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BOG NÁR FE RENC

A lét fe lej tés ál la po ta
és Tolsz toj szel le mi tel je sít mé nye
(Lev Tolsz toj Kreutzer-szo ná ta cí mû el be szé lé sé nek ér tel me zé se)

Az egyé ni ki vá ló ság ér te lem tel je sí tõ ké pes sé gé nek 
ki me rü lé se kö vet kez té ben a vi lá got át ha tó lét fe lej tés ál la-
po tá val szem be sül az író a Kreutzer-szonáta cí mû el be-
szé lés ben is, il let ve mér le ge li a be lõ le ki lé pés mód ját, 
le he tõ sé gét. Azért vá laszt ja té má já nak Tolsz toj a há zas-
sá got, mert a sze mé lyes sé get föl tét le nül igény lõ fér fi és 
nõ kap cso la tá nak áb rá zo lá sá ban mód ja lesz föl vil lan ta ni 
a szel le mi prob lé má nak az egyé ni lá tó kör ön túl mu ta tó, 
az in di vi du á lis szem lé le tet meg ha la dó va ló sá gát. Bár a 
lét fe lej tés ál la po tá ból ki lé pés a szem lé let zárt sá ga mi att 
az el be szé lés ke re te in be lül nem re a li zá ló dik, az ér te-
lem tel je sü lé si fo lya mat ki bon ta ko zá sá ba ve tett re mény 
még sem pá ro log el, nem mon da nak le ezek a jószándékú, 
de rék em be rek igaz ság utá ni vá gyuk ról. Ezt szim bo li zál ja 
Pozdnisevnek a Szergij atyá é hoz ha son lít ha tó sza ka dat lan 
úton le vé se, vagy a Bál után el be szé lõ jé nek ide gen he lye-
ken meg szál lá sa, a csa lád ala pí tás ról le mon dá sa.

A lét fe lej tés ál la po tát ve tí ti elénk a kö vet kez mé nye ként 
meg ta pasz tal ha tó vá lás egész Eu ró pá ban meg fi gyel he tõ 
je len sé ge. Igaz, hogy a vá lás nem más, mint a sze mély, 
az em ber meg vál tott sá gá ból fa ka dó is ten fi ú sá gá nak dur-
va el uta sí tá sa, a sze re lem pök hen di sem mi be vé te le, nyílt 
ta ga dá sa, a Tolsz toj-el be szé lés vi lá gá ban az még sem a 
szel lem el le nes ség meg nyil vá nu lá sa. Nem az Eu ró pá ban, 
ahol a kér dés – a vo na ton uta zó ügy véd uta lá sa sze rint 
– köz ér dek lõ dés re tart szá mot, de Orosz or szág ban sem, 
ahol még a pa rasz tok nál is be jött ez a di vat – amint azt 
az öreg ke res ke dõ meg jegy zi. A há zas ság meg rop pa ná sa 
va ló já ban az em bert az in di vi duum mal azo no sí tó föl fo-
gás kö vet kez mé nye, hi szen az – bár év ez re de kig az ér te-
lem tel je sü lés ügyét, az em be ri je len ség ki bon ta ko zá sát 
szol gál ta – a pol gá ri kor vé gé re ki me rít ve le he tõ sé ge it, 
a hoz zá ma ka csul vagy te he tet le nül ra gasz ko dás ered mé-
nye ként a lét fe lej tés nem kí vá na tos ál la po tá hoz ve ze tett. 
A gon dol ko dás ré szé rõl tör té nik ugyan kí sér let e je len ség 
vis  sza szo rí tá sá ra, a há zas ság vál sá gá nak or vos lá sá ra, 
azon ban a meg ol dást az em ber lét szel le mi alap ja i nak 
ki zá rá sá val a lét fe lej tés ál la po tán be lül kez de mé nye zõ, 
a har mo ni kus em be ri együtt élés ben lá tó, a fe szült sé gek 
meg szün te té sét az ér de ke it kor rek tül ér vé nye sí tõ, vagy 
azo kat a csa lá di kö zös ség te ré ben ki bon ta koz ta tó egyén-
tõl vá ró li be rá lis, il let ve kon zer va tív tö rek vé sek az in di-
vi duum ér te lem tel je sí tõ ké pes sé gé nek ki me rü lé se mi att 
kép te le nek a prob lé ma szel le mi gyö ke ré nek föl tá rá sá ra, 
a lét fe lej tés ál la po tá val szem be sü lés re. Az író nem tart ja
föl ada tá nak a li be rá lis és kon zer va tív né ze tek üt köz te té-
sét, ugyan ak kor ös  sze han go lá suk ra sem tö rek szik – ez 
utób bi nak lét fe lej tés ben ma ra dá sát majd Az ör dög cí mû 
el be szé lés ben tár ja fel –, va gyis or to dox, az igaz ság szem-
pont ját min de nek elé he lye zõ men ta li tá sá nak, kul túr tör té-
ne ti ref le xi ó i nak meg fe le lõ en nem haj lan dó a lét fe lej tés 
kü lön bö zõ meg nyil vá nu lá sa i ban az igaz ság vissz fény ét 

lát ni. Ezért ami kor le lep le zõ dik a há zas ság tra di ci o ná lis 
föl fo gá sá nak úgy mond a nõ ki szol gál ta tott sá gá ból fa ka dó 
em ber te len sé ge, a mo dern gon dol ko dás szá má ra el fo gad ha-
tat lan és ért he tet len te kin tély tisz te let ének üres sé ge, ak kor a 
tolsz toj i lá tás mód ban a kon zer va tív szem lé let tart ha tat lan-
sá ga nem von ja ma ga után a li be ra liz mus iga zo lá sát. Az 
ál lí tás for dí tott ja is igaz. Fér fi és nõ kap cso la tá ban az in di-
vi du á lis szem pon to kat elõ tér be he lye zõ, a sze re lem és a 
vá lasz tás sza bad sá gát val ló, ám ál lí tá sa it a jó zan ész se gít-
sé gé vel fél re ért he tet le nül meg vi lá gí ta ni kép te len as  szony-
nak a vi ta elõ li kény sze rû vis  sza hú zó dá sa va ló já ban nem 
je len ti ku dar cá val együtt a má sik fél, az öreg ke res ke dõ 
né ze te i nek iga zo ló dá sát. Az al ko tói szem lé le tet a lét fe lej-
tés ál la po tá nak tu do má sul vé te le, il let ve meg ha la dá sá nak, 
a mot tó ál tal jel zett, az eu ró pai kul tú rát moz ga tó sze mé-
lyes ség vi lág ba vo ná sá nak az igé nye hat ja át. Pozdnisev 
tör té ne te en nek meg je le ní tõ je.

A meg újí tan dó gon dol ko dás szent írá si ha gyo mány-
ra tá masz ko dá sát mu tat ja a Má té evan gé li u má ból vett 
két idé zet: „Én pe dig azt mon dom nék tek, hogy va la ki 
as  szony ra te kint go nosz kí ván ság nak oká ért, im már pa ráz-
nál ko dott az zal az õ szí vé ben.” (Mt 5,28) „Mon da nák 
né ki ta nít vá nyai: ha így van a fér fi dol ga az as  szon  nyal, 
nem jó meg há za sod ni. Õ pe dig mon da né kik: nem min-
den ki ve szi be ezt a be szé det, ha nem aki nek ada tott. Mert 
van nak he rél tek, akik any juk mé hé bõl szü let tek így; és 
van nak he rél tek, aki ket az em be rek he rél tek ki; és van nak
he rél tek, akik ma guk he rél ték ki ma gu kat men  nyek nek 
or szá gá ért. Aki be ve he ti, ve gye be” (Mt 19,10–12). Az 
el be szé lés mot tó ját szo kás a tolsz to ji mo rá lis po zí ció 
ab szo lút meg tes te sü lé se ként ér té kel ni, hi szen az lát szó lag 
tel je sít he tet len er köl csi ki hí vás elé ál lít min den, az em be ri 
tel jes ség igé nyét kép vi se lõ em bert. Ez a lét fe lej té sen be lül 
ma ra dó ér tel me zés adott eset ben egy más sal szem be ál lít ja 
a ne mi vá gya kat az Is ten irán ti oda adás sal, azt a ne vet sé-
ges lát sza tot kelt ve, hogy az is ten sze re tet re a li zá lá sá nak 
mint egy elõ – és egy ben elég sé ges – föl té te le az em ber
ter mé sze ti kö tött sé gé bõl, úgy mond ál la ti ere de té bõl adó-
dó, õt a ter mé szet fog sá gá ban tar tó ösz tö ne i nek he ro i kus 
le gyõ zé se. Ezen ér tel met len és örök ké tar tó harc an nak
a du a lis ta, az em bert egyidõben ki zá ró lag ter mé sze ti és 
is te ni ere de tû, va gyis te remt mény vol tát egy ol da lú an 
túl hang sú lyo zó, te rem tett lény nek te kin tõ szem lé let nek 
a kö vet kez mé nye, amely – bár má ra el ve szí tet te pro duk-
ti vi tá sát – ki üre se dé se mi att aka dá lyoz za a gon dol ko dás 
meg úju lá sát, új ala pok ra he lye zé sét, a mo nis ta transz cen-
den cia-föl fo gás be ve ze té sét. Tolsz toj nak az in di vi du á lis 
gon dol ko dást a sza tí ra ere jé vel el uta sí tó, az egyén ér te-
lem tel je sí tõ ké pes sé gé nek ki üre se dé sét le lep le zõ tisz tán lá-
tá sa mint egy be ve ze ti az igaz sá got az em be ri je len ség ben 
ki mu ta tó, kul tú ránk ban köz vet le nül nem ér vé nye sü lõ, ám 
a szent írá si ha gyo mány nak tel jes ér té kû en meg fe le lõ ant-
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ro po ló gi ai szem lé le tet, mely nek ki bon ta koz ta tá sa, ered mé-
nye i nek ka ma toz ta tá sa ránk, Tolsz toj kö ve tõ i re há rul.

