
Lev Tolsztoj
poétikai fordulata
A mimézistől az epifániáig

„A szó nem maga a dolog, hanem az a felvillanás,
amelynek fényénél a dolgot észrevesszük.”

(Diderot)

1. Tolsztoj eszmei-vallási fordulatáról sok szó esik a szakirodalom-
ban, a poétikairól alig.1 Jelen tanulmány az utóbbira fókuszál. Célja,
hogy bizonyítsa, a nagy művész életművében folytonosság és egy-
másra épülés van. Szépirodalmi és vallásbölcseleti írásait össze-
függő szövegkomplexumként kell olvasni. A mimetikus prózán ne-
velkedett olvasók és kritikusok közül többen úgy gondolják, hogy
az orosz író csak életének első felében alkotott igazán kimagaslót,
fordulata után azonban erkölcsi alapelvek uralkodnak el művésze-
tén. A biblikus-folklór allúziók nem szegényítik el, hanem a mé-
lyeb ben húzódó összefüggésrendszerek feltárásával, a transzcen-
dencia felé való nyitottsággal, kifejezetten gazdagítják a tolsztoji
realizmust. A művészi alkotásoknak releváns részeivé válnak,
mivel a struktúrában úgy jelennek meg, mint „a telített oldatban a
láthatatlan, de jelen levő kristályrács”, amely formát és rendet visz
a rendezetlenségbe.2 Újra kell gondolnunk a „Tolsztoj nagy művész,
de nem eredeti gondolkodó” általánosan elfogadott paradigmát,
amely miatt már annyi tinta folyt a szakirodalomban. Tarzuszi pál-
fordulásról szó nincs, a Gyónásban (1879–1880) írja: „olyan fordulat
történt velem, amely már régóta készülődött bennem, és amelynek
csíráit mindig is magamban hordoztam” (IX, 80).3 Élete során Tolsz-
toj folyamatos alkotói, szellemi válságban, állandó művészi meg-
újulásban volt. Ez a bonyolultság és ellentmondásosság teszi őt a
mai olvasó számára érdekessé, modernné.

A korai művekben már csírájában megtalálható mindaz, ami a ké-
sőbbiek narrációs technikáját, cselekményépítési elvét szervezi: ugyan -
annak a dolognak a színéről és a fonákjáról való megmutatása, az
„ilyen volt” és „ilyen lett” dialektikus látásmód, az egyénítésre és ál-
talánosításra való törekvés, az immanencia és transzcendencia egy-
sége — mindezek kódként szolgálnak az életmű későbbi darabjai-
nak a megértéséhez. Az időskori művek új látószögből világítják meg
a fiatalkoriakat, amelyeket az utóbbiak fényében értelmezünk és ér-
tünk meg. Számos Tolsztoj mű épül a párhuzam és ellenpont elvére:
Két huszártiszt (apa és fia), Három halál (úrnő, muzsik, kőrisfa), Holsz -
tomer (ló és gazdája), Gazda és cseléd, a Feltámadás (Nyehljudov és Ka-
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tyusa) stb., amelyeknek a struktúráját kettős nézőpont szervezi.
A mo nologikus gondolkodás sztereotípiáiból Tolsztoj úgy próbált ki-
törni, hogy egyszerre két vagy több hőst szerepeltet, akik különböző
erkölcsi normákat képviselnek. A cselekmény két idősíkban játszó-
dik: „akkor” és „most”, az eseményeket két nemzedék, két életkor, a
társadalmi ranglétra két ellentétes pólusán álló szereplő, vagy a rom-
latlan természet és a romlott civilizáció képviselőjének a nézőpont-
jából mutatja be. Ezekben az elbeszélésekben nem az egyik ember áll
szemben a másikkal, hanem a jó és a rossz, a szeretet és a gyűlölet, az
igazság és a hazugság. Az egymásra vetített allegorikus történetek
olyan axiomatikus zárlattal érnek véget, amelyek példaértékkel ru-
házzák föl az elmondottakat. Tolsztoj szerette volna megtalálni az
egyensúlyt a művészi létezés individuális és a filozófiai megismerés
általános volta között. Az univerzális orientáció és a partikuláris eg-
zisztencia összekapcsolásának a terve foglalkoztatta.4 Egy ember lá-
tókörétől el akart jutni mindenki látóköréig, ezért nyúlt a bibliai pél-
dázathoz, amely mélyebb értelmű, mint bármely privát emberi sors,
mert a lélek aszcendens irányultságát fejezi ki.

