
végbe. Ha születésük időpontját, írói-költői előéletüket, biográfiájuk lényeges ada
tait nézzük: a hasonló vagy éppen megegyező tények még inkább bizonyító erejűek. 
Más adatok is igazolják az indulás tempókülönbsége mögött rejtező rokonságot. 
Galgóczi írásai már az 52-es év folyóirataiban is szerepeltek. Készen állt Sánta Sokan 
voltunk)ü, Emberavatása.', Szabó István pedig szintén rótta már akkor egy iskolás
füzetbe remekbe sikerült első elbeszéléseit. Pár éves késésük tehát nem a próza nehe
zebb érdeklődésével, hanem merőben külső okokkal, a dogmatizmus kultúrpolitiká
jával magyarázható, mely hivatkozott ugyan a magyar prózai örökség értékeire, mint 
a szocialista realizmus egyik alaptényezőjére, a gyakorlatban azonban mégsem engedte 
érvényesülni ezeket, főleg mert e próza más — hitelesebb — képet mutatott a kora
beli valóságról, mint ezt a sematizmus „szépségideálja” előírta. Ezen a gyötrelmes 
konfliktuson csak a költészet tudott a maga sajátos jelzéseivel felülkerekedni. Mihelyt 
lehetett, a próza nyomban követte, a prózánál is nagyobb késéssel, az új magyar 
dráma, legvégül pedig, a 60-as évek tüneményes „rekapitulációival” az új magyar

KI RÁLY G Y U L A

Az orosz é le t a lap k é rd ésén ek

Dosztojevszkij 40-es években írt regényeit a kutatók többnyire a nagy regények elő
készületeként vizsgálják; elfelejtkeznek arról, hogy egy shakespeare-i nagyságrendű 
művész színre lépéséről van szó. Arról, hogy Dosztojevszkij korai regényei ugyanolyan 
határt jelentenek az orosz irodalomban, mint a Candide, a Nouvelle Heloïse, a Werther 
a nyugat-európaiban. Belinszkij az első benyomás frisseségében még tárgyilagosan 
tudta Dosztojevszkij tehetségének ezt a mélységét, eredetiségét és jelentőségét felis
merni. A Peterburgszkij Szbornyikról szóló cikkében írta a kritikus: . .  Debütálás
nak a Szegény emberek — és közvetlenül utána A hasonmás — rendkívüli művek, az 
orosz írók közül így még senki sem indult.” Még később Annyenkovval történt be
szélgetésében pedig azt mondja: Dosztojevszkij Szegény emberek és A hasonmás c. 
regényei valóban az orosz regény új irányvonalának, a szociális-pszichológiai regény
nek kezdetét jelentik.

Szakítva egyúttal a XIX. század 20-as, 30-as éveinek nemesi hőst ábrázoló irodalmi 
tradíciójával, Dosztojevszkij teljes alkotó figyelmét a kisember sorsának és tudatának 
szenteli. A „szegény emberek” sorsában is sikerül az írónak annyi jelentőst felszínre 
hozni szociális, filozófiai és pszichológiai síkon, hogy az 6 sorsuk sem bizonyul 
kevésbé regényszerűnek Puskin és Lermontov nemesi regényhőseinél.

Dosztojevszkij Puskin és Lermontov novelláiból kiindulva a „szegény kishivatal- 
nokokról” szóló elbeszéléseiben csak érinti azokat a szociális filozófiai és erkölcsi 
problémákat, amelyek a dosztojevszkiji regényvilágban a társadalmi berendezkedés 
alapjairól egészében szóló, nagy, korszerű regénytémává bontakoznak.

film.

— Dosztojevszkij születésének 150. évfordulójára —
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Ennélfogva a középrétegből származó hősök sorsának tipikus sajátosságai Dosz
tojevszkijnél nemcsak az ábrázolás tárgyát képezik, hanem regényeinek cselekmény
alakító, kompozíciós elvét is. Ezeknek a rétegeknek tudati mozgása, sajátosságai, 
mindennapi életük apróságai nemcsak a regény tartalmában jutottak kifejezésre, 
hanem formájában is. Bennük látta meg az író-utópista a nemzeti élet alapvető kol- 
líziójának és az új idők tragikus emberi sorsának szimptómáit.

Igaz, hogy Puskin, Gogol, Lermontov utolsó alkotóperiódusának műveiben fel
tűnnek a középréteg képviselői, egyes esetekben már a plebejusfigurák is. Mégis, mű
veik koncepciójában a „kisember” tragédiája még korántsem úgy tudatosul, mint ami
ben tetten érhető a kor életének lényege, az orosz és európai közélet szociális jelen
tősége. Ezért nincs is olyan szerepe, mint volt a kor alapkonfliktusának feltárásában a 
„kisember” tragédiájának a nyugat-európai irodalomban, vagy a nemesi hős tragédiá
jának az orosz regényben. Dosztojevszkij „kispolgári hőse” viszont szociális helyzeté
nek megfelelően nem kevésbé mélyen hordja sorsában és tudatában a 40-es évek orosz 
életének lényegbevágó konfliktusait, mint Puskin és Lermontov nemesi hősei, a „feles
leges emberek”. Ebben az összefüggésben fontos az is, hogy Dosztojevszkij munkás
sága, orosz irodalmi elődeitől eltérően, regénnyel indul. És egész írói tevékenysége 
alatt hű marad a választott műfajhoz. Dosztojevszkij, a leendő regényító, új iro
dalmi szituációban lép az irodalomba. Azután, hogy a lírikus Puskin — élete végén — 
a próza, az elbeszélés és a regény felé fordul; hogy Gogol elbeszéléseket és drámákat 
ír, hogy a H olt le lk e k e t  találóan „poémának” nevezi; hogy Lermontov is több ízben 
hozzáfogott a regényíráshoz: 1833 —34-ben történelmi regényen, a V agyim on  dol
gozik, 1836-ban a korabeli életből merített K nyagina  L u g o v szk a ja  c. regényén, 1841- 
ben pedig megjelenik első befejezett regénye, a K orunk hőse.

