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B M

Joseph Conrad és az oroszok viszonya
a Nyugati szemmel tükrében

A Nyugati szemmel Conrad egyetlen orosz témájú regénye. A mű írása
közben így számolt be róla J. B. Pinkernek, aki -tól nemcsak irodalmi
ügynöke, hanem egyik legmegbízhatóbb pénzügyi támasza is volt :

adalék az orosz jellem megfejtéséhez. […] Benne van az orosz
ügy lényege. Nemcsak a külsődleges szokások és vonások, ha-
nem az orosz érzelmek és gondolatok is. […] Ehhez hasonlót
még nem írtak angol nyelven.¹

Az -ben írt politikai-lélektani regény azonban nemcsak emia foglal
el különleges helyet az életműben, hanem azért is, mert Conrad sokoldalú
regényírói tehetségének egy újabb, meglepő vonása mutatkozik meg ben-
ne: az ugyanis, hogy hamisítatlan „dosztojevszkiji” sajátosságokat mutat,
ami nem kevés fejtörést okozo a kutatóknak. Egyik legutóbbi életrajzírója,
Jeffrey Meyers egyenesen azt állítja, hogy Dosztojevszkij nagyobb hatással
volt Conradra, mint sokat emlegete mintaképei, Maupassant vagy Flau-
bert. Amikor a könyv -ben nyomtatásban megjelent, Conrad barátja,
a ruszofil Edward Garne recenziójában diplomatikusan úgy fogalmazo,
hogy „lélektani tanulmány”-ról van szó, amely

nagyon sajátos, és az angol olvasó számára, aki semmit nem
tud Dosztojevszkijről, és nem érinti meg saját lelkének sötét
oldala, valósággal hallucinációnak, rémálomnak tűnhet, de az
tény, hogy […] megvilágító erejű a maga patologikus igazsá-
gában.²

Garne számos orosz emigránst ismert személyesen, akik közül nem egy-
nek a vonásai felismerhetőek voltak a regény alakjaiban, ezek után aligha

¹ Idézi Zdisław Najder : Życie Konrada Korzeniowskiego. Warszawa, PWN, .
II. .

² E. Garne, Nation, . október. In : Conrad. e Critical Heritage. Ed. by
Norman Sherry, London, Routledge and Kegan Paul, . .
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meglepő, hogy az orosz kultúra tiszteletbeli követének számító kritikus egy
magánlevélben oroszgyűlöleel vádolta meg Conradot. Bár az író vissza-
utasítoa barátja vádjait, azt állítva : „semmi mással nem foglalkoztam, ki-
zárólag eszmékkel, minden mást kizárva, minden hátsó gondolat nélkül,”³
a feszültség nem oldódo fel közöük, és hosszú időre eltávolodtak egy-
mástól.

Vajon valóban gyűlölte-e az oroszokat Conrad? Mondhatjuk-e, hogy
oroszellenes volt? Életrajza ismeretében nem lenne meglepő, ha így érze
volna, hiszen az Orosz Birodalomhoz tartozó Lengyel Királyság podóli-
ai (nyugat-ukrajnai) területén birtokokkal rendelkező nemesi család gyer-
mekeként úgyszólván beleszülete az évszázados orosz-lengyel történel-
mi viszályba. Az apai, Korzeniowski-famíliában, és az anyai, Bobrowski-
családban egyaránt természetesnek számíto a függetlenségi hagyomány
ápolása : az ősök és rokonok közö számos felkelő, katona, szabadsághar-
cos akadt. Voltaképpen egyedül az író későbbi gyámja, Tadeusz Bobrowski,
a jogi végzeségű földbirtokos választoa a megszállókkal való kiegyezés
útját : távol tartoa magát a politikától, és bár lenézte az oroszokat, igye-
keze kerülni velük a konfliktusokat. Büszke is volt rá, hogy udvarházát
egyszer sem dúlták fel a cári rendőrség csapatai.

Az író apja, a literátus Apollo Korzeniowski éppen ellenkezőleg, egész
életét a megszállók elleni harcnak szentelte. Az -as felkelés előkészíté-
se mia ítélték száműzetésre, ahová vele ment imádo felesége, szellemi
társa, és ahová egyetlen gyermeküket, az alig négy éves Konradot is ma-
gukkal viék. A száműzetésük helyéül kijelölt Vologda az idő tájt pusztán
– ahogyan az apa írta – „egy három versztás mocsár”, ahol „csak két év-
szak van, a kilenc és fél hónapig tartó fehér tél, meg a két és fél hónapig
tartó zöld tél.”⁴ Nem csoda, hogy a zord klíma aláásta mindőjük egészségét.
Előbb az anya, Ewa halt meg tüdőbajban, majd – bár időközben engedélyt
kaptak rá, hogy délebbre költözzenek – az apa is, aki nem tudta kiheverni
felesége elvesztését. A kis Konrad  és fél évesen teljesen árva le.

Nagybátyja és gyámja igyekeze a maga józan, pragmatikus módján
olyan életelveket oltani a gyermekbe, amelyek elfedték vagy elhalványí-
toák a Bobrowski által csak „fantasztának” neveze apa eszményeit, és
más irányba fordítoák a kisfiú személyiségfejlődését.

Konrad Korzeniowski, amikor -ben  évesen elhagyta szülőföld-
jét, hogy tengerésznek álljon, sem apja, sem nagybátyja példáját nem kö-
vee: úgy választo a lengyeleknek az orosz megszállókkal szemben le-

³ Uo. .
⁴ Apollo Korzeniowski levelét idézi : Najder : i. m. (. j.) I. .
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hetséges korabeli magatartásformái közö, hogy kilépe a személyiséget
gúzsba kötő kényszerek szövevényéből. Ez azonban nem jelentee azt,
hogy feladta volna lengyelségét, pláne nem, amivel honfitársai időről idő-
re megvádolták : hogy hazaáruló le volna. Ellenkezőleg : habár -tól
brit állampolgár volt, és kétségtelen, hogy keős kötődése okozo számára
belső konfliktusokat, élete végéig lengyel hazafi is maradt : mentalitását,
gondolkodását az ellentmondásos családi örökség erőteljesen befolyásolta.
Valamiképpen számot kelle vetnie az „orosz üggyel”. Ezt tee az Önkény-
uralom és háború, valamint A felosztások bűnténye című politikai esszéi-
ben.⁵ Ezt tee Nyugati szemmel című regényében is.