A mot tó te hát a ke resz tény ha gyo mány ra tá masz kod va 
a lét fe lej tés ál la po tá hoz ve ze tõ in di vi du á lis szem lé let bõl 
ki lé pést szor gal maz za. Az írói lá tás mód azt su gall ja, hogy 
az evan gé li um ko rá ban ezt egye dül Jé zus kez de mé nye zi. 
Krisz tus ugyan is nem az er köl csi el vá rá sok tö ké le te sí té-
sé rõl be szél, ami kor a gon do lat ban, „tit kon” el kö ve tett 
tet tet is bûn nek tart ja. E ki je len tés ben az Is ten Fi á nak az 
adott kör nye zet ben szo kat lan, is me ret len em ber föl fo gá sa 
mu tat ko zik meg. Esze rint nem a tett a bûn, az csu pán
kö vet kez mény, a gon dol ko dás ból fa ka dó bûn kö vet kez-
mé nye. A nõ re go nosz kí ván ság oká ért te kin tés azért 
el fo gad ha tat lan, bûn, mert az em ber re mint a ter mé szet 
ré szé re te kint ve, õt csu pán bi o ló gi ai adott sá ga i ban lát va 
és az em be ri je len sé get a ter mé szet ben el me rít ve az in di-
vi duum mal azo no sít ja. E bûn el fe di elõ le is ten fi ú sá gá nak 
va ló sá gát, meg foszt ja em be ri le he tõ sé gei ki tel je sí té sé tõl 
vagy aka dá lyoz za em be ri ren del te té se re a li zá lá sá ban. A 
jé zu si po zí ció on to ló gi ai stá tu sa, a bûnt a gon dol ko dás-
hoz ren de lõ ere de ti sé ge a ta nít vá nyok re ak ci ó já ból is 
meg mu tat ko zik, akik in kább az egyén ér te lem tel je sí tõ 
tö rek vé sé bõl ki in dul va vé lik ke rü len dõ nek a há zas sá got. 
Az evan gé li u mi ta ní tást az egyén ér te lem tel je sí tõ tö rek vé-
se i vel meg üt köz te tõ író ter mé sze te sen nem ezt ja va sol ja. 
A ke resz tény kul tú ra szel le mé ben a gon dol ko dás meg-
újí tá sán fá ra doz va az ele ven sé gét el ve szí tõ, de a vi lá got 
még is ura ló lá tás mó dot os to roz va von ja be az ér tel me zés 
ho ri zont já ba a sze mé lyes és transz cen dens igaz ság em ber-
sé get meg ta pasz tal ta tó va ló sá gát.

A lét fe lej tés vi lá gán be lül a mot tó ban meg idé zett 
szent írá si ha gyo mány ér vé nye sí té se le he tet len, an nak 
föl té te lét csu pán az on to ló gi ai szem pon tot ho mály ban 
ha gyó in di vi du á lis gon dol ko dás ke re tei kö zül ki lé pés, az 
eg zisz ten ci á lis meg ren dü lés ki vál tot ta for du lat te remt he ti 
meg. A fél té keny ség bõl el kö ve tett fe le ség gyil kos ság az 
el be szé lés ben azt a sze re pet töl ti be, amit Ivan Il jics ese té-
ben az el vi sel he tet len szen ve dést oko zó ha lá los be teg ség. 
Mind a gyil kos ság, mind a gyó gyít ha tat lan, nagy fáj dal ma-
kat oko zó be teg ség ha tár hely zet ként kény sze rí ti az egyé ni
ér de kei ki elé gí té sé be be le fe led ke zõ em bert a sze mély nek, 
en nek az em ber lét nek ér tel met ad ni ké pes szem pont nak 
az el is me ré sé re. Bár az Ivan Il jics ha lá la cí mû el be szé lés-
ben a hõs rá buk kan a lé tét meg ala po zó szel le mi for rá sok-
ra, ha lá la mi att a tör té ne ten be lül nem dönt he tõ el, hogy 
ké pes-e él ni föl is me ré sé vel, ké pes-e éle tét lé te szel le mi 
alap ja i ból ki in dul va be ren dez ni. Pozdnisevet vi szont az 
õ el be szé lé se alap ján tet tét kö ve tõ en is mer jük meg. Az 
írói áb rá zo lás elõ te ré ben nem az õ csa lá di drá má ja, a gyil-
kos ság kö rül mé nye i nek tisz tá zá sa, fe le lõs sé gé nek meg ál-
la pí tá sa áll, ha nem an nak mér le ge lé se, mi ért nem ké pes
a sze mély va ló sá gát meg ta pasz ta ló, a meg vi lá go so dó hõs 
éle tét a sze re tet és az igaz ság alap já ra he lyez ni.

A fe le sé gét meg ölõ, de bû né nek meg bá ná sá ra kész 
Pozdnisev má ni á kus sá gát az ma gya ráz za, hogy nem tesz 
kü lönb sé get az em ber lé tet meg ala po zó igaz ság el fe dé se, 
vi lág ba ke rü lé sét és ki bon ta ko zá sát aka dá lyo zó, vagy 
egye ne sen azt ta ga dó bûn, il let ve an nak kö vet kez mé nye,  
a tett kö zött, va gyis szem lé le té ben a szel le mi prob lé ma 
he lyé re az em be ri je len ség mo rá lis szem pon tú meg íté lé se 
ke rül. Az in di vi du á lis lá tás mód ki zá ró lag a tett ben ra gad-
va meg és ítél ve el a bûnt, va ló já ban el ta kar va an nak 
szel le mi gyö ke re it, ön ma gát az élet meg úju lá sát elõ se gí tõ 

bûn bá nat tól foszt ja meg, s így el szi ge te lõ dik a bûn tõl va ló
meg sza ba du lás, a meg bo csá tás le he tõ sé gé tõl, az em be ri 
je len ség on to ló gi ai be ágya zott sá gá nak föl tá rá sá tól, meg-
ta pasz ta lá sá tól. A hõs tö rek vé se i nek gro teszk sé ge ab ból 
fa kad, hogy a su gal la tos élet kö zös sé get meg ta ga dó, egyé-
ni sé gé nek bû nö sen me ta fi zi kai je len tõ sé get tu laj do ní tó, 
te hát a sá tá ni su gal lat szel le mé ben em ber sé gét az Is ten nel 
egyen ran gú nak el is mer tet ni aka ró em ber szá má ra kö ve te-
li a sze re te tet an nak el le né re, hogy há zas sá gi tra gé di á já-
ban meg ta pasz tal ta: az egyé ni ki vá ló ság ér te lem tel je sí tõ 
ké pes sé gé nek ki üre se dé sét kö ve tõ en már hasz nál ha tat lan-
ná vált a meg vál tás in di vi du á lis kon cep ci ó ja.