Dosztojevszkij volt tehát az az író, aki életművével fordulatot vitt végbe az orosz 
„polgári regényben”. Eladdig a nemesi intelligencia sorsa állt a regény tematikai 
centrumában, ő a demokratikus rétegek sorsára jellemző kérdéseket állított helyébe. 
Ugyanakkor zseniális tehetsége folytán ezt a témát azon a szinten indította el, melyre 
Puskin, Lermontov, Gogol személyében már fölért az orosz próza; és nem is kisebb 
irodalmi ambícióval fogott hozzá, mint Goethe, Rousseau, Dickens, Balzac vagy 
Stendhal.

A „szegény ember” jellemének addigi felfogásával szakítva, Dosztojevszkij ugyan
akkor a „kisember” sorsának a nemzet szociális életében betöltött jelentőségéről 
vallott addigi koncepciókkal is szakít. És nyomában a kisemberábrázolás addigi 
koncepciójával is. Ezért illeszkednek bele olyan könnyen és természetesen elődei 
formaelemei eredeti alkotóművészetébe. Ez is érthető, hiszen amíg Puskinnál és 
Gogolnál a „kisember” még csak novella és elbeszéléshős volt, regényeik már más 
művészi megismerő érdeklődést tükröztek vissza.

Dosztojevszkij első regénye tematikusán tehát kapcsolódik Puskin és Gogol el
beszéléseinek „kisember”-ábrázolásához. A „szegény embert” is ők fedezték fel az 
orosz irodalom számára. Megmutatták, hogy a „szegény ember” is méltó az ember 
névre, sőt etikailag magasabb rendű a felső osztályok képviselőinél. Benne megvan 
az a többlet, amit a kor hiányol a nemzeti hősből. Puskin és Gogol ezzel a „szegény 
emberek” iránt fejezték ki együttérzésüket, humánusabb magatartásra hívták fel a 
nemesi társadalmat.

Dosztojevszkij már első regényében továbbviszi azt a gondolatot, hogy ez a típus
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egyre tudatosabban eszmél jogfosztott, tragikus helyzetére, és hogy társadalmi helyé
ről nem kevesebbet töpreng, mint korábban a nemesi hős. A középréteg önsorsának 
felismerése, tehát ez a töprengés lesz majd a dosztojevszkiji regények ún. középpontjá
nak második, tematikus vonala. (Ez az ún. antiszüzsé, „ellencselekmény”, a „tudat” 
úgynevezett „kalandja” .)

Már maga az a tény is elegendő ahhoz, hogy a tradicionális hős megjelenésének új 
form áit kérjük számon a dosztojevszkiji regénytől, regényei struktúrájának eredetisé
gét, különböző oldalainak sajátosságát kutassuk, és feltárjuk az eredetiség forrását a 
40-es évek orosz társadalmának és társadalmi gondolkozásának strukturális válto
zásaiban. Hogy éppen arra irányítsuk a figyelmet, amiben Dosztojevszkij valóban 
továbbjut kortársainál, mondván, hogy a „szegény ember” a társadalmi életben egy 
önmagáról, szociális igényeiről mind erősebben hírt adó réteg képviselője, s így már 
nem az iránta érzett szánalom és a vele való együttérzés a kor adekvát viszonya 
hozzá.

Az irói attitűd funkcióváltozása az orosz prózában

Ugyanakkor megváltozik a „kisember”-hős funkciója és értelme az elbeszélésben. 
Amíg a kisember-hős csak az írói-olvasói együttérzés „objektuma” volt, addig leg
főbb eszmei-esztétikai funkciója abban állt, hogy egy humánus érzelmi-intellek
tuális magatartást közvetített. Ezt a szerző burkolt vagy nyílt „lírai kitérőivel” maga 
is elősegítette. Dosztojevszkijnél a humánus együttérzést A hasonmás-ban összművi 
esztétikai élmény helyett részesztétikai élmény biztosítja: a vallomás, a hős önsorsát 
totálisan átélni tudás. A hősök a dosztojevszkiji koncepcióban ui. maguk eszmél
nek rá szánalmas helyzetükre, jogaik, emberi méltóságuk megőrzésének elkerülhe
tetlenségére. Ez alkotja gondolataik, élményeik tárgyát, patologikus állapotuknak is 
ez az oka. A nem nemesi szegény réteg életének e problémái az olvasóban az élet 
általános szimptómájaként, a negyvenes évek orosz társadalma egész demokrati
kus többségének problémájaként tudatosodnak. Dosztojevszkijt világfelfogásának és 
személyes tapasztalatainak karaktere arra sarkallja, hogy az ilyen típusok sorsa 
kapcsán tegye az orosz polgári fejlődés legaktuálisabb problémáit egy új regény
koncepció belső struktúrájává, mert az ezekből a rétegekből kialakult típusok reagál
nak a társadalmilag legérzékenyebben az új orosz és európai polgárosodás szociális 
bajaira. így tehát ők az új kor igazi „hősei” . Egy ilyen írói szemléletből kibontakozó 
regén y struktúra mármost lehetővé teszi az író számára élete szociális jellegzetességei
ből adódóan, hogy az emberi sors tragikumát ne csak ott láttassa, ahol a hős azt 
képes is látni. De még csak nem is ott, ahol Dosztojevszkij elődei, Puskin, Gogol és 
Lermontov látták. Hanem a Miklós-kor orosz élete osztály- és kasztberendezkedésé
nek legmélyebb szociális struktúrájában, magában a feudális osztályberen dezkedésben.

Dosztojevszkij tehát elődeit nem abban múlta felül, hogy eltávolodott azok realiz
musától. Ellenkezőleg, a realista visszatükrözés elveit csak tovább mélyítette. Lemon
dott ugyan a nemesi hős ábrázolásáról, ám ez korántsem szállította le az általa fel
vetett problémák színvonalát. Ellenkezőleg: a kisember jellemét regényien értelmezve 
regényeiben az orosz nemzeti élet és a kor, a század legégetőbb és legegyetemesebb 
szociális, pszichológiai, erkölcsi és etikai problémáinak európaibb és világirodalmibb 
igényű beállítását tudta biztosítani.
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Az elbeszélői funkció átvándorlása a hőshöz, s a szerzői attitűdnek az epikai 
konstrukció belső formáiban való kifejeződése a dosztojevszkiji regénypoétikában 
— szintén ennek a folyamatnak következménye.

