
Magyar 
Sztavroginok 
Az Ördögök magyar recepciójáról 

A magyar komparatizmus megteremtője, a kolozsvári egyetem pro-
fesszora, Meltzl Hugó, az 1870-es években indítja meg az Összeha-
sonlító Irodalmi Lapok című többnyelvű folyóiratát. Itt fejti ki a De-
kaglottizmus elméletét, amely szerint tíz kiemelkedő nyelv alkotja 
az európai kultúrát, úgymint a német, az angol, a francia, az olasz, a 
spanyol, az izlandi, a portugál, a holland, a svéd, s végezetül a ma-
gyar. A magyar idesorolása még megindokolható, viszont annál meg-
hökkentőbb a szláv nyelvek, s különösképpen az orosz kihagyása. 

Ennek fényében nem meglepő, hogy a 19. század második felének 
nagy orosz regényei csak jelentős késéssel jelennek meg a magyar 
irodalmi tudatban. Igaz, a nyugat-európai recepció is jókora késés-
sel indul. Az áttörést ott Eugène-Melchior Vogüé 1886-os könyve, Le 
roman russe jelenti. A pétervári francia követség titkárának a műve, 
amelyet aztán 1908-ben magyarra is lefordítottak, egyszeriben a 
megkerülhetetlen nagyságok közé emeli Tolsztojt és Dosztojevsz-
kijt. Ennek nyomán indul meg regényeiknek magyarra fordítása, de 
az első időben még nem az eredetiből, hanem németből. 

A magyar recepció indítása elsősorban Szabó Endre műve. Ő for-
dította le 1908-ban az Ördögöket, akkor még Ördöngősök címen. A re-
gény először folytatásokban jelent meg a Pesti Hírlapban, majd a 
Légrády testvérek kiadójánál könyv alakban. A láthatólag nagy mun-
 kabírású Szabó egy egész sorozat orosz regényt fordít le a Légrády 
testvérek kiadójának számára. E fordításokat veszi át majd a húszas 
évek elején a Révai kiadó, ahol 1927-ben más címmel és immár a Tyi-
hon-fejezetet is tartalmazva jelenik meg a regény: Megmételyezettek. 
Sztavrogin Miklós gyónása. Nyilvánvalóan ez az a kiadás, amelyet Pi-
linszky János több interjújában is emleget, s amelyet az 1930-as évek 
elején olvashatott. 

Szabó Endre oroszból fordított, vagyis megtanulta a nyelvet, 
amelyről már, kárpátaljai születésű lévén, volt némi fogalma. Hé-
zagpótló teljesítményét 1921-ben a Nyugatban Füst Milán méltatja. 
A szerkesztő, költő, regényíró Szabó ebben az időszakban a rusz-
szista szerepével is megpróbálkozik, cikkekben próbálja felhívni a 
figyelmet az orosz irodalom kiemelkedő teljesítményeire. 

A regény második fordítása 1943-ban jelent meg a Grill kiadó-
nál, immár Ördögök címmel, a fordító Dancs Pál, az előszó Horváth 
Zoltán munkája. Különös, de érthető, hogy az 1948 utáni időszak-
ban nem készült újabb fordítás. Ennek oka, hogy az Ördögök ideo-
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lógiai problémát jelentett a kultúrpolitika számára. A regény fabu-
lája ugyanis a Nyecsajev vezette anarchista-nihilista összeesküvést 
beszéli el. Az összeesküvők, árulástól tartva, megölik egyik társu-
kat, Satovot. Ezt a históriát az olvasó első látásra az 1917-es forra-
dalomhoz vezető bolsevista mozgalommal azonosíthatja. Ezért, 
hogy csak 1972-ben került sor egy új fordítás publikálására, amely 
Makai Imre munkája. 

