése irányába viszi tovább az 
Ördögök alaptémáját. Sztavrogin így tehát a végsőkig ideológia- és csoport-
praxis ellenes, egészen addig a pontig, ahol az már tragédiát szül. Dosztojevsz-
kij olyan szituációba helyezi tagadóját, Sztavrogint, ahol mintegy az ő tagadása 
tagadásaként megszületik a maximalista, sőt monomániás hit az egyéni cselek-
vés dinamizmusának ontológiaiságot teremtő erejében, mindenhatóságában. 

Az Ördögök szituációja egyrészt arra épül, hogy a nem fő-, de központi hős 
— Verhovenszkij — vakon hisz a személyiség manipuláló erejében, mégpedig 



olyan feltételek között, amikor ezt a személyiséget céltudatossága mellett 
gátlástalanná teszi abszolút etikai korlátnélkülisége is. Verhovenszkij sikere a 
korlátnélküliségnek ebben a hitében van, de balsikere is, mivel ez a gátlástalan-
ság az ontológiai szférákat is semmibe véteti vele, s ezáltal a lét elemi erőit hívja 
ki maga ellen. Másrészt Sztavrogin — a főhős — erkölcsi tartása igazában Ver-
hovenszkij elleni küzdelmében ölt teljesen határozott, pszichológiai és intellek-
tuális aktivitást szülő formát. Ezzel magyarázható az a szerkesztési mód, hogy 
Sztavrogin fejlődésében Dosztojevszkij olyan személyiséget akar ábrázolni, 
aki már túljutott a lét ideológiai megragadhatóságának, tehát a létre irányúló 
emberi cselekvés eredményességének illúzióján — még a regényi időn kívül ma-
radó szellemi fejlődési szakaszában. így Sztavrogin már távolságtartással tudja 
szemlélni tanítványainak ideológiai elragadtatását, és érti vergődésük okát. 
Látja, hogy Satov azért remélheti még mindig, hogy eljut a hithez, mert törek-
vésének ontológiai lehetetlenségét nem képes belátni; látja, hogy Satov maga-
tartását, ítéleteit az elérhetetlen cél türelmetlen sürgetése teszi szélsőségessé, 
s hogy ugyanezen ok miatt válik süketté az ontológiaiság közvetlen formái, tehát 
kontrollálatlan emberi gesztusokban, szavakban, tettekben, történésformákban 
megnyilvánuló jelzései iránt, mindaz iránt, ami nem ideológiai, nem absztrakt. 
És mindez ugyanígy vonatkoztatható Kirillovra is. Az emberi akarat ideológiai-
lag ad absurdum túlbecsülése nála abból fakad, hogy ateizmusa olyan tagadásra 
épül, mely a hit médiumát, istent véli létezőnek, illetve annak tagadását (nem-
létét) hizonyítandónak. Azaz megint csak ideológiával akar harcolni az ideológia 
ellen, így szemében értékét veszti a lét önérdeke (a létezés, az élet elrendezése, 
berendezése) — s éppen ez az, ami Sztavrogin számára egyre fontosabb. 

Ivan, A Karamazov testvérek hőse majd éppen azáltal tudja ú j szinten föl-
mutatni többek között ezt az „ateizmust" is, mert eleve elhatárolja magát a 
Kirillov-féle istentagadástól, vagyis az ateizmus hit-stádiumától (Aljosával való 
beszélgetésében) előre leszögezve, hogy nem isten létezését szándékozik tagadni, 
hanem a létező világ mozgásának emberre szabottságát, ha az embert és világát 
egyfajta célszerűség (isteni akarat vagy emberi erőfeszítés) perspektívájából 
vizsgáljuk. Ivan tagadása éppen az ideológiaiság ellen irányul, mintha csak 
személyében Dosztojevszkij Sztavroginját bízná meg Kirillov és Satov ideoló-
giai koncepciójának a továbbgondolásával, az ő (Sztavrogin) tapasztalatainak 
szintjén és az ő lét iránti felelősségével és érzékenységével. Kirillovból viszont 
éppen ez a sztavrogini többlet hiányzik még, s ezt érzékeli Verhovenszkij is, 
amikor hisz céljának elérésében: Kirillov manipulálhatóságában, amit az emberi 
lét ontológiaiságának lebecsülése s ugyanakkor az ideológiai szubjektivitás 
gnoszeológiai természetének túlbecsülése Kirillov részéről valóban lehetővé is 
tesz. Az akarati mozzanat túlértékelése Kirillov ember- és létkoncepciójában az 
ontológiai törvényekbe vetett hit (vagy tudás) hiányát lenne hivatott pótolni, 
ám — mint kiderül — sikertelenül. Amikor Sztavrogint akaratgyengeséggel 
vádolja meg: „maga valóban gyengeakaratú ember", tehát „nem kellett volna 
kihívnia párbajra" (ti. Gaganovot), illetve, „ha kihívta, akkor le kellett volna 
lőnie" — csupa metafizikus észérvekkel operál, melyek, míg gnoszeológiai 
szinten és logikai formulákban mozognak, igazak, mihelyt azonban a tér-idő 
(a személyiség társadalmi- és magánviszonyai) ontológiai egységébe és folyama-
tába helyezzük őket, nem egyebek ideológiai elveknél, melyek mögött nem a lét, 
hanem saját szubjektív, a létben végigvihetetlen koncepciónk húzódik meg 
irányadóként. Verhovenszkij végül is ideológiai hiúságára építve taszítja ön-
gyilkosságba Kirillovot; jóllehet az maga sem hisz igazán tagadásában, mint 



ahogy Satov sem a maga hitében, mivel hiányzik a tapasztalati élmény fedezete 
mindkettőjük léteszméje mögül; többek között tehetetlenek Verhovenszkijjel 
szemben is, nem veszik észre az ő törekvéseinek létellenességét sem. 

Ily módon Sztavrogin tanítványaitól való eltávolodása szellemi fejlődésé-
nek eredménye, s szellemi eredetű marad mindvégig; az emberi közeledés egy-
úttal ideológiai eltávolodással jár — ez lesz viszonyukban az új mozzanat, 
amelyre már regényi mozgásuk, kontaktusuk és konfliktusaik derítenek fényt. 