Pozdnisevet a sem mi vel nem iga zol ha tó tett re in di vi du-
a li tá sá hoz, úgy ne ve zett jo ga i hoz ra gasz ko dá sa ve ze ti. Fél-
té keny sé gé tõl in dí tot tan ha za u taz va, me zít láb vé gig oson-
va há zu kon így ön ti for má ba az õt ért mél tány ta lan sá got: 
„Én: a be csü le tes em ber, én: szü le im fia, én: aki egész 
éle tem ben a csa lá di élet bol dog sá gá ról áb rán doz tam, én: 
a fér fi, aki so sem csal tam meg õt… És íme! Itt van öt 
gye rek, s õ egy mu zsi kust ölel get, mert an nak pi ros az 
aj ka! Nem, ez nem em ber! Ez szu ka, un dok szu ka! S a 
gye re kek szo bá ja mel lett, akik iránt egész éle té ben sze re-
te tet szín lelt. És azt ír ni ne kem, amit írt. S ilyen un do rí tón 
a nya ká ba vet ni ma gát! De mit tu dom én? Tán egész idõ 
alatt ez volt. Tán ré gen is a la ká jok tól sze rez te a gye re ke-
ket, aki ket az enyém nek tar ta nak S én hol nap meg ér kez-
tem vol na, s õ a fri zu rá já val, a kar csú de re ká val és lom ha,
graciózus moz du la ta i val (lát tam von zó, gyû lö le tes ar cát) 
jött vol na elém, s a fél té keny ség nek ez a vad ál la ta mind-
örök re ott ült vol na a szí vem ben és szét mar can gol ta vol-
na. Mit gon dol hat a daj ka és Jegor. És sze gény Li zács ka! 
Õ meg ért már egyet-mást. És ez az ar cát lan ság! Meg ez 
a ha zug ság! Meg ez az ál la ti ér zé ki ség, ame lyet an  nyi ra 
is me rek.” (26) Jo ga i nak, az õt ért sé rel mek nek a han goz-
ta tá sa köz ben ér le lõ dik ben ne s egy ben vá lik ko mi kus sá, 
lep le zõ dik le rend csi ná lá si szán dé ká nak ér tel met len sé ge. 
Mint egy kor az Ithakába ha za té rõ Odüs  sze usz, õ is fé lel-
me tes és ret te gett akar len ni, mi köz ben fi gyel mét el ke rü li 
mind ön ma gá nak, mind szem lé le té nek – a fe le sé ge irán ti 
sze re tet hi á nya mi att be kö vet ke zõ – elál la ti a so dá sa. A 
me zít láb oso nó fér fi ke zei kö zül ki sik lik a meg ra ga dott 
sze re tõ ke ze, s mi köz ben az as  szony sze mé ben a meg-
ret tent pat kány pil lan tá sát fe de zi föl, an nak inas nya kát
szo ron gat va ér zé ke li ál do za tá nak vis  sza ta szí tó ki szol gál-
ta tott sá gát. A ha lál ra seb zett nõt a daj ká ra és só gor nõ jé re 
bíz va be zár kó zik szo bá já ba, s ön zé sé be bur ko lóz va az 
as  szony tól vár bo csá nat ké rést. Gõg jé nek gyöt rõ szo rí-
tá sá ból csak ak kor sza ba dul, ami kor a ha lá los ágyán 
fek võ fe le sé gé ben az em bert ve szi ész re: „A gye re kek re 
pil lan tot tam, majd az õ vér alá fu tá sos, zú zott ar cá ra, s el sõ
íz ben fe led kez tem meg ma gam ról, a jo ga im ról, a büsz ke-
sé gem rõl, s el sõ íz ben lát tam meg ben ne az em bert. S 
olyan sem mis nek tûnt föl min den, ami sér tett, az egész 
fél té keny sé gem, és olyan nagy hor de re jû nek, amit csi nál-
tam, hogy oda sze ret tem vol na bo rul ni a ke zé re s azt mon-
da ni: ‚Bocsáss meg!’ – de nem mer tem.” (28) Ami kor az 
el be szé lés el ve ti a föl ol do zás, a meg bo csá tás le he tõ sé gét, 
ak kor nem pusz tán a tett vis  sza for dít ha tat lan sá gá ra irá nyít-
ja a fi gyel met, ha nem hang sú lyoz za a lel ki-ér zel mi azo-
no su lás ból, a bos  szú vágy ki elé gí té sé bõl fa ka dó bûn bá nat 
elég te len sé gét. Ezt Pozdnisev kez det tõl fog va el is me ri, s 
ér te ni vé li hal dok ló fe le sé ge irán ta ta nú sí tott gyû lö le tét, 
tet té vel iga zá ban a bör tön ben szem be sül, s ott új ra át éli
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az ele ven em ber meg ölé sé nek bor zal mát. Bûn bá na tá nak 
két ség be von ha tat lan õszin te sé ge el le né re a gyil kos most 
sem nye ri el a bo csá na tot, nem tisz tul meg bû né tõl, nem 
len ne ké pes ve le új éle tet kez de ni, mert kép te len be lát ni 
el len sé ges ke dé sük gyö ke rét, meg te rem te ni lel ki-er köl csi 
meg úju lá sá nak szel le mi alap ja it.

A lét fe lej tés ol dá sát cél zó al ko tói né zõ pont tal szem ben 
a hõs lá tó kör ének köz pont já ban mind vé gig az er köl csi 
új já szü le tés áll. Ar ról be szél, hogy a bör tön ben el töl tött 
csak nem egy év alatt egész to váb bi éle tét meg ha tá ro zó, 
s ve le a múlt ját meg ér te tõ er köl csi for du lat ment vég be
ben ne. Az ál ta la el be szélt tör té net köz vet le nül meg mu tat-
ja, va jon jól, he lye sen ér té ke li-e a ben ne meg tör tént vál to-
zást, il let ve va ló ban azok a sok szem pont ból vi tat ha tat lan 
er köl csi vét sé gek okoz ták-e csa lá di tra gé di á ját, ame lyek-
kel ma gát és a mo dern em bert ál ta lá ban meg vá dol ja. Az 
bi zo nyos, hogy az er köl csi for du lat ki zá ró la gos sá vá lá sa 
szem lé le té ben meg aka dá lyoz za gon dol ko dá sa szel le mi 
alap ra he lye zé sét. Bûn bá na tá nak tar tal mat lan sá ga, lel ki-
leg meg nyo mo ro dott ál la po ta, ál lan dó nyug ta lan sá ga is 
vég sõ so ron ab ból fa kad, hogy ki tér a lét fe lej tés prob lé má-
já nak elem zõ vizs gá la ta elõl. Azért nem nyer bor zal mas 
tet té re bo csá na tot, ön vád ja i nak rész igaz sá gai el le né re 
azért nem ke rül het né el ha son ló ese tek ben a drá mai vég-
ki fej le tet, mert el mu laszt ja a szel le mi kér dé sek ben ki iga-
zo dás le he tõ sé gét.

E te kin tet ben alap ve tõ kér dés a hõs sze mély rõl al ko tott 
föl fo gá sa. Az egyé ni ki vá ló ság ér te lem tel je sí tõ ké pes sé gé-
rõl le mond va az em be ri je len ség meg nyil vá nu lá sá nak 
súly pont ját az in tim szfé rá ba he lye zõ Pozdnisev an nak 
el le né re, hogy a ha tár hely zet ben a sze mé lyes és vi lá gon 
tú li igaz ság ta pasz ta la tát hor do zó sze mély eg zisz ten ci á lis 
je len tõ sé gé rõl meg bi zo nyo so dik, gon dol ko dá sá ban nem 
be lõ le, a sze mély bõl, ha nem a dol gok és je len sé gek egyi-

ké nek te kin tett egyén bõl in dul ki. Lel ki tor zu lá sa ab ból 
ered, hogy a sze mély nem az em be ri te rem tõ erõ ala nya-
ként ér tel me zõ dik szem lé le té ben. Az ész re vét le nül az 
egyén szub jek tív ol da la ként ér tett, a töb bi egyén nel va ló
ala nyi, ér zel mi azo no su lást ke re sõ és az ön meg va ló sí tás 
ön zõ cél ki tû zé se he lyé re az ön fel ál do zást, ön fel adást 
ál lí tó lé lek be megy át. A sze mély nek lé lek ké le fo ko zó-
dá sa, az em be ri je len ség el fo gad ha tat lan meg cson ku lá sa 
fe je zõ dik ki a bû nét ál lan dó an meg bá nó, de bo csá na tot 
nem ta lá ló hõs egy szer re drá mai és gro teszk alak já ban. 
Drá má ja azt fe je zi ki, hogy az in tel lek tu a lis ta me ta fi zi ka 
an tik kon ven ci ó já ra tá masz kod va nem vi lá gít ha tó k meg 
az em ber lét vég sõ kér dé sei.

Iga za van az as  szony nak és ügy véd úti tár sá nak ab ban, 
hogy a sze rel met, a sze re te tet, az esz mék egye zé sét te kin-
tik a há zas ság alap já nak: „A hölgy azt mond ja – avat ko-
zott be le az ügy véd –, hogy a há zas ság nak el sõ sor ban 
von za lom ból, ha úgy tet szik, sze re lem bõl kell ered nie, és 
hogy a há zas ság csak ab ban az eset ben vá lik va la mi, hogy 
úgy mond jam, szent do log gá, ha va ló ban ilyen. Az tán meg 
hogy egy há zas ság ban, amely nek az alap ját nem ter mé-
sze tes von za lom, ha úgy tet szik, sze re lem al kot ja, nincs 
sem mi er köl csi leg kö te le zõ.” (2) Ne héz sé get szá muk ra 
Pozdnisev nyers, dur va vá la szá val szem ben az okoz, hogy 
a lét fe lej tés ál la po tá ban nem tud ják a sze rel met az em be-
ri te rem tõ erõ meg nyil vá nu lá sá nak te kin te ni. A má ni á kus 
em ber nek a sze rel met a té nyek kel, a gya kor lat sta tisz ti kai 
ada tai alap ján cá fo ló ér ve i vel szem ben azért kép te le nek 
bár mit is mon da ni, mert a su gal la tos kö zös ség hi á nyá ban 
õk is az élet bõl ve ze tik le azt. Pozdnisevhez ha son ló an a 
sze rel met nem a sze mély szel le mi ta pasz ta la tá val azo no-
sít ják, ha nem az egyén meg nyil vá nu lá sa i hoz kö tik. Ám 
míg az elõb bi ne ga tív él mé nyei az egyén ér te lem tel je sí tõ 
ké pes sé gé nek ki me rü lé sé bõl ere dez tet he tõ ek – prob lé-
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ma föl ve té se így ter mé ke nyebb, a lét fe lej tés hez ve zet –, 
ad dig a jószándékú fi a tal ügy véd és lel kes úti társ nõ je a 
sze re lem vé dett sé gét az in di vi duum ként ér tett fér fi és nõ 
köl csö nös egy más ra nyí lá sá ban, egy más irán ti el kö te le-
zõ dé sé ben lát ja. A sze re lem hez kap cso ló dó mo rá lis és 
esz té ti kai je len sé ge ket – a szép sé get, a tö ké le tes sé get, az 
erõ tel jes sé get, a ha tá ro zott sá got, a hû sé get, a bi zal mat – a 
lét fe lej tés ál la po tá ra nem ref lek tál va ön ér ték nek te kin tik 
s azo kat kép te le nek vis  sza ve zet ni em be ri for rá suk hoz, ész-
re ven ni ben nük a sze mély te rem tõ ere jé nek tes tet öl té sét. 
Pozdnisev sze rel met el uta sí tó vé le mé nyét sze mély nek 
és egyén nek, a szel le mi és lel ki té nye zõ nek a lét fe lej tés 
ál la po tá ban be kö vet ke zõ föl cse ré lõ dé se, il let ve az egyén-
nek a faj egye dé vel azo no sí tá sa ma gya ráz za. Azt kell 
mon da nunk, gya kor la ti ér ve lé se el le né re igaz, hogy az 
em ber lét, a há zas ság – ahogy ezt az in di vi du á lis ala pon 
ál ló hu ma niz mus le het sé ges nek ta lál ta, a ro man ti ka pe dig 
szen ve dé lye sen ál mo dott ró la – az igaz ság ban ki bon ta ko-
zó sze re lem re, sze re tet re ala poz ha tó. A sze re tet ké pes 
az em be ri élet ben ér vé nye sí te ni lé tünk szel le mi alap ja it. 
Pozdnisev min den kit föl há bo rít, ami kor azt ál lít ja, hogy 
„az élet ben egy nek az elõny ben ré sze sí té se elõ for dul egy 
év re, ami na gyon rit ka, gyak rab ban hó na pok ra, más kor 
he tek re, na pok ra, órák ra.” (2) Ám a sze re lem egész élet re
szó lá sá nak két ség be vo ná sa, vagy a tes ti sé get hang sú-
lyoz va ön ma gá ban va ló sá ga ér tel mé nek ta ga dá sa a már 
em lí tett sze mély és egyén szem pont ja i nak a lét fe lej tés 
ál la po tá ban be kö vet ke zõ föl cse ré lõ dé sé bõl szár ma zik. 
Ha a sze rel met az igaz ság ban fo gant sze mé lyes szel le mi 
erõ nek te kint jük, nem kény sze rü lünk az ér zé ki moz za na-
tot ve le szem be ál lí ta ni. A szel lem ké pes ugyan is a tes tet
és lel ket in teg rál ni, a sze mé lyi sé get egy be fog ni. Ahogy az 
igaz ság egy és oszt ha tat lan, a sze re tet is le het egy egész 
élet re szó ló. A sze re lem meg je lö lést tel jes mér ték ben 
csak az ilyen kap cso lat ér dem li ki.

