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Acte gratuit avagy
Sztavrogin visszatér
Pilinszky János 1974-ben megjelent Végkifejlet című kötetében több
olyan verset közöl, amely közvetve vagy közvetlenül Dosztojevsz
kijre utal. Tudjuk, hogy a Pilinszky verscímek mintegy kijelölik annak
a szellemi közegnek a határait, amelyben a költő alkotott. A vissza
visszatérő nevek: Pascal, Hölderlin, Van Gogh, József Attila, Simone
Weil és mindenekelőtt Dosztojevszkij. In memoriam F. M. Dosztojevszkij,
Bűn és bűnhődés, majd Sztavrogin elköszön és Sztavrogin visszatér. E két
utóbbi szerepvers, mindkettőben - az első egy ötsoros, a második
egy kilencsoros - idézőjel nyomatékosítja, hogy Sztavrogin hangját
halljuk. A két vers érezhetően összetartozik, a megszólítottak mind
kettőben ugyanazok: ha Dosztojevszkij Sztavrogin-regényére, az Ör
dögökre gondolunk, akkor a két vers beszélője feltehetőleg az összees
küvőkhöz, Pjotr Verhovenszkij forradalmáraihoz intézi szavait.

Sztavrogin szavai azonban rejtélyesek. Ez a két Pilinszky-vers
látszólag kevésbé sűrű, épp szerepvers-jellegénél fogva, mint a
költő legtöbbet emlegetett és elemzett költeményei, de a vers vilá
gába érkező olvasó az első biztos lépések után hamar elbizonyta
lanodik, hogy merre is haladhatna tovább. Annyit azonban bizto
san tud, hogy Pilinszky világában mozog, a két vers atmoszférája
a sajátos Pilinszky-atmoszféra. Lássuk tehát a két verset.

Sztavrogin elköszön

"Unatkozom. Kérem a köpenyem.
Mielőtt bármit elkövetnek,
gondoljanak a rózsakertre,
vagy még inkább egyetlen rózsatőre,

egyetlen egy rózsára, uraim."

Sztavrogin visszatér

"Nem gondoltak a rózsakertre,
és elkövették, amit nem szabad.

Ezentúl üldözöttek lesznek
és magányosak, mint egy lepkegyűjtő.

Üveg alá kerűlnek valahányan.
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Üveg alatt, tűhegyre szúrva
ragyog, ragyog a lepketábor.
Önök ragyognak, uraim.

Félek. Kérem a köpenyem. "

Ha diptychonként olvassuk a két verset, akkor rögtön nyilvánvaló,
hogy a két pillanat, melyet rögzítenek: az előtt és az után. A társaitól
elköszönő Sztavrogin az elkövetés előtt inti, vagy talán kísérti őket,

a visszatérő Sztavrogin az elkövetés után hozza meg ítéletét, vagy
talán inkább kimondja, közvetíti az ítéletet. A szimmetrikus elemek
- a két "kérem a köpenyem", a "mielőtt bármit elkövetnek" és az
"elkövették", a "gondoljanak a rózsakertre" és a "nem gondoltak a
rózsakertre" - keretbe fogják a sztavrogini világot, s a két állapotot
rögzítő ige - előbb az "unatkozom", majd a második versben a
"félek" - egy drámai eseménysor kezdő- és végpontját jelöli meg.

De mi van a kettő között? Mi az, amiről a szerepvers beszélője

hallgat? Mi az a kimondatlan, vagy egyenesen kimondhatatlan,
ami az elköszönés és a visszatérés között történt? Miféle az a pil
lanat az előtt és az után között, amelyben megtörténik a legfonto
sabb, a mindent eldöntő és meghatározó, mi az a megfoghatatlan
vagy megfogalmazhatatlan, az a Hannah Arendt szavával between
Past and Futurl, ami az unatkozó Sztavrogint félő Sztavroginná te
szi? Vajon a regény adja meg reá a választ? Vagy kiolvasható ma
gából a kettős versből? A századvégi olvasó tapasztalataiból?

Az előtt és az után között van Arisztotelész szerint a pillanat,
Szent Ágoston szerint a jelen, mely számára egyedül megragad
ható, szemben a múlttal vagy a [övővel.' De mi van magában a
jelenben? Mi van az időben?