A regény három nemzedék, s azokon belül fejlődési fázisukban és néze-
teikben eltérő entellektüelek konfliktusáról, szellemi arculatáról és sorsáról ad 
számot. Sztavrogin a második nemzedék képviselője, a központi alak, akinek 
a szellemi ú t ja a regényi idő előtt is nyomon követhető. Csak az ő fejlődéséből 
érthető meg az a nemzedéki többlet is, amelyhez mérve a tanítványok szelle-
misége Sztavrogin fejlődésének korábbi szakaszát idézi fel, míg Verhovenszkijé 
a más irányba fejlesztendőséget provokálja, ám ez az irány Sztavrogin fejlődé-
sének éppen harmadik, regényi szakaszában jelentkező többletét veszélyeztet-
né, azt akarná elsikkasztani. 

A tanítványok Sztavrogint első ideológiai fejlődési szakaszába próbálják 
visszarángatni, Verhovenszkij pedig egy új ideológia elfogadására próbálja 
rávenni — kihasználva, hogy tanítványai eszméinek meghaladása meglazította 
köztük és Sztavrogin között a kapcsolatot. Nehezíti a dolgot, hogy ugyanakkor 
Sztavrogin szakít első fejlődési szakaszának örökségével is, s emiatt sorra 
problematikussá válnak kapcsolatai hódolóival is. Mindezek mellett az első 
fejlődési szakaszban történtek homátycsságuknál fogva pletykákat, álkonflik-
tusokat idéznek elő Sztavrogin körül, ami ugyancsak lehetőséget nyújt arra, 
hogy Verhovenszkij anarchista eszméjétől fellelkesülve a zavarosban halásszon. 
Első fejlődési szakaszát romantikus és heurisztikus életelv jellemezte. Ezek 
után Sztavrogin az eszmények bukásából fakadó katasztrófa-hangulaton is túl-
jutott, még ugyancsak a regényi idő előtt. Ez lesz személyes — a szüzsé össz-
képében nemzedéki — előnye tanítványaival, hódolóival és ellenfeleivel szem-
ben (lett légyen az Gaganov vagy Verhovenszkij), nemcsak ideológiailag, hanem 
erkölcsileg is. Hiába zavarják meg a tanítványok és a hódolók elvárásai vagy 
Verhovenszkij agresszivitása, tolakodása — végül is nem befolyásolhatják a 
harmadik — regényi — fejlődésszakaszának irányát. Igaz, azzal hegy nem segí-
tik, magára hagyják, el-elbizonytalanítják — s végül is felismeréseit, elhatáro-
zásait akadályozzák, késleltetik szavainak, lépéseinek és cselekvésének haté-
konyságát, érvényét. S mert Sztavrogin már távolságtartással tudja szemlélni 
fejlődésének első és második, a regényi időn kívül maradó szakaszát, ez teszi 
lehetővé számára, hogy sem hiúság, sem félreismerés ne befolyásolhassa szándé-
kaiban, se Verhovenszkij, se hódolói zaklatásai ne terelhessék el pályájáról: 
újféleképpen értelmezett felelősségérzetétől. így veszi észre Verhovenszkij 
erkölcsi nihilizmusát is, ami bármiféle ideológia puszta meghaladásából még 
korántsem volna szemlélhető. 

2. 

A regényidő egész mozgása erre, a két előző szakasznak a harmadik — re-
gény beli — szakasszal való szándékos (Verhovenszkij), elvárásos (tanítványok) 
és nosztalgikus (hódolók) egybemosására, látszólagos leválaszthatatlanságára 
épül, ellentétes vonatkozásban is: Verhovenszkij arra számít, hogy mivel 



Sztavrogin és tanítványai között a szálak meglazultak, eljött konfiktusuk ki-
használásának az ideje. Ugyanez érvényes Lebjadkinékra is: miután Marja 
Tyimofejevna megtagadja az ú j fejlődési szakaszba érkező Sztavrogin jcgát, 
hogy előző szakaszbeli énjét felszámolja, „elárulja", Sztavrogin megérti, hogy 
mennyire nem áll mögötte Marja Tyimofejevna, hiszen éppen e torz elvárásból 
derült ki a köztük levő lelki ellentét. így Sztavrogin minden további lépése 
ellentétesen is értelmezhető lesz, s ezt Verhovenszkij azonnal ki is használja: 
a Lebjadkinnak adott pénz megszerzésére biztatva ráveszi Fegykát Sztavrogin 
feleségének meggyilkolására, ami lehetetlenné, érvénytelenné teszi, hogy a há-
zasság nyilvánosságra hozatalával Sztavrogin megakadályozza Verhovenszkij 
ellen irányúló agresszivitását, megerősítse ú j etikai magatartását, demonstrál-
rálhassa ú j életelvét. Amikor Sztavrogin Fegyka ajánlatából megsejti Ver-
hovenszkij e szándékát, az még annyira bizarrnak és hihetetlennek tűnik a 
számára, hogy egyértelműen elutasítja. Csak amikor Marja Tyimofejevnától 
visszatérőben újra találkozik Fegykával, akkor tesz az elutasítással ellentétes 
gesztust : A kért három rubel helyett egy ideges mozdulattal Fegyka elé szórja 
összes maradék pénzét. Később ez okozza majd lelkiismereti szón rgásait , 
ahogy Verhovenszkijt illető sejtései egyre bizonyosabbá válnak. Ugyanígy sik-
kad el a Gaganov provokálta párbaj Sztavrogin ú j életelveit demonstráló lénye-
ge, annak célja ismét csak az, hogy elejét vegye Verhovenszkij manipulációinak. 
(Kirillov, Julia Mihajlovna és Gaganov más és másféleképpen, de egyaránt el-
torzítja azt magyarázatával.) 

Sztavroginnak ismét nem sikerül elhatárolnia álláspontját sem Ver-
hovenszkij törekvéseitől, sem a tanítványok, illetve a „társaságbeliek" men-
talitásától. Julia Mihajlovna lelkendezése Sztavrogin „új arisztokratizmusa" 
miat t csak Verhovenszkij ú jabb tervét könnyíti meg, hogy Lizát Sztavroginhoz, 
majd onnan a tűzvész helyére küldje, s ezzel még egy áldozattal terhelje Sztav-
rogin lelkiismeretét, illetve még egy „bűnténnyel" bemocskolja őt a kisváros 
előtt, annak érdekében, hogy kiszolgáltatottságánál fogva — Verhovenszkij 
minden bizonnyal még mindig ezt reméli —, az ő világfelforgató ügyének a 
szolgálatába álljon. 

