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„Legyetek mindig részegek. Ez a lényeg: ez az egyetlen kérdés. Hogy ne érezzétek az Idő 

rettentő súlyát, mely megtöri a vállatokat, és titeket a földre görnyeszt: részegedjetek le 

szakadatlanul. Hogy mivel? Borral, költészettel vagy erénnyel, mindegy. De rúgjatok be.”1 

Ahogyan Baudelaire „bortól, költészettől vagy erénytől” részegedik meg, Dosztojevszkij az 

ő "mesterséges paradicsomait" egyrészt az epileptikus rohamok szülte aurában találja meg, ill. az 

aura okozta gyönyörűségben – olvassuk csak el, mit mond erről Kirillov és Miskin herceg! 

Másrészt, és ez a fontos, Dosztojevszkij részegítő bora az eszme, az ő hősei az eszme bűvöletében 

élnek. Raszkolnyikov, Miskin, Verszilov, Kirillov, Iván mind-mind eszme-emberek, akiknek – 

Dosztojevszkij szavaival – „az eszme nem a fejükben él, hanem testet ölt bennük s így uralkodik 

fölöttük”.  

Ám a regényhősben megtestesült eszmék mellett, mint másik megtestesülés, a kép is 

elbűvöli Dosztojevszkijt. Zsúfolt kéziratait számos rajz díszíti. Férfi és női fejek, gótikus boltívek, 

csúcsíves tornyok. Írás és kép, arc és szó itt is együtt van: a rajz körülfogja a szót vagy a szó 

keretezi a képet. A képben testet öltő eszme és a szóban kifejeződő eszme szorosan összefügg 

egymással, a kettő sokszor megvilágítja egymást. Fontosabb azonban, hogy Dosztojevszkij 

regényeiben is kulcs-szerepet kapnak – az eszmék mellett – a képek. 

Az orthodox Oroszországban a szakrális ikon jeleníti meg a képet. Az ikonfestészet 

viszonylag sokáig, egészen a XVIII. századig eleven is marad. A modern Európában a képet a 

világi táblakép jelenti, később pedig, a XIX. század második felében megjelenik a fénykép. 

Dosztojevszkijnél mindhárom képformával találkozunk. 

A kamaszban megjelenő táblakép és ikon egyaránt Verszilovon keresztül kap különös 

jelentőséget. Verszilov az Acisz és Galatheában (Claude Lorrain) földi paradicsomot lát, amely 

Isten nélkül, sőt egyenesen Isten nemlétével születik meg. És ugyanez a Verszilov – az européer 

orosz vándor – személyes életének egyszerre mély- és csúcspontján, az ikonok mozdulatlanságát 

idéző és a feltétlen hűséget megtestesítő Szonya, valamint az orosz bölcs, a vándor-szerzetes 

Makar jelenlétében kételyei színreviteleként kettétöri az ikont. Az ikont, amelyik ily módon 

                     

 

Elhangzott a „Művészetek keveredése” című budapesti kollokviumon, 1999. március 3-án a CIEF 

(Egyetemközi Francia Központ) termében. 
1 CHARLES BAUDELAIRE, Le spleen de Paris,  Paris, 1964. (Az idézetet saját fordításomban hozom – HÁ.) 



 2 

szentség-törés tárgya lesz. Tette nem is téveszt célt, cselekedetét körülötte mindenki hübrisznek, 

bűnnek tartja.2 

A félkegyelműben éppen a nagyon is világi fénykép veszi át az eszmehordozó kép szerepét. 

Nem véletlenül, hiszen Dosztojevszkijnél a transzcendens az itt és most-on, a modernen keresztül 

jelenik meg és tör utat magának. A három képfajta közül csak a táblakép és az arckép (a fénykép) 

áll előttünk plasztikusan, csak ezek láthatóak, csak ezek szereplői a regénynek – az ikon  csak 

berendezési tárgyként funkcionál. Véleményünk szerint A félkegyelműben Holbein Halott 

Krisztusa és a modern világi kép, Nasztaszja Filippovna fényképe két olyan képi szimbólum, 

amely konkrétan kapcsolódik a regény alapeszméjéhez. 