Sztavrogin köpenye, melyet mindkét versben felölt magára,
utalás Dosztojevszkijnek a magyar kritikai irodalomban gyakorta
idézett mondására, mely szerint mindannyian Gogol köpenyéből

bújtunk elő. Pilinszky János is említi Dosztojevszkijről szólva: ,,6
maga úgy vallott, hogy Gogol köpenye alól bújt elő.,,3 Ha a 19.
századi orosz irodalom atyja Gogol, akkor a 20. századi európai
irodalomnak egy jelentős fejezete viszont, mondhatná Pilinszky,
Dosztojevszkij köpenyéből bújt elő.

Maga Pilinszky János különféle prózai írásaiban, így az Új Em
berben publikált krónikáiban, azután naplótöredékeiben és nyilat
kozataiban, interjúiban számtalanszor emlegeti Dosztojevszkij t,
mint a legnagyobbak egyikét.4 Pilinszky számára Dosztojevszkij
más, mint a többi író, annak dacára, vagy épp azért, mert "talán
az egyetlen név a világirodalomban, amelyre konzervatívok és
ultramodemek egyforma buzgalommal hivatkoznak."s Ugyanis
Dosztojevszkij nem azon a szinten mozog, ahol a többiek, mondja
Pilinszky, mert "új és régi korunkban szokásos fölvetése (...) nem je
lentett semmit (oo.) számára". Pilinszky szemében Dosztojevszkij
"igazságra volt ítélve. S ez - úgy tűnik - egymagában elég, hogy
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még ma is, a Karamazovak vagy az Ördögök elolvasása után például,
egy Brecht olyan porosnak tűnjék, mintha vidéki nagyanyánk felej
tette volna ott az éjjeliszekrényen, préselt virággal a lapjai között."

Az Ördögökről Pilinszky egy másik alkalommal is szól, eléggé
különös módon méghozzá. Abban az interjúban, amelyet 1979
ben adott Szigeti Istvánnak, elbeszéli, hogy egy antikváriumban
vásárolta meg, tizenkét éves korában, a számára teljességgel ismeret
len szerző ismeretlen regényét, amely akkor, mondja az interjúban
Pilinszky, Megmételyezettek címen jelent meg magyarul. S azután, a
másik eszmefuttatáshoz hasonló módon, csak éppen az elIenpéldát
kicserélve, így folytatja: ,,Joyce-ról már rég nem fognak tudni, ami
kor rá fogunk jönni például arra, hogy a Megmételyezettek olyan dol
gokról tud, amit ma még..nem értünk meg, nem jövünk rá, ho~
benne van. Az orosz cím Ordögök, de gyönyörű a Megmételyezettek."
Majd egy meglepő vallomással folytatja: "Én azóta sem olvastam
ezt a könyvet, de mindenre emlékszem. Pontosabban, arra emlék
szem, és ezt például nem értem, ami azóta aktuálissá lett. Ami
azóta nem aktuális, hanem reveláció lett. Zavaros regény, de ami
ott van anyagban, hát az káprazatos.t"

De hát mire emlékezett a regényből 1979-ben, vagyis - ha hi
hetünk neki - közel fél évszázaddal elolvasása után a költő? S
mi az, ami 1933-hoz képest aktuálissá, s ami nemcsak aktuálissá,
hanem revelációvá lett? Aktuálissá, feltehetően, az Ördögöknek az a
vonulata lett, mely Dosztojevszkij eredeti eszméje volt, amikor a mű
megírásába kezdett, az a vonulat, mely politikai regénynek tekinthe
tő. Azoknak a mechanizmusoknak a leírása, amelyek kísérteties rá
érzéssel a bolsevizmus működésének mechanizmusát idézik. Oly téma
ez, melyet Pilinszky közvetlenül s nyíltan sohasem érintett.

A Pilinszky emlegette reveláció viszont ennél a történeti-politi
kai aktualitásnál feltehetően több. Hogy mi is az, arra választ
alighanem éppen a Dosztojevszkij-versekben, s elsősorban a két
Sztavrogin-versben találhatunk. Elsősorban magában a Sztavro
gin-figurában, amely, mint Dosztojevszkij levelezéséből tudhatjuk.
a regény első változatában még nem szerepelt. Az aktualitás esze
rint, mondhatnánk, Pjotr Verhovenszkij figurájához kapcsolódik, a
reveláció viszont a Nyikolaj Sztavroginéhoz.