Sztavrogin ú j fejlődési szakaszával szemben tehát nemcsak tanítványai 
értetlenek, érzéketlenek, vagy ellenségesek, mint Marja Tyimofejevna. Érzéket-
len Dasa is, és ellenséges az „operán nevelkedett" Liza is. Sztavrogin illúziója 
— megint csak az előző két fejlődési szakaszon való túljutásának köszönhetően 
— nemcsak a tanítványok komolyabb ideológia-építő képességébe vetett hitét 
illetően foszlik szét. Arra vonatkozóan is, hogy e régi társadalmi közegben elfo-
gadható volna egy merőben ú j emberi magatartás. (Példa erre Marja Tyimofe-
jevna és Gaganov esete.) Sőt, még a társat találás illúzióját is el kell veszítenie; 
Kirillov és Satov közömbös mindennel szemben, ami ideológiai elragadtatásuk-
tól vagy elkötelezettségüktől idegen ; Lizaveta nemcsak Verhovenszkij manipu-
lációjának áldozata, hanem a maga „operán nevelkedett" hazárdjátékának is: 
ő sem az ú j Sztavroginhoz, hanem a régihez jött még egyszer vissza, ezért uta-
sítja el annak őszinte gesztusát és hagyja el, amikor az igazi vallomást tenne 
neki. Liza elzárkózása a maga szemében groteszk (Sztavrogin számára viszont 
tragikus) helyzetéből is fakad. Megérti, hogy Verhovenszkij Sztavrogin ú j és 
veszélyekkel teli szituációját elmérgesítendő biztatta fel őt erre az éjszakai láto-
gatásra, részben azért, hogy a kritikus időben elterelje Sztavrogin figyelmét 
(mialatt ő elpusztíttatja Marja Tyimofejevnát), részben azért, hogy tőrbe csalja 
magát Lizavetát is, azaz megkomponálhassa, ú t já ra indíthassa, majd végre-



hajthassa ezt a következő gaztettet, amit egyébként a kisváros (és az elbeszélő 
is) Sztavrogin nyakába varr majd. 

Dasa Szatvrogin új fejlődési szakaszával szembeni értetlenségét illetően 
elég a párbaj utáni beszélgetésükre hivatkozni; mint az igazi tragédiákban, i t t 
is a legdrámaibb szituációkban tárulnak fel legmélyebben az igazságok. Sztav-
rogin Dásához írott levele mindehhez majd egy új szituációból eredő további 
mozzanat motivációját is hozzáteszi. A párbaj utáni szituáció azonban még 
kettejük viszonyát, illetve Sztavrogin társra találását illetően perdöntő. 
Fegya Katorzsnij Sztavroginnak már felajánlotta, hogy hajlandó „eltüntetni 
házassága nyomait", Sztavrogin Dásával folytatott beszélgetésének szavait 
idézve. Sztavrogin, maga sem értve, mit tesz, a Kirillovval való beszélgetést 
követően (melyről ugyanolyan rossz szájízzel távozik haza, mint majd Ivan a 
Nagy Inkvizítor poéma elmondása után Aljosától) mondja el Dásának, hogy 
milyen kelepcébe esett ismét: Minden aprópénzét odaszórta Fegykának, ennek 
a számító, „könyvelő" ördögöcskének — amit az nyilván „foglalónak" tekint. 
Dasa válasza, párbeszédükből kivilágló „aggodalma", joggal hangolja Sztavro-
gint előbb iróniára, majd nevetésre, végül szarkasztikus gúnyra és éktelen 
dühre, mígnem utálkozó megvetéssel zárja le magában a találkozást. Az elbe-
szélő semmiféle kommentárt nem fűz e jelenthez, s ezért felületes olvasás esetén, 
ugyanúgy többféleképpen érthető, mint az előző, Kirillovval való beszélgetés, 
amikor is Kirillov önmagát erős, Sztavrogint pedig gyenge embernek titulálta, 
s ami után, mint az elbeszélő megjegyzi, Sztavrogin zavartan tér haza. E zavar 
mibenlétét illetően azonban semmi információval sem szolgál. Hogy miből is 
fakad ez a zavar, és hogy miért csap át Sztavrogin ösztönös társkeresése iróniá-
ba, gúnyba, majd megvetésbe, nem nehéz kikövetkeztetni (jóllehet az író, mint 
minden más hasonló esetben, amikor az emberi jellemek szituációban való meg-
nyilatkozásával gördíti tovább a cselekményt, mellőzi a magyarázatot). Az em-
beri jellem pőre megnyilatkozása ugyanakkor félreértéseknek, ti. a gesztusok 
félreolvasásának van kitéve, különösen, ha az elvárás szűrőjén keresztül szem-
lélik azt, mint Kirillov vagy Satov tette, amikor ököllel arcul csapta volt mes-
terét, félreolvasván Sztavroginnak a korábbi fejlődési szakaszok perspektívájá-
ból megmagyarázhatatlan tetteit, megértvén, hogy az megtagadta elvárását. 
Kirillov emberfeletti akaraterőt és közömbösséget — de nem emberséget és er-
kölcsösséget — követelő ideológiájának szemszögéből Sztavrogin új fejlődési 
szakaszának ez a megnyilatkozása (Sz: „Nem akartam ölni f. . .]. K: „En azt 
hittem, meg akarja ölni [. . .]. "K: „Mindenki vigye a maga keresztjét, külön-
ben nincs érdem [. . .]." Sz: „Köpök én a maguk érdemére, én senkin nem kérem 
azt számon ! [. . .]". K: „Azt hittem, számonkéri — zárta le a dolgot szörnyen 
fagyosan Kirillov.") legfeljebb csalódást, a gesztusok félreolvasását, oppozíciót 
vált ki, s jó, ha nem haragot vagy sértődést. Amikor Kirillov e beszélgetés után 
nem fogadja el meghívását egy teára, Sztavrogin fel is teszi a bizonytalan kér-
dést: „Jó, de remélem, nem haragudott meg rám? — mondta Sztavrogin kezet 
nyújtva", amire Kirillov most már sértéssel felel, mely éppen úgy az elvárás 
megcsalattatásából ered, mint Satov pofonja: „Egyáltalán nem ! — tért vissza 
Kirillov, hogy kezet adjon. — Ha nekem könnyű elviselni a terhet, azért van, 
mert természetemből adódik, magának pedig lehet, hogy nehezebb, mert ilyen 
a természete. Nincs mit szégyenkeznie túlságosan, legfeljebb egy kicsit." 
Sztavrogin a teljes kommunikációképtelenségen túl azonnal megérzi szavaiban 
a sértés szándékát is, hiszen új álláspontja miatt nemcsak etikai kérdésekben 
kerültek távol egymástól, hanem a „teherviselés", keresztjük jellegét illetően is 



szembekerültek, pedig ugyanennek a beszélgetésnek az elején mintha megegyez-
tek volna, hogy mindketten hordják amaguk keresztjét, sőt keresik az alkalmat, 
hogy magukra vehessék azt. 