„Ahhoz, hogy regényt írjunk, mindenek előtt kell lennie egy olyan alapbenyomásnak, 

amelyet a szerző a szívében megélt. Ez a költő dolga. Ebből a benyomásból bomlik ki a téma, a 

terv, egy harmonikus egész, ez már a festő dolga, jóllehet festő és költő itt is, ott is segíti egymást” 

– olvashatjuk egy 1874-ben papírra vetett jegyzetben. 

Nézzük tehát a költő dolgát, a regény alapeszméjét!  

„A regény fő gondolata: egy tökéletes szépségű ember ábrázolása. Nincs ennél nehezebb a 

világon, különösen most. Valamennyi író – orosz és európai egyaránt – rendre csődöt mondott a 

pozitív szépség ábrázolásában, mert ez mérhetetlenül nagy feladat. A szép maga az eszmény, de 

még nem formálódott ki sem a mi eszményünk, sem a civilizált Európáé. A világon csupán 

egyetlen pozitív szépségű személyiség létezik: Krisztus, úgyhogy ennek a mérhetetlen, végtelen 

szépségű személyiségnek a megjelenése is természetesen végtelenül csodálatos” – írja 

Dosztojevszkij unokahúgának 1868-ban, a regény írásakor.3 

Az orosz nyelvnek a "szép" kifejezésére két szava van: blagoobrazij és kraszivij. Az előbbi 

maga is két tagból áll: az első áldást, a második képet, alakot, ikont jelent. Az első szó tehát az 

ikonszépséget, az áldásos, áldáshozó szépséget, a második egyszerűen a szépséget jelöli, a szó 

legáltalánosabb értelmében. Ahogyan a szakrális kép, az ikon csak ritkán tárgya vagy középpontja 

a regényeknek, úgy a kétfajta szépség közül is az általános, a mindennapi szó szerepel a 

Dosztojevszkij-művekben. Mindezt nem a filológiai pontosság kedvéért jegyeztük meg. Azt 

kívántuk jelezni, ami Dosztojevszkij egész problémalátását jellemzi: a szakrálisat soha nem 

                     
2 A bűn oroszul presztuplenyije átlépést, határátlépést jelent. 
3 DOSZTOJEVSZKIJ: Tanulmányok, levelek, vallomások, Budapest, 1972, 585. 
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közvetlenül, soha nem a szakrálisban jeleníti meg, hanem a mindennapin, a szó szoros értelmében 

vett modernen átszűrve. Ugyanennek a jelenségnek a másik oldala, hogy még az alpári vagy 

közönséges Dosztojevszkij-alakok sem csak alpáriak, tisztán közönségesek: az író minden aljas 

figurába becsempész valami „zseniálisat” – amint maga írja Lebegyevvel kapcsolatban. 

Mindannak, amit a kép szó magába sűrít, A félkegyelműben többszörös funkciója van, s e 

funkciók mindegyike a regényalkotó eszme, vagyis a szépség, az üdvhozó, a megváltást ígérő 

szépség egyik alkotóeleme. „A világot a szépség váltja meg” – olvassuk Dosztojevszkij 

kézirataiban,4 és halljuk a regényben is Miskin hercegre vonatkoztatva, arra a Miskin hercegre, 

akit Dosztojevszkij a XIX. századi Pétervárra küld, hogy ezt a világot lelki szépségével megváltsa. 

A szépség képe, hordozója tehát Isten képmása: az ember; majd az ember képe: az arckép, 

festmény vagy ikon, végül a szó képe: az írás.  

Dosztojevszkijnél a képben testet öltött szépség Rafael Szixtuszi Madonnája (Bűn és 

bűnhődés, Ördögök). A félkegyelműben szereplő festmény azonban a szépség ellentétét jelenti, a 

csúfat, a torzat, szó szerinti fordításban: a képtelent, az (ikontalan) alaktalant.5 Ez a kép – igéző 

erejénél fogva – szerencsétlenséget hoz. Az ikon szerepét a modern világi kép, Nasztaszja 

Filippovna fényképe veszi át, s lesz valamiképpen az ártalmas festmény ellensúlya.  

 

Miskin herceg, e titok-ember ereje az archoz kötődik, gyengesége pedig a képhez. Az arctól 

megittasul, az arc inspirálja, a kép azonban megigézi.  