Érdemes egy pillanatra megállnunk a cím problematikájánál. 
Egy terjedelmes és bonyolult szerkezetű regényről beszélünk, 
amelynek értelmezését szorosan meghatározza a cím és a második 
mottó együttese. Ez a második, evangéliumi mottó a disznókba át-
ment s azután a disznónyájjal a tóba fulladó ördögök történetét 
idézi. Szabó Endre a Károli Gáspárnál a Máté evangéliumában 
megjelenő ördöngősök szót teszi meg címnek. A Dosztojevszkij re-
gény mottója azonban nem a Máté, hanem a Lukács féle változat, 
amelyben — Károlinál — kizárólag az ördög szó szerepel, méghoz -
zá többes számban. Vagyis maga a szerző, Dosztojevszkij, olyan 
irányba tolja a lehetséges értelmezést, amely eltávolít a paratextus 
által sugallt történeti-politikai megközelítéstől, vagyis az anarchista 
összeesküvők világától. 

A második problémát a Sztavrogin Tyihonnál tett látogatását el-
beszélő fejezet, s a fejezetben megjelenő, egészében idézett szöveg 
jelenti. Sztavrogin írásában bevallja, hogy megrontott egy tíz éves 
kislányt, majd tudatosan nem avatkozott közbe, amikor a lelkifur-
dalással küszködő gyermek a szomszéd szobában felkötötte magát. 
A botrányos történetet elbeszélő fejezet hiányzott az első orosz, 
majd szovjet kiadásokból, s magyarul is csak az 1927-es Révai kia-
dásban jelent meg először. Fontosságát jelzi, hogy címét a főcímhez 
társítja Szabó. Ugyanakkor ez a fordítás is pontatlan, hiszen az ere-
deti egészen egyszerűen a Sztavrogintól címet adja a fikció szerint 
háromszáz példányban kinyomtatott szövegnek; a gyónás kifeje-
zés beiktatása olyan olvasatot sugall, amely nem feltétlenül áll meg. 

A magyar értelmezések sorát maga Szabó Endre nyitja meg a 
Képek az orosz irodalomról című, hat fejezetből álló munkájával, 
amelynek két része a folyóiratban jelent meg 1922-ben, s amelynek 
egészét 1500 példányos füzetben hozta ki a Nyugat. (Tizenöt évbe 
telt, míg a példányok elfogytak). Ha abból indulunk ki, hogy a Dosz-
tojevszkij-értelmezés két végpontja egyfelől a Bergyajev-féle leíró 
jellegű, filozofikus megközelítés, illetve a Bahtyin-féle, mindenütt 
polifóniát látó formai megközelítés, akkor Szabó Endre értelmezését 
kétségkívül az első kategóriába sorolhatjuk. Szabó úgy tartja nagyra 
a Dosztojevszkij-regényt („félelmetesen nagy regényét bizonyára a 
világ minden irodalmában ismerik”), hogy közben esztétikai szem-
pontból erősen elmarasztalja. „Stilusa nehézkes, mondatai esetle-
nek, végtelen hosszúak, zsúfoltak, gondatlanok.” „Regénytárgyai 
szövevényesek, gubancoltak.” S ami még lényegesebb: „emberei… 
valamennyien egyformán beszélnek, t.i. a szerző nyelvén”. 
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Marad tehát „a lélektani analizis”, melynek nagyszerűségét, mond -
ja Szabó, „egy orosz pszichiáter, egyetemi tanár” is elismerte, s marad 
a rendkívül szuggesztív eszmeiség. E tekintetben, mondja, az író pá-
lyája két részre tagolható, az elsőt, a haladó jellegűt „lassanként a 
szlávjánofilizmus és a miszticizmus” váltotta föl. „A helyes társadalmi 
életben keresi az ember üdvét. Szabadsággal és az egyesek tökélete-
sedésével ő nem sokat törődik. Tanítása szerint az egyénnek meg kell 
adnia, panasz nélkül föl kell áldoznia magát a közjóért, készségesen 
teljesíteni mindent, aminek segítségével Oroszország, a választott 
nép országa az ő hivatását, küldetését teljesítheti.” Az 1860-as évek 
közepétől kezdve, így Szabó, jellemzője „az agresszív reakcionárius 
irány”. Idáig ezt általánosságban érti, azután tér csak ki magára a 
regényre: „Az ördöngősök c. regényben még erősebb a reakcioná-
rius irány”. 