Ennek a regény-felfogásnak tehát a lényege nem a hőssel való együttérzés volt, 
hanem a hős öntudatának és sorscselekményének művészi dialektikájú feltárása; 
a társadalom szociális struktúrájának tipikusan középrétegi sorsokban való esztéti
kai megjelenítése, ennek tudati kifejeződése és a pszichikus következmények, és a 
demokratikus alsó rétegekből származó ember személyiséggé válása. Eszmei érdek
lődését és esztétikai céljait illetően Dosztojevszkij az emberi társadalom berendezke
désének — elődeihez képest — mélyebb ,,titkai”-t feszegeti. Ezt a művészi célt írói 
módszerében több jellegzetes szerkezeti elem szolgálja, pl. az az írói képesség, hogy 
„bele tudott bújni (Bjelinszkij kifejezése) egy tőle teljesen idegen lény bőrébe”, hogy a 
hőst (vagy a hőshöz szociálisan közel álló szereplőket, hiszen a korai Dosztojevszkij
nél a mesélő gyakran a mű szereplője is) nemcsak a cselekmény elmondására, hanem 
az elbeszéltek értékelésére is felhasználta. Továbbá, hogy pl. a Szegény emberek-ben a 
tulajdonképpeni cselekmény mellett egy „másodcselekmény”-t, egy „cselekmény 
fölötti cselekmény”-t, azaz a hősnek a cselekmény kifejletének logikájától eltérő, 
önálló „tudati kaland”-ot, tehát egy „belső történés”-t kreál, ami a tudat, a pszichi
kum, a patologikus élmények szférájában megy végbe. Ott, ahol a „szubjektivitás” 
diadalmaskodik a Dosztojevszkij-művekben, azért, hogy annál objektívebben teste
süljön meg egyúttal az elbeszélés esztétikai struktúrájában : a „külső cselekményben”, 
a hős személyes sorsában és annak tudati következményeiben, a hős érzékelésének 
tárgyában, — azaz az ember és szociális viszonyainak az ábrázolásban.

Éppen ez volt Dosztojevszkij első műve, az új ember és regénye új koncén dójá
nak lényege, regényei új művészi modelljének értelme.

Az orosz regény tipológiája és Dosztojevszkij

A regény minden időkben a személyiség „költészete” és a társadalmi berendezke
dés „prózája” közötti összeütközés ábrázolása volt és marad. Ez az összeütközés a 
történelem során mindig másként folyik le: kalandok, szociális tragédia, a személyi
ség lelki összeroppanásának formájában. így nemcsak az előző tradícióktól való el
rugaszkodás zajlik le a nemzeti irodalomban, hanem állandóan rregújhodik az epikai 
forma az adott pillanatban nemzeti vagy nemzetközi jelentőségű, a társadalmi be
rendezkedésben megjelenő „új” következtében.

Az önálló nemzeti irodalmak kialakulásának keretében, eltérően a többi műfajtól, 
a regény fejlődése nyilvánvalóan nem időbeli egymásutánban, egy szüntelenül emel
kedő vonal mentén történik, hárem bizonyos megszakításokkal a regény nemzeti 
hagyományában. Nem a hagyománnyal való szakítás pillanatában kezdődik el egy' 
szakasz, és általában nem a korábbi regénytípusok folytatódnak. A regény műfaji 
fejlődése, eltérően a többi irodalmi műfajtól, az egyes nemzeti irodalmak fejlődésé
nek kereteiben szemmel láthatóan nem egy állandóan emelkedő szint krorolcgikus 
egymásutániságában valósul meg. A regényműfaj mintha újra kezdené a fejlődést a 
nemzeti élet új formáinak és az új nemzeti fejlődés kényszerének pozíciójából az előző 
negényhagyomány átértékelése alapján. Ezért nehéz ennek a műfajnak a folyamatos
ságáról beszélni. Keletkezését minden bizonnyal a személyiséget a társadalommal új
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viszonyba állító konkrét történelmi és szociális feltételek, és az e viszonnyal meg
egyező írói felfogás eredményezik.

A XIX. század ЗЭ-as éveinek orosz társadalmában a kispolgár személyisége mö
götte maradt a nemesi személyiségnek, mert a társadalomhoz való viszonyával nem volt 
még képes kifejezni a kor alapkonfliktusát, és ezért nem is válhatott regényhössé.

A  közép- és nem nemesi értelmiségi rétegek szociális és össztársadalmi jelentősége 
természetesen nem hiányozhatott már Puskin és Gogol egyes műveiből sem, amelyek
hez Dosztojevszkij irodalmi születése elsősorban fűződik.

De Puskin, Lermontov és Gogol a „kisember”-hős öntudatának fejlődését és tragé
diáját még nem kapcsolták össze az orosz élet ugyanannyira jelentős oldalaival, mint 
a nemesi hősök társadalmi tragédiáját. Érthető tehát, hogy a XIX. század első har
madában a nemzeti élet alapvető kollízióit még a nemesi osztály reakciós és progresz- 
szív csoportjainak összeütközései fejezték ki és tükrözték. Ennek az összeütközésnek 
a figyelembevétele nélkül nem lehet megmagyarázni Gribojedov sajátos komédia
struktúrájának a születését, Puskin regényének, Lermontov Korunk hőse c. művének 
keletkezését, és ugyanúgy lehetetlen megérteni a társadalom öntudatra ébredésében 
kivívott jelentőségüket. Ilyen komédiát és regánymodellt nem találunk a XVIII. szá
zadban sem az orosz, sem a nyugat-európai irodalomban. A XVIII. század orosz 
regénye az akkori modern európai regény eredményeit felhasználva, sajátos regény
formák egész sorát alkotta meg, melyek a XIX. században nem fejlődtek tovább, ahogy 
a XVIII. század végén megfigyelhető polgári fellendülés — melynek az ország szel
lemi életében a felvilágosítók tevékenysége és elsősorban Novikov és körének mun
kássága volt a kifejeződése — is abbamarad. A polgári, kalandos regénynek, a pika- 
reszkregénynek, Karamazin szentimentális novelláinak nincs folytatásuk az orosz 
regény további fejlődésében.