2. Tolsztoj, miután befejezte „a művészet oltárán, Apollónak bemu-
tatott áldozati szertartást”, szépirodalmi műveit idős korában a cir-
kuszi kikiáltó locsogásához hasonlította, amelynek az a célja, hogy
becsalogassa az embereket a sátorba, ahol az igazi műsor folyik, rá-
irányítsa a figyelmet „komoly dolgaira”, amelyeken vallásbölcselet-
től áthatott írásait értette. Az 1880-as években bekövetkezett művé-
szi és világnézeti válsága után csak azokat az alkotásokat tekintette
remekműveknek, amelyekről ha lehántjuk a forma díszes köntösét,
olyan erkölcsi magjuk marad, amely egyszerűségében is elemi ha-
tással van az olvasóra, mint például a bibliai József története, amely
„érthető mindenkinek, meghat mindenkit nemzetiségre, rendi ho-
vatartozásra és életkorra való tekintet nélkül, fennmaradt napjain-
kig, és élni fog még évezredeken át. De vonják ki a legjobb mai regé-
nyekből a részleteket, s ugyan mi marad?” (IX, 546). Tolsztoj szerint
még kedvenc íróinak a művei is „túlságosan egyediek, nem egyete-
mes emberiek, ezért a szerzők azzal akarták őket hatásossá tenni,
hogy agyonterhelték az idő és a hely részleteivel. A részletek bősége
miatt viszont ezek az írások még inkább helyi érdekűvé, kevéssé ért-
hetővé válnak azok számára, akik nem a szerző által leírt környezet-
ben élnek” (IX, 545). Mindezek alapján a hamis vagy a rossz művé-
szet kategóriájába sorolta a világirodalom számos remekművét,
köztük a sajátjait, kivéve Az Isten látja az igazat és A kaukázusi fogolyt.
A Háború és békét egyenesen bőbeszédű fecsegésnek („многословной
дребеденью”) nevezte.5

„Megváltoztattam írói módszeremet és a nyelvet” — jelentette
be sokat sejtetőn Tolsztoj filozófus barátjának, Nyikolaj Sztrahovnak
1872-ben. Ezt úgy kell érteni, hogy az irodalmat nem mimetikus
művészetként kezdte értelmezni, hanem mint áttörést az immanens
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valóságból a transzcendensbe. A „létező el-nem-rejtettsége”, az igaz -
ság ekkor epifániaszerűen tárulkozik fel az ember előtt. A kifejezést
azokra a megvilágosodáshoz hasonlító pillanatokra használta, ami-
kor az egyik spirituális állapot átcsap a másikba. Poétikai fordula-
tának igen erős felszabadító hatása volt: Tolsztojt az instrumentális
nyelvhasználat alól szabadította fel. Felismerte, hogy „a szó nem
maga a dolog, hanem az a felvillanás, amelynek fényénél a dolgot
észrevesszük”.6

A kaukázusi fogoly volt az első kísérlet új írói modorában. A témát
Puskin és Lermontov is feldolgozták azonos című poémáikban. Tolsz-
toj a verses formát prózába ültette át, a romantikus esztétikai néző-
pontot pedig etikaiba fordította. Nála a fogságba esett fiatal orosz tisz-
tet a tatárvezér lánya nem szerelemből, hanem szánalomból és
emberszeretetből szabadítja ki. A korábbi stílusával való szakítás
döntő lépése az Anna Karenina befejezése után történt meg vele.
Büszke volt ugyan legújabb regénye architektonikájára, de nem tar-
totta nagy művészi érdemnek arról írni, hogyan szeretett bele egy ka-
tonatiszt egy nagyvilági hölgybe. Tolsztoj már nem akart a régi
módon visszatérni az irodalomhoz, ezért nem válaszolt Turgenyev-
nek a halálos ágyán írt levelére, amelyben írótársa kérlelte, térjen visz-
sza az irodalomhoz. Egy másik tisztelőjének a kérdésére, hogy a kö -
zeljövőben megajándékozza-e az olvasókat újabb remekművekkel, a
Péter apostol által idézett közmondásra (2Pét 2,22) utalva válaszolt:
„Nem akarok, mint az eb, visszatérni ahhoz, amit kihányt”.7