Pozdnisev nem csak a ma ga éle tét és if jú sá gát mond ja 
rom lott nak, ha nem az ös  szes hoz zá ha son ló an élõ kor-
tár sa éle tét és gon dol ko dá sát is. Ugyan is a ve lük tes ti
kap cso lat ba ke rü lõ nõ kért nem érez nek er köl csi fe le lõs-
sé get. Sõt, az ilyen kap cso la tok ki ala kí tá sát és fönn tar tá-
sát meg en ged he tõ nek, a tisz tes sé ges em ber élet vi te lé vel 
ös  sze egyez tet he tõ nek vé lik: „A fes lett ség nem va la mi 
fi zi kai do log, hisz sem mi fé le fi zi kai idét len ség nem fes-
lett ség még; a fes lett ség, az iga zi fes lett ség épp az, hogy 
az em ber az zal az as  szon  nyal szem ben, aki vel fi zi kai kap-
cso lat ba lép, föl sza ba dít ja ma gát az er kölcs kö te lé kei alól, 
s én ezt a föl sza ba dí tást még ér de mül is tud tam be. Em lék-
szem, men  nyi re gyöt rõd tem egy al ka lom mal, ami kor nem 
si ke rült meg fi zet nem egy as  szonyt, aki al kal ma sint be lém 
sze re tett s oda ad ta ma gát ne kem. Csak ak kor nyu god tam 
meg, ami kor pénzt küld tem ne ki, ez zel mu tat va ki, hogy 
er köl csi leg úgy te kin tem, mint aki hez nem köt sem mi
sem.” (3) Vi tat ha tat lan a bûn bá nó Pozdnisev mo rá lis 
ér zé keny sé ge, azon ban föl me rül a kér dés, hogy az ál ta-
la em lí tett ese tek az er köl csi kö ve tel mény el uta sí tá sá ból 
ered nek-e, il let ve hogy meg ol dást je lent-e ese tük ben az 
er köl csi fe le lõs ség vál la lá sa. (A Fel tá ma dás ban az író 
a hõs nõ új já szü le té se le he tõ sé ge i nek áb rá zo lá sá ban ezt 
a prob lé mát jár ja kö rül.) Má ni á kus sá gá ban Pozdnisev 
ugyan is nem ve szi ész re vagy nem akar tud ni ar ról, hogy 
az esz té ti kai ne ve lés, az ér zel mek ki mû ve lé se még ek kor
is az em ber lét szel le mi alap ja i ra irá nyít ja a fi gyel met, 
ezért for dul igaz ság ta la nul ke se rû iró ni á ba lá tás mód ja az 

em be ri vi szo nyok ban meg je le nõ szép sé get ta pasz tal ván: 
„S ami kor ezek az urak és én, har minc esz ten dõs zül lött 
em be rek, akik nek a lel két nõi vi szony lat ban száz leg kü lön-
bö zõbb vé tek nyom ja, pa tyo lat tisz tá ra ki mos va, meg bo-
rot vál koz va, be il la toz va, tisz ta fe hér ne mû ben, frakk ban 
vagy egyen ru há ban be lé pünk egy fo ga dó te rem be vagy 
egy bál ba — a tisz ta ság jel ké pe — gyö nyö rû, mond ha-
tom!” (5) Ugyan csak igaz ság ta lan ön ma gá hoz és maj da ni 
fe le sé gé hez, ami kor ér zel mei moz gá sát a ro man ti kus táj-
hoz vagy az utó lag ra fi nált nak vélt öl tö zet hez kö ti: „Egy 
es te, mi u tán la di koz tunk, s éj sza ka, hold fény nél tér tünk 
ha za, s én ott ül tem mel let te, el gyö nyör köd tem test hez 
si mu ló jer sey -be öl tö zött, kar csú alak já ban és haj fürt je i-
ben, egy szer csak el dön töt tem, hogy õ az. Azon az es tén
úgy rém lett, hogy õ min dent, de min dent meg ért, amit én 
ér zek és gon do lok, és hogy én a leg emel ke det tebb dol go-
kat ér zem és gon do lom. Lé nye gé ben csak ar ról volt szó, 
hogy a jer sey kü lö nö sen il lett az ar cá hoz, úgy szin tén a 
haj fürt jei is, és hogy a kö zel sé gé ben el töl tött nap után 
még na gyobb kö zel ség re jött ked vem.” (5) Igaz, hogy 
az esz té ti kai ne ve lés korlátai ek kor már meg mu tat koz-
tak. A Pus kin-kor tör té nel mi ér vé nyé nek ha tá rát azon ban 
nem az von ja meg, hogy az em ber lé tet szel le mi ala pon 
ál ló nak ta lál ja. Az esz té ti kai ne ve lés nek az a fo gya té-
kos sá ga, hogy az em be ri tel jes sé get in di vi du á lis ala pon 
re a li zál ha tó nak gon dol va a sze mély kez det ben va ló sá gát 
ki fej tet le nül hagy ja, majd szem elõl té vesz ti. Így a 19. 
szá zad má so dik fe lé nek, vé gé nek az er köl csi el bi zony ta la-
no dá sát ta lán nem is a mo rá lis el vek ön ké nyes fél reté te le 
ma gya ráz za. A prob lé mát in kább az okoz za, hogy ek kor
az eu ró pai gon dol ko dás az egyé ni ki vá ló ság ér te lem tel je-
sí tõ ké pes sé gé nek ki üre se dé se kö vet kez té ben át me ne ti leg 
nem ren del ke zik az em ber lét szel le mi alap ja it fenn tar tó 
vagy meg mu ta tó kon cep ci ó val, il let ve ta pasz ta lat tal.

Az or vo sok azon ál lí tá sa, hogy az ér zé ki vá gyak ki elé-
gí té se, úgy mond a zül lés ta lán nem a tu do mány er kölcs el-
le nes sé gét vagy nem is egy sze rû en a ma te ri a lis ta né ze tek 
ter je dé sét ta nú sít ja, az íz lés ha nyat lá sát iga zol ja. A fi zi-
o ló gi ai szem pont ok túl zott mér té kû elõ tér be ke rü lé se 
in kább a szel le mi cé lok el ho má lyo su lá sá nak, az egyé ni
ér te lem tel je sí tõ ké pes ség ki üre se dé sé nek kö vet kez mé nye. 
Va ló sá gos és nem min den na pi je len tõ sé gû az a prob lé ma 
is, ami kor a ma ga torz föl fo gá sá ban az el be szé lés hõ se 
a nõ höz va ló meg rom lott vi szo nyá ról be szél: „En gem 
sem mi fé le nõ nem csá bí tott. El buk tam, mert a kör nye-
zõ tár sa dal mi ré teg ab ban, ami a bu kás volt, nem lá tott
mást, mint egye sek: a leg he lye sebb s az egész ség re leg-
hasz no sabb élet mû kö dést, má sok pe dig egy fi a tal em ber 
leg ter mé sze te sebb, s nem csak meg bo csát ha tó, de még 
ár tat lan mu lat sá gát is. És én nem is fog tam fel, hogy ez 
el bu kás, egy sze rû en át ad tam ma gam azok nak a rész ben
gyö nyö rök nek, rész ben szük ség le tek nek, ame lyek, mint 
ahogy su gal maz ták, bi zo nyos élet kor sa ját sá gai; úgy 
ad tam át ma gam a ki csa pon gás nak, mint ahogy in ni,
do há nyoz ni kezd tem. És még is eb ben az el sõ bu ká som-
ban volt va la mi kü lö nös és meg ha tó. Em lék szem, ahogy 
ak kor mind járt, még ott, ki sem jöt tem a szo bá ból, olyan 
szo mo rú ság fo gott el, de olyan szo mo rú ság, hogy sír ni 
lett vol na ked vem, sír ni ár tat lan sá gom vesz tén, azon, 
hogy vi szo nyom a nõ höz mind örök re meg rom lott. Igen, 
uram, az én egy sze rû, ter mé sze tes vi szo nyom a nõk höz 
mind örök re oda volt. Et tõl az idõ tõl fog va nem vol tam és 
nem is le het tem tisz ta vi szony ban a nõ vel. Az zá let tem,
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amit ké jenc nek ne vez nek. Márpe dig ké jenc nek len ni fi zi-
kai ál la pot, ha son ló a mor fi nis ta, az iszá kos, a do há nyos 
ál la pot hoz. Ahogy a mor fi nis ta, az iszá kos, do há nyos már 
nem nor má lis em ber, úgy az, aki több nõt is mert meg a 
ma ga gyö nyö ré re, nem nor má lis, ha nem mind örök re meg-
ron tott em ber: ké jenc. Ahogy az iszá kost és a mor fi nis tát 
rög tön meg le het is mer ni az ar cá ról, szo ká sa i ról, épp úgy 
a ké jen cet is. A ké jenc meg tar tóz tat hat ja ma gát, küzd het; 
de egy sze rû, vi lá gos, tisz ta fi vé ri vi szony ba a nõ vel már 
so ha sem ke rül het. Ar ról, ahogy a fi a tal nõ re pil lant, rög-
tön fel le het is mer ni, hogy ké jenc. Én is ké jenc cé let tem 
s az is ma rad tam, s ez volt az, ami tönk re tett.” (4) Va ló-
já ban Pozdnisev gyöt rõ dé se azt a hely ze tet vi lá gít ja meg, 
hogy az esz té ti kai ne ve lés zsák ut cá ba ke rült. Pe dig az ere-
den dõ en a lé lek és test szel le mi be fo lyás alá vo ná sá val az 
ér zé ki és az ér zel mi kul tú rát volt hi va tott fej lesz te ni. Ám 
a tes ti-lel ki prob lé mák kul tu sza az egyé ni ki vá ló ság ér te-
lem tel je sí tõ ké pes sé gé nek ki me rü lé sé vel a szel le mi cé lok 
meg ta ga dá sát, a zül lést von ja ma ga után.