A XIX. század 10-es, 20-as éveiben a nemesség legjobb képviselői újra kedvet kap
nak a történelmi tevékenységhez, melynek célja már nem a „nemesi államiság” meg
valósítása, mint a XVIII. században, aminek irodalmi kifejeződése a klasszicizmus és a 
megfelelő regányformák virágkora volt. Most a harc perspektívája polgári reformok 
megvalósítása, az állami irányítás alkotmányos vagy köztársasági formáinak, az ezzel 
összhangban álló életformák és eszmények kivívási programjának a kidolgozása. 
A  nemesség újra lát progresszív célt maga előtt. Történelmi küldetése nem merült még 
ki. Ezért teljesen érthető, hogy a XIX. század első harmadánakorosz írói, a forradalmi, 
nemesi értelmiség képviselői, Rilejev, Puskin, Lermontov, később Herzen, mindenek
előtt a nemesi ifjúnak az orosz élet falába ütközését, a társadalmi-politikai rend
szerbe ütközését ragadják, írják meg, hogy ennek erkölcsi, etikai, egyszóval ideológiai 
vetületét ábrázolják. Éppen ezek az ideológiai-politikai ellentétek szolgálnak aztán 
általában a művek összeütközéseinek alapjául. A regények, poémák, drámák hősei a 
haladó nemesi intelligencia tipikus képviselői.

A  10-es, 20-as évek, akár aktuális, akár történelmi témára írt műveiben túlsúlyban 
van a romantikus kultusza. Csackijtól kezdve a nemesi hős azért tudja képviselni 
a társadalom ítéletét, mert társadalmi jelentőségének megőrzése érdekében, ha fel
színesen és közvetetten is, de kénytelen állást foglalni az uralkodó osztály életének 
legfontosabb politikai, életbevágóan jelentős adminisztratív és erkölcsi kérdéseiben.

A napóleoni háború és a dekabrizmus felnevelte azt a nemzedéket, amelyből a 
30-as évek során az írók és közéleti személyiségek progresszív köre alapjaiban tobor-
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zódott. E nemzedék legkiemelkedőbb képviselőjének, Puskinnak életművében mintha 
újra kezdődne az orosz regény fejlődése.

Az orosz felszabadító mozgalomban a feudalizmus akut formái elleni első akciót 
a nemesség szervezte — a dekabristák —, és ez visszatükröződött az irodalomban, az 
szülte az ekkori regénystruktúra sajátosságát is. De 1825 után az orosz progresszív 
nemesi értelmiségnek, mint valamennyire is egységes szervezetnek a szerepe valójában 
félbeszakad. Kljucsevszkij orosz történész helyes megfigyelése szerint a nemesség 
1825 után a cári rendszer puszta eszközévé vált. „A nemesség többsége hivatalnok
egyenruhába bújt.” Ezt a társadalmi légkört egy évszázad múltán Tinyanov ragadja 
meg és ábrázolja megdöbbentő pontossággal és hitellel Tetik-hadnagyában, Rilejevé- 
ben, és különösen befejezetlen Puskinjában. Bulgakov Puskin-drámája is ebből az 
alapeszméből indul. A haladó nemesi intelligencia most kihull a vezető történelmi 
szerepből, megszüli a nemesség terméketlen, önkínzó, elvetélt jövőjű típusát, s ez a 
reális alapja majd e típus pszichológiai ábrázolásának, az intellektuális lélektani 
dráma és regény létrejöttének. Ez újítja meg a nemesi hős középpontú regény formáját, 
amely így megőrzi aktualitását az egész XIX. században, Puskintól Tolsztojig. És 
Puskin a 20-as években, Gogol és Lermontov a 30-as években ezeknek az új életfor
máknak normáiban látnak, ítélkeznek, és feszülten figyelik az európai regényirodai
mat, de már más szinten, más társadalmi szituációban, az ő új regényük megalkotása 
előtt, mintha nem is létezett volna a XVIII. század félig önálló, félig kölcsönzött 
formákat felhasználó regénye. Míg 1822-ben Puskin „A francia irodalomról” c. 
áttekintésében (részben felhasználva „A klasszikus és romantikus költészetről” 
c. cikkben) Boileau, Molière, Racine, Rousseau, Voltaire nevét említi, addig 1832- 
ben „A legújabb regényekről” c. cikk meg nem valósult tervében már Y. G. Janin, 
Balzac, E. Sue, V. Hugo, Musset regényei szerepelnek, az orosz regények közül pedig 
Polevoj regényei, melyeket Puskin „félregényeknek” nevez. Ettől az időtől kezdve 
érdekli Puskint a nemesi entellektüel személyisége regényi aspektusból, akinek aktív 
tevékenysége, kezdeményezőképessége (vagy ennek az aktivitásnak és kezdeményező
képességnek a hiánya) eldönti sorsát a társadalomban, és viszont, ugyanakkor a 
személyiséget felnevelő társadalom sorsát is megpecsételi. Ezért a nemesi hős jelle
mének felfogási e lve  természetesen reg én yi, ezért áll ő, az ő jelleme és sorsa a közép
pontban. Míg egy ilyen személyiséget ábrázolva Puskin inkább ironizálja a megvetett 
társadalomból önmagát kiszorító hőst, addig Lermontov nemesi hőse társadalmi 
elidegenedettsége vétkének felelősségét és terhét áthárítja a társadalom despotikus 
berendezkedésére. Lermontov a fiatal nemzedék tagjaként már a nemesség legértéke
sebb képviselői (többek között Puskin) tragédiájának, pusztulásának tanúja. Ezért nála 
még Puskin Cigányok-jánál is határozottabban kapcsolódik össze a nemesi hős lelki 
krízise a despotizmussal, a „fulladt városok rabságával”, és az egész feudális biro
dalommal, rávetítve mindezt a Kaukázus romantikus, egzotikumával hivalkodó ké
pére is. A Korunk hősé-ben Pecsorin mintha újraélné ugyanazt az intrikus atmosz
férát, ahonnan — a városból — a „természet szabad gyermekeihez” futva menekült 
Puskin hőse. És ahogy Gogol Revizor c. komédiájában N. város eseményeinek érvé
nyességét egész Oroszországra kiterjeszti, ugyanúgy rántja le a leplet Lermontov is a 
birodalom legtávolabbi sarkáról, a Kaukázusról, hangoztatva, hogy a despotizmus, az 
intrika, a rabság levegője mindenütt utoléri a kor hősét. Az elmondottak tanulsága 
után nem meglepő, hogy a XVIII. századi és a XIX. század eleji orosz regény elég
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élesen megmutatkozó korfestő, didaktikus, dramaturgikus, kalandos vagy szentimen
tális fejlődéstendenciái megszakadnak. A társadalmi változások új nemesi típust, új 
tevékenységi szituációkat munkálnak ki. Ez nemcsak a regény formáját újítja meg, 
hanem mindenekelőtt a regényhős felfogásmódját.