André Gide 1921-ben hat előadást tartott a párizsi Vieux
Colombier színházban Dosztojevszkijről, a nagyorosz szüle
tésének századik évfordulója alkalmából. Az előadások szövegét,
néhány: más cikkével kiegészítve, önálló kötetben két évre rá pub
likálta." André Gide, aki korának egyik legelismertebb szelleme, s
így azokban az évtizedekben minden megnyilvánulása számít, a
világirodalom óriásai közé sorolja az orosz regényírót, s elsősor

ban azt emeli ki művészetéből, ami - véleménye szerint - meg
különbözteti a nyugat-európaiaktól, így például Balzactól.

Alapgondolata szerint a klasszicizmusra épülő nyugat-európai
regényben a narráció alakulása és a regényszereplők mozgása túl-
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ságosan is a karteziánus szellemű, vagyis arra a tisztán racionális
logikára épül, például Balzacnál, amelyiknek legkarakterisztiku
sabb megfogalmazója a minden emberi megnyilvánulást az ér
dekre visszavezetőLa Rochefoucauld. Ezzel szemben az orosz író
regényhőseinek sokszor meghökkentő cselekedetei - mondja
Gide - valami más szinten létező, s racionálisan nem rögtön
megragadható igazság következményei, ennélfogva a regényszer
kesztés a mise en abyme, vagyis a mélybe eresztés elvén alapszik.

Egyik 1921-es előadásában vezeti be André Gide, főképpen az
Ördögökből merítve példáit, az acte gratuit fogalmát, mint a Dosz
tojevszkij-féle módszer egyik legsajátosabb megnyilvánulását.i''
Az acte gratuit jelentése: indokolatlan vagy értelmetlen cselekedet,
s amikor e fogalmat kifejti, Gide elsősorban Kirilov és Nyikolaj
Sztavrogin tetteire utal. De az acte gratuit eszméje már jóval a
Vieux-Colornbier-ben tartott előadások előtt megjelenik André
Gide-nél, méghozzá a közvetlenül a háború előtt publikált paro
dikus regényében, A Vatikán pincélben.ll S minthogy ennek a re
génynek az eszméje 1893 óta foglalkoztatta az író t, mondhatni,
hogy az acte gratuit fogalma azóta jelen volt gondolkodásában.

Egyik teoretizáló meghatározásában például: "Acte gratuit-n
olyan cselekedetet értek, melynek motivációja nem látható, s mely
érdek nélküliként jelenik meg. Olyan cselekedetet, amelyet nem
valamiféle haszon vagy nyereség reményében követnek el, hanem
amelyik valamilyen titkos impulzusnak engedelmeskedik, s
amelyben az egyén legsajátabb énje nyilvánul meg s lepleződik

le.,,12 S azután még hozzáteszi: "Lafcadio ennek a paródiája." A
komikus regényben mindez a hétköznapisághoz kötődik. "Egy
motiválatlan bűntény: micsoda fejtörés a rendőrségnek!" 
mondja például Lafeadio. Ebben a parodisztikus világban a leg
fontosabb jelszó, a minden zárat nyitó kulcs a regényben idézett
latin mondás: [s fecit cui prodest, vagyis "az teszi meg, akinek
hasznára válik", amely logikát követve végül is minden rejtély,
minden megoldatlan kérdés előbb-utóbb feloldást vagy megoldást
nyer. A detektívregény, mint Northrop Frye írja, nem véletlenül
oly népszerű az ironikus dominanciájú 20. században/3 abban a
korszakban, mely mintegy teljes mértékben osztja a főhős megállapí
tását: "A bűn oka az a fogódzó, melynél fogva a bűnöző elkaphatÓ.,,14

Lafcadio, ez az író szándéka szerinti parodikus hős, épp azt kí
vánja bizonyítani, hogy nem így van. André Gide regényében 
mely 1914-ben jelent meg, vagyis közvetlenül annak a Nagy Há
borúnak a kitörése előtt, amely a maga rettentő pusztításával,
számos gondolkodó szerint történeti fordulópontot jelent, a gö
rög-zsidó-keresztény tradíció megszakadását, vagy legalábbis
megroppanását - mindez az ironikus szférában játszódik. Vagyis
azok az alapkérdések, amelyeket a szöveg megjelöl: az érdek és az
öncélúság vagy az érdek hiánya, a jó és a rossz, pontosabban az ér
dek nélküli jó és az érdek nélküli rossz André Gide-nél a leírás vilá-
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gában, Pilinszky szavával a "tények világában" jelennek meg. A
játék így játék marad, sőt, a bűn is játék marad, s nem jön létre az a
jelenség, amelyről André Gide ,egy 1911-es levelében így ír Jean
Schlumbergernek: "Ha sikerül elbeszélnem a szinte észrevétlen átmenetet
a játéktól a bűnig, akkor a legszebb könyvemet fogom megírni.,,15