Mi derül ki Conrad és az oroszok viszonyáról a regényt olvasva? Mi-
lyen kapcsolat fűzi az írót Dosztojevszkijhez? Ezt kísérlem meg kideríteni
az alábbi vázlatban.

A mű fő cselekményszála két egyetemi hallgató, Viktor Haldin és Ki-
rill Razumov (beszélő nevében a rázum=ész szó rejlik) sorsának tragikus
összefonódásáról szól, amelynek háerében egy politikai gyilkosság húzó-
dik meg. Az anarista Haldin bombamerényletben megöl egy magas ran-
gú orosz kormányhivatalnokot,⁶ majd Razumovnál (K. herceg törvénytelen
fiánál) keres menedéket, mivel a fiú tartózkodó viselkedéséből és zárkó-
zoságából arra következtet, hogy Razumov rokonszenvez az anaristák
eszméivel. Olyan nagyra tartja diáktársa jellemét, hogy ő az egyetlen, akit
név szerint említ húgának írt levelében, úgy jellemezve őt, mint „maku-
látlan, magányos, és magasztos szellem”-et. Voltaképpen ezzel kezdődik a
„tévedések szomorújátéka” : Haldin ugyanis tökéletesen félreismeri Razu-
movot, akitől semmi sem áll távolabb, mint a „felforgató eszmék”. Úgy érzi,
hogy mint árva fiatalembernek, aki „olyan magányos, akár a mély tenger-
ben úszó ember”, csupán az állami szolgálatba lépés adhat esélyt a társa-
dalmi felemelkedésre, arra, hogy nevet szerezzen magának. A becsvágyó
diák egyetlen célja, hogy karriert csináljon, és az annak révén megszerze
társadalmi elismeréssel kárpótolja magát árvaságából eredő jeges magá-
nyáért, azért, hogy nélkülözni kényszerült a családi összetartozás melegét,
a megtartó szeretetet.

⁵ J. Conrad: Autocracy and war. Ill. e Crime of Partitions. Mindkét írás In : Uő. :
Notes on Life and Leers. London, .

⁶ Ahogyan Conradműveinek általában, ennek a regénynek is valóságos történet-
magva van: a műbeli terrorcselekmény a Vjacseszlav Pleve belügyminiszter
elleni -es merényletre utal, amelyet egy Jegor Szazonov nevű diák követe
el. A valóságban a terroristát nem halálra, hanem kényszermunkára ítélték.
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Haldin feltűnése a lakásán megrémíti Razumovot. Aól való félelmé-
ben, hogy Haldin oléte gyanúba keverheti őt magát is, hogy mielőbb sza-
baduljon tőle, az anarista kérésének megfelelően felkeresi azt a fuvarost,
akivel Haldin előzetesen megállapodo, hogy kiviszi a városból. Ám a pa-
rasztot holtrészegen találja. Ez keresztülhúzza számítását, hogy gyorsan
megszabadulhat Haldintól. Elkeseredésében félholtra veri a részeg fuva-
rost, majd mintegy sugallatnak engedelmeskedve, elhatározza, hogy felad-
ja Haldint. E célból felkeresi apját, K. herceget, aki T. tábornokhoz kíséri, s
ő azután Razumov információi alapján elfogatja és kivégezteti Haldint.

Razumov téved, amikor azt gondolja : egyszer s mindenkorra megsza-
badulhat Haldintól. Az első rész azzal ér véget, hogy magához hívatja Mi-
kulin tanácsos, a titkosrendőrség főnöke.

A regény második része Genen játszódik, az orosz anaristák és
forradalmárok spirituális központjában. I telepede le Haldin édesany-
ja és húga is, arra várva, hogy Viktor majd utánuk jön, ha ügyei engedik,
s együ lesz ismét a szellemileg-lelkileg eltéphetetlenül szorosan összetar-
tozó család. Ide, Gene küldi a bűnrészesség gyanújába keveredő, emia
a leleplezéstől és az elítéltetéstől félő Razumovot az orosz titkosrendőrség
is, méghozzá éppen azért, hogy a forradalmárok közé férkőzve, értékes in-
formációkkal szolgáljon a titkos szervezetek működéséről. A genfi orosz
kolónia tagjai, akik Haldin húgához hasonlóan abban a tévhitben élnek,
hogy Razumov Haldin közeli barátja és teestársa volt, bizalomkeltőnek
találják a fiatalembert. Szinte hősként fogadják, és amikor híre jön, hogy
Zemjanics, akinek Haldint kelle volna fuvaroznia, öngyilkos le – felté-
telezik, hogy lelkiismeretfurdalástól gyötörten –, Razumovnak készen áll a
tökéletes alibije, többé sohasem kellene aggódnia amia, hogy lelepleződik.

A történet azonban egy újabb ironikus fordulat nyomán más irányt
vesz : Razumov és Haldin húga egymásba szeretnek, és mivel a fiú képte-
len hazudni a lánynak, mindent bevall először neki, majd a kolónia többi
tagjának is. Razumovot a nemes egyszerűséggel csak rendőrhóhérnak titu-
lált drabális Nyikita intézi el : átszakítja a dobhártyáját, egész életére meg-
nyomorítva. (Újabb ironikus mozzanata e történetnek, hogy Nyikita utóbb
maga is keős ügynökként lepleződik le.)

Razumov további sorsáról annyit tudunk meg, hogy Oroszországban,
vidéken él, és az a forradalmár nő viseli gondját, aki azelő Pjotr Ivanovics
és madame de S. társalkodónője és titkárnője volt. Natalja Haldin a csapá-
sok súlya ala összeomlik. Édesanyja halálát követően visszatér Oroszor-
szágba, ahol valódi hivatására rátalálva szociális munkásként dolgozik : a
bebörtönzöek családjait segíti.
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Az eddig elmondoak valóban leginkább egy Dosztojevszkij-regényre
emlékeztetnek, amelyben a szereplők különböző eszméket testesítenekmeg.
Az orosz társadalom arisztokrata és bürokrata rétegének nézeteit K. her-
ceg és Mikulin tanácsos képviseli. Alakjukat Conrad árnyaltan és plaszti-
kusan jeleníti meg. Különösen lényeglátó Mikulin tanácsos gondolkodásá-
nak, módszereinek, és az orosz kormányzati bürokrácia meanizmusainak
ábrázolása a tanácsos karrierjét, felemelkedését és bukását bemutató olda-
lakon. A K. hercegek és Mikulinok rendje ellen lázad az anarista Haldin,
a „lángoló fanatikus,” aki úgy véli, hogy „a modern civilizáció csupa hamis-
ság, de Oroszországból egy új kinyilatkoztatás fog szárnyra kelni” (Nyuga-
ti szemmel, .).⁷ Razumov konzervatív nézetei viszont éppen a Haldinnal
való találkozás sokkhatása nyomán kristályosodnak ki. Politikai krédóját
– amelyet talán valamiféle mérsékelten reformista monarizmusként jel-
lemezhetnénk – éppen a Haldin-féle anaristák nézetei ellenében fogal-
mazza meg:

Történelem és nem Elmélet.
Hazaszeretet és nem Internacionalizmus.
Evolúció és nem Revolúció.
Vezetés és nem Rombolás.
Egység és nem Széthúzás. (Nysz. .)

Magányosságával, a családi kötelékek hiányával magyarázza vonzódását
az (erős központi államban megtestesülő) orosz nemzet szolgálatához:

Nekem nincsenek családi hagyományaim. Nekem nincs sen-
kim és semmim, amivel szemben állást foglalhatnék. Nekem
csak történelmi hagyományaim vannak. Mi másra tekinthet-
nék vissza, mint arra a nemzeti múltra, amelyből, ti, urak, tö-
vestül ki akarjátok tépni a jövőtöket? […] vagy enyém ez az
egész ország, vagy semmim sincs. (Nysz. .)

A történet két tragikus és két ironikusmozzanatra épül, amelyek döntőmó-
don befolyásolják a cselekménymenetét. Az első, következményét tekintve
tragikus mozzanat Haldin tévedése Razumov személyiségét és politikai be-
állítódását illetően. (Ez vezet Haldin elfogásához, majd kivégzéséhez). Az,
hogy Genen is félreismerik Razumovot, és hősként tisztelik az árulót, már
csak ironikus ismétlődése ennek az első, tragikus tévedésnek, és magában

⁷ A regényből ve idézetek (a továbbiakban Nysz.) az alábbi kiadásból valók:
Joseph Conrad: Nyugati szemmel. Bp., Európa, . Fordítoa Vámosi Pál.
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az emigráns forradalmár/összeesküvő körben nem idéz elő semmilyen lé-
nyeges változást.⁸ (Hogy ennek mi az egyik lehetséges magyarázata, arra
a későbbiekben térnék vissza.)

Razumov személyisége gyökeresen megváltozik Haldin húga, Natalja
iránt fellobbant szerelme hatására : ebben rejlik a történet újabb- egyszerre
tragikus és ironikus- fordulata : az általa elárult és akasztófára juato Vik-
tor Haldin húga az, aki felébreszti lelkiismeretét, és akinek hatására elindul
az erkölcsi megújulás útján. „Elbűvölt, megszabadíto a vak haragtól és a
gyűlöleől, a lelkében fénylő igazság kicsikarta belőlem az igazságot.” – ír-
ja a lánynak szánt naplójában. (Nysz. .) Szimbolikus jelentőségű, hogy a
vallomást követően szállására hazatérve, házigazdája megjegyzésére, hogy
jól elázo az esőben, dünnyögve azt feleli : „Igen, tisztára moso.” (Nysz.
.)

A bűn, az elszigetelt magányban átélt vívódás, az önkínzás, a letar-
tóztatástól való félelem, majd a rendőrségi megbizatás (a besúgó szerep)
elvállalása, illetve a szerelem hatására átélt lelki és erkölcsi újjászületés ti-
pikusan dosztojevszkiji ihletést sejtet. (Ugyanakkor azonban Razumov tö-
kéletesen illeszkedik azoknak a Conrad-hősöknek a sorába, akik – ahogyan
Lord Jim vagy Nostromo – ugyancsak árulás, illetve kötelességük megsze-
gése mia bűnhődnek).

A regény Péterváron játszódó első része, valamint a negyedik rész első
fejezete, de főként Mikulin tanácsos (a titkosrendőrség főnöke) és Razumov
első részbeli beszélgetése a Bűn és bűnhődés-t juatja eszünkbe. Mindez
oly feltűnő, hogy teljesen érthető, ha Conrad és Dosztojevszkij szellemi
kapcsolatainak értelmezése a conradológia egyik kedvelt témája.⁹ Magam

⁸ A Nyugati szemmel két fontos motívumát : ., hogy a legmegbízhatóbbnak hi
„elvtárs” valójában rendőrspicli, illetve . a spicli önleleplező naplójának mo-
tívumát Conrad felhasználta korábban A besúgó című, ironikus mese műfaji
meghatározású elbeszélésében. Magyarul : in : Joseph Conrad: A párbaj. Bp.,
Európa, . Ford. Bojtár Péter.

⁹ Conradot vonzoa is meg taszítoa is Dosztojevszkij. Tolsztojt kifejezeen
nem kedvelte. A nagy . századi orosz írók közül lélekben a nyugatias Turge-
nyev, Henry James barátja állt hozzá közel. Egy -es esszében (amelyben
Turgenyev poétikájának általa leginkább becsült vonásait fejtegeti) az orosz
író szemléletének „alapvető humanizmusáról” beszél. Ugyanebben az írásában
nyilvánvalóan Dosztojevszkijjel állítja szembe Turgenyevet, amikor ezt írja :
„[Turgenyev] minden teremtménye, a szerencsések és a szerencsétlenek, az el-
nyomoak és az elnyomók egyaránt emberi lények, nem pedig különös vad-
állatok egy állatkertben vagy elátkozo lelkek, akik misztikus ellentmondások
fojto sötétjében győzködik egymást.” ( J. Conrad: Turgenev. In : Uő: Notes
on Life and Leers. London, . .) Dosztojevszkijhez fűződő ambivalens
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azonban úgy vélem, a hatás kérdését mégsem vethetjük fel a hagyományos
módon. A két író szellemi pozíciója, poétikája, sőt egész világszemlélete
ugyanis olyannyira eltér egymástól, hogy különbözőségük jóval szembetű-
nőbb, mint a hasonlóságaik. Ebben a tekintetben Stanisław Vincenz megál-
lapítását tekinthetjük helytállónak, aki szerint „hatásról nem beszélhetünk,
még kevésbé rokonságról, legfeljebb valamiféle replikáról vagy rivalizálás-
ról az orosz tematikának ezen az egyetlen szeletén.”¹⁰ Némiképp hasonlóan
látja a problémát CzesławMiłosz, akire költőként és esszéistaként is rendkí-
vül nagy hatással voltak Conrad művei, s aki szerint az írónak ez a könyve
– habár ő maga ezt nem valloa be – Dosztojevszkij orosz messianizmusá-
val látszik vitatkozni.¹¹ Mégis alighanem Ralph Malaw fogalmazza meg
a legpontosabban, mi rejlik az orosz író és Conrad regényének hasonlósá-
ga mögö, amikor azt állítja : [Dosztojevszkij] „ördög volt, akit csak úgy
lehete kiűzni, hogy a tolakodó témát [Conrad] nagy képzelőerővel átfor-
málta.”¹²