Csakhogy míg Kirillov ezzel érdemekre akar rászolgálni, Sztavrogin 
finnyás mindennemű — akár vallásos, akár ideológiai — „könyveléssel" szem-
ben, azaz ontológiai felismerésből teszi, amit tesz, nem eszmei elragadtatásból. 
Kirillov értetlenségére és sértésére adott válasz is innen fakad: „Tudom, hogy 
pitiáner jellem vagyok, de nem is tolakszom az erősek közé". — sérti vissza, 
nyilván Kirillov ideológiai fixa ideájára célozva, illetve talán számára tisztán 
ki sem hallhatóan arra a Verhovenszkijnek tet t kirillovi ígéretre, hogy hajlandó 
lesz az öngyilkosságra, amikor az az „ügy" szempontjából fontosnak tűnik. 
Kirillov viszontválasza ezek után már csak pökhendi lehet, amit azonban hite-
lessé tesz ez az összekoccanás, eltérő álláspontjuknak és létkoncepciójuknak 
tisztázódása a párbaj feszültségének légkörében. Kirillov szavaiból egyúttal 
a Sztavroginnal mint mesterrel való végleges leszámolás, a szakítás szándéka 
cseng ki: „Ne is tolakodjék; maga nem erős ember. Jöjjön majd teát inni." 
Az elbeszélő záró mondata valóban nem is lehet más ezek után, mint Sztavrogin 
lelkiállapotának summás meghatározása: „Nyikolaj Vszevolodovics erősen 
zavart állapotban tért be lakásába." 

Sztavrogin tehát semmiféle megértésre nem számíthat ú j valóság-
felfogását és -viszonyát illetően: Tanítványai bezárkóztak befejezetlen ideológiá-
juk páncélja mögé, ahonnan mindent kritikusan utasítanak el — nemcsak azt, 
ami nem üti meg az ő etikai mértéküket, hanem azt is, ami messze meghaladja 
azt. Nem jobb a helyzet a „hódolókat" illetően sem. Amikor Sztavrogin e rossz 
közérzetet hagyó beszélgetés után hazatér, meglátogatja Dasa. Ekkor (a Kiril-
lov val való beszélgetés hatására is) egyre jobban kezdi sejteni, hogy az odado-
bott pénzt Fegyka Katorzsnyik úgy is felfoghatja (különösen, ha beszámítja 
Verhovenszkij egyre világosabban kirajzolódó, felé irányúló agresszivitását), 
mint „foglaló"-t a gyilkosságra, s ezt mindjárt el is mondja Dásának. Azonban 
most is azt kell tapasztalnia, mint az előbb Kirillovnál, hogy gesztusait merőben 
félreértik, hogy nem azokra reagálnak, hanem a róla kialakított előítéletek fáty-
lán keresztül szemlélik minden megnyilvánulását, kijelentését. Miután Sztav-
rogin megosztja látogatójával sejtését, Dasa minden kétséget kizáróan a tud-
tára adja: Maga sem egészen biztos abban, hogy Sztavrogint „ördögei" ne tud-
nák belevonni felesége meggyilkolásába. Sztavrogin előbb nem hisz a fülének, 
majd mikor utolsó kétsége is eloszlik, felteszi a távozó Dásának a dühvel és 
megvetéssel odavetett utolsó, sértéssel egyenlő kérdést: ,,[. . .] ha elmennék 
a lebujba és azután hívnám, jönne a lebuj után is ? [. . .]" Ugyanez a gesztus ez, 
mint a Fegvkának odadobott pénz — az utálat és az elkeseredés gesztusa. 
A reménytelenségé, hogy partnerei közül bárki is meg tudná vagy meg akarná 
érteni gesztusaiban megnyilvánuló szándékait, megsejtené kérdéseiben meg-
fogalmazódó félelmeit, szavaiban kifejeződő keresését, tapogatózását. 

3. 

Dosztojevszkij tehát szellemi többlettel bíró főhősöket ábrázol regényei-
ben, s olyan szélsőséges intellektuális és etikai helyzetbe állítja őket, melyben 
a lét vállalása szükségszerű, de egyben lehetetlen is. Raszkolnyikov a végsőkig 
— a gyilkosságig, illetve az önfeladásig — igazságkereső; Miskin az önmanipu-
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lációig és a környezetére tet t delejező hatásig a hit embere; Sztavrogin az ide-
ológia-ellenességig konvenciókat tagadó és maximalista módon felelősséget 
vállaló; Ivan az emberi (illetve isteni, teremtői) felelősségre kérdezve a végsőkig 
lelkiismeretes. 

Sztavroginban olyan erős a hit az ontológiai lét természeti törvényeinek 
igazságában, hogy alapvetően ideológia-ellenesség, konvenció-ellenesség, sőt 
látszólag aktivitás-ellenesség határozza meg minden tettét. Verhovenszkij hez 
képest cselekvés-ellenes, Miskinhez mérve pedig nem hisz az egyén valóság-
alakító erejében. Részben ezért is „tréfálja meg" Verhovenszkij hiper-aktivi-
tásával, aki a „nincset" is tragikusan „vanná" változatatja anarchista elragad-
tatottságában. 