K o rszak fordu ló  és  s z e m lé le t i  vá ltás

A „kisember”-nek Puskin és Gogol elbeszélésfigurájából Dosztojevszkij regény
hősévé történt átváltozása ezt a magában az orosz életben és az orosz írók gondolko
dásában bekövetkezett metamorfózist a legmagasabb szinten és a legátfogóbban tük
rözte vissza. Ez egybeesett a nem nemesi értelmiségiek fellépésével, majd szerepük 
előtérbe kerülésével Oroszország társadalmi és intellektuális életében. Ezzel egy idő
ben a 30-as, 40-es években csaknem mindegyik európai országban megélénkül a közép- 
és plebejus réteg. A demokratikus tömegek társadalmi aktivitása új világnézeti alapok 
kialakítására serkentett, ez forradalmasította a progresszív értelmiség legértékesebb 
részét.

Dosztojevszkij a 40-es években világosan felismerte, hogy az orosz társadalom alsó 
rétegei sors- és tudatmodelljének nincsen kisebb szociális, össznemzeti, sőt összeuró
pai jelentősége, mint az elődjei által ábrázolt nemesi rétegek sors- és tudatmodelljé
nek. Sőt, a megoldandó nemzeti problémák szemszögéből még nagyobb. Ezért 
Dosztojevszkij regényeiben — és részben a naturális iskola íróinak műveiben — a 
raznocsinec plebejus hős válik az ábrázolás középpontjává, különös tekintettel szo
ciális konfliktusára.

Valóban Dosztojevszkij és részben a naturális iskola íróinak a gondolkodásával 
kezdődött az orosz irodalomban annak művészi felismerése, hogy a nemesi hős már 
nem képes teljességében kifejezni sorsával mindazt, ami az általános fejlődés tenden
ciáival összhangban, a 40-es évek közepén új elemként jelent meg: a középrétegek 
életproblémáit, melyek mint az Európára is jellemző és Oroszország számára sem 
elkerülhető társadalmi változások tünetei jelentkeztek. A  40-es évek írói megkülön
böztetett érdeklődéssel fordulnak ezért e réteg sorsa felé, mint a polgári fejlődés leg
mélyebb szimptómáinak hordozói felé Oroszország sajátos viszonyai között.

Dosztojevszkij életművének főkérdései ezért nem korlátozódnak csak az oroszor
szági középrétegek problémájára. Ezek a problémák összeurópaiak, összemberiek, 
mert ezek a rétegek életütközéseikben és ennek megfelelő tudatmozgásukban ki
fejezték a kor alapvető szociális elvárásait és tiltakozását minden meglevő ellentmon
dása ellen. íme, amiért igazságtalanok és egyoldalúak voltak a maguk idejében az ún. 
„vulgárszociológiai” iskola képviselőinek azon koncepciói, amelyek a „kisember” 
ábrázolásának problematikáját, pl. Dosztojevszkijnél az orosz kispolgárság problé
máira vonatkoztatták és leszűkítve csak e rétegek rendi-osztálycéljai kifejeződésének 
tartották.

Az általános demokratikus fellendülés Oroszországban és Nyugaton előtérbe 
állította a d em o k ra tik u s  ré te g e k  problémáját. Az ábrázolásukra fordított figyelem 
magától az élettől kapta az impulzust. Részben ezt fejezte ki az intellektuális élet 
középpontjainak áthelyeződése a szalonokból az egyetemi katedrákra, a folyóira
tokba, szakkörökbe: a társadalmi gondolkodás megélénkülése, alapirányzatainak 
elkülönülése. Makar Gyevuskin, Goljadkin, Proharcsin, Sumkov és a hasonló
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Dosztojevszkij-regényhősök természetesen kötelességtudásuk, műveltségük, szerelmi 
kalandjaik eleganciájában lemaradnak Anyegin vagy Pecsorin mögött, de akkor úgy 
tűnt, hogy mindezek a fogalmak és életformák már túlélték magukat, ugyanakkor a 
középrétegek problémái, ezeknek az embereknek az élményei, akik állandóan a tár
sadalmi berendezkedés, a karrier, a társadalmi javak elosztása, a társadalmi haszon és 
az anyagi gondok szférájában mozognak, az élet új jelenségeit jelentették, melyek új 
műfaji, kompozíciós, cselekményi és esztétikai formák számára kínáltak anyagot, 
mert hiszen e problémák és élmények mögött már-már ott rejtőztek a századközepi 
orosz társadalom legégetőbb problémái is. Dosztojevszkij hőseinek az életütkö
zéseiben az átmeneti időszak annyi problémája feszül, hogy saját személyiségükre 
eszmélő hősei sokkal közelebb állnak a nemesi értelmiségi hősökhöz, mint a „sze
gény kishivatalnokról” szóló novellahősökhöz, akik képtelenek ezekre a problé
mákra ráeszmélni.

Ennélfogva nem meglepő azonban az sem, hogy közben a „szegény emberek” 
Puskin és Gogol ábrázolásában a sorsukban visszatükrözött életkonfliktusok soka
ságával együtt is lemaradnak a nemesi hősök mögött. Dosztojevszkij vitt a „kisem
ber” ábrázolásába olyan történelmi, szociális és társadalmi szempontokat, hogy ez 
a hős teljes értékű személyiségként, sorsa pedig a vele szemben ellenséges társadalom
ban élő ember életének szociális szimptómájaként keltette fel az olvasó érdeklődését.