Az esz té ti kai ne ve lés prog ram ja nem kor lá to zó dik 
pusz tán az ér zé kek és ér zel mek is ko láz ha tó sá gá ra. Ér vé-
nyét kér dé ses sé te szi, men  nyi re áll ja ki a kri ti ka pró bá ját 
az a böl cses ség, amit Keats-nek az ál ta la meg éne kelt 
gö rög vá za su gall, va gyis men  nyi ben azo no sít ha tó egy-
más sal igaz ság és szép ség. Per sze hi ba vol na azo no sul ni 
a má ni á kus Pozdnisevnek a szép ség re tett epés meg jegy zé-
se i vel, s azt gon dol ni, hogy a weimari klas  szi ku sok csak 
azért hir det ték az an tik gö rög mû vé szet kul tu szát, mert 
né mely bu ta és go nosz nõ szép sé ge meg vesz te get te õket. 
Nincs szó ar ról, hogy a szép ség erény ként ke ze lé se pusz-
ta il lú zió vol na. Az zal vi szont a klas  szi ka és nyo má ban 
az an gol ro man ti ka va ló ban nem szá mol, hogy az em ber
ál tal kép vi selt sze re tet tõl és igaz ság tól el té rõ en a vi lág dol-
ga in és je len sé ge in meg csil la nó, a sze mé lyes igaz ság hoz 
nem ren del he tõ szép ség nem al kal mas az em ber lét meg-
ala po zá sá ra: „Cso dá la tos do log, mi lyen tel jes szo kott len-
ni az il lú zió, hogy a szép ség va la mi jó do log. A szép nõ 
os to ba sá got mond, az em ber hall gat ja és nem lát ja az os to-
ba sá got, oko sat lát. Un dok sá got mond, tesz, s az em ber
va la mi ked ve set lát. Ami kor pe dig nem mond sem os to ba-
sá got, sem un dok sá got, de szép, rög tön meg gyõ zi ma gát, 
hogy ugyan ilyen okos és er köl csös is.” (5) Pozdnisevnek 
iga za van ab ban is, hogy az igaz ság és sze re tet sze mé lyes 
meg nyil vá nu lá sa it szem elõl té vesz tõ gon dol ko dás ban az 
íz lés kön  nyen ki fi ca mo dik, és a meg fi gye lés ész re vét le-
nül a ru ha szö vet szí né nek, a haj für tök nek meg az arc nak
az össz já ték ára kor lá to zó dik.

Ér de mes em lé kez nünk ar ra, hogy An na Karenina szép-
sé gé ben, okos sá gá ban, jó sá gá ban nincs okunk ké tel ked ni, 
min den sza va és tet te meg fe lel a lé nyé bõl ára dó su gár zás-
nak. A re gény be li el be szé lés azon ban – Merezskovszkij 
vet te ész re – óva ko dik a hõs nõ szel le mi meg nyi lat ko zá-
sa i nak tag la lá sá tól, áb rá zo lá sá tól. A szer zõ így vé di meg 
An na szép sé gét at tól, hogy a lét fe lej tés ál la po tá ban az 
meg csor bul jon, és a hõs nõ egyé ni sé gé re kor lá to zó dó, 
de az em ber evi lá gi lé te zé sé be be ágya zott sá gát meg nem 
ta pasz ta ló vir tu á lis tel jes sé ge el ve szít se sze met gyö nyör-
köd te tõ pom pá ját. Ez az zal a kö vet kez mén  nyel jár, hogy 
a ké sei mû vek hõ sei ál tal meg élt egzisztencialisztikus 
ha tár hely zet – a vas utas ha lá lá val kap cso la tos él mé nye 
– An na tu dat ta lan já hoz ren de lõ dik, s az ész szá má ra meg 
nem vi lá gít ha tó, kö dös szim bó lum ma rad. A re gény hõs nõ 
en nek meg fe le lõ en – el zár va az em ber lét on to ló gi ai kér-

dé se i tõl – tra gi kus hõs sé sti li zá ló dik, né mi leg ar ra em lé-
kez te tõ en, ahogy Goe the drá mai köl te mé nyé nek má so dik 
ré sze ma gá ban fog lal ja He lé ná nak, Meneláosz fe le sé gé-
nek az an tik tra gé di ák stí lu sá ban elõ a dott tör té ne tét.

A tes ti ség nek az el be szé lõ ál ta li túl zott han goz ta tá sa 
jel zi, hogy a lét fe lej tés ál la po tá ban re mény te len a sze mé-
lyes konf lik tu so kat – a lét igaz ság nak a ha tár hely zet ben 
föl tá ru lá sá val nem szá mol va – az egyén ha tá ra in be lül 
meg ol da ni. Meg hök ken tõ az el be szé lés hõ sé nek a tár sa-
sá gi höl gye ket és a pros ti tu ál ta kat egy be fo gó ki je len té se: 
„Ön azt mond ja, hogy a mi tár sa sá gunk as  szo nyai más 
ér de kek nek él nek, mint a bor dély há zi as  szo nyok, én azt 
mon dom, hogy nem, s be is bi zo nyí tom. Ha az em be rek 
élet cél ja ik ra és éle tük bel sõ tar tal má ra el üt nek egy más tól, 
ez a kü lönb ség föl tét le nül ki fe je zés re jut a kül sõ jü kön, s 
a kül se jük is el té rõ lesz. De néz ze meg õket, a bol dog ta la-
no kat, meg ve tet te ket s a leg ma ga sabb tár sa sá gi úri as  szo-
nyo kat: ugyan az a ci co ma, ugyan az a sza bás, ugyan azok 
az il lat sze rek, ugyan azok a le mez te le ní tett ka rok, vál lak, 
mel lek, a ki nyo mott kar nak ugyan az a fe szü lé se, ugyan-
az a szen ve dé lyes von za lom az ék kö vek, a drá ga, csil lo-
gó hol mik iránt, ugyan az a mu lat ság, tánc, ze ne, ének. 
Ahogy azok a nõk is min den le he tõ esz köz zel csá bí ta nak, 
úgy ezek is. Nincs sem mi fé le kü lönb ség. Szi go rú an ha tá-
roz va meg a dol got, an  nyit kell mon da ni, hogy a rö vid 
idõ re pros ti tu ál tak ren de sen meg ve tet tek, a hos  szú idõ re 
pros ti tu ál tak pe dig tisz te let ben ré sze sül nek.” (6) Meg ál-
la pí tá sa csak azért hang zik pa ra do xul, és ej ti za var ba az 
õt hall ga tó el be szé lõt, mert Pozdnisev a je len ség mo rá lis 
vo nat ko zá sá ra össz pon to sít, mi köz ben a szel le mi kér dé se-
ket, a lét fe lej tés prob lé má ját ho mály ban hagy ja. Az er köl-
csi pa ran csok sza bá lyo zó sze re pét meg ve tõ, az új ko ri 
hu ma niz mus szel le mi tá jé ko zó dá sá ba pe dig be le za va ro dó 
leg újabb ko ri em ber azért kény te len a há zas sá got tar tó san 
igény be vett ut ca nõi szol gál ta tás nak érez ni, mert egy elõ re 
nem si ke rül az em ber lé tet an nak szel le mi alap ja i ból ki in-
dul va meg vi lá gí ta ni.