Az 1914-es könyv, mely tekinthető úgy, mint az acte gratuit moder
nizált narratív bemutatása, olyan tónust választ, ahol nem létezhet
ilyenfajta átmenet, mert ebben az ironikus szférában nincsen bűn: Laf
cadio megdicsőülhet, helyette a szélhámos Protos kerül a rendőrség

hálójába. Frye szavával élve, az ironikus tónushoz ironikus struktúra
társul/6 vagyis a végeredmény, a mű jellege adott. Másfelől tekintve,
amint Pilinszky János mondja: "ahol nincs valódi bűn, valódi dráma,
valódi katarzis se lehetséges"P A Vatikán pincéi nem hoz katarzist, de
a maga sajátos módján rendkívül pontosan körülírja a század egyik
legfontosabb jelenségének jellegét és természetét.

Dosztojevszkij-könyvében André Gide Kirilov öngyilkosságát
említi az Ördögökben ábrázolt acte gratuit jellegzetes példájaként,
de a regény ismeretében egyértelmű, hogy a többi szereplő sze
mében (és sokáig az olvasó szemében is) értelmetlen cselekedetek
elsősorban Sztavrogin személyéhez kötődnek. A regényben Sztav
rogin és Pjotr Verhovenszkij párhuzamos utat fut be, csakhogy
míg az ifjú forradalmár minden szava és tette egy jól felépített s
tökéletesen világos logikai rendbe illeszkedik, addig Nyikolaj Sztav
rogint mindvégig, Gide szavával, a következetlenség állandósága jellem
zi. Satov meggyilkolásához, amely Sztavrogin és Verhovenszkij kö
zös akciója, az elbeszélésben jól követhető sor vezet. Csak az első

háromra emlékeztetnék. A város kaszinójában az előkelő származású
ifjú Sztavrogin iszonyatos botrányt okoz, amikor Gaganov földbirto
kost, aki előzőleg hangosan kijelentette, hogy márpedig őt senki sem
fogja az orránál fogva vezetni, a fiatalember két ujjával az orránál
elkapja és a kaszinó nagytermében körbe-körbe vezeti. Ráadásul
"egy csöppet sem esett zavarba, sőt, ellenkezőleg, kajánul mosoly
gott, a legcsekélyebb megbánás nélkül.,,18 Másodszor: nagy társaság
ban szájon csókolja, hosszan és alaposan, Liputyin feleségét. Harma
dik botrányos tette, hogy pár napra rá, mintha a fülébe akarna súg
ni valamit, kétszer erősen beleharap a kormányzó fülébe.

Sztavrogin meghökkentő tetteit a városban senki sem minősíti

pillanatnyi elmezavarnak. "Tehát hajlandók voltak feltételezni
Nyikolaj Vasziljevicsról - mondja a történetet előadó fiatal
ember - ilyen cselekedeteket, mint épeszűről iS.,,19 Minthogy
anyja, a tábornokné, s a fiatalember is fontos eleme a kormány
zósági társaséletnek, a botrány csakis úgy kerülhető el, az érdek
mentes, értelmetlen, öncélú tettek keltette feszültség csakis úgy
oldható fel, hogy a helyi orvosok abelázasodott Sztavrogint
szinte önkívületben lévőnek minősítik, olyan embemek, aki nem
is lehetett birtokában "józan eszének és akaratának". Így bizo
nyos idő elteltével Sztavrogin visszatérhet a társaságba.
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Ez a látszólag jelentéktelen és nevetséges három mozzanat, me
lyet az elbeszélő alig minősít, tipikus acte gratuit. Dosztojevszkij
hőse ezzel az értelmetlen gesztusával nemcsak a maga további út
ját jelöli ki, nemcsak a társadalmi konvenciók abszurditására utal,
hanem - az első esetben - a nyelvhasználatot is kérdésessé te
szi, s a nyelvet eredeti funkciój ába állííja vissza. Nyomatékosítva
így, hogy a tett indítékai egy másik szinten keresendők.