Fordulata után Tolsztojt a művészet elmélete egy időre jobban
érdekelte, mint a gyakorlata. Az Anna Karenina befejezését köve-
tően négy évig nem alkotott szépirodalmi művet. Mi a művészet
(1897–1898) című esszéjében írja: „az új irodalomban nem mutatha-
tunk olyan műveket, amelyek teljesen megfelelnének az egyetemes-
ség követelményének. Még azokat is, amelyek legalább jellegükben
ilyenek, elrontja az úgynevezett realizmus, amelyet helyesebb volna
művészeti provincializmusnak nevezni” (IX, 546). Új poétikai elvei-
 nek nézőpontjából a nagyrealizmus hagyományának a követése
számára egyet jelentett volna művészi hanyatlásával és kudarcá-
val. Tolsztoj ki akarta szabadítani a regényt a „naturális iskola” bék-
lyójából. Esztétikai puritanizmusában a mimetikus művészetet a
legalacsonyabb ontológiai fokra helyezte, mivel olyan illúziót kelt,
mintha való világ lenne, holott tükörkép. „A művészet még azért is
kártékony, mert az életet az élet hasonmásával tölti meg” (52, 237).
Magáévá tette Platónnak a műalkotás értékét devalváló gondola-
tát, vagyis hogy a művészi alkotás a már létező valóság utánzatát
nyújtja, ezért az a veszély fenyegeti, hogy háromszorosan tér el az
igazságtól. Úgy gondolta, nem helyénvaló költői műveket írni arról
az igazságtalanságról, amelybe az írónak kötelessége beavatkozni.
Ha az író rendelkezik az isteni logosz erejével, akkor a szó nem csu-
pán egy cselekvés leírására szolgál, hanem maga a cselekvés. Az
élet esztétikai megítélését Tolsztojnál az a meggyőződés váltja fel,
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hogy a művészet nemcsak ábrázolni képes az életet, hanem meg-
változtatni is.

3. Tolsztoj poétikai fordulata után szakít a hagyományos életrajzi
formával, amely úgy érezte, gúzsba köti. Az autobiográfiát hagio -
gráfiába fordítja, jóllehet hősei nem kanonizált szentek, hanem bot-
ladozó emberek. Saját élete iránti érdeklődését fölváltja az egyetemes
emberi sors iránti érdeklődés. Nem az önvizsgálat áll a figyelem kö-
zéppontjában, hanem az átváltozás, a metamorfózis. Tolsztoj az élet-
rajz és a hagiográfia egyesítésével kísérletezett, ami bonyolult mű-
vészi feladat, mert a szentek életírásainak grammatikája és retorikája
nagyfokú kötöttséggel, formailag nagymérvű rögzítettséggel bír,
amelyet változatlan kánonok megtartásának vet alá. A „műfaj em-
lékezete” alig őriz meg egyéni vonást a szent életéből, az életrajz vi-
szont egyedi dolgokat állít. Az esetleges arcvonásoktól megfosztott
(de-facement) szentnek minden élőlénnyel való mély együttérzését
és azonosulását érezzük.

Tolsztoj túllép a fundamentális életrajzon, amely az egyes tudat
hatókörén belül marad. Saját életén keresztül az emberi lét értelmét
szeretné megfejteni, mert számára az önmegértés létmegértést, a lét-
megértés pedig önmegértést jelent. Az önmegértés alapja a létre való
rákérdezés, amely egy új ontikus poétikai gondolkodás igényét jelzi.
Az „énség” metafizikájának megragadására tesz kísérletet, melynek
során az individuális „én”, egy lelki metamorfózis révén, feloldó-
dik a transzcendens „énben”. Amikor egy etikus író önmagát he-
lyezi a megfigyelés középpontjába, az „ismerd meg önmagad” fel-
szólító mód azt jelenti: ismerd fel istenarcúságodat, fedezd fel a
benned rejlő isteni princípiumot. Ez nem befelé fordulás (introverzió),
hanem centroverzió. Az embernek önmaga lelki-szellemi centruma,
istenarcúsága felé fordulást jelent. Az embert csak isteni síkon lehet
önmaga fölé emelni. A szakralitás lényege a személyiség metafizikai
átminősülése, szellemi regenerációja. Antropodicea és teodicea egy-
mástól el nem választható.