1927-ben jelent meg a Nyugatban Laziczius Gyula tanulmánya, 
Sztavrogin az Ördöngősökben címmel. A később nyelvészként ismert -
té vált Laziczius az orosz irodalom tipikus figurájának, a fölösleges 
embernek a trendjébe kapcsolja be a regény főhősét, vagyis Sztav-
rogint. Elemzése szerint Sztavrogin két számára egyaránt elérhe-
tetlen pólus közt ingadozik, mármint a nihilista forradalmár Pjotr 
Verhovenszkij és a „vallásos és nacionalista” Satov között. Lazi czius 
olvasatában „Sztavrogin passzive nézi az eseményeket, ame lyeknek 
szálait az ördöngős Verhovenszkij bogozza és irányít ja”. Vagy is 
hiába különbözik a regényíró művészete elődeiétől, Sztavrogin 
mégis csak utódja azoknak a felesleges embereknek, akik a történet 
végén szükségszerűen öngyilkosok lesznek. 

Az 1927-es, az addig kihagyott fejezetet a szövegbe iktató regény 
megjelenés után egyre több írás foglalkozik Sztavrogin figurájával. 
Így például az Erdélyi Helikonban 1931-ben közölt Lakatos Imre 
cikk, amelynek a címe Sztavrogin bűne — Dosztojevszkij bűne, s amely 
André Gide-re mint tévedhetetlen forrásra hivatkozva, magának az 
írónak tudja be a Sztavrogin által elkövetett bűnt. Megindítva ezzel 
azt a sort, amely a regény legfontosabb elemének tekinti a Tyihon-
nak előadott rettenetes históriát. 

Lakatos Imre neve még egyszer felbukkan a recepció történeté-
ben, de ezúttal csak homonímiáról van szó, egy másik Lakatosról, 
a nagynevű matematikai filozófusról, aki 1956 után Angliában fu-
tott be sikeres pályát. Lakatos nagy műveltségű ember, s egyúttal fé-
lelmetesen szuggesztív manipulátor; 1944-ben, mint egy nagyvá-
radi illegális kommunista sejt vezetője, arról győzi meg társait, hogy 
a sejt egyik tagja, Izsák Éva árulásra készül, és hogy a feltételezett 
árulást csak azzal tudják elhárítani, ha megölik a feltételezett áru-
lót. Megszavazzák, öngyilkosságra kényszerítik. Vagyis Lakatos a 
Sztavrogin szerepében, a tizenkilenc éves, pártfegyelemnek enge-
del meskedő Izsák Éva a Satovéban. A történetről dokumentumfilm 
készült 1999-ben, Ember vagy ördög, ki volt Lakatos Imre?, Mérei Anna 
munkája. 
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Az 1948 után új fordításban megjelenő Dosztojevszkij-regények 
közül kétségkívül az Ördögök jelentette a legtöbb problémát az iro-
dalmat elsősorban ideologikus szemszögből vizsgáló befogadók, 
vagyis a kultúrpolitika számára. De a másik oldalról tekintve is: az 
egyik lehetséges értelmezés szerint, amelyet magam is megfogal-
maztam az 1990-es tavaszi félévben, amikor egyetemi kollégiumom 
témája volt az Ördögök, az összeesküvők ideológiája, vagyis annak 
a rousseau-i elvnek az elfogadása, amely szerint a szabadság min-
denkinek kijár, s aki nem kér belőle, azt erőszakkal kell kényszerí-
teni annak elfogadására, szükségképpen hozza magával a forra-
dalmi terrort. Az ideális társadalomhoz vezető út így, Nyikolaj 
Bergyajev szavával, a progresszió hullahegyein át vezet. 

A korabeli hivatalos felfogás tehát szükségképpen azt próbálja bi-
zonyítani, hogy a nihilista összeesküvők nem azonosak a marxista 
forradalmárokkal. Ez az elhatároló tagadás jelenik meg például Bak-
csi György idevonatkozó írásaiban, vagyis Dosztojevszkij világa című 
1970-es könyvében, valamint a regényhez fűzött 1971-es részletes 
jegyzeteiben. „Marx és Engels elítélte Nyecsájev terrorisztikus és 
provokatív módszereit, A forradalmár katekizmusában rögzített teó-
riá ikat, kimutatták, hogy ez az elmélet a ‘kaszárnyakommunizmus’ 
egyik változatát készítette volna elő, és hogy Bakunyinnak és Nye-
csájevnek semmi köze nincs a forradalmi munkásmozgalomhoz.” 
Vagyis az Ördögök, mint a Nyecsajev-ügy megregényesítése, nem 
jelenti a forradalmi munkásmozgalom elítélését. 