Dosztojevszkij Sztavrogint szellemi fejlődésének abban a fázisában ra-
gadja meg, amikor már — szemben Miskinnel — nem hisz az egyén kreativitá-
sában, különösen nem az ideológiai-, politikai-, s az intim létet alakító képessé-
gében (legalábbis az orosz viszonyok között nem). Ebből ered roppant ellent-
mondásos viszonya az orosz földalatti mozgalomhoz, illetve annak konkrét, 
a regényi szüzsében ábrázolt anarchista csoportjához. Tanítványaival, illetve 
hódolóival folytatott minden nyílt beszélgetése, illetve dialógusai és ütközései 
Verhovenszkijjel egyaránt azt mutatják, hogy már csak a személyes emberség-
ben, a kapcsolatok és viszonyok totális erkölcsi nyitottságában és emberi szi-
gorában bízik. Mintha csak maga járta volna végig Miskin út ját , a hit illúzióját 
a teljes kiábrándulásig, s most már szinte arisztokratikus gőggel és hidegséggel 
utasít vissza minden — akár ideológiai, akár utópisztikus, akár intim természetű 
— illúziót, vágyálmot, önáltatást, Verhovenszkijét és a tanítványaiét egyaránt. 

Ezzel magyarázható, hogy Sztavrogin ,,hit- vagy nem hitvallásuk" ér-
vényességének szemszögéből ítéli meg Kirillovot és Satovot is, s hogy mind-
annyiszor olyan nehezen tudja tudomásul venni, hogy tanítványain — illetve 
Verhovenszkij en vagy pl. Fegyán — mégis eluralkodott az illúziókergetés. Ha 
cselekvés-alternatívákban gondolkodik, mindig végletes cselekvésformákhoz 
nyúl (még az önkéntelen gesztusok szintjén is). S ha pedig a cselekvés vissza-
fojt ása szándékaival ellentétes gesztusokat szül, ezek ugyanezt a végletességet 
mutatják. Ilyen a Fegykának odadobott pénz, vagy a félkegyelmű Lebjadkina 
iránti elnéző gesztusa, hogy ti. valóban feleségül veszi; Satov pofonjának eltű-
rése, de ezzel magyarázható Lebjadkinával. Lizával és Dásával a regényidő 
alatti viselkedése. Személyiségének ugyanebből, a legényi cselekményből ki-
olvasható etikai maximaiizmusából fakad szinte minden tulajdonképpeni aktív 
megmozdulása: Kirillov kijózanításának kísérlete, Satov figyelmeztetése, utolsó 
próbálkozása, hogy Lebjadkinát a realitásokra ébressze, hogy Lizavetát segít-
ségül hívja, hogy Verhovenszkijt — akár fenyegetéssel is — eltérítse a kalan-
dorságtól, s végül, amikor már minden aktivitása hiábavalónak bizonyul, 
hideg fejjel végiggondolt öngyilkossági terve is, egy röpirat-értékű önvallomás 
hátrahagyásával, melyben jellemének legsötétebb vonásait nagyítja fel — 
mélységesen hallgatva mindazokról az erőfeszítésekről, amelyeket harmadik 
fejlődési periódusában, a tulajdonképpeni regényi időben véghezvitt. Ezzel az 
öngyilkossággal mint az aktivitás szélsőges formájával valóban el kellett, ér-
nie — függetlenül az események általa már nem ismert kimenetelétől — Verho-
venszkij akciójának meghiúsulását. Sztavrogin e tekintetben igazán tragikus 
hős — ám modern regénybe, nem pedig tragédiába illő tragikus hős —, akinek 
az aktivitása azért követel ekkora árat — öngyilkosságot —, mert a regényi 
idő előtt megtett intellektuális fejlődés és biográfiai útja már bizonyította 



számára a romantikus, démonikus szellemi útkeresés és életvitel csődjét, illetve 
a regényidő kimerítette az ideológiai és pragmatikus kiutak perspektíváját, te-
hát nem indulhat semmilyen irányban. 

Sztavrogin közéleti biográfiája nagyon közel áll az orosz irodalomban jól 
ismert anyegini, pecsorini modellhez. Sőt később, a Szelíd teremtésben egy 
uzsorássá vált katonatiszt közéleti pályájában Dosztojevszkij csaknem meg-
ismétli azt, ami Sztavrogin életében is elindította a tragédiát (ti. mindkét hőst 
lefokozzák és „száműzik" a városból). 

Sztavrogin cselekvés-ellenessége persze Verhovenszkij és a tanítványok, 
tehát mások felgyorsult cselekvésének kényszerű szemléléséből fakad, tehát 
ugyanolyan eredetű, mint Miskiné. Dosztojevszkij nagyregényeinek hőseit 
tehát voltaképpen „csak" az különbözteti meg, hogy miért vagy miért nem 
cselekszenek. Ivan azért mondja el újra meg újra szabadság-teóriáját, mert 
emberi közegre van szükség, hogy megbizonyosodhasson hipotéziseinek helyt-
állóságában. Ivannak jobban szüksége van Miuszovra, Zoszimára, Szmergya-
kovra vagy Aljosára, Mityára vagy Fjodor Karamazovra, mint azoknak rá. 
Ahogy az Inkvizítornak is nagyobb szüksége van Krisztusra (anélkül, hogy 
ezzel az Inkvizítort Ivánnál akarnánk azonosítani, szócsövévé, alteregójává 
változtatni). Ivan poémájában éppen azt fejtegeti, hogy egy ilyen tökéletesített, 
s ugyanakkor a kinti orosz világhoz olyannyira hasonló, szintén despotikusán 
berendezett állam, mint amilyen az Inkvizítoré, mennyire természetesen szüli 
a legjobb emberi erők és indulatok ellenállását, az eretnekeket meg a Krisztu-
sokat. Ivan csak akkor hihet az életbenmaradás jogában és az individuum 
szabadságjogában, ha az az emberi természet pozitív kibontakozásának pers-
pektíváját is jelenti. Aljosa tisztasága és naivitása az ő szemében a jövő szem-
pontjából ígéretes és jogos; Szmergyakov, Mitya vagy az apja szabadság-értel-
mezése csak saját hipotézisének bizonytalanságaira vet fényt, mint ahogy 
Miuszov vagy a bírák ítéletei és filozófiája az elméleti gondolkodás tehetetlen-
ségét bizonyítja számára. Ha a lét végső kérdéseinek a perspektíváját tekintjük, 
Ivan minden szabadsággal kapcsolatos kérdésfeltevése az emberi felelősség 
problémájába ütközik, s bármely oldalról közelítsen is a kérdéshez, számára az 
összekötő híd mindig az emberi lelkiismeret. Csakis ez a maximalista lelkiis-
meretesség okozhatja tudathasadását. Ivan mind elméletileg, mind pragmati-
kusan hibáztatja önmagát döntése miatt, de annak a következményeit nem 
sejthette előre, tehát igazából felelőssége is kérdéses e következményekért. 
(Dosztojevszkijnél így tér vissza a Hasonmás-probléma, de most már magasabb 
céllal, fausti mértékkel, dantei igazságérzettel.) 