Ehhez a sajátos „ördögűzéshez” volt szüksége az írónak a címben is
jelze „nyugati szemre.”

A nyugati szem a regény fő elbeszélőjéé, egy oroszul jól beszélő, Genf-
ben élő idősebb angol nyelvtanáré, Haldinék ismerőséé, aki Natalját segíti
az angol költészet megismerésében. Ő kommentálja a történetnek azt a ré-
szét is, amelyet Razumov naplójából ismerünk meg, amit a férfi azután
küld el Nataljának, hogy vallomást tesz neki. Natalja, mielő visszaindul
Oroszországba, átadja a naplót idős barátjának, aki azután a naplót saját
benyomásaival, megjegyzéseivel egészíti ki. A Conrad-művekben gyakori
a „beépíte” narrátor, aki általában szemtanúként mesél el egy történetet,
gyakran társaságban, hallgatóság elő beszél, mint a régi adomázók, tör-
ténetmesélők. Ilyen Marlow, az elbeszélővel egyívású tengerész, aki szűk
baráti körben meséli elA sötétség mélyén -t, s ugyancsak ő mondja el (az el-
beszélő lejegyzésében) Az ifjúság c. novella, és Lord Jim történetét is. Amy

viszonyát a Karamazov-testvérek kapcsán így fejezi ki : „Iszonyatosan rossz és
lenyűgöző és bőszítő. Azonkívül, nem tudom,mit képvisel Dosztojevszkij, vagy
mit hoz napvilágra, azt azonban tudom, hogy túlságosan orosz nekem. Olyan,
mint valami vad handabanda a történelem elői időkből.” (idézi : J. Meyers :
Joseph Conrad. A biography. New York, . .)

¹⁰ Stanisław Vincenz: Conrad a konwencje. In. Uő: Po stronie dialogu. Tom
pierwszy. Warszawa, PWN, . .

¹¹ Czesław Miłosz : Rosja. Az eredetileg a Rodzinna Europa c. -es kötetben
megjelent írást újraközli Andrzej de Lazari (ed.) : Dusza polska a rosyjska.War-
szawa, Polski Instytut Spraw Midzynarodowy, . .

¹² Idézi : Meyers : i. m. (. j.) .
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Foster esetét az idegennel szintén az elbeszélő egy barátja, ez esetben egy
bizonyos vidéki orvos, Kennedy meséli el.

A Nyugati szemmel narrátora másfajta figura : nem mesél, hanem leje-
gyez, és mindjárt a mű első fejezetében hangsúlyozza, hogy amatőr, bot-
csinálta elbeszélő :

Szeretném előrebocsátani, hogy sem képzelet, sem kifejezés
dolgában nincsenek oly kiváló adoságaim, amelyeknek jó-
voltából az olvasó számára lefesthetném annak az embernek
az egyéniségét, aki magát – orosz szokás szerint – Izidor fia Ki-
rillnek, vagyis Kirill Szidorovics Razumovnak nevezte. (Nyu-
gati szemmel, .)

Egy „talált dokumentum”, Razumov naplója adja a történet megírásának
apropóját, amelyhez az elbeszélő – legalábbis saját állítása szerint – „csu-
pán az orosz nyelv ismeretét” adja hozzá, hangsúlyozva, hogy a történet
közege, – „az orosz világ” – a nyelv ismerete ellenére is – érthetetlen szá-
mára.

Conrad a Lengyel Királyság szülöeként nemcsak az orosz-lengyel vi-
szony évszázados terheit, a birodalmi zsarnokság megnyilvánulásait, és az
azokkal való együélés vagy az azok elleni lázadás lehetségesmintáit kapta
örökül, hanem a soknemzetiségű,vallásilag és kulturálisan is heterogén len-
gyel/ukrán/orosz/zsidó/fehérorosz vidék megannyi társadalmi és nemzeti
ellentmondását is megtapasztalhaa. Mindezek, a később tengerészként át-
élt élményekkel együ (más birodalmak más imperializmusaival való ta-
lálkozásai, a tengerészek etnikailag és kulturálisan heterogén csoportjai kö-
rében szerze tapasztalatai) felfokozták érzékenységét azok iránt a jelen-
ségek iránt, amelyeket az Amy Fosterben úgy fogalmazo meg, hogy „van-
nakmásféle tragédiák is, […], titokzatosságukbanmélyebbek, ezek összebé-
kíthetetlen különbségekből erednek, meg az Érthetetlentől való félelemből,
amely mindannyiunkat kísért…”¹³ (kiem. B.M.) Az Amy Foster (.) c. el-
beszélésben a kis kelet-angliai falu parasztjainakmentalitása és a hajótörést
szenvede kelet-európai bevándorló, Janko Gorall (sic !) mentalitása közö
mutatkoznak azok az „összebékíthetetlen különbségek,” amelyek végül tra-
gédiához : Amy Foster és Janko családi életének kisiklásához, majd Janko
halálához vezetnek. A kis falu lakói számára érthetetlen a furcsa nyelven
beszélő, furcsa dalokat éneklő Janko: hol elmebetegnek, hol afféle bajho-
zó démonnak nézik, noha a baj éppen miauk következik be, amia, hogy

¹³ Joseph Conrad: Amy Foster. (Vámosi Pál fordítása ) In : Uő. : A haladás előőrse.
Bp., Európa, . –.
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nem képesek el-és befogadni a hazájától messzire sodródo, és csupán em-
beri bánásmódra vágyó idegent.