Tolsztoj valamennyi vallás lényegét az erkölcsi alapon történő új-
jászületésben (átistenülésben), kulcsfogalmát pedig a „szeresd fele-
barátodat, mint tenmagadat” evangéliumi bölcsességben látta. Ennek
a szemléletmódnak sajátja egy olyan alapvető nyitottság, a befoga-
dásra való ösztönös készség, ami átélhetővé teszi a katartikus pilla-
natot, amikor az alanyiság és a tárgyiság dualizmusa megszűnik,
ugyanannak a megismerő aktusnak a részévé válik. A megismerő
alany önmagán keresztül a „másikhoz” és minden emberhez tér visz-
sza. A Te vagy az (1906) című gnóma ezt a gondolatot aforisztikus tö-
mörséggel fejezi ki: „nem a személyiség az igazi lényege az ember-
nek, hanem az egész emberiség egységének a tudata” (III, 617).

Tolsztoj szerint az ember célja a szellemi-spirituális tökéletese-
dés, amely minden embertől elvárható. Nehezen érhető el, hosszú,
küzdelmes, bukásoktól és visszacsúszásoktól terhes út vezet hozzá.

442



A tökéletesedést világtörvénynek gondolta, melynek során az em -
ber nemcsak elsajátítja, hanem cselekvési normává alakítja az igaz -
ságot. Azt hitte, ezt nemcsak egyetlen ember, hanem egy egész nép,
sőt az egész emberiség meg tudja valósítani.

4. 1881-ben látott napvilágot a Mi élteti az embereket?, amelyet 21 mű-
vészileg összehangolt, egységes poétikai elveken alapuló „népi el-
beszélés” követett. Nem pusztán etnológiai érdeklődésről van szó,
Tolsztoj le akart ásni a civilizáció előtti organikus lét gyökeréig, a
primér ősképekig. Ahány téma, ahány hangulat, annyi hangvétel.
Mindegyik a cselekvő erkölcs egy-egy példázata. Az autentikus élet
ugyanis nem azon múlik, hogy mit vallunk meg, hanem azon, hogy
végrehajtjuk-e azt a fordulatot, amellyel a fölfelé vezető útra lépünk.
A lelki újjászületés kérdése áll a művek középpontjában, amelyek a
gyakorlati etika kérdését vetik föl: hogyan kell erkölcsös módon élni
és cselekedni? A narráció erőteljesen fokalizált megformáltságot
mutat. Az események bemutatása a „színről-színre” történő új lá-
tásmód alapján történik. Ez a látnoki képesség a szemlélet másik faj-
tája, ahonnan Tolsztoj kései munkáit meg lehet érteni. „Mi nem a
láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig
valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók” (2Kor 4,18). Tolsztoj a lé-
nyeghez vezető legrövidebb utat választja: nincs korrajz, tájfestés,
lélekábrázolás. „A példázat szereplőinek rendszerint nemcsak külső
tulajdonságaik, de lelki habitusuk egészét tekintve, jellemük sincs:
nem a művészi megfigyelés tárgyaiként, hanem az esztétikai kivá-
lasztás alanyaiként jelennek meg.”8 Ebből a megállapításból tévedés
lenne azt a következtetést levonni, hogy Tolsztoj tagadja a szemé-
lyiség autonómiáját és az individualizmust mint értéket. A parabo-
lahősök nem tulajdonságnélküli, dogmatikus figurák, ellenkezőleg,
a személyiség-megújulás próteuszi alakjai. Jellemüknek megvan a
rejtett magja, legbelső lényegüket csak egzisztenciális határhelyzetbe
kényszerülve tárják fel, ha szembekerülnek a halállal vagy valamely
sorsdöntő választással. Tolsztoj a hőseit a jellemüknél mélyebben,
biológiai-ontológiai magvukban ragadja meg.