Sztavrogin bármennyire is Miskinhez hasonló helyzetben van — amennyi-
ben mindkettőjük körül feltartóztathatatlan mozgás indul el —, mégis, mintha 
igazában Ivánhoz állna közelebb. Ivan ugyan csak apja halála után tudja 
elindítani a dolgok menetét befolyásoló igazi aktivitását, míg Sztavrogin már 
az események bekövetkezte előtt a cselekvés útjára léphetne. Es belőle nem is 
hiányoznék a készség a beavatkozásért való teljes felelősségvállalásra, ha az 
események ezáltal megállíthatók lennének. Sztavroginban még annyi elméleti 
vagy etikai közömbösség, illetve elvakultság sincsen, mint Raszlonyikovban, 
aki félreismerve Szvidrigajlovot és ellene cselekedve — a maga és a Dunya 
ügye ellen is cselekszik. De annyi sem, amennyi Ivanban van, aki egy ponton 
valóban lemond a Mityáért való felelősségvállalásról — hiszen ha Mitya apa-
gyilkossága valóban lehetséges lenne, akkor valóban lehetetlen volna a testven 
felelősségvállalás, azaz Ivan nem áldozhatná egész életét Mitya megmentésere. 
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Mármost, Dosztojevszkij zsenialitása éppen abban áll, hogy bár Ivannak 
e vonatkozásban tökéletesen igaza van, ez mégsem menti fel őt a felelősség alól, 
az alól az analitikus szellemi erőfeszítés alól, amely olyannyira jellemző Sztav-
roginra is, s amely meg is súgja neki, hogy honnan várható az igazi veszély. 
(Még ha minden esetben el is késik, vagy nem bizonyul elég hatásosnak a 
sztavrogini ellenlépés.) Nagy különbség van a két alak között atekintetben, 
hogy Sztavrogin számára még vitathatatlan és megkérdőjelezhetetlen az emberi 
felelősség, míg Ivan már e felelősség határait feszegeti: vállalhatóságát a sze-
mélyiség lelkiismereti szabadsága mellett, illetve vállalhatatlanságát az ember 
ontológiai létének objektív társadalmi és történelmi feltételei között. 

4. 

Sztavrogin regény-előtti eszméi nem egzisztenciális kényszerhelyzetben 
fogantak, hanem intellektuális szituációjának termékei voltak. Mihelyt egzisz-
tenciális kényszerhelyzetbe kerül a regényi időben, kiderül ezen eszmék vészes 
elvontsága. A sztavrogini sorstörténet, illetve a többi alak sorstörténete éles 
megvilágításba helyezi őket, kirajzolva, miben áll igazuk vagy eszméik elhibá-
zottsága. Az isten —ember (Satov) és az ember —isten (Kirillov) koncepció 
életrevalóságát a regény nem az elméleti gondolkodás felől, hanem valóságos 
emberi kényszerszituációban bizonyítja pro vagy kontra. (Hasonló, egymást 
kölcsönösen elmélyítő egymásra rímelést láthatunk majd Csehov drámáiban is: 
Ranyevszkaja, Mása vagy Ványa bácsi sorstörténetének lényegi mozzanatai 
mintegy „megemelik", elmélyítik a többi alak létproblémáját.) Sztavrogin 
ellen-cselekvései a regényben egyre feltáróbban rímelnek a Verhovenszkij, 
Kirillov, illetve Satov aktivitásában megnyilvánuló pragmatikus, illetve ide-
ologikus cselekvési koncepciókra, miközben egyre jobban rávilágítanak azok 
gyengéjére, absztrakt-ideológiai vagy absztrakt-moralista voltára. Sztavrogin 
öngyilkosságában mintegy korrigálódik a verhovenszkiji aktivitás-eszme, amely 
itt a létalakítás valódi felvállalásává válik, az isten —ember satovi eszménye, 
ideológiai vágyképe pedig, vagy a kirillovi ember —isten eszme, a felelősség- és 
áldozatvállalás etikai szükségletévé. Ez a rímelési mód nem azonos szintagmák 
intenzív vagy gyakori ismétlődése folytán jön tehát létre; a rímelő eset, gesztus 
történés más-más szintagmából és jelsorból építkezik és mutat egymásra. A re-
gény cselekménye ebből a szempontból e rímelés által megvalósított „helyre-
igazításnak", a törekvésekben megnyilvánuló koncepciók kontrollálásának is 
felfogható. Ebben, ti. a túlzott aktivitásnak és a lét bonyolultságát leegyszerű-
sítő ideológiának „élő élettel" való szembesítésében leli magyarázatát az, hogy 
a sztavrogini új eszmének nincs ideologikus, csak j^ragmatikus, illetve pszicholó-
giai formája. 

Mindhárom másodhős eszméje életrevalóságának próbája a cselekvés 
volna, ám mindhároman végig fenntartják azt az illúziót, hogy Sztavrogin 
zászlóvá emelése, illetve önkéntes szerepvállalása lesz majd igazából az eszme, 
illetve a gyakorlati törekvés igazolója, sőt már kipróbálhatóságának záloga is. 
Sztavrogin ellenállása számukra ezért felfoghatatlan, sőt hihetetlen, cselekvés-
sora az ő törekvéseik felől ezért nem látható be egységes egészként, s az elbe-
szélő kompetencia-hiánya következtében az olvasó számára is csak öngyilkos-
sága felől válik majd teljes mértékben beláthatóvá. Az öngyilkosságban csúcso-
sodik ki Sztavrogin korábbi cselekvéssorának értelme, szintagmatikája: most 



már nem ideológiai, hanem egzisztenciális kényszerként ő valósítja meg mind-
azt, amit a tanítványok ideológiai törekvéseik vakbuzgalmában csak létellene-
sen tudtak véghezvinni, mely által eredeti eszméjüket is elferdítették. 