Nem véletlen, hogy Belinszkij megkülönböztetett figyelmet szentel a Dosztojev
szkij regényei és Gogol elbeszélései közötti „koncepciók és jellemek” különbségeinek. 
Dosztojevszkij, az ekkor még csak potenciális petrasevista gondolkodó, már első 
regényeivel annyi, a „kisemberben” megfigyelt gondolatot és problémát hozott az 
irodalomba, hogy azok megbolygatva a már kialakult irodalmi kánonokat, feltétle
nül meg kellett hogy változtassák a kor, de mindenekelőtt a kritikusok ízlését és 
esztétikai látását, eszményét. Az 1845-ös év irodalmi áttekintésében Belinszkij, 
általánosítva az új irodalmi („naturális”) iskola „tényleges érdemeit” , éppen azt 
emeli ki, „ . . .  hogy az emberi természet és az élet legmagasztosabb ideáljaitól az iro
dalom az úgynevezett tömeg felé fordult, kizárólagosan abból választotta hősét, s ezt 
mélységes figyelemmel tanulmányozza, ugyanakkor megismerteti a tömeggel magá
val is” . Még érdekesebb, hogy Belinszkij hogyan é r t é k e l t e  ezt a „tematikus” 
fordulatot az orosz irodalom fejlődésének szempontjából. így folytatja: „Ez azt 
jelentette, hogy az orosz társadalom tükrévé és kifejezőjévé tették a tömeget, élő nem
zeti érdeklődéssel életet leheltek belé” (kiemelés tőlem — K. Gy.). Ám a 40-es évek 
legkevésbé sem voltak alkalmasak az esztétikai fogalmak ilyetén megújulására.

A polgárosodás kétféle megoldási lehetőség^

Oroszország fokozatos haladása a kapitalista fejlődés felé ugyanis л ет  vette le a 
napirendről a haladó nemesi értelmiség szerepét ebben az átalakulásban. Pecsorin és 
Beltov, Turgenyev és Goncsarov felesleges emberei, Tolsztoj és részben maga Doszto
jevszkij (kezdve a Félkegyelmű-től) nemesi igazságkeresőinek az élményeiben újra és 
újra felmerül a polgári átalakulás vagy fejlődés problémája, és benne a nemesi értel
miség szerepe.

Másrészt a 30-as évek végén, a 40-es évek elején a kispolgári hős realisztikus térben 
való megjelenítése az orosz irodalomban (a „naturális iskola” íróinak elbeszélései és
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regényei nem képeznek kivételt) még nem jelenti azt, hogy a kor összes a lapvető  
eszmei és politikai konfliktusa a kisember érzelmeiben, gondolataiban, szenvedéseiben 
visszatükröződve teljességgel megjelenhetett volna.

Arról van szó, hogy a 30-as, 40-es évek idején, még nem érkezett el a nem nemes 
értelmiségiek tevékenységének történelmi időszaka, a raznocsinyecek ekkor még nem 
jelentik azt a réteget, amelyik sorsával, tevékenységével vagy tevékenységének eszmei 
élményeivel határozottan ellent tudna állni a feudális rendeknek. A 30-as évek végén, 
a 40-es évek elején a „kisember” ábrázolása az irodalomban nem véletlenül folyik 
párhuzamosan a progresszív vagy a progresszív szerepre igényt tartó nemesi hős 
ábrázolásával. Ugyanezt el lehet mondani a 40-es évek közepe-vége eszmei mozgá
sáról is. Például a 40-es években a nyugatosok egyesítik a felvilágosító utópistákat, 
akár nemesek, akár raznocsinyecek azok. A raznocsinyec-paraszt-demokraták és 
a nemesi liberálisok elkülönülése a 60-as években megy majd csak végbe.

Természetes, hogy a nemzeti élet alapkonfliktusának bemutatása még a 40-es évek
ben is a nemesi hős és a nemesi társadalom ábrázolásában jut kifejezésre, vagy 
mint Gogol alapvető alkotásaiban, a fővárosi bürokrácia, a vidéki nemesség sza
tirikus megjelenítésébe fut bele.

Az új irodalmi iskola kritikusa, Belinszkij, elméleti megnyilatkozásaiban rámuta
tott arra, hogy a szociális élet alapkérdéseit éppen a nép, a középrétegek életének 
ábrázolásában szükséges kifejezni. Mint folytatásra érdemes példát, Gogol Péter- 
burgi elbeszéléseit jelölte meg. Azonban miközben elbeszéléseiben a „kisembert” 
ábrázolta, Gogol a nemzeti élet alapkonfliktusát a Holt lelkek nemesi típusaiban és a 
Revizor-ban, a magas bürokrácia képviselőiben jelenítette meg. Olyan költőre lett 
volna szükség, aki ezt a két oldalt eggyé tudta volna ötvözni: a társadalmi középré
tegek életét ábrázolni, de ugyanakkor sorsukban, élményeikben találni meg a 40-es 
évek orosz és európai életének szimptomatikusán legfontosabb politikai, eszmei, 
morális ütközéseit jelző motívumokat. Ezt a feladatot egy olyan re a lis ta  író tudta 
csak megoldani, akinél a  re g én y  irán ti érd ek lő d és  döntő jelentőségű volt. Ilyen írónak 
bizonyult Dosztojevszkij.