A Szergij atyában, a Fjodor Kuzmics sztarec hátrahagyott feljegyzései-
ben Tolsztoj a szerzetesként élő lelki vezetők, a sztarecek legendája felé
fordult, amely egyesíti magában a megkísértés és a megváltás motí-
vumait. A legendákban Tolsztoj kedvenc motívumai csendülnek fel
elemi erővel: a testi kísértések, a hírnév és a dicsőségvágy elleni harc,
a hit és a hitetlenség küzdelme, a kétkezi munka dicsérete. A hívságos
világi életből (a „világ” itt a hamis és igazságtalan szinonimája) a név-
telen munkáséletbe való menekülés vágyának erkölcsi modellje szol-
gál alapjául az Élő holttest című drámának (színlelt öngyilkosság) és a
Fjodor Kuzmics sztarec hátrahagyott feljegyzéseinek (I. Sándor és egy ka-
tona holttestének állítólagos kicserélése a koporsóban). Apja meg-
gyilkolásában való bűnpártolása miatt a cár „nagy bűnösnek” nevezi
magát, vezekelni akar. Terhes számára az uralkodás, a világtól elvo-
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nulva szeretne élni. Folyton úton van. 48 éves korában váratlanul
meghal Taganrogban. Halála után híresztelések kelnek szárnyra egy
Kuzmics nevű titokzatos hasonmásáról, hogy valójában ő I. Sándor
inkognitóban. A cárra megszólalásig hasonlító, franciául is beszélő
szibériai remete titkolta igazi nevét és származását. Halála előtt, noha
istenes ember volt, nem gyónt meg, amelyre kétértelmű választ adott:
„Ha gyónásnál nem mondanám meg magamról az igazat, megdöb-
benne az ég; de ha megmondanám, a föld döbbenne meg” (III, 830).
Befejezetlenül maradt művét Tolsztoj különösen szerette, mivel azt a
mély bölcsességet fejezi ki, amit Jasznaja Poljanából való távozása
előtt többször maga is hangoztatott: „Fais ce que doît, advienne que
pourra” (tedd, amit kell, lesz, ami lesz). Tolsztoj „szökése”, valójában
anabázisa (viszontagságos visszatérése az egyedül jogosnak tartott vi-
lágba) és halála, az ő életét is legendává változtatta.

Szergij atya, Fjodor Kuzmics és a Három remete bizonyos értelemben
önkritikának tekinthetők, amennyiben büszke és hiú emberekről szól-
nak, akik szeretnének szentté válni, de fokozatosan rájönnek, hogy
tudatos törekvéssel ez nem érhető el. A valódi szentek egyszerű em-
berek, akik nincsenek tudatában saját szívjóságuknak és emberi nagy-
ságuknak. Az isteni bölcsesség, amelyben az egyik ember fáradság
nélkül, látszólag érdemtelenül részesül (a három öreg), a másiknak
emberfeletti áldozatok és önmaga hősies legyőzése árán sem adatik
meg (főpap). A kegyelemnek mint isteni adománynak ez a Pál apos-
toli koncepciója az érdem elé helyezi a kiválasztottságot: „nem azon
múlik, aki erőlködik vagy törtet, hanem az irgalmas Istenen” (2Róm
9,16). Kiderül, nem a tanult főpapnak kell igaz hitre és helyes imád-
kozásra tanítania a három tudatlan öreget, hanem neki kell tőlük ta-
nulnia őskeresztényi alázatot és jámborságot. A hétköznapi történet
váratlanul a rejtély betörésével ér véget, a három öreg „színeváltozá-
sával”. „És megállt a három remete, aztán megfordult, és visszaindult
a tengeren. És hajnalig ragyogás látszott onnanfelől, amerre eltávoz-
tak a remeték” (II, 384). A szerafikus fényt nem lehet szavakkal leírni,
csak vizuális effektusokkal lehet rá utalni, lévén a sublingua terré-
numa. A transzcendenciaélmény ekkor a legerősebb.

Tolsztoj a népi elbeszélésekben nem illusztrált maximát ad, le-
gendái szimbolikus többértelműséggel telítettek. Az emberi lét
alapkérdéseit vetik fel (élet és halál értelme, a jó és a rossz küz-
delme), ezáltal a lét mélyebb megértéséhez visznek közelebb. A tör-
ténetek betűszerinti értelmének alapzata fölött egy többfokozatú
értelem emelkedik: allegorikus, morális és profetikus. Minden je-
lentős műben újjászületik a műfaj. Tolsztoj a hagyományos műfaj-
formákat, mint az élettörténet (vita), a parabola, a legenda, a mese,
a monda, a gnóma, a verseny (agon) új tartalommal töltötte meg.
Mindegyik a hiteles életről szóló történet, amelynek törvénye: kevés
szóval sokat mondani.