A 20. század második felében, s azután a 21. században is, számos 
írás foglalkozik a regénnyel, így Király Gyula, Dukkon Ágnes ta-
nulmányai. Különös figyelmet érdemel S. Horváth Géza elemzése, 
amely a korszerű irodalomtudomány eszközeivel élve értelmezi a 
Tyihonnál című fejezetet. Megközelítése irodalomnak tekinti az iro-
dalmat. Hozzátenném, hogy a legfontosabb Dosztojevszkij-hősök 
mind írnak: Ivan Karamazov tanulmányt a bűn problematikájáról, 
azután a nagy inkvizítor történetét, Aljosa Karamazov megírja Zo-
szima sztarec életrajzát, Sztavrogin pedig a kis Matrjosa megrontá-
sának és öngyilkosságának a történetét. A felsoroltak közül mind-
egyik írás az írásban izgalmas problémákat vet föl. 

A Tyihon-Sztavrogin fejezet mások számára is kiemelkedően fon-
tos része a regénynek. Például a nagyszámú színpadra állítás közül 
a Vígszínház 1986-os előadásának, amelyet magam is láttam, s 
amelyről Reményi József Tamás közölt hosszú elemzést a Színház 
című lapban. „A híres-hírhedt regény adaptációjának vígszínházi 
előadásában is ez a nyitány, elébe dobva minden egyéb történés-
nek. Dramaturgiai telitalálat. Sztavrogin hosszú monológban el-
meséli ősbűnének történetét. Nem tépelődő vallomást hallunk, 
hanem egy önmagára ijesztően kívülről távolról tekintő ember 
tényrögzítését; nem is gyónást (Ascher Tamás igen átgondoltan, 
csupán utólag, hangsúlyozottan máshonnan, a nézőtér felől hozza 
be Tyihon atyát Sztavroginnal folytatandó hitvitájára), hiszen hősünk 
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— mint a későbbiekben láthatjuk, kíméletlenül ragaszkodik ahhoz, 
hogy elszámolnivalója egyes egyedül csak magával legyen. Sztav-
rogin feszült egykedvűséggel előadott monológja — rendezői-szí-
nészi remeklés, Andorai Péter fénykörből ki s bemozduló figurája 
halotti csöndbe dermeszti a színpadot.” 

A korszak legnagyobb hatású közvetítője alighanem Török End -
re, aki 1955-től közel fél évszázadon át volt a világirodalmi tanszék 
tanára, és előadásaiban, s még inkább félig-meddig zártkörű péntek 
délutáni szemináriumán elsősorban Tolsztoj és Dosztojevszkij mű-
vével foglalkozott. Az Orosz irodalom a 19. században című 1970-es 
könyvében, majd egy 1981-es tanulmányában jelenik meg Ördögök 
értelmezése. „Monumentális-groteszk látomásnak” minősíti a re-
gényt, mint amely a Raszkolnyikov-problémát a forradalommal 
mint történelmi kérdéssel köti össze.” 1981-es A pokol körei című ta-
nulmányában Török nyíltabban beszél; az összeesküvők, mondja, 
„Istenként emelik maguk fölé a hideg okosságú, ragadozó lényt, 
Sztavrogint”. Dosztojevszkij világa, Török Endre számára, maga a 
pokol, amelynek különféle körei léteznek: a legbelső, azután a köz-
bülső, majd a külső kör, máshonnét nézve van a semmi pokla, az 
ész pokla, a szenvedély pokla. Az Ördögökből Török Endre (akár-
csak Camus) az emberisten, vagyis Kirillov figuráját emeli ki. Ki-
rillov szerint, írja Török, „az egyén csak azzal bizonyíthatja sza-
badságát, ha maga dönt a halála fölött. Az élete nem tőle származik, 
viszont a halálát, amíg él, saját kezében tartja. Mindenkinek, aki a 
legfőbb szabadságot akarja, annak merni kell megölni magát, mond -
ja. Aki csak azért öli meg magát, hogy a rettegést megölje, az rögtön 
isten lesz.” 

