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Keletkezése 

A Bűn és bűnhődés (1866) Dosztojevszkij első nagyregénye, amelyet a szibériai száműzetés 

után írt, amikor konzervatív fordulat állt be a gondolkodásában, elszakadt a korábbi eszméitől 

(utópista szocializmus, liberalizmus).  

 

Oroszországban, a 19. század második felében az értelmiség két nagyobb csoportra különült el: 

nyugatosokra és  szlavofilekre. A nyugatosok azt vallották, hogy Oroszországnak a nyugat-

európai, liberális polgári demokráciát kell követnie. A szlavofilek, a konzervatívok szerint 

létezik egy sajátos orosz út, vissza kell térni a kereszténységhez. Szerintük a keresztény 

Oroszország fogja megmenteni a dekadens, hanyatló Európát. Ez az orosz messianizmus, amely 

még ma is jelen van egyes gondolkodók tudatában.  

 

Dosztojevszkij konzervatívizmusa a két irányzat közti átmenetet jelenti. Az egyházról rossz 

véleménye van, mert szerinte az intézményesült kereszténység elszakadt az eredeti keresztény 

etikától, elnyomó hatalom lett. Ezt írja meg a Karamazov testvérek c. regényének A nagy 

inkvizítor fejezetében. Akárcsak Tolsztoj, Dosztojevszkij is a belső, lelki megújulásban, a jézusi 

etikához, a cselevő szeretethez való visszatérésben látja a modern világ kiútját. 

 

Műfaja  

 

A Bűn és bűnhődés komplex regény, amelynek van naiv és művelt olvasata. Naiv olvasatban 

lélektani krimi, izgalmas detektív regény, melyben az a kérdés, lebukik-e a gyilkos. Művelt 

Dosztojevszkij 
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olvasatában polifonikus, eszmeregény. A regény szereplői egy-egy eszmét, ideológiát 

képviselnek, a mű szövege ezen eszmék párbeszéde.  

 

Az elbeszélő alig van jelen, elfogulatlanul háttérbe vonul, a 

narráció csak tények közlésére hagyatkozik. Dosztojevszkij 

felesége visszaemlékezésében leírja, hogyan születtek a 

regények: az író a szobájában fel-alá járkálva szóban eljátszotta 

a hősök dialógusát, belül élve át eszméiket. 

 

Téma 

 

A regény témája rétegzett, filozófiai, etikai kérdéseket feszeget. Mi van, ha nincs isten? – 

létfilozófiai kérdését. Érvényesek-e az erkölcsi törvények? (Tízparancsolat) – etikai kérdését. 

Az európai történelem a 19. századig: az egyén felszabadulásának folyamatát mutatja. 

Dosztojevszkii. azt vizsgálja, mit kezd a gondolkodó ember a szabadsággal – milyen eszmék 

vezetnek erkölcsi relativizmushoz, nihilizmushoz.  

 

A regény fő cselekményszála egy morális és gondolati válságba került fiatalember útja. 

Lélektani útja: a bűn ötlete → a bűn elkövetése → bevallása → megbánása → az erkölcsi 

megtisztulás folyamata. Gondolati útja: Raszkolnyikov elszakadása a keresztény etikától → a 

mindent szabad eszméje megkísérti → eljut az istentagadásig → visszatér az eredeti erkölcsi 

értékrendhez. 

 

A regény modern evangélium, fordított megváltástörténet. A Bibliában Jézus váltja meg 

a prostituáltat, itt az utcalány váltja meg a bűnöst. 

 

Lélektani regény 

 

Dosztojevszkij Raszkolnyikov lelki folyamatait követi végig:  egy tiszta lelkű, intelligens 

fiatalember gyilkossággal teszi próbára magát. Ha kibírja a gyilkosság terhét, azzal azt 

bizonyítja, hogy különleges, kiválasztott ember. Ezt még korábban, egy tanulmányában fejtette 

ki, amelyben arról értekezett, hogy vannak kiválasztott emberek, akik átléphetik az erkölcsi 

törvényeket, míg az emberiség többsége, a massza csak a szaporodásra való. Érvelésében 

kimutatja, hogy a történelem kimagasló szereplői között vannak olyanok, akik büntetlenül 

Szovjet film, 1970 
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szeghették meg az erkölcsi törvényeket, mint például Napóleon. (Napóleon a 19. századi 

fiatalemberek egyik eszménye volt, aki alacsony sorból emelkedett fel nagy magasságokba, 

szobrot állítanak neki, dicsőítik, holott százezrek halálát okozta.) 

 

Raszkolnyikov magára kényszeríti a gyilkosságot, de bűnhődése már az elkövetés előtt 

megkezdődik. Depressziós, lázálmai vannak, a gyilkosságot is önkívületben követi el. 

Bűnhődése kezdetben csak fizikai-mentális. Morális tudathasadása van : gyilkol, de közben 

keresztény-karitatív cselekedetei vannak. Az összes pénzét Katyerina Ivanovnának adja 

Marmeládov temetésére. Hiperérzékeny, a szegények, megalázottak védelmezője, amolyan 

jézusi figura. Dosztojevszkij nem véletlenül nevezi „szép fiatalembernek”. 