Az Ordögök megírásának ürügye, mint köztudott, a Nyecsájev
féle összeesküvés volt, melynek résztvevői egyik saját társukat
gyilkolták meg, mielőtt rendőrkézre kerültek volna. A regénybeli
anarchista-forradalmár vonulat - az ötös, egymásról nem tudó
csoportok eszméje, a forradalmi erőszak szükségszerűségénekSi
gajlov által előadott teóriája, a liberalizmusból a rendszerdöntő

forradalomba való természetes átmenet gondolata, s a forradalmi
felfogás divatja az értelmiség, a kispolgárság, a diákság széles kö
reiben - mindez a huszadik század második felének olvasóiban
egyértelműen a bolsevizmus előképeként jelenik meg.20 Az ördögök,
akikről a regénycím beszél (még pontosabban: a Máté evangéliumá
ból vett mottó szerint az ördögöktől megszállt, kergülten a tóba ro
hanó s ott vesző disznófalka története), ezek szerint az anarchistákat
jelentik. Az először irányregényre készülő Dosztojevszkij ezt egy le
velében így fogalmazza meg: "Az ördögök kibújtak az orosz ember
ből és bementek a disznófalkába, azaz a Nyecsájevekbe. (...) Azok el
süllyedtek vagy rövidesen elsüllyednek, de épségben marad az em
ber, akiből kiszálltak az ördögök, és aki Jézus lábánál ül.,,21

Ez a levélrészlet azért érdekes, mert jól mutatja, hogy - Paul
Ricoeur kifejezésével élve - a regényíró hogyan "írja újra,,22 egy
másik szinten azt a valóságot, amelyet először leegyszerűsítve,

ideologikusan gondolt el. Verhovenszkij és társai ugyanis kissze
rűek és sokszor nevetségesek, márpedig lehet-e a Rossz nevetsé
ges? Maga az író tér ki erre a döntő jelentőségű kérdésre - Ver
hovenszkij figuráját elemezve - egy 1870. október 8-i, Katkov
kritikushoz intézett levelében. "Az az érzésem, hogy megdöbbent
agyam képzelete megalkotta azt a személyt, azt a típust, amely
egy ilyen gaztetthez »méltó«, (...) Legnagyobb meglepetésemre ez
az alak félig nevetséges figurává vált. Ezért aztán - noha ez az
esemény a regény egyik legjelentősebb része - mégiscsak mellé
kes részlete és körülménye egy másik ember cselekedetének, akit
valóban a regény főalakjának nevezhetek,,23

A fontossági rend így pontosan megjelöltetik, amiként a figu
rák jellege is. A levél ugyanis ezzel folytatódik: "Ez a másik sze
mély - ugyancsak sötét figura, szintén gonosztevő. Szerintem
azonban ez az alak tragikus figura."24 Vagyis a két főszereplő, a
két gonosztevő közül az egyik nevetséges, a másik tragikus. A ne
vetségességnek azonban Sztavrogin esetében is szerepe van:
Sztavrogin, aki mindent meg mer tenni, aki semmitől sem riad
vissza - utalhatunk itt elsősorban nevezetes, Tyihonnak tett val-
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lomására, me ly az eredeti kiadásokból hiányzott - egyetlen do
logtól fél, attól, hogy nevetségessé válik.

A hagyományos felfogás szerint, a számtalan lehetséges közül
idézzük itt Northrop Frye megfogalmazását, "magában a nevetés
ben igen fontos az, hogy valamilyen kellemetlenségtől, valami
lyen szörnyűségtől való megkönnyebbülést jelent.,,25 Az Ördögök
ben viszont ennél jóval bonyolultabb a helyzet. A regény komikus
vénája erőteljes, sőt, az elbeszélés első felében még ez a tónus a
domináns: az idősebb Verhovenszkij figurája, a kormányzó és
környezetének bemutatása, Sztavrogin első acte gratuit-je, azután
a kormányzóné ünnepségének lefolyása s az ott kirobbantott bot
rány mind ebbe a regiszterbe tartozik. De a nevetés, mely eleinte
valóban "megkönnyebbülés", fokozatosan egy másfajta világba
vezet át bennünket. A nevetésnek ugyanis van egy másik fajta
megközelítése is: Dosztojevszkij kortársa, Charles Baudelaire ör
dögi jellegűnek tartja. "A bölcs csak reszketve mer nevetni" 
mondja Baudelaire, Bossuet-nak vagy Joseph de Maistre-nek tulaj
donítva e mondást.i'' "A nevetés - folytalja azután - egy régi bu
kás esetéhez, egy testi és lelki lealacsonyodáshoz kapcsolódik." A francia
chute szó jelentéstartománya meglehetősen tág: jelenti mindeneke
lőtt a zuhanást, az esést, így az utcai járókelő hasrabukását is,
melynek komikus jellegéről Henri Bergson beszél A nevetés című

tanulmányában, mint az ember egyik legalapvetőbb reakciójáról,
de jelenti a bűnbeesést is, az emberiségnek a paradicsomi állapot
ból a bűnösség állapotába történt átlépését. A nevetés így Charles
Baudelaire szerint együtt jár a bűnbeeséssel.