A regényben azok a létfeltételek rajzolódnak ki előttünk, amelyek vilá-
gossá teszik, hogy Sztavrogin a ,,zászló-szerepet" egyik esetben sem vállalhatná 
annak veszélye nélkül, hogy ezáltal meg ne kellene tagadnia a lét generikus 
érdekeit, holott új eszméje éppen e generikus érdekek védelme, érvényesítése, 
a mindennapok gyakorlatában. Sztavroginban Dosztojevszkij valóban olyan 
hőst teremtett, akiben mind pszichikai tartalékait, mind egzisztenciáis szituá-
cióját illetően olyan többlet halmozódott fel, amely képessé teszi arra, hogy 
odafigyeljen a kívülről jövő elvárásokra, de azokra a valóságos lehetőségekre is, 
amelyektől az eszmék és törekvések megvalósíthatósága függ. 

Ez a többlet látszólag csak negatív eredményt szül (jóllehet Sztavrogin 
ellenállása az egyoldalú ideológiák, illetve a rosszirányú pragmatikus — verho-
venszkiji — cselekvéssor ellen, egészen az öngyilkosságig, végül is pozitív ered-
mény, bármennyire negatívnak látszik is az elbeszélő és az alakok felől). Nem 
Sztavrogin a bűnös, ő a szenvedő alany, ám egyáltalán nem mások vagy önma-
ga áldozata, hanem a regény — az újkori tragédia — tragikus hőse. Az újkor 
tragikuma fejeződik ki mind végiggondolt és mértéktartó aktivitásában, mind 
túlzott, de jogos aktivitás-ellenességében. Ideológiai vagy cselekvési aktivitá-
suk öncélúságának fogságában a másodhősök számára felfoghatatlan marad a 
létnek éppen az a hétköznapokban megragadható eszméje, amely a léttörvény 
szüntelen faggatásának eredményeként Sztavrogin előtt egyre mélyebben és 
egyre tragikusabb visszavonhatatlansággal nyílik meg. Azt a tanítványok és 
Verhovenszkij is érzi, hogy a válasz mindegyikük számára a sztavrogini maga-
tartásban és cselekvésben ölthetne formát — ezért is sürgetik a vezér-szerep 
elfogadtatását, amely az ő törekvéseiket igazolná. Mint ahogy ez az igazi oka 
Sztavrogin istenítésének is, mindössze magyarázatuk e szükségletet illetően 
már szubjektív, nem adekvát: vagy azáltal létellenes, hogy az eszméhez igazí-
taná a létet (Kirillov, Satov), vagy ellenkezőleg, azáltal, hogy az eszmét a sivár 
és konkrét natúrához alacsonyítaná le (Verhovenszkij). Sztavrogin viszont 
cselekvéssorával, egész magatartásával mindkét törekvés talmiságát bizonyít-
ja: ő a próbakő, amelyen sorra széttörnek ezek a koncepciók, kiderül a gyenge-
ségük. 

Sztavrogin olyan Faust tehát, aki az ,,élő életre", a lét öntörvényeire 
kérdezve szembesíti a maga és a mások törekvéseit s mefisztói csábításait, 
anélkül, hogy a regényi időben végigjárná velük tévedésük útvesztőit. Sztavro-
gin igen világos és tiszta létérzékkel bír, ellenálló és elemző képessége révén éri 
el a megbizonyosodást. Fausttól eltérően, Sztavrogint Mefisztói sosem tudják 
kalandra bírni, ezt érzik is, s így mindig csak a vezér szerepét ajánlják neki. 
Bárhogyan is romantizálják törekvéseiket, melyeknek szekerébe szeretnék 
befogni őt; érzik benne azt a biztonságot, amely egyikőjükben sincsen meg, 
mégoly intenzív elragadtatottságuk ellenére sem. 

Ha olvasóként nem látnánk, hogy Sztavroginban az ember külső-belső 
mozgásának, cselekvőképességének ontológiai hitele iránti érzékenység dolgo-
zik a legerősebben, akkor csupán véletlen sornak kellene minősítenünk (mint 
teszik a hősök és részben az elbeszélő), vagy jobb híján a betegség, a pszichikai 
állapot terhére kellene írnunk (ahogy egyébként az elbeszélő teszi is) mind a 
fülbeharapást, mind az orránál fogva vezetést, mind pedig az előtörténet skan-
dallumokat kiváltó gesztusait. Ugyanígy értelmezhetetlen volna a Maria 



Tyimofejevnával való házassság, majd nyilvánosságra hozatalának szándéka, 
a Satovnak és Kirillovnak egy időben elmondott két ellentétes eszme, a Gaga-
novval való ,,párbaj", Fegvkával való viselkedése, a proklamáció, illetve Tyi-
honnal való találkozása és vallomása, s végül, az öngyilkosság gondolata, ha a 
pletykaszintű szóbeszédben s az elbeszélő vélekedésében mindannyiszor nem 
jelenne meg egy-egy „eligazító" mondat vagy kifejezés, amely arra utal, hogy 
ezek az ellentmondásosnak tetsző gesztusok (e regényi idő előtt és alatt egy-
aránt) mindannyiszor a lét mozgására való rákérdezésből fakadtak, vagy éppen 
e mozgásra felelő válaszreakciókként jelentkeztek, amelyeket egyébként az 
események utólag mindannyiszor igazoltak. Igaz ugyan, hogy mind a hősök, 
mind az elbeszélő (mint alak) számára is csak utólag, s így nem csodálható 
értetlenségük, amivel az adott időben ezeket a gesztusokat fogadták. Ez az idő-
aszinkronitás nemcsak Sztavrogin intellektuális felkészültségéből és pszichikai 
adottságaiból, sokkal inkább speciális helyzetéből fakad, amely egyre világo-
sabb felismerésekre készteti, a cselekvés-szituáció teljes hiányára ébreszti rá 
tanítványait, hódolóit. Sztavrogin ideológiai vákuumállapotot érzékel ott — és 
helyesen — , ahol tanítványai még mindig ideológiai koncepciókban vélik meg-
találni a megoldást, és — joggal — kalandorságra serkentő körülmények csap-
dáit gyanítja ott, ahol Verhovenszkij mozgalmi perspektívát vél felfedezni. 

A sztavrogini tett-szituáció tehát éppen az ellenkezője annak a cselekvés-
kényszer-szituációnak, amely még Raszkolnyikon és Miskin aktivitását is 
inspirálta. Egyfelől az ideológia-építés lehetőségének a hiánya, másfelől egy 
ideológiai alapú cselekvéssor katasztrófába torkolló perspektívája az, amit 
Sztavrogin egyre világosabban érzékel. A regényben férfi és női szálon egyaránt 
az váltja ki a tragédiát — Sztavrogint is ezzel rántják magukkal —, hogy 
mindnyájan még mindig cselekvéskényszer-szituációt érzékelnek, hiába pró-
bálja Sztavrogin önáltatásuk tényére ráébreszteni őket, hiába figyelmeztet a 
katasztrofális következményekre. 