A regényben, amelyben nyugati szemmel látjuk az oroszokat¹⁴ –, az
összebékíthetetlen különbségek kívülről, egy bizonyos távolságból látsza-
nak: a cselekmény maga az orosz világon belül játszódik, a narrátor pozí-
ciója kezdeől fogva az érdeklődő, de a leküzdhetetlen idegenséget mint
egyszer s mindenkorra ado, megváltoztathatatlan tényt érzékelő – meg-
figyelőé.¹⁵

¹⁴ Hangsúlyozni kell, hogy nyugati-orosz szembeállításról van szó. Ami az
„oroszság” értelmezését illeti, az „orosz jellem” jellegzetességeit Conrad az
orosz önkényuralom természetével hozza összefüggésbe.Márpedig az orosz ön-
kényuralomról úgy vélekede: az nem hogy nem nyugati, de még csak nem
is keleti entitás. Az -ban, Capri szigetén írt politikai esszéjében, az Ön-
kényuralom és háborúban ezt állítja : „Ez a despotizmus végképp nem-európai.
De nem is ázsiai a természete. A keleti despotizmusok az emberiség történeté-
hez tartoznak: o van a lenyomatuk a gondolkodásunkban és a képzeletünk-
ben pompájuk, kultúrájuk, művészetük, és nagy hódítóik hősteei révén. Fel-
emelkedésük és hanyatlásuk emlékének megvan a maga intellektuális értéke,
eredetük és fennállásuk emberi szükségletek megnyilvánulása volt, a faji tem-
peramentum, a katasztrofális erő, a hűség és a fanatizmus eszköze. Az orosz
önkényuralom, ahogyan ma látjuk, más ügy. Lehetetlen bármiféle racionális
eredetet tulajdonítani neki akár az emberiség bűneit, szerencsétlenségeit, szük-
ségleteit, vagy törekvéseit tekintjük. Ez a despotizmus se nem európai, se nem
ázsiai eredetű, mi több, úgy tűnik, bolygónk semmiféle intézményében vagy
látványosságában nem gyökerezik. Ami az embert megérinti benne, az a féle-
lem egy fajtája, amely jellegének valamiféle embertelenségéből adódik. Olyas-
valami ez, mint egy csapás, egy átok, amely a mennyből csap le az évszázadok
sötétjében, az erdők és sztyeppék hatalmas területein, két kontinensen elnyúl-
va : valóságos pusztaság, amely sem a Kelet, sem a Nyugat szellemét nem rejti
magában.” (J. Conrad: Autocracy and war. In : Uő. : Notes on Life and Leers.
London, . –.)

¹⁵ Azt, hogy a narrátor „nyugati” pozícióját milyen konkrét sajátosságok jellem-
zik, ugyancsak érdemes lenne kifejteni, noha ebben a vázlatban elsősorban az
orosz világ megjelenítésével foglalkozom. Annyit azonban mindenképpen rög-
zítenék, hogy nincsen szó a „nyugati” pozíció abszolutizálásáról, Conrad kri-
tikával illeti többek közö a svájci társadalmat, és kritikát fogalmaznak meg
a regény rousseau-i utalásai is. Ugyanakkor Zdisław Najder kitűnő könyvéből
tudjuk, hogy Conrad a mű első változatához képest több lényeges változta-
tást te a regény végleges változatában: . eltávolítoa a szövegből az orosz
szereplők által Angliára, és általában a Nyugatra te kritikai megjegyzéseket,
illetve „a számok parlamenti zsarnokságára”, valamint „a demokratikusan kor-
mányzo társadalmak nyugodt, de lélektelen életére” vonatkozó megjegyzése-
ket, mintegy igyekezvén elfogadóbbnak mutatkozni a nyugati demokráciákkal
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Elfogadva, hogy a regény felfogható egyfajta polémiaként Dosztojevsz-
kij messianizmusával, és figyelembe véve, hogy a mű a nagy orosz író stí-
lusát idézi, azt mondhatjuk: pamfleel van dolgunk, Dosztojevszkij elleni
gúnyiraal, (a regényalakok s az általuk képviselt eszmék csaknem kivétel
nélkül ironikus ábrázolása ezt véleményem szerint alá is támasztja), amely
egyszersmind egy bizonyos képet mutat Oroszországról is. Ennek a kép-
nek a legfontosabb elemei Conrad Önkényuralom és háború című politikai
esszéjének alapvető tételével függenek össze, amelyben az író a nagy orosz
birodalmat félelmetesen embertelennek nevezi, amely szinte értelmezhe-
tetlen az európai vagy akár az ázsiai kultúra és történelem felől. Éppen
irracionális eredete mia nehezen körülhatárolható, és ez szabja meg az
ország arculatát : mindenre rátelepedő, embereket és kapcsolatokat minden
elképzelhető szinten deformáló jellege határozza meg.

Ha két orosz összetalálkozik, máris rájuk terül a zsarnokság
árnyéka, beárnyékolja gondolataikat, nézeteiket, legbensőbb
érzéseiket, magánéletüket, nyilvános kijelentéseiket, kísértet-
ként kóborol némaságuk titkai közö. (Nysz..)

Emia látja úgy a narrátor, hogy Oroszországban az élet nyugati szem-
mel nézve egyenesen amorális : egyfajta erkölcsi ínség fogalmával leírni,
amellyel együ jár az általános közöny, ami a legnemesebb eszméket is
végzetesen deformálja :

Oroszország szelleme […] a cinizmus szelleme (Nysz. .)

Ez hatja át az államférfiak nyilatkozatait, forradalmárainak el-
méleteit és prófétáinak misztikus jövendöléseit, s hozzá oly
mélységesen, hogy a szabadságot a züllöség valamilyen for-
májához teszi hasonlatossá, s a valóságban még maguk a ke-
resztény erények is erkölcstelennek látszanak… (Nysz. .)