A regénybeli első napon, ahogy a pozitív szépséget megjelenítő Miskin herceg Pétervárra 

érkezik, nagyjából egyetlen óra leforgása alatt több mozzanat világít rá az arc és az arckép pozitív, 

inspiráló erejére. 

Még Jepancsinék előszobájában megtudjuk, hogy a rendkívül tudatlan Miskin hercegnek 

(gondoljunk csak az idióta szó etimológiájára: tudatlant, különállót, különöst jelent!), aki szavával 

máris elbűvölt néhány embert, „a szépírás az erős oldala”. A kalligráfiával a szépség, a pozitív 

szépség máris színre lépett. Az írás mint a szó képe valójában a „tökéletes szépségű ember” 

képmása. „Ahogy befejezte az írást, odament az íróasztalhoz, és átnyújtotta a papírlapot. – Ez hát 

az a Nasztaszja Filippovna? – szólt, miután figyelmesen megnézte a fényképet. – Csodálatosan 

                     
4 Polnoje szobranyije szocsinyenyij Dosztojevszkogo, IX. kötet. 222. 
5 Az orosz bezobrazije az alaktalanon kívül szörnyűt, rémeset is jelent. 
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szép! – tette hozzá mindjárt lelkesen.”6 És Miskin herceg titokban, teljes magányban, egy percnyi 

áhítat után megcsókolja az arcképet. Ez a gesztus – a születő szerelmen kívül – azt idézi, ahogyan 

a pravoszláv hívek csókolják meg kegyeletteljesen a Szent Szüzet. Ez az arckép Nasztaszja 

Filippovna fényképe, akinek a neve feltámadást jelent. Nem nehéz belátnunk, hogy itt az arckép 

egy modern ikon funkcióját tölti be. Maga Nasztaszja pedig, akinek ragyogó, sugárzó szépsége 

behatol a regény legrejtettebb zugába is, a gnózis bukott Szófiájára emlékeztet.7 Jelleme kettőségét 

a szerző már a regény elején jelzi, s nem kizárólag e kettősértelmű csókkal. „Csodálatos arc! – 

felelte a herceg. – És biztos vagyok abban, hogy a sorsa sem mindennapi. Vidám az arca, de ő 

maga szörnyű sokat szenvedett, ugye? ... Ez büszke arc, roppant büszke, csak azt nem tudom, hogy 

jó-e ez a nő? Hej, bárcsak jó volna! Akkor minden meg volna mentve!”8 Nasztaszja Filippovna 

arcát a szenvedés rajzolta, de lázadó szenvedés. Jelleme kettősségét a „vad természeti erőt” 

képviselő rogozsini szenvedélyhez és az Ember fiát megjelenítő miskini erőhöz való vonzódása 

határozza meg, s ugyanez a kettősség dönt majd sorsáról is, arról, hogy Rogozsin kését nem 

kerülheti el. Azt is megkockáztathatjuk, hogy a Nasztaszjában jelen lévő kétfajta szépség – az 

áldáshozó és az ártó – a hősnő legbelső lényegéhez tartozik. 

A másik kép a halott Krisztust ábrázoló Holbein-festmény maga ugyan nem látható a 

Jepancsin szalonban, de a kép és a halál kapcsolata már itt felbukkan. A festegető Adelaidának 

Miskin hercegtől témát kér. „Keressen nekem valami képtémát, herceg! – Én egyáltalán nem értek 

ehhez. Nekem igen egyszerűnek látszik: ránéz valamire az ember és lefesti! – Csakhogy én nézni 

sem tudok.”9 Miskin herceg meglepőnek tűnő témát javasol: „fesse meg a halálra ítélt arcát a 

guillotine-csapás előtti percben... – Hogyhogy az arcát? Csak az arcát? – kérdezte érdeklődve 

Adelaida. – Különös téma, de hát hogy lesz ebből kép? – Nem tudom, miért ne lehetne?!”10 A 

témakeresés motívumát két kivégzés elbeszélése fogja keretbe. Korábban azt hallottuk, hogy 

Miskin egy barátja elmeséli a hercegnek a híres cári „tréfát”, ezt a Dosztojevszkij életéből vett, 

igencsak valós történetet.11  

                     
6 Uo., 40. 
7 A századforduló orosz vallásos gondolkodói Dosztojevszkijjel kapcsolatban szofiológiáról beszélnek. 
8 A félkegyelmû, 47. 
9 Uo., 74. 
10 Uo., 81-82. 