A  70-es évek végén, már maga mögött tudva alkotói útjának nagyobb felét, Dosz
tojevszkij így határozta meg a nemesi élet történetíróihoz képest a maga eltérő köze
lítési módját az orosz élethez: „Érezhető . . .  hogy az élet egy orosz rétegének hatal
mas része teljesen megfigyelő, tö rtén etíró , nélkül maradt. Legalábbis nyilvánvaló, 
hogy a szépíróink által oly tisztán leírt közép- és felső nemesi körök élete az orosz élet 
jelentéktelen és izolált csücske ma már. Ki lesz a többi — úgy tűnik nagyszámú — 
kinövés történetírója? És ha ebben a káoszban, melyben már régóta, de most különö
sen, benne rejlik az egész társadalmi élet, talán még egy-egy shakespeare-i nagyság- 
rendű művésznek sem sikerül egy normális törvényt vagy vezérfonalat találnia, hát 
akkor ki fog legalább bevilágítani akár csak egy részébe is e káosznak, vezérfonalról 
még csak nem is álmodva? A legnagyobb bajt az okozza, hogy úgy teszünk, mintha 
még nem válnánk ( — ?) annyira, mintha ez korai lenne még a legnagyobb művészek 
számára is.” Rousseau, Goethe, Schiller és különösen Balzac művészi tapasztalata 
segítette Dosztojevszkijt, hogy ezeknek a rétegeknek a sorsát és öntudatát a nagy 
irodalmi témába művészien öntse, vagyis azoknak a rétegeknek az életében mélyre
hatóan meglássa az időkjeiét. Belinszkij, a kritikus még értetlenül áll Balzac előtt, ám 
az irodalmi karrierre lázasan készülő Dosztojevszkij 1838-ban ezt írja bátyjának:
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„Balzac óriás! Jellemei — a mindenség szellemének alkotásai. Nem a kor szelleme, de 
egész ezredévek készítették elő harcaikkal az emberi lélek ilyen kibontakozását.” 
(Dosztojevszkij regényírói útjának a kezdetét tulajdonképpen Balzac Eugenie Gran- 
det-jérek a fordítása jelöli.) Éppen az ő műveiben, a Tiers-Etat képviselőinek sorsá
ban és tudatában jutottak kifejezésre nemcsak az európai országok szociális és nem
zeti életér ek leglényegesebb problémái, hanem az egész új kor életének fő jellem
vonása is. Jellemző, hogy Dosztojevszkij éppen a főváros életének az ábrázolására 
összpontosította figyelmét, ahol a leghamarabb jut kifejezésre Oroszországban a 
középréteg szociális sorsának jelentősége. Nem véletlen, hogy éppen Peterburg lesz 
később az ún. dekadenseknél is az orosz kapitalizmus szimbóluma.

Ezzel kapcsolatban Dosztojevszkijre várt, hogy „önállóan” (Belinszkij kifejezése) 
és újrakezdve megfigyelje, kikutassa az akkori orosz társadalom alsó rétegei bürok- 
rata-kishivatalnok életének szinte összes körében a Tiers-Etat-ból jövő hősök sorsát 
és élményeit.

De mielőtt továbbmennénk, itt feltétlenül figyelembe kell vennünk még egy körül
ményt.

A  „k ise m b e r” k é tfé le  kon cepció ja

Az orosz realizmus tehát ekkor nyeri el össznemzeti jelentőségét, amikor a nemesség 
képviselői mir.d az életben, mind az irodalomban még képesnek látszottak a legfon
tosabb ideológiai-politikai szerepek betöltésére, bár erre a szerepre jelentkeztek már a 
polgári entellektüelek is. Mint fentebb említettük, ez a helyzet a 20-as évek közepétől 
fokozatosan változóban van. Puskin már nyíltan ironizálja hősét. Amikor az orosz 
irodalomban főhősként, ezenkívül regényhősként, színre lépett a polgári hős, a „kis
ember”, a szentimentalizmus és a romantika már Európában, de különösen Orosz
országban túlélte magát, a realizmus pedig (Puskin művészi felfedezései következté
ben) a XIX. század irodalmának később legjellegzetesebb folyamata, a kritikai realiz
mus (Gogol szatirikus alkotásaiban), már megkezdte győzedelmes útját. Ezáltal sok 
tekintetben érthető lesz az általunk hangsúlyozott tény is, hogy Dosztojevszkij mint 
rea lis ta  és mint regén yíró  indult. Első színre lépéséig, pontosabban a Balzac-regény 
lefordításáig a romantika vonatkozásában él. És jóllehet ez a fordítás nyíltan magán 
viseli a Sturm und Drarg poétikájának vonásait, r.em kevésbé rokon az emberi sors 
új balzaci korcepciójával.

Ilyenformán a „nemzeti érdeklődéssel életre keltett” polgári hőst, ami az „orosz 
társadalom tükre és kifejeződése” volt, itt nem a szentimentalizmus vagy a romantika 
fedezte fel, keltette életre, harem a dosztojevszkiji realizmus, sőt a valóság kritikai 
elemzésér ek általa megteremtett módszere. E különbség következményei történelmi- 
irodalmi síkon még ma sir cserek eléggé tisztázva. De az világos, hogy a 40-es évek 
orosz irodalmában megszületett regény és elbeszélés következésképpen nemcsak 
Puskin, Lermontov regényeitől, Gogol elbeszéléseitől különbözik, hanem a nyugat
európai regér y tői is.

Az európai regénybe a szentimentalizmus és a romantika időszakában lép be a 
burzsoá hős, a „kisember”. Szentimentális-emocionális expresszivitásával, roman
tikus pátoszával ez a hős kétkedve fogadja a feudális társadalom leülepedett morális 
akadályait, cselekvésre való alkalmatlansága pedig tisztázza azokat az akadályokat is,

15



melyeket eléje állít a régi világ. Vagyis e regény hősének morális-etikai konfliktusában 
lemeztelenednek a kor alapvető ellentmondásai (ezt a konfliktust így vagy úgy, de 
belátja maga a hős is). Rousseau Nouvelle Heloïse-ében, és Goethe Werther-ében a 
szentimentalizmus e felfedezése, ti. a polgári hős alkalmas volta a kor alapkonflik
tusának visszatükrözésére sorsában és élményeiben, esztétikailag oly tökéletes kifeje
zést nyer, amely egy egész korszakot fémjelez az európai irodalomban.

A  felvilágosodás ideológiájának hatása alatt Nyugaton megszületett regény az új 
kor kérdéseit a harmadik rend embereinek alakjaiban juttatta kifejezésre. Doszto
jevszkij regényeiben Dobroljubov a felvilágosodás irányvonalának folytatását látta. 
Valójában azonban Dosztojevszkij gondolkodása nem a felvilágosodás ideológiájá
nak hatása alatt, hanem az utópizmus és a realista-történelmi gondolkozás formái
nak és forradalmi demokratikus gondolata azon elemeinek hatására alakult ki, 
melyek 1848 jövendő nagyjait és az új kor regényíróit formálták Európában — Bal- 
zacot, Dickenst, Stendhalt stb. „Mindezek az akkori új eszmék szörnyen tetszettek 
nekünk Pétervárott, szentnek és erkölcsösnek, általánosan emberinek tűntek, kivétel 
nélkül az egész emberiség eljövendő törvényének hittük őket. Még jóval az 1848-as 
párizsi forradalom előtt ezeknek az eszméknek s azok varázserejű befolyásának hatal
mában voltunk” — írta később Dosztojevszkij.