Dosztojevszkij felfogása ehhez hasonlatos. A nevetés, a nevet
séges, a tragikus nála ugyanazon világnak él része, a nevetésből s
a nevetségesből lépünk át a tragikumba. De miféle ez a tragi
kum? Idézzük vissza André Gide megjegyzését az érdek nélküli
jóról s az érdek nélküli rosszról. Az érdek nélküli jó eszméje fő

képpen az evangéliumok világához kötődik, Jézus tizenegyedik
parancsolatához, amely felfogható úgy, mint felhívás a megszo
kott logikai láncolatok megszakítására. Az aranyszabály kérdésessége
című 1989-es tanulmányában Paul Ricoeur alaposan elemzi azt az
etikai kettősséget, amely az evangéliumokban végig megfigyelhe
tő, vagyis a kölcsönösséget hirdető aranyszabály, a do lit des,
melynek magyar átköltése az amilyen az adionisten, olyan a fogadj
isten, és az ellenség szeretetét is kíváno, szinte teljesíthetetlen jé
zusi felhívás kettősségét, mely két felfogás ellentéte - mondja a fi
lozófus - rendkívül termékeny lehet számunkra a mindennapi élet
ben, a jogi szférában, a társadalmi és politikai élet területén is??

Ennek az evangéliumi parancsolatnak a visszája volna tehát az
értelmetlen s öncélú Rossz, amit Lafcadio, illetve Nyikolaj Sztav
rogin művel. Lafeadio, Sztavrogin mintájára, mindenfajta előnyös

tulajdonsággal felruháztatik: szép, fiatal, okos, bátor, vonzó, már
már ellenállhatatlan. Az acie gratuit, melyet elkövet, nem vált ki
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belőle semmiféle érzelmi visszhangot, sőt, kronológiailag, ami
nem jelent persze ok-okozati kapcsolatot, társadalmi érvényesülé
sét előlegezi. Sztavrogin esete ennél jóval bonyolultabb. Vallomá
sának megfogalmazása és kinyomtatása, Tyihonnál, a szerzetesnél
tett látogatása, a kinyomtatott vallomás bemutatása - mindez
egy másik dimenzióra utal. Ezt nevezi Dosztojevszkij tragikusnak.
De hogyan értelmezhető ez a tragikus jelleg? S hogyan egyeztet
hető össze - a problémafelvetés nem új - a regényíró hangsú
lyozottan keresztény közelítésével?

A megértéshez alighanem közelebb visz az a többeknél is föl
lelhető tragikumértelmezés - itt Gerhard Nebelét idézem _,28
amely egyfajta teológiát lát a tragikumban. Eszerint Isten és a
rossz szelleme nem elválasztható, "minden görög istennek van
egy sátáni oldala is".29 Sztavrogin, ha köveijük Nebel érvelését,
ugyanazzal a szorongással küszködik, mint a tragikus hősök: ke
resi Istent, de nem találja, mert az ember számára az istenek nin
csenek már elérhető távolságban." És ha az Istennek van egy sá
táni oldala is, akkor Isten talán könnyebben elérhető a rossz, mint
a bizonyosan reménytelen utat kínáló jó felől.

A Gerhard Nebelt kommentáló Ricoeur szerint "a tragédia
azért jár siralommal (eleasz), mert a vétség és a létezés egymástól
elválaszthatatlan, a bűnössé? így eleve adott, a létezés azért bű