  11 Dosztojevszkijt ugyanis, a Petrasevszkij-kör által állítólagosan szervezett összeesküvésben való részvételéért halálra 

ítélték. December 22-én az elítélteket a vérpadra vezetik. Fölolvassák az ítéletet, rájuk húzzák a halotti leplet, az első 
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Miskin herceg ezután egy másik kivégzést is elmesél, amelyet azonban nem követ kegyelem, 

s amelyet a saját szemével látott. A két kivégzés elbeszélésénél először a hallás, majd a látás, a 

szó és a kép érzékelésmódja a meghatározó. Miskin herceg – Adelaidával ellentétben – nagyon is 

tud nézni: különös képessége révén mintegy leolvassa az arcokról az arcokra írt sorsokat A herceg 

tud nézni, ezért is adhatja pontos leírását annak, amit látott. Ő nem megfesti, hanem lefesti nekünk 

a képet, ami "a kereszt és a fej: ez a kép; a pap, a hóhér, a két bakó arcát meg néhány fejet és 

szempárt lent, mindezt, mint mellékes részletet meg lehet festeni a háttérben, homályosan is... Ez 

az egész kép.12"  

A képzeletbeli kép leírását, exphrasisát a herceg svájci boldogságának elbeszélése követi. 

Megtudjuk, hogy a hercegnek Svájcban sikerült kibékítenie és közösséggé kovácsolnia a vad 

gyerekcsapatot és a "megalázott és megszomorított" Marie-t. A hercegből áradó szépség és 

szeretet tölti be a Jepancsin szalont, s éppen ettől a szeretettől lassacskán elveszíti tisztán profán 

jellegét. Terét immár nem társadalmi egyének, hanem eleven arcok népesítik be, s ezek az arcok 

immár szemtől szemben állhatnak egymással. Mivel pedig a herceg tud nézni, az arcokat is ismeri. 

Igazi fiziognómusként nem ítéli, hanem olvassa őket. Olvasatában a négy Jepancsin hölgy mintha 

a szépség négy arcát testesítené meg. A legidősebb lány olyan, mint Holbein Madonnája; a 

középsőben szépség és boldogság egyesül, a tábornokné pedig ártatlan, mint egy gyermek. A 

herceg eleinte nem akarja "elolvasni" a legkisebb lány, Aglaja "rendkívüli szépségét", mivel „erre 

még nem készült fel. A szépség: talány”.13 Az arcolvasás, a nem szöveg-, hanem 

szépségmagyarázat betetőzéseként újból előkerül Nasztaszja Filippovna arcképe. Ez az arc 

felmutat és elrejt valamit, amitől még szebb, mint Aglaja. Márpedig a herceg "éppen az ilyen 

szépséget értékeli”. Hogy mi az a többlet, amitől a szépsége "olyan hatalom, amellyel fel lehet 

fordítani a világot", a regény szövege ad választ. 

 

* * * 

                                                               

csoportot kikötik a cölöphöz, dobpergés stb. Csupán ekkor hirdetik ki a kegyelmet, amelyet a cár több mint egy hónappal 

korábban már aláírt, s ennek értelmében a halálos ítéletet szibériai kényszermunkára változtatták. 
12 Uo., 84. 
13 A félkegyelmű, 99. 
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A Holbein kép két ízben jelenik meg a regény során.14 Az első alkalommal, amikor Miskin 

meglátogatja Rogozsint. Ekkor a Holbein kép, pontosabban a kép másolata "fizikailag" is jelen 

van, "látható", szinte tapintható. A második alkalommal akkor szerepel, amikor egy látszólagos 

mellékszereplő, Ippolit beszél róla: ekkor tehát nem látható, hanem "hallható", Ippolit ugyanis 

részletesen leírja a festményt 

Amikor a herceg Rogozsinhoz megy, már a hat hónapnyi vetélkedést tudhatnak maguk 

mögött.A riválisok kapcsolatát még jobban elmérgesíti Nasztaszja Filippovna határozatlansága, 

aki nem tud dönteni a két férfi között, akik viszont bármelyik pillanatban készek rá, hogy feleségül 

vegyék. A herceg nyomott hangulatban indul el vetélytársa-barátja házából, ahol beszélgetésük 

nem oszlatja el a Rogozsin házában és lelkében uralkodó homályt, amely majd Miskin szívére is 

rátelepszik. Miskin herceg, távozóban, barátja unszolására kénytelen megállni a komor ház egyik 

folyosóján, ahol az ajtófélfa fölött a Holbein-kép másolata függ.15 Kénytelen megállni, mert 