A Mennyi föld kell az embernek? című elbeszélésében egy szkíta le-
gendát dolgozott fel, amelyre Hérodotosz könyvében bukkant. A tör-
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ténet nemcsak szociális, morális, hanem metafizikai feszültséggel is
telített, annak ellenére, hogy nem szerepel benne szakrális hős (isten,
angyal, főpap). Az ördög viszont megjelenik. Tolsztoj az egzisztenci-
ális magot ragadja ki a Bibliából: ha az ember nem képes ellenállni az
ördög kísértésének, elbukik. „Ez a példázat olyan hatalmas erejű,
olyan könyörtelen, hogy maga Jézus Krisztus is kigondolhatta volna,
hogy rámutasson általa a tulajdon teljes hiábavalóságára, s arra, hogy
a tulajdon kedvéért nem szabad tönkretenni az emberi életet.”9

A Kornyej Vasziljev egy jó útra tért bűnös története, akinek a lelké-
ből a halál közelségétől felfokozott létben minden gyűlölködés, félté-
kenység kiégett. A megcsalt férj sok év után hazatér falujába, hogy
bosszút álljon hűtlen feleségén, ehelyett megbocsájt neki. Kilép az ön-
magára koncentráltság egocentrikus bezártságából, amely eddig meg-
gátolta, hogy spirituális erői működésbe lépjenek. „Kornyej háttal a
falnak dőlt, s tölgyfa botjára támaszkodva merően nézte az asszonyt.
Meglepetten észlelte, hogy lelkében nyoma sincs a haragnak, amelyet
annyi évig hordozott magában; váratlan meghatott gyengédség áradt
el rajta” (III, 518). Redemptív, revelatorikus pillanatnak vagyunk a
részesei, amely nem egy hosszabb időtartam alatt kibontakozó fo-
lyamat, hanem hirtelen megvilágosodás eredménye. A kiürült, lé-
nyegtelenné vált létben valami lényeges villan fel. A váratlanul be-
következő lelki változás egy szóban, egy gesztusban vagy a múltra
való emlékezés mozzanatában epifániaszerűen manifesztálódik. Fel-
tárulnak az emberi cselekvés kiszámíthatatlan, rejtélyes vonásai.

A Hamis szelvény a gonosz elleni harcnak a parabolája. Az elbeszé-
lés első része arról szól, hogyan vonja maga után a tragédiák és gyil-
kosságok sorozatát egy gimnazista fiú szelvényhamisítása. A kupon
először egy fényképészhez kerül, aki továbbadja egy parasztnak, aki-
től fát vásárolt, majd egy kocsmároshoz vándorol a bankó, és nyo-
mában elszabadul a pokol. A pénz ördöge megrontja az emberek
lelkét városon és falun egyaránt. A második rész ugyanilyen lavi-
naszerűen játszódik le, csak az ellenkező irányban. Az igazság és a
jóság utáni szomj, mint kiugrott szikrából támadt tűz, elkezd égni
a bűnös lelkében, anélkül, hogy valami kívülről táplálná, tisztán ön-
magában. Egy hatszoros gyilkos lelkében megszólal a lelkiismeret
hangja, felébred benne az erkölcsi megtisztulás vágya, amely az őt
körülvevő emberek egyre szélesedő körére terjed át.

Hasonló láncreakciószerűen kibontakozó katartikus folyamat ját-
szódik le a Feltámadásban. Az első rész azt firtatja, ki a felelős Katyusa
sorsáért. A második rész arról szól, hogy a csábító lelkében megszó-
lal a lelkiismeret hangja. A jó megérinti a láncnak az egyik végét, és
a másik vége is megrezdül, elindít a lány lelkében egy megtisztulási
folyamatot. Nyehljudov útja az esztétikailag élőtől (aki mindenütt
lehetőségeket lát) az etikailag élőn át (aki mindenütt kötelességeket
lát), a vallásos megvilágosodás stádiumáig vezet, amit Máté evan-
gélista metanoiának nevez. Tolsztoj ebből az evangéliumból válasz-
tott mottót a regényhez, a zárófejezetben pedig az egész Hegyi beszé-

9Heinrich Mann:
Ein Zeitalter wird

besichtigt. Aufbau-Verlag,
Berlin, 1973, 50.

445



det kimásolta. Úgy gondolta, az Evangélium nyelve univerzálisabb,
mint a szépirodalomé: az egyetemes igazságot mondja ki, a költészet
egyediségével szemben, következésképpen az evangelizációnak át
kell hatnia a civilizációt.