nös, mert nem maga a lét"? A görög és a zsidó-keresztény felfo
gás között, Ricoeur szerint, két alapvető különbség van: az egyik,
hogy a kereszténység számára a bűn nem eleve adott, hanem a
bűnbeeséssel került a világba, a másik, hogy míg a görögöknél a
vétek egyszerre isteni és emberi, vagyis "a tragikus hős istenben
vétkezik,,,32 addig a Biblia világában a bűn "a zsoltáros vétke Is
ten ellen". Lehetséges, így Paul Ricoeur, hogy Karl Jaspersnek iga
za van akkor, amikor arról szól az Über das Tragische című tanul
mányában.ó' hogy a keresztény megváltás misztériuma, a kegye
lem által való üdvözülés tanával túlhaladja a tragikus tudást, és
hogy az ember, mint keresztény ember, alapvető tapasztalatai
nem tragikusak, hogy a keresztény hívő nem ismeri a tragikumot,
hogy a görög tragikum gyökere Krisztussal meghalt. De csak a
gyökere, veti ellen a francia filozófus, mert addig, míg szere
tetével nem sikerül elhallgattatnia Isten haragját, addig a keresz
tény ember is a tragikum kategóriái szerint él. Még pregnánsab
ban kifejezve: "elegendő, ha a baj oka a végítélet napjáig rejtve
marad, ahhoz, hogy a tragikum függőben marad~n a pőre nem
értés és a túlságosan is világos megértés között".

Ricoeur érvelése egybevág Dosztojevszkij jelzésével: Sztavro
gin tragikus hős. A baj oka rejtve van előtte, Istenét - ezt jelzi a
Tyihonnal folytatott hosszú párbeszéde - a Rosszon keresztül pró
bálja elérni, kudarca nyomorúságos halálát eredményezi. A szituáció
feszültséget főként az adja, hogy a Sztavrogin által manipulált Verho
venszkij és maga Sztavrogin nem ugyanazon a szinten cselekszik. "A
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tragédia ősi szintje metafizikai és teológiai" - mondja Paul
Ricoeur,35 vagyis a pusztán etikai filozófiai megközelítéssel szemben az
irodalmi megközelítés a tragédia ősi szintjével egybevágó.

Ugyanazt a kettősséget látjuk itt, mint amelyikkel Sören
Kierkegaard küszködik Abrahám és Izsák történetét újra és újra
megközelítve. Az Izsákot, öregkora szemefényét lsten parancsára felál
dozni hajlandó Ábrahám cselekedete, melya Teremtés könyve (Mózes L)
szerint példamutató, de amely nem csak a tények világában, de etikai
szempontból is érthetetlen, Kierkegaard felfogása szerint "az etikum te
leologikus felfüggesztését tartalmazza'v" A hit világába lépünk itt át,
amelyet teoretizáló munkájában, a Vagy-vagyban, a dán gondolkodó
vallási stádiumnak nevez. A kulcsfogalmak, amelyeket Kierkegaard
elemzése során használ, a szorongás, a paradoxon, a szenvedély és a kí
sértés. "A hit csoda - foglalja össze a felfüggesztés problémáját
elemző fejezetét a Félelem és reszketésben Kierkegaard -, még sincs
egyetlen ember sem kizárva belőle, mert az, ami minden emberi éle
tet egyenlővé tesz, az a szenvedély, és a hit - szenvedély.,,37

Kierkegaard terminusai meglehetős pontossággal vonatkoztat
hatók Sztavroginra. Verhovenszkij egyértelmű, racionális világá
ból nemcsak a paradoxonok hiányoznak, hanem a hit feltétele: a
szenvedély is. Sztavrogin viszont a szenvedély embere, akinek
meg kell küzdenie a kísértéssel. Szenvedélye az etikum szférájá
nak felfüggesztésére bírja, sorozatban elkövetett "öncélú cseleke
detei" - megannyi behódolás a kísértésnek. Amikor cselekszik,
Sztavrogin másutt van, más világban működik, mint az összees
küvők és a kormányzó társasága, tudván-tudja, hogy fizikai
szellemi képességei csakis a létezés, az egzisztencia szintjén nyil
vánulhatnak meg. Bűnössége azonban, Nebellel szólva, eleve
adott, mert hiszen ez a létezés nem a lét, ezzel a létezéssel vele
jár a bűn.

Pilinszky János Sztavrogin-diptychonjában a legtöbbször vissza
térő szó a rózsa. A kilencsoros második versben a Dosztojevszkij-hős

éppen csak visszautal a rózsakertre, vagyis arra, amire az első ötso
rosban háromszor is felhív ta a figyelmet: "gondoljanak a rózsakertre, /
vagy mé.g inkább egyetlen rózsatőre, / egyetlen egy rózsára, uraim."