Gogol eszményének keresése közben még tele van illúziókkal a nemesi impérium 
értelmes társadalmi küldetését illetően. Innen a gogoli művek keserű humora, gyil
kos-szarkasztikus hangja és az emberi jellem korfestő, zsánerszerű felfogásmódja. 
Ez táplálja a nemesi és csinovnyik-birodalom „hibái” ellen irányuló felháborodás 
hullámait is, melyek a jellemek éles felnagyításában fejeződnek ki. Ezzel magyaráz
ható Gogol különös vonzódása a szatírához, korképhez, erkölcsrajzhoz. Elbeszélé
seinek szatirikus és kritikai hangvételű műfaji tendenciái ekképpen mélyen összhang
ban maradnak műveinek moralizáló pátoszával: belülről nézi a nemesi birodalmat, 
nem pedig kívülről, mint tanítványai.

Dosztojevszkij új regénykoncepciójával, a jellem értelmezésének új felfogásmódjá
val lép az irodalomba. Az ő regánykoncepciójában azért fontos a szegény embert a 
„kor hőseként” ábrázolni, hogy az orosz irodalomba, az orosz regénybe be lehessen 
vinni a „legnagyobb szociális eszmét”. Ez az eszme abban áll, hogy a század problé
máját, a társadalmi élet és az emberi élet igazi alapjait, az emberi élet berendezkedésé
nek jellegzetes kérdéseit, nevezetesen a birtoklás problémáit, a nemesek és a felső 
körök tapasztalatától elütő életszemlélettel rendelkező alsóbb szociális rétegek, a 
„tömeg” érti meg igazán. Mert nemcsak a hatalom önkényuralmi formája, nemcsak a 
magány és az intellektuális elidegenedés nyomasztja őket, mint a nemesi hősöket, ha
nem a „szociális feltételek”, az „élet teljes rendszere” is. Egyedi sorsuk és nyiladozó 
öntudatuk ezért válhat törvényszerűen a nagy orosz realista regény számára az ábrázo
lás korszerű tárgyává.

Dosztojevszkij koncepciójában megváltozik a szegény kishivatalnok, a „ töm eg"  
e m b e re  ábrázo lásának fu n k c ió ja . Mind a hős életének részletezésével és pszichológiai 
élményeinek elemeivel, mind a cselekmény kompozíciós építkezésével és megoldásával 
Dosztojevszkij a sorsot s a szociális emberi viszonyok e sorssal egyező tudatát és 
annak tudatosítását, nem pedig az emberi típusok társadalmi arculatát, morális
etikus állapotát hangsúlyozza, dolgozza ki. A so rs  ennélfogva eredmény, mintegy 
szemléletes séma, az ember viszonyainak művészi összegezése. A tásadalmi berendez-
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kedés gyümölcse, bizonyos társadalmi osztályokból való emberek sorsa ui. azonos 
vonásokat mutat, másoké megint más vonásokat. Dosztojevszkij hősei, a művek 
szituációit megteremtő és megoldó „szegény-emberek”, e berendezkedés feltárásának 
érdekében funkcionálnak. Ehhez fogható tradíció az orosz irodalomban Doszto
jevszkij előtt még nem volt.

A 40-es években született művei az orosz regény fejlődésében egy új szakasz kez
detét jelölték, mely visszatükrözte a XIX. század 40-es évei európai és orosz életé
nek s zo c iá lis  és id e o ló g ia i feltételeiben végbement fordulatát, változását is, és azzal 
együtt az orosz írók alkotói érdeklődésében bekövetkezett irányeltolódást is általá
ban.

És ebben az értelemben az orosz „polgári regény”, szakítva a nemesi főhős regény
tradíciójával, az orosz regény fejlődésének m á so d ik  irán yvon a lá t alkotja, nem a ko
rábbi felvilágosodási ideál, hanem e demokratikus tömegek forradalmi lendületének 
és mozgalmának az alapján születik, mely Nyugaton is meghatározta a polgári regény 
második fejlődési szakaszát. Az orosz polgári regény ennélfogva nem az ideológiai 
források mentén, hanem alap-összeütközésében állt közel a korai polgári regények
hez: a szegény ember a maga szociális-erkölcsi élményeivel, elidegenedésével nem pusz
tán etikai, hanem szociális síkon is kérdésessé teszi a rendi-feudális társadalom 
alapjait.

Azonban az orosz nem nemesi regény is a XIX. század első harmada végének azo
nos tapasztalatai alapján, Dickens, Balzac, Stendhal regényével egyidőben keletke
zett. Magától értetődik, hogy nem állhatott tőlük eszmei forrásaiban sem távol. 
Dosztojevszkij regényeinek folyamatossága nemcsak az orosz, hanem az európai 
regénytradíciókhoz fűződő bonyolult kapcsolata is ezáltal válik csak érthetővé.

N É M E T H  LAJOS

S zim bolista  é s  s z ü r re a lis ta  
tö rek v ések  a  k o rtá rs  m ag y a r

Radnóti Miklós, mikor a halált várta és napi gyakorlattá vált az apokalipszis, 
klasszikus rendet és szabályt idéző hexameterben írta eklogáit, egyszerre megdöb
bentő és klasszicistán rendben tartott „üzenetét az élőknek”. E jelenség a modem  
magyar művészet egyik jelképe lehetne. Hogy miért játszik oly nagy szerepet a magyar 
művészetben a mérték — nehéz, nem e beszámoló keretébe tartozó kérdés, a tény 
azonban kétségtelen. Jellemző, hogy az expresszionizmusnak is csupán a szelídebb 
változata honosodott meg, a dühödt torzítás vagy exhibicionista magamutogatás 
alig talált követőre — a szürrealizmusnál sem Dali, hanem Chagall az előkép, a 
következetes automatikus írásra sincs rangos példa. 4

Mindennek ellenére a magyar képzőművészetben is találhatók olyan művészek, 
irányok, amelyek túl akartak emelkedni a látvány csupán érzelmileg motivált vagy
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