 

Többször a bevallás szélére 

sodródik, szinte provokálja a 

környezetét. Ennek oka az elfojtott 

bűntudat. Valójában nem bírja el a 

gyilkosság terhét, ezért vallja be 

Szonyának, mert szüksége van 

megértésre és megbocsátásra, de ezt 

a végsőkig tagadja. Lázár 

feltámasztását is azért olvastatja el a lánnyal, mert szeretné feltámasztani a meggyilkolt 

uzsorásnőt, meg nem tetté tenni a gyilkosságot. 

 

Porfirij pszichikai hadviselést folytat ellene, ezzel Raszkolnyikov hiúságát provokálja. A 

szellemi-lelki párharc oka, hogy Porfirijnak nincs bizonyítéka, egyetlen esélye, ha a bűnös 

magától vall. Végül Szonya győz : ő az, aki ráveszi a vallomásra. Raszkolnyikov valóban 

letérdepel az utcán, de az emberek kinevetik, részegnek nézik. Csak akkor megy vissza a 

rendőrségre, amikor újra meglátja a lányt. De ez még csak a vallomás, a megbánás csak kilenc 

hónappal később, Szibériában következik be. Raszkolnyikov a folyóparton ülve várja Szonyát, 

közben a másik partot nézi.  

 

„A távoli túlsó partról nóta foszlányai hallatszottak át. Künn, a napfényben úszó beláthatatlan 

pusztán mint elenyésző kicsiny pontok feketéllettek a nomád pásztorok sátrai. Ott szabadság 

honol, egészen másféle emberek élnek, nem is hasonlók az itteniekhez, ott mintha megállt volna 
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az idő, még nem tűnt volna le Ábrahám kora, és az ő nyájait legeltetnék. …Nem gondolt 

semmire, de valami vágyakozás fájdította és zaklatta a szívét.” (G. Beke Margit ford.) 

 

Raszkolnyikov ebben a pillanatban bánja meg bűnét. Ábrahám az Istennel kötött szövetség 

embere, s ennek a szövetségnek szimbóluma a Tízparancsolat, a „Ne ölj” parancsa, amit ő 

megszegett. Itt másodszor borul le Szonya előtt, ahogy korábban mondta, az emberiség 

mérhetetlen szenvedése előtt, itt tér vissza eredeti önmagához. 

 

 

Eszmeregény 

 

A regény tehát eszmék, ideológiák párbeszéde. Ebben a 

párbeszédben Szonya képviseli a keresztény, jézusi etikát, a 

cselekvő szeretet. Raszkolnyikov a nihilizmust. (A nihilizmus is 

orosz sajátosság a kortársak között. Turgenyev Apák és fiúk c. 

regényének főhőse, Bazarov nihilista, ugyanúgy kettős 

személyiség, mint Raszkolnyikov – egyrészt elszakadt minden 

eszmétől, ugyanakkor karitatív alkat is. Dosztojevszkij elveti 

Turgenyev nyugatos-liberális felfogását, sőt parodizálja azt az 

Ördögök c. regényében.) 

 

Luzsin a liberalizmus paródiája. Szerinte az embernek önmagát kell szolgálnia, ha mindenki 

ezt teszi, az elvezeti a társadalmat a közjóhoz. Luzsin a liberalizmusból csak az egyén 

felszabadulását érti, ha nem is mondja ki, az önzés erkölcstelenségét követi. Raszkolnyikov 

mondja is neki, hogy az ő nézeteiből az következik, hogy mindent szabad, ölni is. Luzsin ezt 

felháborodva tagadja, de cselekedeteiben mégis az erkölcs nélküliséget követi. Megzsarolja 

Dunyáékat, megrágalmazza Szonyát.  

 

A konzervatív gondolati fordulat után Dosztojevszkij elveti a 19. században megszületett 

materialista ideológiákat, így a liberalizmust és a szocializmust is. 

 

Lebezjatnyikov (Luzsin tanítványa) kommunisztikus nézetek vall, azok paródiája. 

Kommunáról álmodozik, ahol megszűnnek a társadalmi korlátok, például a nők felszabadulnak, 

mindenki egyenlő lesz. Önmagának mond ellent, amikor Szonyát, akit először 

angol film, 2002 
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megkörnyékezett, kiutasítja a házból, mert prostitúcióra kényszerült. Szerinte pedig minden 

bűn(tény) a fennálló társadalmi rend elleni lázadás. Lebezjatnyikov mégis az, aki megvédi 

Szonyát Luzsin vádjaival szemben, azaz nem erkölcstelen. 

 

Razumihin Raszkolnyikov ellenpontja a regényben. Ugyanabban a helyzetben van, mint ő, 

szegény, garasos munkákból tartja el magát. Razumihin nem vallásos, racionalista 

gondolkodású materialista, de ugyanúgy a cselekvő szeretet embere, mint Szonya. 