Eszmei-poétikai fordulata után Tolsztoj új költői témákat és műfaj-
formákat keresett erkölcsfilozófiai gondolatainak a kifejezésére. Egy
olyan tágas elbeszélésformát dolgozott ki, amelynek a terjedelme a
kisregény felé közelít, ugyanakkor a konfliktus drámaian sűrített. Az
Ivan Iljics halálában mikroszkópjának fényét egy halálra összponto-
sítja, eltérően a Három haláltól és a Holsztomer (ló és gazdája) két halá-
lától. Amit a kép veszít szélességéből, megnyeri mélységben. A tulai
bíró történetében a betegség mint a nem autentikus lét metaforája sze-
repel.10 „Az, ami az Ivan Iljics halálában a haldoklás során csak mint
egy esemény költői eszményképe és szimbóluma, a Gazda és cseléd-
ben egzisztenciális helyzetté és etikai cselekedetté válik”11 A fagyha-
lál ábrázolásának gondolata a Hóvihar (1856) című, első elbeszélésének
megírásától kezdve foglalkoztatta Tolsztojt. A Gazda és cselédben
(1894–1895) új látószögből dolgozta fel az orosz irodalomban Puskin
óta kedvelt toposzt. Brehunov és Nyikita hóviharba kerülnek. A béres
nem akart útnak indulni az ítéletidőben, de már régóta megszokta,
hogy neki ne legyen saját akarata, hogy másokat szolgáljon. A gazda
pedig megszokta, hogy a másik ember őérte létezik. Brehunov elő-
ször önző módon, lóháton igyekszik a saját bőrét menteni, Nyikitát
sorsára hagyva a kifogott szánban. A hóvihar azonban visszatérésre
kényszeríti, rádöbbenti felelősségtudatára: „Te szolgálsz nekem, és én
nem hagylak el téged”. A halálfélelem, mint egzisztenciális határ-
helyzet, fölébreszti alvó lelkiismeretét, testével védi szolgáját a fagy-
haláltól; amitől külsőleg fázik, belsőleg attól melegszik. „Él Nyikita,
tehát élek én is.” Tolsztoj az énnek a te felé fordulását új módon kap-
csolta be az erkölcsi összefüggések rendszerébe, amikor az én=te azo-
nosságát egy szuggesztív erejű parabolában művészileg ábrázolta.
Azonosságon azt értette, hogy valami, ami másnak látszik, nem más:
„a másik, aki ugyanaz” (tat tvam aszi). Az úr-szolga alá-fölérendelt-
ségi viszonyt az Evangélium szavaival értelmezte újra: nincs többé
szolga és szabad, Krisztus kiengesztelte az ellenséges csoportokat, le-
döntötte a válaszfalat és elhozta a testvériséget. Az elbeszélés azt jel-
képezi, hogy az önként vállalt áldozathozatal a személyiség legma-
gasabb rendű fejlettségének a tanújele, amikor az ember az isteni
törvénynek és nem önös érdekének engedelmeskedik: kilép önma-
gából a másikhoz és mindenkihez.

Tolsztoj úgy érezte, a hétköznapi nyelv alkalmatlan a transzcen-
dens élmények közvetítésére. Más nyelvre, a metafizika rejtjeles nyel-
vére van szükség, amely eltérően a pragmatikustól, nem horizontáli-
san kapcsolja össze az embereket, hanem vertikálisan. Ez a felfogás
arra ösztönözte, hogy a szentéletű sztarectől, a tisztaszívű muzsiktól,
a romlatlan gyermektől tanuljon, akik azelőtt ismerték az isteni lo-
goszt, mielőtt átszűrték volna az emberi logosz szűrőjén. Korábbi mű-

10Egy korabeli pszichiáter
Tolsztoj és az orvos -

tudomány című cikkében
megjegyzi, hogy Tolsztoj
minden betegségre úgy

tekintett, mint ami a
bűnös lét következménye.

Vezeklés valamely
bűnért, de egyszersmind

a megtisztulás felé vezető
út is (Н. Е. Осипов:

Толстой и медицина.
In: Психотерапия.

Обозрение вопросов
психического лечения и
прикладной психологии.

Москва, 1911, №1).
A kisregény elemzését

lásd Hajnády Zoltán:
A halál művészete

és metafizikája
(Tolsztoj és Heidegger).

Pro Philosophia Évkönyv,
Veszprém, 2009, 21–35.