Török Endre egyértelműen a Bergyajev-féle megközelítés híve. 
Némi túlzással azt is mondhatnám, hogy számára Dosztojevszkij, 
s még inkább Tolsztoj, az orosz vallásbölcselőknek abba sorába tar-
tozik, akiket 1988-ban megjelent kétkötetes munkájában. az Orosz 
vallásbölcselet virágkorában mutat be. 

Török kapcsolatban állt Pilinszky Jánossal, igaz, ennek a kapcso -
latnak a mikéntjéről nem sokat tudunk. Csak feltételezhetjük, hogy 
eszmecseréik során sokszor szóba került Dosztojevszkij, s a műnek 
az a fajta értelmezése, amely Török írásaiban megjelenik. Maga Pi-
linszky interjúiban többször is szóba hozza az Ördögöket, amelyet — 
egyébként Törökkel ellentétben — a leghatásosabb Dosztojevszkij 
regénynek minősít. 

„Emlékszem, 12 éves voltam, rossz latinos, és jártam valakihez, 
egy olasz páterhez, aki latinra tanított. Mentem a Múzeum körúton, 
és egy antikváriumban láttam négy kötetet, négy nagyon silány kö-
tésű kis kötet volt. 70 fillér volt az ára, az volt ráírva: Dosztojevsz-
kij: Megmételyezettek. Volt ennyi pénzem, bementem, megvettem, 
de éreztem, hogy ez a könyv nem való gyereknek. És főként, ha la-
tinórára megy. Most térdnadrágom volt, és két-két kötetet bedug-
tam a térdnadrágomba. És ez egészen dosztojevszkiji volt; egy öreg 
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térdnadrág volt, és mert a kapcsolója nem működött pontosan, a 
kötet állandóan ki akart csúszni, miközben Tacitust fordítottunk. 

Hogy a véletlen és a kegyelem és minden hogy számít, tényleg ez 
életem egyik legdöntőbb olvasmánya volt, és már a Dosztojevsz-
kij-kutatók is azt mondják, hogy ez Dosztojevszkij legérdekesebb 
regénye.” 

Pilinszky először 1973-ban az Élet és Irodalomban, majd egy évvel 
később Végkifejlet című kötetében publikálja két Sztavrogin-versét. 
A két vers szorosan kapcsolódik egymáshoz, s akár úgy is olvas-
ható, mint egy elliptikus narráció két szélső eleme. 

 
SZTAVROGIN ELKÖSZÖN 
 
„Unatkozom. Kérem a köpenyem. 
Mielőtt bármit elkövetnek 
gondoljanak a rózsakertre, 
vagy még inkább egyetlen rózsatőre, 
egyetlen rózsára, uraim.” 
 
SZTAVROGIN VISSZATÉR 
 
„Nem gondoltak a rózsakertre, 
és elkövették, amit nem szabad. 
Ezentúl üldözöttek lesznek 
és magányosak, mint egy lepkegyűjtő. 
Üveg alá kerülnek valahányan. 
Üveg alatt, tűhegyre szúrva 
ragyog, ragyog a lepketábor. 
Önök ragyognak uraim. 
Félek. Kérem a köpenyem.” 
 
Máshonnét tekintve: a két Sztavrogin-vers a Tyihonnál című feje-

zet újraértelmezése, más perspektívából való újraírása. Az Ördögök 
betétszövegében, vagyis Sztavrogin vallomásában, két terminus 
kap kiemelt fontosságot. „Akkoriban kegyetlenül unatkoztam”, írja 
egy helyütt az elbeszélő, egy másik helyen pedig arról beszél, hogy 
egy ízben szokásától eltérően pokolian félt. Unatkozom, félek. (Az 
unatkozás fontosságát már Török is kiemeli). Ez a két ige foglalja 
keretbe a vers-narratívát. Az indítás: „Unatkozom, kérem a köpe-
nyem”, rendkívül koncentráltan rögzíti a helyzetet. A folytatásban 
aztán egy olyan metafora dominál, amely a regényben nem szere-
pel. A háromszor is feltűnő rózsa Dante felől tekintve nyeri el ér-
telmét; a Paradicsom legtöbbször előforduló metaforája nyilvánva-
lóan Krisztus szenvedésére és kínhalálára utaló, a felidézett világ 
valódi dimenzióit kirajzoló mozzanat. 