Ezek a műnek az Oroszországot jellemző alapvető tételmondatai, minden,
ami a regényben olvasható, ennek a rendkívül borúlátó és kilátástalansá-
got sugalló kiejelentésnek az illusztrációja vagy igazolása. Mert ha igaz,
hogy minden eszmét, legyen az bármilyen nemes, besároz, bemocskol az
orosz zsarnokság természete, akkor nyilvánvaló, hogy az ezeket az eszmé-
ket hangoztató emberek is csak deformált egyedek lehetnek. Természetesen

szemben, . elhagyta a szövegből az ábrázoltakkal kapcsolatos saját érzelmi
érinteségére utaló elemeket, . kitörölte azokat a mozzanatokat, amelyekből
a szerző dilemmái és Razumov vívódása közöi feltűnő hasonlóságok kivilág-
lanak. Vö. Najder : i. m. (. j.) II. –.
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ezt az általam i igen direkt módon megfogalmazo következtetést nem
szabad ennyire merev determinista módon értelmezni, hiszen ha így lenne,
a regény valószínűleg olvashatatlanul silány volna, de mégis van egyfajta
irányultságuk az alakoknak, ami erre mutat. Inkább azt mondhatnánk: a
regény a zsarnokság szelleme által különböző mértékben és módon defor-
mált személyiségek/alakok galériáját vonultatja fel. Azt, hogy mi a mérce,
a narrátornak a IV. rész első fejezetében kifejte nézetei árulják el :

Nem azonosítom magamat senkivel ebben az elbeszélésben,
amelyben a becsület és szégyen megítélési módjai merőben
különböznek a nyugati világ eszméitől : az egyetemes embe-
riesség alapján foglalok állást, s ez okozza, hogy vonakodom
nyíltan kimondani, amit olvasóim valószínűleg már amúgy is
sejtenek. (Nysz. .) (kiem. B.M.)

Az erkölcsiség skáláján legalul a genfi „Le petite Russie” emigráns körének
önjelölt vezére és éleársa áll. Pjotr Ivanovics, a „nagy feminista”, a női
erények prédikátora figuráját részben Mihail Bakunyin, részben Tolsztoj
alakja ihlethee. Legalábbis erre utal a Pjotr Ivanovics előéletét bemutató
passzus, amelyből többek közö azt tudhatjuk meg, hogy a szibériai szám-
űzetéséből a Csendes-óceánon át Angliába szökö egykori rab Nyugaton
nagy sikert arato önéletrajzával, s a történet bizonyos elemeiből Bakunyin
Önéletírására ismerhetünk.¹⁶ Ugyanakkor „a nagy férfiúnak” a nemesség és
a „romlatlan parasztság” összefogásának szükségességét hirdető próféciája
csakúgy, mint az, hogy madame de S. halála után parasztlányt vesz felesé-
gül, Tolsztoj tanainak paródiájaként olvasható. Üres szóvirágokat, hangza-
tos szólamokat hallunk tőle arról, hogy „fanatikusnak kell lennünk”, „eget-
földet megmozgató erőre van szükségünk, kevesebbel nem érhetjük be.”
(Nysz. .) A nagy ember büszkén hirdete modern életfelfogása abban

¹⁶ Mihail Alekszandrovics Bakunyin (–) a modern anarizmus megala-
pítója, Belinszkij és Herzen köréhez tartozo, de kapcsolatban állt Marxszal és
Engelsszel is. -ben külföldre ment, részt ve az -as forradalmi moz-
galmakban, az -es drezdai felkelés vezetője, a bukás után halálra ítélték,
majd az ítéletet börtönbüntetésre változtaák. Az osztrák hatóságok kiadták
a cári Oroszországnak. Szibériába száműzték, ahonnét a Csendes-óceánon át
Amerikába szökö, majd Angliába ment. Fokozatosan eltávolodo a szocialis-
ta eszméktől, és kialakítoa önálló anarista rendszerét. Nagy hatással volt
az orosz szellemi életre, Turgenyev és Dosztojevszkij is mintázo róla egy-
egy regényalakot (Rugyin, Sztavrogin). Élete utolsó éveiben Olaszországban és
Svájcban élt, Bernben halt meg. (Vö. Szőke György: M. B. In : Világirodalmi
Lexikon, I. Bp., Akadémiai Kiadó, . –.)
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merül ki, hogy nyito kocsiban kocsikázik végig éleársával, madame de
S-sel Genf főutcáján. A saját fontossága tudatától áthato „orosz Mazzini”
a Chateau Borelt, ahol laknak, egyenesen „a szellem szabadságának és jö-
vőnk magasztos eszméje kialakítására te erőfeszítéseinknek egyedülálló
központja”-ként nevezi meg. (Nysz. .) Forradalmi célja egy közelebb-
ről meg nem határozo jövő megteremtésére irányul, s ennek mikéntjéről
mindennél többet árulnak el az emberi életet tökéletesen semmibe vevő
szavai. Azt állítja ugyanis, hogy egyelőre „a múlt és a jövő közö szaka-
dék tátong”, amit „szavak és elméletek szekérrakományával” sosem lehet
feltölteni, „csupán tömérdek emberi élet feláldozásával.” (Nysz. .)

A „forradalmi evangélium lánglelkű szerzőjéről”, a nagy humanistáról
a társalkodónő rántja le a leplet, aki a nagy ember személyiségének sötét
oldalát is ismeri : a kicsinyes despotát, aki megalázza, kihasználja, semmibe
veszi. Méltó párja a kapzsi, pénzsóvár, kicsinyes és gátlástalan madame de
S-nek, aki a politikai intrikát spiritiszta sugallatokkal fűszerezi. A nő, akiről
Razumov azt állapítja meg, hogy olyan, mint „valami Hoffmann meséiből
életre kelt hulla,” (Nysz. .) saját bevallása szerint „politikai kérdésekben
természetfölöi sugallatoknak” hisz. Oroszországból is azért kelle távoz-
nia, mert a Sándor cár elleni merényletet követően

egy misztikusan házsártos, fellengzős és ijesztően összefüg-
géstelen írásban bevallja, hogy előzetes tudomása volt a me-
rényletről, természetfölöi hírforrásokra célozgat, s epés, rá-
galmazó megjegyzésekkel nyíltan azt sugallja olvasóinak,
hogy a bűnte nem terroristák keze műve volt, hanem a cári
udvar áskálódásainak következménye. (Nysz. .)

Jellegzetes figurája a politikai menekültek körének

a több nyelvű, ismeretlen származású, meghatározhatatlan
nemzetiségű anarista, […] a gyújtó hangú gyalázkodásra
képes szürke eminenciás, […] szenvedélyes röpiratíró, Julius
Laspara, az Élő Szó szerkesztője, az összeesküvők bizalmasa,
vérszomjas fenyegetések és kiáltványok szerzője, aki, mint
gyanítoák, minden cselszövés titkának beavatoja. (Nysz.
–.)