11Käte Hamburger:
Leo Tolstoi. Gestalt und

Problem. Vandenhoeck &
Ruprecht, Göttingen,

1963, 113.
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veinek rousseau-i ihletésű „nemes vadember” toposzát (cserkeszek,
cigányok, kozákok stb.) a kései példázatokban kiszorítja az „Istenben
balgatag” toposza. „Az írásban is szent balgatagnak kell lenni” — je-
gyezte fel naplójában 1889. augusztus 29-én.12 Köcsög Aljosa, az azo-
nos című mesében, a sancta simplicitas tolsztoji változata, akinek lelki
szépsége, tisztasága különösen szembetűnő, ha környezete bűnössé-
gével és sötétségével hasonlítjuk össze. Tolsztoj a névadásban is tük-
rözteti, hogy hőse alluzív kapcsolatban áll az orosz hagiográfiában és
ikonográfiában kedvelt archetípussal: „Alekszijjel, az istenes ember-
rel”. A név embléma, a név és viselője között mágikus kapcsolat van,
amely az elbeszélés hősét szakrális térbe emeli. Az együgyű Aljosa
rezdülések révén kommunikál, a bántásokra mosollyal válaszol, a ha-
lált pedig úgy fogadja, mintha csak rácsodálkozna valamire. Ez a cso-
dálkozó mosoly — megrendülés az élet és a halál érthetetlen ténye
előtt, amelynek lefordítását a pszichológia nyelvére az olvasónak kell
elvégeznie. Aljosa homályos, tagolatlan szavakat dünnyög, de sza-
vainak olyan értelme van, amely fáklyaként világít rá az igazságra.
Látszólagos tudatlansága és együgyűsége valójában mély bölcsesség,
amely a gyermekek privilégiuma és a szentek vívmánya. A teljesen
átvilágított lényt az Evangélium gyermeknek nevezi. „Amit az Isten
elrejtett a bölcsek elől, azt feltárta a csecsemők előtt.” Mindez össz-
hangban van az orosz ikonografikus hagyománnyal, amely szerint az
isteni igét, a logoszt, csecsemő vagy gyermek képében ábrázolták.

5. Összegzés. Hatvanéves irodalmi tevékenysége alatt Tolsztoj több
mint kétszáz művet írt, köztük három nagyregényt, amelyek az em-
beri létezés összes kérdését felvetik. Mindegyik kivételes műfaji kép-
ződmény. Kisprózájában is maradandót alkotott. A kisebb terjedelmű
prózai munkák szerves folytatásai a nagyregényeknek, azokkal mű-
vészileg egyenértékűek. Nem szabad úgy tekinteni rájuk, mint a
zseniális nagyregények szüneteiben keletkezett forgácsokra. Ezek-
ben az írásokban az individuális és az univerzális, a partikuláris és
az összemberi újszerű összekapcsolása egyedülálló nemcsak az
orosz, de a világirodalomban is. A példázatok ontológiai kérdéseket
vetnek fel, a lét és a lényeg közötti valós különbség megmutatásá-
val. Bepillanthatunk az emberi lét mélységeibe, a jelenségek mö-
gött megláthatjuk a valóban lényeges dolgokat. Az elbeszéléseknek
olyan a szerkezeti felépítésük, hogy az esszenciális rétegek a mély-
struktúrában vannak, de megjelennek az egyéni lét áttetszőségé-
ben. A bibliai szövegek, az apokrif és folklór pretextusok rendsze-
rint nem idézetként, hanem költőileg átlényegített, szimbolikusan
többértelmű, erkölcsi eszményt magukba sűrítő példázatként je-
lennek meg. Így válnak a szabadon kezelt evangéliumi allúziók az
alkotásoknak esztétikailag koherens elemeivé. „Aki ősi képekkel
beszél, az ezer hangon szól; amit meghatároz, azt megragadja és
uralja, majd fölemeli az egyszeriből és a mulandóból az öröklét
szférájába, az egyéni sorsot az emberiség sorsává teszi.”13

12«Надо быть юродивым
и в писании» (50, 130).

Oroszra a „jurógyivüj” szó
miatt tértem át, amely

ekvivalensen nem, csak
hozzávetőlegesen

fordítható le magyarra:
„Krisztus bolondja”,

„szent eszelős”.

13Carl G. Jung:
Az analitikus pszichológia

és a költői műalkotás
közti összefüggésről.
(Ford. Szilágyi Lilla.)

In Bókay Antal – Erős
Ferenc: Pszichoanalízis

és irodalomtudomány.
Finum Kiadó,
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