Rogozsin kifejezetten „szereti nézegetni ezt a képet”, amely keresztlevételt ábrázol. Rogozsin 

ekkor szegzi a hercegnek a kérdést, hogy hisz-e Istenben. Miskin kitérő választ ad: „De hát ennek 

a képnek a láttára némelyik ember még a hitét is elvesztheti! –
 
El is vész az

 
– erősítette meg 

váratlanul Rogozsin.”16 A kép, bár megbabonázza a herceget, mégsem bénítja meg teljesen. 

Rogozsin iménti váratlan és mellbevágó kérdését, ha pillanatnyilag kitért is előle, nem hárítja el. A 

válasznak szánt négy történet a csaknem hermetikusan zárt Rogozsint annyira megindítja, hogy azt 

javasolja barátjának-riválisának, cseréljenek keresztet, legyenek testvérek. 

Másodszor Ippolit képleírásában jelenik meg a kép, amelyet egy Rogozsinnál tett látogatása 

alkalmával néz meg rendkívül figyelmesen. Távozáskor pedig a tüdőbajos fiatalember azt mondja 

Rogozsinnak, hogy „minden közöttünk levő különbség és minden ellentét ellenére is – les 

extrêmes se touchent.”17 Az ellentétet Ippolit esetében a halálközelség, Rogozsin esetében pedig – 

Ippolit szavaival – a „legteljesebb életet” jelenti. Találkozni pedig – továbbra is az ő 

megfogalmazása szerint – a mindkettejükben közös „végső elhatározás” miatt tudnak. Ez a „végső 

elhatározás” Ippolit esetében az a szándék, hogy véget vessen saját életének, Rogozsin esetében 

                     
14 Vö. VICTOR STOICHITA, Egy félkegyelmű Svájcban. Képleírás Dosztojevszkijnél. Narratívák I. Budapest, 

1998. 59-74. 
15 Ahogyan a Bázeli Múzeumban is így látható a kép. Vö. ANNA GRIGORJEVNA DOSZTOJEVSZKAJA 

Emlékiratait, Budapest,  
16 A félkegyelmű, 276. 
17 A szélsőségek találkoznak - franciául az orosz eredetiben. Uo., 513. 
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pedig az, hogy véget vessen Nasztaszja Filippovna életének. Ez a „végső elhatározás” 

mindkettejükben a „ne ölj!” tilalmának a megszegése. 

Mikor Rogozsintól hazatér, Ippolit ugyanolyan nyomott hangulatban van, mint volt őelőtte a 

herceg. Visszaemlékszik a képre, s ebből a visszaemlékezésből születik a regény második 

exphrasisa, csakhogy ezúttal – a regényen kívül is, a regényen belül is valóságosan létező képről 

van szó. 

„A kép a keresztről csak az imént levett Krisztust ábrázolja. Azt hiszem, a festők rendszerint 

az arc szokatlan szépségének még megőrzött árnyalataival szokták ábrázolni Krisztust a kereszten 

is, a keresztről levéve is; ezt a szépséget még a legszörnyűbb kínok ábrázolásában is igyekeznek 

megőrizni; Rogozsin (sic!) képén azonban nyoma sem volt a szépségnek; ez teljes formájában egy 

olyan ember hullája volt, aki határtalan gyötrelmeket és kínzásokat viselt el már a keresztre 

feszítés előtt. ... (A festő) egy cseppet sem kímélte az arcot; ez maga a természet volt, és valóban 

olyan, amilyennek lennie is kell egy ember hullájának – bárki volt is az életben – ilyen kínok után. 