A lét fe lej tés nek a ké sei Tolsz toj-mû vek ben föl tá ru ló 
ál la po ta ma gya ráz za a nõ meg alá zó hely zet be szo ru lá sát, 
az ér zé kek já ték szer évé vá lá sát. De ez ve zet oda, hogy a 
nõ zsar no ka ön ké nyét meg bos  szul va ha tal ma so dik az ér zé-
kei rab já vá vá ló, a sze mé lyi sé ge szu ve re ni tá sát el vesz tõ 
fér fi fö lé: „A nõi jog fosz tott ság nem az, hogy a nõ nem 
sza vaz hat, nem le het bí ró – ezek kel a dol gok kal fog lal koz-
ni nem je lent sem mi fé le jo got –, ha nem az, hogy ne mi
te kin tet ben egyen lõ le gyen a fér fi val, meg le gyen a jo ga,
hogy óha ja sze rint él jen egy fér fi val, él jen vagy meg tar tóz-
tas sa ma gát tõ le, hogy a ma ga kí ván sá ga sze rint vá las  sza 
a fér fit, s ne le gyen vá lasz tott. Azt mond ja, hogy ez idét-
len do log. Jó. De ak kor a fér fi nak se le gye nek meg ezek 
a jo gai. Mert a nõ most meg van foszt va at tól a jog tól,
amel  lyel a fér fi ren del ke zik. És, hogy ezt a jog fosz tást 
meg bos  szul ja, a fér fi ér zé ki sé gé re hat, s ér zé ki sé gén át 
úgy meg aláz za, hogy a fér fi csak for ma sze rint vá laszt,
a va ló ság ban pe dig a nõ vá laszt. S mi dõn egy szer bir to-
ká ban van en nek az esz köz nek, már vis  sza is él ve le, s 
ször nyû ha tal mat nyer az em be re ken.” (9)

Az ér zé ki ség nek a há zas sá gon be lü li tér hó dí tá sa, a 
nyil vá noshá zak nak a pol gá ri élet ré szé vé vá lá sa, az ér zé-
kek já ték szer évé le fo ko zott as  szony nak a fér fi fö löt ti 
ha tal mas ko dá sa a ro man ti kus sze re lem föl fo gás ha nyat lá-
sá nak kö vet kez mé nye ként a 19. szá za di pol gá ri tár sa da-
lom sa já tos je len sé ge. Az el be szé lés fel szí nes, a ha la dás 



58

li be rá lis köz hely éhez ma is ma ka csul ra gasz ko dó ol va só-
ja Pozdnisev ki ro ha ná sai kap csán mond hat ja, hogy a hõs 
tö rek vé sei el avul tak, a föl ve tett prob lé mák idõ köz ben 
meg ol dód tak. A mo dern tö meg tár sa da lom lé nye gé ben 
nem is me ri a bor dély ház in téz mé nyét. Ki küsz öböl te a 
pol gá ri kép mu ta tás for má it, így pél dá ul az ér zé ki gyö nyö-
rû ség, a sze rel mi ka lan dok ke re sé sét a fér fi hoz ha son ló an 
a nõ nek is meg en ge di. Igaz ugyan, hogy az ér zé ki ség 
leg ali zá lá sá val a csa lád és a pros ti tú ció bán tó, za var ba 
ej tõ kö zel sé ge még csak fo ko zó dott, de idõ köz ben a gon-
dol ko dás föl fe dez te és el is mer tet te an nak a sze mély te len 
szel le mi erõ nek a lé tét és je len tõ sé gét, amely az ér zé kek 
és az ér zel mek sa já tos irá nyú ki mû ve lé se ese tén bi zo nyos 
ha tá rok kö zött a tö meg lét ál la po tá ban is le he tõ sé get ad 
az em ber lét meg õr zé sé re. El kell is mer ni, hogy a fér fi–nõ 
el len tét nek a 19–20. szá zad ha tá rán szé les kör ben el ter je-
dõ kér dé se ko ráb bi élét és idõ sze rû sé gét el ve szí tet te. De 
az is bi zo nyos, hogy a tö meg lét mér ték adó vá eme lé se, a 
sze mély te len szel le mi erõ nek az ér te lem tel je sü lés szol gá-
la tá ba ál lí tá sa nem ol dot ta föl azt a zsák ut ca hely ze tet, 
amely az egyé ni ki vá ló ság ér te lem tel je sí tõ sze re pé nek 
ki üre se dé se és a gon dol ko dás in di vi du á lis ala pon ma ra dá-
sa köz ti el lent mon dás ból kö vet ke zik. A nyil vá noshá zak 
meg szün te té se nem von ta ma ga után a pros ti tú ció visz-
 sza szo ru lá sát. A nõk sze xu á lis föl sza ba dí tá sa ta lán meg-
szün tet te a lány ké rés vá sá ri jel le gét, de nem erõ sí tet te 
meg a csa lád nak az em ber lét szel le mi alap ja in ál lá sát. A 
sze mély te len szel lem nek a pusz ta ve ge ta tív kény sze rek és 
az ér tel met len anya gi kö tõ dé sek fö lé eme lõ – a ze ne vagy 
a di vat ter ve zés, a dizájn ál tal ger jesz tett – ere je vi szont
az egyén ön ma gá ba zá ru lá sát, az em ber lét ato mi zá ló dá sát 
ko ráb ban nem sej tett mér ték ben nö ve li és hos  szabb tá von
az em bert lé té ben fe nye ge ti.

Éle te torz drá má ja alap ján így gon dol ko dik az em ber
ren del te té sé rõl: „Amíg te hát az em be ri ség él, egy esz-
mény áll elõt te, s az ter mé sze te sen nem a há zi nyu lak 
vagy disz nók esz mé je, hogy mi nél job ban sza po rod ja nak, 
s nem a maj mo ké és a pá ri zsi fi csú ro ké, hogy le he tõ leg 
mi nél ki fi no mul tab ban él je nek a ne mi ség gyö nyö re i vel, 
ha nem a jó ság esz mé nye, amely ön meg tar tóz ta tás sal és 
tisz ta ság gal ér he tõ el. Az em be rek min dig efe lé tö re ked-
nek és fog nak tö re ked ni.” (11) A szû zi es ség esz mé nyét 
hir det ve ar ra kö vet kez tet, hogy a fi zi o ló gi ai cél já tól 
el sza ka dó ér zé ki gyö nyö rû ség meg ront ja az em be ri ter mé-
sze tet, szét zi lál ja a sze mé lyi sé get. Szá má ra az esz té ti kai 
ne ve lés ku dar ca mint egy azt bi zo nyít ja, hogy az ér zé kek 
kö te le sek a faj fenn tar tás kö ré ben ma rad ni, az ér zel me ket 
pe dig ti los az ér zé ki von zal mak kal ös  sze kap csol ni, a tes-
ti sze rel met a sze mé lyes von za lom mal meg ne me sí te ni. 
Két ség te len, hogy a gyö nyör vágy el ural ko dá sa, az ér zé ki 
gyö nyö rû ség ke re sé sé nek ön cél lá eme lé se ön zõ vé te szi a 
sze rel me se ket és ha ma ro san el ide ge ní ti egy más tól a há zas-
fe le ket. Alap ta lan vi szont föl té te lez ni, hogy a tes ti gyö-
nyö rû ség sze mé lyi sé get gaz da gí tó ha tá sa te szi ego is tá vá 
az em be re ket, és vá lik az el ke se re dett, ki lá tás ta lan ci va ko-
dá sok for rá sá vá. A sze mé lyes sze re tet nek a gon dol ko dás 
lá tó kö rén kí vül ke rü lé se, a sze mély nek a vi lág meg is me ré-
sé ben el me rü lõ és a dol gok kö zött el ve szõ egyén mö göt ti 
el ho má lyo su lá sa a for rá sa an nak a meg ma gya ráz ha tat lan 
un dor nak, ame lyet az üres, ér tel met len há zas élet kö rül mé-
nye i vel is mer ke dõ fi a tal as  szony, a hõs fe le sé ge érez: „azt 
gon dol tam, hogy ös  sze vesz tünk és ki bé kül tünk, s hogy ez 
töb bé nem for dul majd elõ. De még ugyan ezek ben az el sõ

mé zes he tek ben igen ha mar megint be állt a csö mör kor sza-
ka, megint nem kel let tünk egy más nak, s megint ott volt a 
ve sze ke dés.” (12) Va ló igaz, hogy ez az ál la pot – amint 
azt Pozdnisev is ész re vé te le zi – a há zas tár sa kat még 
in kább el ide ge ní ti egy más tól, mint a test vé re ket, ba rá to-
kat vagy a csa lá don be lül az egyes nem ze dé ke ket, pe dig 
a ro man ti ka su gal la ta sze rint ép pen a sze re lem hi va tott az 
em bert a hét köz nap ok fö lé emel ni. A sze rel me sek el ide ge-
ne dé se gyû löl kö dés sé az ál tal vá lik, hogy ami kor a fél re ér-
té sek után il lú zi ó juk tól meg té veszt ve eny hü lést egy más 
kar ja i ban ke res nek, a csó kok a ko ráb bi nál mé lyebb csa ló-
dás ba ta szít ják õket, hi szen a ko ráb bi nál lep le zet le neb bül 
tár ják föl elõt tük von zal muk pusz ta ér zé ki sé gét. Eb ben az 
ér te lem ben vá lik a sze rel mi bol dog ság – mint azt Tolsz toj
vi lá gá ban el sõ ként An na Karenina meg ta pasz tal ja – a bûn-
tett el kö ve tõ i nek köl csö nös gyû löl kö dé sé vé.