Az Ordögökben azonban hiába keressük a Pilinszky Sztavroginja
által emlegetett rózsakertet. Pilinszky aligha emlékezhetett az évtize
dekkel előbb olvasott regénynek minden részletére, de Doszto
jevszkijre egyébként sem jellemző effajta színhelyek leírása, az ő re
gényvilága inkább a zárt tereket, szobákat, utcákat sorakóztatja.
Igaz, az Ördögök első részében a Nyikolaj Sztavrogin személyiségét
formáló két figura: az anya és idősb Verhovenszkij .minden este ta
lálkozott a kertben, a lugasban éjszakáig elüldögélve feltárták egy
más előtt érzéseiket és gondolataikat,,?8 A hangnem azonban ironi
kus: "Költői percek voltak" - folytalja az elbeszélő, s a virágok,
melyek körülveszik e diszharmonikus párt, nem rózsák, hanem a
zelnicemeggy virágai. Miféle rózsára utalhat hát Sztavrogin?
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A szekularizált képi világ többé-kevésbé elfedi a rózsa hagyo
mányos jelentéseit, s elsősorban - mint a magyar nyelv is - a
szerelemmel azonosítja. Pilinszkynél azonban bizonyosan arról a
jelentéskörről van szó, amely a katedrálisok ikonográfiájában
mindenütt föllelhető, s amely Dante Alighieri Commediajában is
számtalanszor megjelenik: a rózsáról, mint a Krisztus vérét felfogó
kehelyről, mint vércseppekről, vagy mint a megfeszített Krisztus
sebeiről. Igaz, az Isteni Színjátéknak nem a gyakrabban idézett első

részéről van itt szó, hanem a harmadikról, a Paradicsomról, ahol,
mint a harmincegyedik ének címe mondja, Beatrice égi helyére kerül.
Danténál, e nagy összefoglalónál, a Paradicsom harminchárom
énekének leggyakoribb képe a rózsa: fényrózsa, örök rózsa, tágra
nyat rózsa, vagyis: Kehely, a rózsa szirmai. Ahogyan az utolsó előt

ti énekben olvashatjuk: "E részen, hol szirma a szent Növénynek
/ már mind kinőtt, olyaknak látni lelkét, / kik eljövendő Krisz
tusban hivének.,,39

A két Sztavrogin-vers, ha együtt olvassuk, mintegy annak az
"utolsó lépésnek a krónikája" kíván lenni, amelynek krónikásai 
amint PilinszkÓegy 1968-as írásában mondja - Pascal, Kierkegaard,
Simone Weil.4 Ellentétben az "utolsó előtti lépés vándoraival", az
utolsó lépés krónikásai, s Pilinszky önmagát is egyértelműen közéjük
tartozónak kívánja, azon a véleményen vannak, hogy "az idő és a fej
lődés lényege szerint természetellenes formációja életünknek, s két kí
vülálló vonzás - kárhozat és öröklét - hatására mutat".41 Egy másik
írásában, valamivel később, így fogalmazza meg: "A cselekvő keresz
ténység kilépés az időből, s ilyen értelemben elidegenedés a vi
lágtól, a modem világ időbe ágyazott problematikájától.t'Y

A rózsakert - a rózsatő, a rózsa - volna tehát az időből való
kilépés, melyre Sztavrogin társait biztatja, igaz, csak azután, hogy
megpendítette előttük az elkövetés lehetőségét. A diptychon drá
mai világának szereglői azonban nem tudnak, vagy nem akarnak
kilépni az "időből", 3 elkövetik tehát, amint a versbeli Sztavrogin
mondja, amit nem szabad. Az érdek nélküli jó egyedüli alternatí
vája tehát ebben a lényegre redukált világban az érdek nélküli
rossz, az acte gratuit.44 Vagy pedig, ha nem jutnánk el eddig a
sztavrogini alternatíváig, marad az az állapot, amelyet Pilinszky
egy írásában úgy nevez, hogy a "tények halmaza". Magában a
versben, a diptychon második darabjában ez a lepkegyűjtőből

maguk is gombos türe tűzött lepkévé változott üldözöttek állapo
ta, Northrop Frye szavával: a démotikus-leíró korszak világa.

Hogy mi van tehát Sztavrogin előttje és utánja között? Hogy
mi van az időben? Vagy csak tények halmaza, vagy - s ide jut
el Pilinszky drámaként komponált verses diptychonjának hőse 
az utolsó lépés jelene. Ez az utolsó lépés azonban nem tudni ho
vá visz, mert Pilinszky Sztavroginjának a világában - éppúW mint
Pascalnál, Kierkegaard-nál, Dosztojevszkijnél, sőt, Camus-nél' - Is
ten elrejti arcát, ennek a világnak az Istene rejtőzködő Isten.46
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