... De furcsa, hogy ha valaki ennek a halálra kínzott embernek a hulláját nézi, akkor egy különös és 

érdekes kérdés vetődik fel benne: ha pontosan ugyanilyen hullát láttak a tanítványai, a jövendőbeli 

főapostolai (márpedig okvetlenül pontosan ilyennek kellett lennie), ha ilyennek látták az 

asszonyok, akik elkísérték, és ott álltak a keresztnél, meg mindenki, aki hitt benne és imádta őt, 

akkor hogyan hihették egy ilyen holttest láttán, hogy ez a vértanú feltámad? Önkéntelenül az a 

gondolatunk támad, hogy ha ilyen borzalmas a halál, és ha ennyire erősek a természet törvényei, 

akkor hogyan lehet legyőzni őket?”18 

Holbein képe közvetlenül a keresztlevétel után ábrázolja a halott Krisztust, aki – sugallja 

nekünk Ippolit – nem támadhat föl, nem győzheti le a természet vak erőit. Ettől a képtől az ember 

a hitét is elveszítheti, hallottuk a hercegtől. Az abszolút szép embert, a megmentést ígérő Miskin 

herceget, a tüdőbajtól fizikailag legyengült, ám racionalitását végig megőrző Ippolitot s végül a 

vak természeti erőnek való alávetettséget képviselő Rogozsint így köti össze s gyűri maga alá a 

Krisztus feltámadásának lehetetlenségét hirdető kegyetlen festmény. Ennek az anti-ikonnak 

köszönhetően alkothatnak egy különös hármasságot.19 A halott Krisztus megkínzott és szépség 

                     
18 A félkegyelmű, 514-515. 
19 Ilyen hármasságok alkotják az egész regény szerkezetét, erről doktori dolgozatomban írok részletesebben. 
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nélküli arca megbabonázza, szinte védtelenné teszi a „Krisztus-transzparens”20 herceget. A vak 

természeti erő által mozgatott Rogozsin azonban „szereti nézegetni” a festményen ábrázolt torz 

arcot, amely a feltámadás (Nasztaszja!) lehetetlenségét hirdeti. Ugyanezért a halál küszöbén álló 

embert, akinek az arca „képtéma” lehetne, a halálra ítéltet, akinek az arcát Adelaidának meg 

kellene festenie, Ippolitot elborzasztja a festmény. A kép okozta rémületében támad az a látomása, 

hogy a vásznon megjelenő és működő gyilkos természet és a festményben örömét lelő és gyilkolás 

előtt álló Rogozsin egy és ugyanaz. 

Az öngyilkosságra készülő Ippolit és a gyilkosságra készülő Rogozsin a csúf alaktalanságot 

megjelenítő kép jegyében találkozhat újra – immáron a nagybeteg Ippolit tüdővészes lázálmában. 

Holbein Halott Krisztusa merő szenvedés, merő halál, amely kizár magából minden 

szépséget, és a szemlélőt megfosztja a feltámadás reményétől. A szenvedő szépség, Nasztaszja 

alakja és neve hordozza a feltámadás ígéretét, az „abszolút szép ember” pedig a megváltás 

reményét. A regény szóban kifejeződő eszméjének, hogy ti. „a szépség menti meg a világot” 

hordozója Miskin herceg valamint a női szépséget megtestesítő Nasztaszja Filippovna és Aglaja. 

Ennek az eszmének a képi megfelelője Nasztaszja Filippovna arcképe. A regény végkifejlete azt 

sugallja, hogy ennek az arcképnek az ambivalens szépségében a pozitív, a „jó” nem tudta legyőzni 

a démonit. A megváltó eszme ellentéte a szépséget tudatosan kizáró Holbein kép, amelynek 

jelentése nem lehet más, mint hogy az „alaktalanság csak pusztulást hozhat”. A „pozitív”, vagy 

„abszolút szépségű” ember, a Krisztus-transzparens Miskin herceg a regény végén a gyilkos 

természeti erőt képviselő Rogozsin és a gyilkos természeti erőt ábrázoló Holbein kép, a Halott 

Krisztus oltalma alatt mentesül a tudomásul vétel átkos-áldásos felelősségétől, zuhan vissza az 

őrület éjszakájába: részesül tehát fél-kegyelemben. 

                     
20 Romano Guardini kifejezése, idézi Szabó Lajos az Irodalom és rémület c.tanulmányában. 