A második vers, a Sztavrogin visszatér, a két vers, a két pillanat 
közt történtekre, a kimondatlanra utal vissza: „elkövették, amit nem 
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szabad”. Ennek a következményét írja le a folytatás, a lepke, a lep-
kegyűjtő, a gombostűre tűzött lepkék látványos képe. „Félek, kérem 
a köpenyem”, így zárja versét Pilinszky, nyitva hagyva a narratíva 
lehetséges folytatását. 

Fuharosok című 1983-as regényében Esterházy Péter feltűnő, szin -
te provokatív módon idézi Pilinszky felütését: „unatkozom, kérem 
a köpenyem”. Sugallva, hogy a serdületlen kislány nézőpontjából 
és szavaiból összeálló történet feltehetőleg a Tyihonnak átadott irat-
ban megjelent történet újraírása vagy parafrázisa. 

A regény két változatban olvasható. Az 1983-as, vers módjára 
tör delt kiadás utal, az első Esterházy-kötetek szokása szerint, az in-
tertextusokra is. Az 1986-os változat a Bevezetés az irodalomba című 
roppant méretű kötetben egészen sűrűn szedve, viszont mindössze 
tíz lapot elfoglalva jelenik meg. A továbbiakban a jóval erősebb ha-
tású első kiadást veszem alapul. 

A fuharosok, akik közül utóbb majd kiválik a Fuharos, lovasko-
csin érkeznek. Két név hangzik el a történetben, az elbeszélő Zsófi-
káé és a Marjenkának szólított anyáé. Az orosz név, feltehetőleg 
ugyanúgy a Márja becézése, mint a Matrjosa is, így összekapcsolja 
a szöveget a Sztavrogin-vallomással. A végtelenül naiv Zsófika kiles 
az ablakon, a spaletta félrecsapódik, a fuharosok meglátják a lány 
arcát, megállnak. A házban az elbeszélőn kívül az anya, a nővérek, 
férfi nincsen. A nők beleegyezők, Zsófika szüzességét azonban nem 
a neki tetsző félkegyelmű veszi el, hanem, miközben a szobában 
valóságos tömeges szeretkezés folyik, maga a Fuharos. 

A történet első szintű értelmezése nem egyértelmű. Játszódhat 
nyilván 1945-ben egy magyar faluban, és játszódhat háborús hely-
zetben, szinte akárhol, szinte akármikor. Egyértelmű azonban a kap-
csolódás a beleegyező áldozat szemszögéből a Sztavrogin-jelenet-
hez. Zsófika mondja ki, a többiek nevében is, azokat a reflexiókat, 
amelyeket az „elkövették, amit nem szabad” vált ki belőlük. Az una-
lom szó domináns szerepe mintegy logikusan vezet át Blaise Pascal 
Gondolataihoz, amelyek itt az áldozat szájából hangoznak fel. Az 
ember állapota állhatatlanság, unalom, nyugtalanság, mondja Zsó-
fika. Azután: a szórakozás elmulattat, s észrevétlenül vezet a halálba. 
Majd: mivel nem tudták elérni, hogy ami igazságos, erős is legyen, 
úgy intézték az emberek, hogy az legyen igazságos, ami erős. 

Szabó Endre és Laziczius együgyű értelmezései után így jutunk 
el a század vége felé két izgalmas újragondoláshoz. Ami bennfog-
lalást is jelent: az Ördögök problematikája beletagolódik a magyar 
irodalomba. Akár Albert Camus Közönye Mészölynél, Kertésznél, 
Esterházynál, az Ördögök is a magyar irodalom része lett Pilinszky 
két versében és Esterházy különös erőt sugárzó regényében.
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