A lét fe lej tés ál la po tá tól meg gyö tör ten mond ja 
Pozdnisev: „mi cso da ször nyû ha zug ság ez a gye re kek 
kö rül. A gye rek: is ten ál dás; a gye rek: öröm. De hi szen
ez me rõ ha zug ság. Mind ez így volt va la ha, most azon ban
nincs sem mi ilyen. A gye rek: gyöt re lem, s több sem mi. 
Az anyák nagy ré sze egye ne sen így is érez, s né ha ön kén-
te le nül ki is mond ja.” (16) Nem ve szi ész re, hogy a ki ala-
kult hely zet a tes ti-anya gi té nye zõ nek az ál ta lá nos – így 
a gyer mek ne ve lés te rén is – el ural ko dá sá ból fa kad. Nem 
föl tét le nül el íté len dõ ugyan is a gyer mek ál dás bi zo nyos 
ha tá ro kon be lü li sza bá lyo zá sa, a gyer mek és az anya 
egész sé gé nek elõ tér be ál lí tá sa, a szü lés, a szop ta tás mó do-
za ta i nak rész le tek be me nõ ki dol go zá sa. Mind ez azon ban 
el ho má lyo sít ja a szü lõ és a gyer mek köz ti sze mé lyes kap-
cso lat el sõ ran gú je len tõ sé gét, aka dá lyoz za an nak meg fe le-
lõ ér vé nye sü lé sét. Ez gyak ran odá ig megy, hogy a gye rek 
ha lá lá nak pusz ta le he tõ sé ge mi att át élt szo ron gás le be szé-
li a szü lõt a gyer mek vál la lás ról. A fur csa je len sé get nem 
az ma gya ráz za, hogy a gyer mek rõl gon dos ko dás ál la ti ösz-
tö nét az em ber ese té ben az ész, a kép ze lõerõ bo nyo lít ja, 
mint ahogy a hõs föl té te le zi, s szem lé le tét tu do mány el le-
nes ség be tor zít ja. De a meg ol dás sem föl tét le nül az Is ten 
aka ra tá ba be le nyug vás, a dol gok ter mé sze tes fo lyá sá nak 
te he tet len utat en ge dés. A ki egyen sú lyo zott csa lá di éle tet 
azért za var ja meg a kép zelt ve szé lyek el le ni ál lan dó vé de-
ke zés, mert az egy sí kú lét fe lej tõ mû ve lõ dés ki ik tat ta az 
ér dek lõ dés kö ré bõl a gyer mek sze mé lyi sé gé rõl gon dos ko-
dást, az em be ri fel adat ra föl ké szü lés prog ram ját.

Az éle tét a kri ti ka fé nyé be ál lí tó hõs kí mé let len õszin te-
ség gel tár ja föl a va ló di sze mé lyes prob lé má kat ke rü lõ, a 
gyer me kek tes ti ép sé ge mi att ag gá lyos ko dó, az élet za var-
ta lan él ve ze té nek meg sza ka dá sá tól be te ge sen ir tó zó, a sze-
rel met a tes ti sze re lem re kor lá to zó há zas tár sak éle té nek 
tel jes ki üre se dé sét, hall ga tás ba ful la dá sát: „oda ju tot tunk, 
hogy már nem a né zet el té rés idéz te fel az el len sé ges sé get, 
ha nem az el len sé ges ség te rem tett né zet el té rést: akár mit 
mon dott õ, én már ele ve más vé le mé nyen vol tam, õ ép pen 
így. (…) Al kal ma sint azt tar tot ta, hogy min dig tö ké le tes 
iga za van ve lem szem ben, s a ma gam sze mé ben én is min-
dig szent vol tam ve le szem ben. Ket tes ben csak nem hall-
ga tás ra vol tunk kár hoz tat va vagy olyan be szél ge té sek re, 
ami lye ne ket meg gyõ zõ dé sem sze rint az ál la tok foly tat hat-
nak ma guk közt. (…) Elég volt egy haj szál nyi ra is ki lép ni 
a tár sal gás nak eb bõl a le he tet len sé gig ös  sze szû kült kö röcs-
ké jé bõl, hogy föl lob ban jon az iz ga lom. Ös  sze üt kö zé sek, 
gyû lö let-meg nyil vá nu lá sok kö vet kez tek a ká vé, egy szal-
vé ta, a konf lis, vintben a hí vás mi att – csu pa olyan do log,
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amely nek egyi künk re sem le he tett sem mi fé le fon tos sá ga. 
Én ben nem leg alább is gyak ran ször nyû gyû lö let forrt el le-
ne.” (17) Ha a szü lõk kap cso la ta ilyen, ha ér dek lõ dé sük 
elõ te ré be eze ket az ér tel met le nül el túl zott, ter mé sze tes 
sze re pük tõl meg fosz tott kér dé se ket ál lít ják, ha egy más
irán ti von zal muk a tes ti ség kö ré ben re ked meg, el kép zel-
he tõ, ho gyan ala kul a gye re kek ér tel mi fej lõ dé se, mi lyen 
ké pet al kot nak e kör nye zet ben sa ját ma guk ról és az em be-
ri lé te zés rõl ál ta lá ban.

Ami kor Pozdnisevet má ni á kus nak mond juk, nem a lét-
fe lej tés je len sé ge it sor ra ve võ kri ti kai meg ál la pí tá sa i nak 
meg ala po zott sá gát cá fol juk. Má ni á kus sá õt az te szi, hogy 
tet te it an nak el le né re a ben ne vég be ment úgy ne ve zett 
er köl csi for du lat je gyé ben ala kít ja, hogy bí rá ló meg jegy-
zé se i nek ér vé nyét kép te len in tel lek tu á li san meg vi lá gí ta ni, 
a szel le mi for du lat ra nem kap ha tó, az élet té nye i hez iga zo-
dó kor tár sa i val be lát tat ni. Ez utób bi Tolsz toj nak sem si ke-
rült. Ezért volt kény te len a ma ga be lá tá sa it má ni á kus nak 
áb rá zolt hõ sé hez ren del ni, il let ve emi att vált szük sé ges sé 
an nak alak ját meg al kot ni s ez ál tal a hõst meg gyöt rõ és 
sze mé lyi sé gét el tor zí tó prob lé mák szel le mi-gon do la ti 
meg ol dá sát ad ni. Az író azon ban al ko tó mun ká já nak si ke-
re el le né re sem ha tá rol hat ta el ma gát tel jes mér ték ben az 
ál ta la te rem tett fi gu rá tól. Alak ját az te szi ele ven né, hogy 
szel le mi sza bad sá gá nak biz to sí tá sa el le né re lel ki leg õ is 
a lét fe lej tés vi lá gá nak fog lya ma radt. Eb ben a vi lág ban 
ezért a bu ta és kö zön sé ges em be rek so ka sá ga a kü lönc-
nek mon dott al ko tót vég sõ so ron Pozdnisevhez ha son ló 
bo lond nak vet te. De amit vi szont a vi lág íté le tét tu do má-
sul ve võ Pozdnisev ma gá ról mond, hogy tud va la mit, amit 
a töb bi ek nem ér te nek, Tolsz toj ra is vo nat koz tat ha tó.

Az író is oszt ja hõ sé nek azt a vé le mé nyét, hogy a 
vá ro si élet nem ked vez az em ber lel ki-szel le mi tá jé ko-
zó dá sá nak: „most már vá ro son lak tunk. Bol dog ta lan 
em be rek nek kön  nyebb vá ro son él ni ük. Vá ro son az em ber
száz évet is el él het, s nem ve szi ész re, hogy rég meg halt s 
el rot hadt. Nincs ide je, hogy ön ma gá ban eli ga zod jék, foly-
ton el van fog lal va. Az ügyei, tár sa sá gi kap cso la tok, egész-
ség, mû vé szet, a gye re kek egész sé ge, a ne ve lé sük. Most 
eze ket vagy azo kat kell fo gad ni, azok hoz vagy eme zek-
hez men ni: meg kell néz ni ezt, meg hall gat ni azt, emezt. 
Hisz vá ro son min den adott pil la nat ban van egy vagy egy-
szer re két-há rom ne ve ze tes ség is, amit se hogy sem le het
el mu lasz ta ni. Hol ön ma gát, ezt vagy azt kell gyó gyí ta ni 
– hol a ta ní tó, kor re pe ti tor, ne ve lõ nõ, s az élet el megy
sem mi sé gek re. Nos, mi is így él tünk, s ke vés bé érez tük 
az együtt lét fáj dal mát.” (18) Bár a Pozdnisev-házaspár éle-
te a vá ros ban a meg szo kott nál kel le me seb ben fo lyik, az 
él mé nyek kö ze pet te nincs al ka lom a kö zöt tük ki fej lõ dött 
el len sé ges ke dés nek meg mu tat koz ni. Fur csá nak tûn het, 
hogy az el be szé lõ nem ér té ke li a fi a tal há za so kat meg-
gyöt rõ lel ki te her eny hü lé sét és nem mér le ge li az idõ le-
ges meg kön  nyeb bü lés ben szá muk ra adó dó le he tõ sé ge ket. 
Ne fe led jük azon ban, hogy mû vé ben a szer zõ a lét fe lej tés 
ál ta lá nos em be ri ál la po tát bí rál ja. Így nyil ván va ló, hogy 
az em ber lét on to ló gi ai va ló sá ga szem pont já ból a mû velt-
ség nek a lét igaz sá got köz ve tí tõ ös  szes meg nyil vá nu lá sa 
csak aka dá lyoz za an nak köz vet len tes tet öl té sét.