Dosztojevszkij tehát nem a valláserkölcsiséget hirdeti, nem az egyház Jézusát, hanem az 

eredeti,  bibliai jézusi etikát. 

 

A gyilkosság, mint toposz 

 

A gyilkosság, mint eszme először Balzac Goriot apó c. regényében merül fel a mandarin-

példázatban. Rastignacnak teszik fel a kérdést: ha gondolatban megtehetné, megölne-e egy 

kínai mandarint? Rastignacot, aki karriert akar befutni, megkísérti a gyilkosság útján való gyors 

érvényesülés lehetősége, de végül nem választja azt. Bianchon barátja hatására, aki azt mondja, 

hogy a mandarin éljen inkább, lemond a bűnről. Rastignac és Bianchon ugyanaz a 

szereplőpáros, mint Raszkolnyikov és Razumihin. Az egyik gyorsan akar érvényesülni, a másik 

vállalja a nehezebb, lassúbb, de becsületes utat. 

 

Camus Közöny (Az idegen). c regényében is gyilkosság miatt kerül börtönbe a főhős. Camus-

re nagy hatással volt Dosztojevszkij. Az ő hőse azonban már nem gondolkodik eszmékben, 

elhagyva korábbi, ambiciózus voltát, abszolút amorális lényként él. Az ő általa elkövetett 

gyilkosság már nem merül fel sem eszmeként, sem erkölcsi következményként – pusztán 

ösztönös cselekedet. Lelövi az arabot, mert az elzárja előle a szomjat oltó forrást. Camus 

ugyanazt a gondolatmenetet követi végig, mint Dosztojevszkij: milyen következményei vannak 

az Istentől elszakadt emberre a szabadságnak? Hőse, Mersault következetesen materialista 

ösztönlényként él, nem gondolkodik erkölcsi kategóriákban. Vele szemben a képmutató, 

keresztény erkölcsiséget hazudó társadalom áll, amelyben mégiscsak ő emelkedik ki, mint az 

egyetlen, aki nem hazudik. Camus a végletekig viszi el a gondolatsort, megmutatva a valláson 

túli etika lehetséges útját. 

 

Nietzsche, akire szintén nagy hatással volt Dosztojevszkij, húsz évvel a Bűn és bűnhődés után 

írja meg az  Ím ígyen szóla Zarathustra c. filozófiai költeményét, melyben kimondja: „Isten 
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meghalt.” Ő azonban, Dosztojevszkijjel ellentétben elveti a keresztény etikát, amelyet a 

nyájember erkölcsének tart, és az emberfeletti embert hirdeti, a dogmáktól megszabadult, 

öntörvényű individuumot. Camus regénye a dosztojevszkiji és nietzschei hős és etika tovább 

gondolása a huszadik században, az egzisztencializmus alapján, miszerint az ember a létbe 

kivetett magányos lény, aki választások útján valósítja meg önmagát. Ez az életfilozófia már 

nem ismer kötelező ideológiát vagy etikát.  

 

Dosztojevszkij ezt a végkövetkeztetést levonta már a 19. században, de elfogadhatatlannak 

tartotta, ezért küzd minden főhőse az isteneszme hitével vagy tagadásával. Ezért veti el a 

materialista ideológiákat, és próbál konzervatív kiutat keresni. Regényei egy ambivalens 

gondolatmenet példázatai. 

 

Beszélőnevek 

 

A Bűn és bűnhődés hőseinek neve beszélőnév. Raszkolnyikov neve a „szakadár” szóból ered, 

mert elszakította magát a keresztény etikától. Luzsin a „tócsa”, mert alantas lény, 

Lebezjatnyikov „csúszómászó”, mert Luzsin tanítványa, Dosztojevszkij a szocialisztikus 

eszméket is alantasnak tarja, amelyek az emberben az ösztönlényt erősítik szerinte.  

A regény hőseit fel lehet osztani bűnösökre, akiknek nincs bűntudata (Luzsin), és olyan 

bűnösökre, akiknek van (Marmeládov, Szvidrigaljov). Dosztojevszkij szerint csak az erkölcsi 

tudat teszi szabaddá az embert, mert megadja számára a választást jó és rossz között. 

Marmeládov „lekvár”, mert nincs erkölcsi tartása. Porfirij „bíbor”, a hatalom színe, mert ő 

képviseli az ítélkező társadalmi törvényeket. Razumihin „értelmes” „racionális” az a hős, aki 

Szonya mellett a legközelebb áll Raszkolnyikovhoz. Alakjában Dosztojevszkij azt mutatja meg, 

hogy vallás nélkül is lehet becsületes-erkölcsös az ember. Raszkolnyikov mellett a másik főhős 

Szonya (Szofia) a „bölcsesség”. Az író szerint ezen a világon a legnagyobb bölcsesség a 

szeretet.  

 

Felhasznált irodalom: 

Bergyajev: Dosztojevszkij világszemlélete 

Fehér Ferenc: Az antinómiák költője 

 

 