A „forradalmárok” vagy inkább „összeesküvők” e csoportja olyan karika-
túraszerű alakokból áll, akikre egyenként érvényes A besúgó című novella
hősének jellemzése : „a viszolyogtató szörny egy ritka válfaja.” Conrad nem-
csak magát a forradalmi eszmét tartoa ellenszenvesnek, hanem mindazo-
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kat, akiket a társadalmi rend felforgatásának gondolata mozgato, nemze-
ti hovatartozástól függetlenül. A besúgó című elbeszélése anarista hősét
(aki történetesen francia) ugyanúgy álszent és cinikus figuraként mutatja
be, ahogyan Pjotr Ivanovicsot és társaságát. Az anarizmussal kapcsola-
tos lesújtó véleményét az az ironikus megjegyzés is erősíti, miszerint „meg-
nyugtató volt, hogy az anaristákat is az anaria eszméje kormányozza.
Hatékonyságról így nemigen lehet szó.”¹⁷

Ez áll a Nyugati szemmel összeesküvőinek működésére is : Razumov
odaérkezése éppen azért kelt nagy izgalmat körükben, mert Haldin me-
rényletének visszfényét látják benne, márpedig Haldin merénylete az egy-
etlen valódi te, amelyet a regényben a nagy eszme nevében elkövetnek.
Másfelől, Razumov önleleplezése azért nem okoz traumát, azért nem vezet
semmiféle fordulathoz, mert az egész társaság pszeudo-tevékenységekben
éli ki magát, amelyeknek természetesen semmiféle hatásuk nincsen Orosz-
ország jelenére.

Ám maga a genfi kör sem homogén. Ha az imént azt állítouk, hogy a
regényben különböző mértékben és módon deformált személyiségek van-
nak, az álszent, cinikus gazemberek csoportjától el kell különítenünk azo-
kat, akiket a szegénység vagy a lelki nyomorúság sodort a forradalmárok
közé, ahogyan Teklát, Pjotr Ivanovics titkárnőjét, vagy Szofia Antonovnát,
az elvtársak közö nagy tekintélynek örvendő forradalmárt. Mindkeejü-
ket deformálta a forradalmi eszme, ami elsősorban abban mutatkozik meg,
hogy semmibe veszik saját életüket, személyiségüket, és nem kímélve testi-
lelki épségüket mindent a nagy Ügy szolgálatának rendelnek alá, máskü-
lönben nem állítanának olyat, amit Tekla, aki azt mondja :

Szívesen vállalom, hogy magasabb célok vak eszköze legyek.
Az ügyért áldozni életünket semmiség. De ha az illúzióinkat
szétfoszlatják, azt már-már lehetetlen elviselni.
(Nysz. -.)

Tekla, a társalkodónő, az ado körülmények közö elsősorban saját illú-
zióinak áldozata. Furcsa módon alig különbözik tőle ebben a tekintetben
az okosnak és tapasztaltnak ábrázolt Szofia Antonovna, „a romboló forra-
dalom igazi szelleme, amelyről lefoszlo minden retorika, miszticizmus,
elmélet” – ahogyan Razumov jellemzi. Egész életét az Aljasság elleni ma-
gasztos küzdelemnek szenteli (hogy ez pontosan mit tesz, azt nem lehet
tudni, csak annyi derül ki róla, hogy sokat és erejét nem kímélve utazik

¹⁷ Joseph Conrad: A besúgó. In : Uő. : A párbaj. Bp., Európa, . ., . Bojtár
Péter fordítása.
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a világban), egzaltált mondatai az emberi élet ugyanolyan megvetéséről
tanúskodnak, ahogyan Tekla szavai :

Oroszországbanmindannyian gonoszságba pólyálva fekszünk,
emberevő szörnyetegeknél, vérszívó vámpíroknál is iszonya-
tosabb lények leselkednek ránk. El kell kergetnünk, véglegmeg
kell semmisítenünk őket. E feladatnál semmi se számít, ha a
férfiak és nők eltökéltek, hűségesek. (Nysz. .)

Ez a látszólag okos nő osztozik Teklával Pjotr Ivanovics istenítésében:
mindkeen „ihlete férfiúnak” nevezik. Ha típust kellene alkotnunk, ez a
két nő testesíthetné meg a „buta hívőt,” akinek kell egy bálvány, aki az
Eszme lényegét testesíti meg, s akiben vakon bízik akkor is, ha napnál vi-
lágosabb, hogy az méltatlan rá.

Külön kérdés, hogy vajon Razumov alakja hogyan illeszkedik a regény
figurái közé. Egyfelől figyelmet kelt az összeesküvők körében, Szofia An-
tonovna érdeklődését is felkelti, de madame S. is éles szemmel veszi észre,
hogy a fiatalember nem illeszkedik azokba a sémákba, amelyekbe a legtöbb
külföldön megforduló összeesküvő:

Razumovot egészen más fából faragták, mint a többi jellegze-
tes forradalmi bizosági tagot. A titkos ügynököket, a közön-
séges, modortalan szökevény professzorokat, faragatlan diá-
kokat, az apostolképű egykori vargákat, a héber iakat és azo-
kat a különféle közönséges frátereket : fanatikusokat, pedán-
sokat és proletárokat, akik Pjotr Ivanovics körül forgolódtak.
(Nysz. –.)

A narrátor szemében Razumov elsősorban Natalja mia válik érdekessé. A
lány ébredező vonzalmamia figyeli maga is Razumov reakcióit, latolgatja
rejtőzködésének, a Haldin-hölgyektől való távolságtartásának mozgatóru-
góit. Azonban mégis másként tekint rá, mint a genfi társaság összeesküvő-
ire :

ez a talányos fiatalember mégis jobb benyomást te rám, mint
ünnepelt honfitársa, a nagy Pjotr Ivanovics. De ennek ellenére
mégsem találtam okot, hogy különösebben szívélyes legyek
iránta. (Nysz..)