Sztavrogin mint fausti típusú alak tehát mintegy sajátos Mefisztó-sereg-
gel van körülvéve (két tanítványával és Verhovenszkijjel, valamint Maria 
Tyimofejevnával és másik két „hódolójával", Lizavetával és Dásával).* Ezek 
a Mefisztó-figurák annyiban különböznek egymástól, hogy mivel és hogyan 
áltatják magukat. Kirillov és Satov régi eszméit kérik számon Sztavroginon, 
azon a jogon, hogy mit jelentettek és mit jelentenek most is számukra ezek az 
eszmék; Verhovenszkij viszont azt képzeli, most fog majd olyat tenni, ami 
Sztavrogin előtt a legfőbb jónak minősül majd, amennyiben hajlandó elfogadni 
a vezér-szerepet. Kirillov Sztavrogin gyengeségével, Satov az eszmék elárulásá-
val, Verhovenszkij önérdekének fel nem ismerésével magyarázza Sztavrogin 
tartózkodását és ellenállását. Míg a tanítványok vádolják és kritikusan viszo-
nyúinak hozzá, Verhovenszkij „érdekeire" próbálja őt ráébreszteni újabb és 
újabb szituációk megrendezésével. Verhovenszkij ezért állandóan a maga elkép-
zeléseit, valóságértelmezését magyarázza neki, újra és újra próbára téve Sztav-
rogin figyelmét és tűrőképességét, annak reményében, hogy — akarva, nem 
akarva — végül majdcsak beadja a derekát, és elvállalja a vezérséget. 

* A kettő-j-egy-es építkezés tuda tos voltát a pá rhuzamok nyomatékos í t j ák : Satov 
és Dasa — egyfelől, Kirillov és Lizaveta — másfelől rokon jellemek; az elsőét rokonsági 
fokkal , a másodikét Sz tyepan Trofimovieesal való közelségükkel érzékelteti az író; 
Verhovenszki j és Mar j a Ty imofe jevná t viszont Sztavroginra u ta l t ságuk és így elvárásuk 
és ügyük „k iszo lgá l ta to t t " volta von ja pá rhuzamba . 



Hasonló felépítés figyelhető meg a női Mefisztó-típusok esetében is. Liza 
egy arisztokratikus kirillovi ideállal, Dása egy satovi népszolgálat eszmével 
kecsegteti, míg Marija Tyimofejevna — Verhovenszkijhez hasonlóan — mint-
egy Sztavroginnak magyarázza Sztavrogint: nem az érdekli, kicsoda őés milyen, 
hanem hogy milyennek kellene lennie, tudniillik „sólyomnak", „hercegnek", 
vagyis romantikus, démonikus ideálnak. Ahogy Verhovenszkij, ő sem törődik 
azzal, hogy éppen olyannak szeretné Sztavrogint látni, amilyen az a legkevésbé 
sem lehet és a legkevésbé sem akar lenni. Csak míg Verhovenszkij Sztavrogin 
hiúságában, illetve a maga lelkiismeretnélküliségében bízik, addig Maria Tyi-
mofejevna minden törekvését tudat alatti elragadtatottsága motiválja. Tehát 
Verhovenszkij tudatosan rendezi meg a katasztrófákat eredményező szituáció-
kat, míg Maria Tyimofejevna Sztavrogin pletyka-szinten kirajzolódó portréjá-
nak vonásait ferdíti tovább és szállítja le a verhovenszkiji szintre („önjelölt", 
„Grisa Otrepjev"), s ezzel még tovább mélyíti a krízis-szituációt és növeli 
Sztavrogin kilátástalan helyzetét. 

A három férfi és három női Mefisztó egyébként szociológiailag is pregnán-
san kirajzolódó viselkedés-tipológiát modellál párhuzamosan: a nagypolgárt 
Lizaveta, arisztokratikus ideológiáját pedig Kirillov; a népi-plebejus áldozat-
készséget Dása, az orosz népszolgálat eszméjét pedig Satov; a városi kispolgári 
rétegek gyökértelen romantikus szemléletét Maria Tyimofejevna, a kispolgári 
anarchizmust, etikai nihilizmust Verhovenszkij. 

Ezek a szemléleti és eszménykorlátok, meghatározottságok egyébként is 
mindig fontos szerepet játszanak a dosztojevszkiji regények másodfiguráinak 
cselekménybeli funkcióját illetően. így van ez a Bún és bűnhődéshen és A fél-
kegyelmuben is. A tanítványok, Verhovenszkij és a három női szereplő mint 
Mefisztó-szerepet betöltő figurák mindannyian a sztavrogini eszme korlátok 
közé szorítására törekszenek, míg Sztavrogin velük való kontaktusában végig 
nyitott akar és nyitott tud maradni. Ennek oka, hogy míg azokat tulajdonkép-
peni gyakorlati vagy ideológiai érdekük mozgatja, Sztavrogin sem rájuk, sem 
önmagára sosem tud úgy odafigyelni, hogy külső-belső tetteit ne a lét igazi 
lehetőségei, perspektívái irányítsák. Nevezhetjük ezt egzisztenciális, intellek-
tuális vagy éppen erkölcsi és pszichológiai túlérzékenységnek, ami az adott 
szituációban sokszor önmaga vagy saját Mefisztói elleni kegyetlenségbe, hideg-
ségbe, racionális gesztusba fordul, de végül is mindig jogosnak bizonyul, igazoló-
dik. Tulajdonképpen még a halál sem sajátít ja ki magának Sztavrogint, ellen-
kezőleg: kiteljesíti alakját, tetteinek igazi irányára eszméltet, magatartásának 
végig egyértelmű okaira világít, végleg leleplezi Mefisztóinak illúzióit. A regény-
ben Maria Tyimofejevnát és Verhovenszkijt kivéve a többi Mefisztó-figura az 
utolsó pillanatban rádöbben saját eszméjének, koncepciójának talmiságára és 
megsejti Sztavrogin törekvéseinek igazát, érvényét. 