Noha Razumov önleleplezése először felháborítja, naplójának azokat a so-
rait, amelyek a fiatal férfi lelki átalakulásáról vallanak, kommentár nélkül
közli, hiszen sorai önmagukért beszélnek.
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Amikor föladtam Viktor Haldint, végső soron legaljasabban
önmagamat árultam el. […] Végül is az igazság az ő oldalukon
áll, s nem az enyémen – láthatatlan hatalmak erejével ren-
delkeznek. […] Csak ne értsen félre, Natalja Viktorovna, nem
tértem meg. Rabszolgalelkem van? Nem! Független vagyok, s
ezért pusztulás az osztályrészem. (Nysz. .)

A narrátor „nyugati pozíciójából” nincsen átjárás Razumov alakjához. Ha
közeledés, rokonszenv nincs is, legalábbis a Razumov jellemességére vo-
natkozó megjegyzést a narrátor is elfogadja.

A képzeletbeli erkölcsi skálán legfelül kétségtelenül a fanatikusok, de-
magógok, álszentek és keős ügynökök csoportjától fényévnyi távolságban
álló Haldin-család helyezkedne el, akiknek különállását az is hangsúlyoz-
za, hogy ábrázolásuk mentes az iróniától. Viktor Haldint a narrátor a IV.
részben „nem sötét összesküvőnek”, hanem „tiszta szívű rajongónak” látja,
akinek őszintesége, erkölcsi szenvedése és önfeláldozása feltétlenül tiszte-
letet érdemel. Az anyát mély részvéel mutatja be, mint a despotizmus te-
hetetlen áldozatát, Natalja Haldint pedig rokonszenvvel ábrázolja, noha a
távolság és az idegenség hangsúlyozoan jelen van ebben a viszonylatban
is. „A kor-és nemzetbeli különbség akkora távolságot teremte köztünk,
mintha más-más életszférában élnénk […].” (Nysz. .) Ám a regénynek
azok a részei, amelyekben a narrátor a Nataljával való beszélgetéseit írja le,
lényegileg különülnek el a mű többi részétől. Nemcsak az iróniától mentes
hangnem mia, hanem azért is, mert ezekben a beszélgetésekben konfron-
tálódik közvetlenül a nyugati és az orosz szemlélet. Két alapvető kérdés
van, amelyben a nézetkülönbségek polarizálódnak, s amelyben megmutat-
kozik a nyugati és az orosz gondolkodás összebékíthetetlen különbsége : a
szabadság és a forradalom kérdése.

A regény általános logikájának engedelmeskedve, természetesen Na-
talja sem mentes az eszmei deformációktól. A regény többi orosz szerep-
lőjéhez hasonlóan megnyilatkozásaiban voluntarista utópizmus és messi-
anizmus van:

kell lennie valamilyen, fogalmainknál magasabb rendű szük-
ségszerűségnek – véli Natalja – […] Mi, oroszok, a nemzeti
szabadság valamilyen más módját fogjuk megtalálni, jobbat a
mesterséges pártviszálynál. […] Miránk, oroszokra vár, hogy
valamilyen ennél jobb módot fedezzünk fel. (Nysz. .)

Natalja és a testvére, Viktor a szabadság bűvöletében élnek. A „tilalmas
szabadság” számukra a legnagyobb, de csupán távoli eszmény, olyasva-
lami, ami bármekkora áldozatot megér. „Bárkinek a kezéből elfogadnám
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a szabadságot, akár az éhes ember egy darab kenyeret.” (Nysz. .) No-
ha a kivívo politikai szabadság gyakorlati, nyugati változata az ő orosz
szemükben csupán megvetés tárgya, a narrátor belátja, hogy az ado po-
zícióból értelmetlen volna elítélni nézeteiket.

Nem ami dolgunk, […] akik ameghódíto szabadság birtoklá-
sával nyugalmat nyertünk, hogy megfellebbezhetetlen ítéletet
mondjunk a szertefoszlo szenvedélyes vágyak fölö. (Nysz.
.)

Hasonlóan összebékíthetetlen különbség van a forradalom kérdésében is
a narrátor és Natalja, s így az általuk képviselt nyugati és orosz szemlélet
közö. Natalja szerint Oroszországot csak a mindent elsöprő népi forra-
dalom mentheti meg. A narrátor érvelése azonban kíméletlenül leplezi le
a forradalmi folyamat lényegét, látlelete mintegy anticipálja a . század
tapasztalatait :

egy igazi forradalomban a legnemesebb egyéniségek mindig
háérben maradnak. Az erőszakos forradalmat kezdetben
szűk látókörű fanatikusok és zsarnokoskodó álszentek irányít-
ják. Aztán a kor öntelt, sikertelen értelmiségére kerül sor. Ezek
a vezetők és vezérek. A közönséges csirkefogókról, mint látja,
nem beszélek. A lelkiismeretes, emberies és őszinte szellemek:
az önzetlenek és az intelligensek elindíthatnak egy mozgal-
mat, de a gyeplőt hamarosan kiveszik a kezükből. Nem ők a
forradalom vezetői. Ők az áldozatai : az undor, a csalódoság,
és nemegyszer a lelkifurdalás áldozatai. Groteszkül megcsalt
remények, eltorzíto eszmék, ez a forradalmi siker meghatá-
rozása. (Nysz. .)

A bevezetésben felte kérdésre, vajon oroszellenes volt-e Conrad, a fen-
tiek alapján azt válaszolnám, az írót nem lehet kifejezeen oroszellenes-
nek nevezni. Noha úgy érezte, az oroszokat összebékíthetetlen különbségek
választják el a nyugati világtól, amelyhez természetesen magát is sorolta,
gyűlölete nem az oroszok ellen általában, hanem az önkényuralom em-
bertelensége ellen irányult. Ugyanakkor bizonyos fajta reménytelenséget
érze az orosz viszonyokat szemlélve, úgy vélte, hogy az önkényuralom
rendszere erőteljesen és minden ízében deformálta az orosz társadalmat,
ennek veszélyes megnyilvánulását láa Dosztojevszkij messianizmusában.
Miközben „az egyetemes humánum” álláspontjáról szemlélve nem tudo
mit kezdeni az orosz közegben kialakult torz etikai normákkal, részvéel
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fordult az ártatlanul és tehetetlenül szenvedő áldozatok felé. Ezzel az ár-
nyalt képpel tudatosan vagy nem tudatosan, Miiewicz intencióit idézte
fel, aki az Ősök III. részének Függelékében hasonló módon te különbséget
az elnyomó hatalom és az elnyomoak közö, az utóbbiaktól nem tagadva
meg együérzését.