Nincs olyan kény szer hely zet, amely Pozdnisev gyil-
kos sá gát iga zol ná. A hõs nek vagy nem kel le ne a fe le sé-
ge kö rül föl buk ka nó he ge dûs re fél té keny ked nie, vagy a 
szá má ra el vi sel he tet len fér fi kö zel sé gé tõl csa lá di éle tü ket 
meg kel le ne sza ba dí ta nia. Is mert, Konsztantyin Levin 

(An na Karenina) ez utób bit te szi. Egy sze rû en ki dob ja 
a Kittyvel ka cér ko dó, a fe le sé gét ok ta la nul meg za va ró 
ven dé gét. Szo kat lan föl lé pé sét nem ve szik rossz né ven, 
az af fér sze ren csé sen zá rul. Pozdnisev vi szont azért nem 
szán ja rá ma gát er re, mert nem sze re ti fe le sé gét és gyer me-
kei sor sát sem vi se li iga zán a szí vén. Vi szont azt is lát nunk
kell, hogy bár Levin a ma ga csa lád ját meg men ti bi zo nyos 
ve sze del mek tõl, a jó ság kép vi se le té re be ren dez ke dõ hõs 
érin tet le nül hagy ja a lét fe lej tés kér dé sét. Pozdnisev fi gu rá-
ján ke resz tül vi szont az író föl tér ké pe zi a lét fe lej tés je len-
sé gét. A Kreutzer-szonáta hõ se va ló já ban nem ré me ket 
lát, fél té keny sé ge kény szer kép zet té ami att vá lik, hogy 
egy szel le mi prob lé ma er köl csi meg ol dá sát ke re si. Ab ból 
sze ret ne rend szert csi nál ni, amit Levin ma gán jel leg gel, 
csa lád ja men té se ér de ké ben tesz, mi köz ben tisz tá ban van 
az zal, hogy nem hi va tott az em be ri lé te zés vég sõ kér dé se-
it el ren dez ni. Az An na Karenina hõ sé nek eszé be nem jut 
a bál ban tán co lók érint ke zé sét meg aka dá lyoz ni, az or vost
nõ be te ge tes té nek érin té sé tõl el til ta ni, vagy a ze ne ká ros
ha tá sát meg szün tet ni. Fi gu rá ja – a Pozdnisevével szem-
ben – ezért nem vá lik ne vet sé ges sé.

Az el be szé lés má ni á kus hõ se a ze nét fe le sé ge meg-
ron tá sá val vá dol ja. Így gon dol ko dik a ze ne mû vé szet rõl: 
„Ál ta lá ban ször nyû do log a mu zsi ka. Mi is ez? Nem 
ér tem. Mi a ze ne? Mit csi nál? Mért csi nál ja, amit csi nál?
Azt mond ják, a ze ne lel ket eme lõn hat. – Sza már ság, nem 
igaz. Hat, hat, ret te ne te sen hat, ma gam ról mond ha tom, 
de egy ál ta lán nem lel ket eme lõn. Nem hat sem a lel ket
eme lõn, sem a lel ket le ala cso nyí tón, ha nem a lel ket föl-
zak la tón. Hogy is mond jam? A ze ne ar ra ösz tö nöz, hogy 
el fe led kez zem ma gam ról, a va ló di ál la po tom ról, va la mi 
más ál la pot ba visz át, nem a ma ga mé ba. A ze ne ha tá sa 
alatt, úgy rém lik, azt ér zem, amit vol ta képp nem ér zek,
meg ér tek, amit nem ér tek, meg bí rom ten ni, amit nem 
bí rok. Ezt az zal ma gya rá zom, hogy a ze ne úgy hat, mint 
az ásí tás, mint a ne ve tés: nincs ked vem alud ni, de az ásí-
tó ra né zek és ásí tok. Nincs mi ért ne vet nem, de hal lom a 
ne ve tõt és ne ve tek.

A ze ne egy csa pás ra, köz vet le nül visz át ab ba a lel ki
ál la pot ba, amely ben az volt, aki a ze nét ír ta. Lé lek ben 
össze ol va dok ve le, s ve le együtt ke rü lök egyik ál la pot ból 
a má sik ba, de hogy ezt mért te szem, nem tu dom. Mert aki 
pél dá ul a Kreutzer-szo ná tát ír ta, Bee tho ven, õ lám, tud ta,
mért van ilyen ál la pot ban; ez az ál la pot bi zo nyos cse le-
ke de tek re ösz tö nöz te, épp ezért az õ szá má ra en nek az 
ál la pot nak meg volt az ér tel me, az én szá mom ra azon ban 
egy ál ta lán nincs. A ze ne épp ezért csak föl iz gat, de nem 
vé gez sem mit. Játs  szák a ka to na in du lót, a ka to nák lép nek 
az in du ló ra, a ze ne célt ért. Talp alá va lót ját szot tak, tán col-
tam, a ze ne célt ért; el éne kel ték a mi sét, én meg ál doz tam, 
a ze ne megint célt ért. Itt azon ban csak az iz ga lom van, de 
hogy mit kell ten nem eb ben az iz ga lom ban, az nincs. S a 
ze ne azért olyan ször nyû, azért hat né ha olyan bor zasz tó-
an. Kí ná ban a ze ne ál lam ügy. S en nek így is kel le ne len-
nie. Vagy meg le het azt en ged ni, hogy bár ki, aki akar ja,
egy má sik em bert, so ka kat, hip no ti zál has son, az tán azt 
csi nál ja ve lük, amit akar? S ami a fõ, az el sõ utunk ba 
akadt em ber le hes sen ez a hip no ti zõr.” (23) A ze ne szer zõ, 
az al ko tó szel le mi ál la po tát el is me rõ, ám azt min den ki 
más szá má ra el ér he tet len nek tar tó Pozdnisev a szel le mi 
prob lé mát lel ki prob lé má val cse ré li föl. A lét re em lé ke-
zés kul túr tör té ne ti táv la ta he lyé be az er köl csi meg úju lás 
prog ram ját csem pé szõ el be szé lõ ugyan is be le nyug szik 
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ab ba, hogy a zse nit meg ter mé ke nyí tõ szel le mi kész te tés 
az al ko tás cso da sze rû pil la na tá val együtt el pá ro log. A 
ze ne hall ga tó szá má ra így a mû nem je lent töb bet, mint 
egy vis  sza hoz ha tat lan ese mény, drá mai, de va ló di szel le-
mi tar ta lom mal már meg nem tölt he tõ em lé két. A mû vek-
nek, a szel le mi al ko tás nak idõ köz ben tar tal mu kat vesz tett 
da rab ja i nak ös  sze gyûj té se, ér tel mé nek egy be ra ká sa, a 
ben nük gyö nyör kö dés esze rint ter mé ket len és be te ges 
te vé keny ség, ami vel in kább vis  sza él ni, mint él ni le het.
Ezért tart ja he lyes nek kí nai min tá ra Pozdnisev a ze ne ál la-
mi fel ügye let alá ren de lé sét.

A bé csi klas  szi ka ki vá ló kép vi se lõ jé nek mû ve nem 
vé let le nül von ja ma gá ra a ze ne el le nes Pozdnisev vád ja it. 
(Thomas Mann Dok tor Faustusában az õrü let be zu ha nó 
Adrian Leverkühnnek az Öröm óda vis  sza vo ná sá ra irá nyu-
ló ja vas la ta is Bee tho vent érin ti.) Ugyan is az õ élet mû ve 
tes te sí ti meg a leg tel je seb ben azt a gon dol ko dás tör té ne ti 
for du la tot, mely nek kö vet kez mé nye ként az is te ni vi lág-
rend le ké pe zé sé re tö rek võ, a te rem tés cso dá já ba fe led ke-
zõ ba rokk mû vé szi szem lé le tet – Johann Sebastian Bach 
al ko tá sa it – föl vált ja az a ze ne, amely azt ke re si, mi ként 
ta lál ott ho ná ra az is ten fi ú sá gát ki nyil vá ní tó em ber az Is ten 
te rem tet te vi lág ban. A lát vá nyos gon dol ko dás tör té ne ti for-
du lat mö gött egy má ig hát tér ben ma ra dó szem lé let vál tás 
hú zó dik meg. A ro man ti ka for ra dal má nak meg fe le lõ en a 
hang súly a vi lág dol gai közt szám ba ve he tõ, de me ta fi-
zi kai je len tés sel is föl ru há zott in di vi du a li tás ról csu pán a 
ki nyi lat koz ta tás ból is mert és a lét igaz ság vi lá gon tú li sá-
gát meg tes te sí tõ sze mély re he lye zõ dik át. A gon dol ko-
dás ugyan is az em ber lét meg ala po zá sát, az ér te lem adás 
biz to sí té kát az egyén he lyett a sze mély ben is me ri föl. A 
mû vé sze ti ágak kö zül az áb rá zo lás, az után zás igé nyét a 
leg ke vés bé táp lá ló ze ne kü lö nö sen al kal mas volt e szem-
lé let vál tás meg gyõ zõ ha tá sú ki fe je zé sé re. Kü lön le ges 
hely zet be hoz ta a ze nét az is, hogy a szép iro da lom tól és 
a fi lo zó fi á tól el té rõ en nem a szó be li ség re épít, a sze mé-
lyes ér tést az ér zé sek, a han gu lat sze mély te len szel le mi 
ára má ban föl old ja. Így nem kény sze rül szá mot ad ni ar ról, 
mi ként ér vé nye sít he tõ a dol gok és a je len sé gek – az 
egyént jó eset ben el is me rõ – vi lá gá ban az igaz ság em be ri 
meg ta pasz ta lá sa ré vén a sze mély, ho gyan nyil vá nít hat ja 
ki az Ige meg tes te sü lé sé nek te kint he tõ em ber a vi lág ban 
is ten fi ú sá gát. E te kin tet ben ér de mes egy be vet ni Goe the 
drá mai köl te mé nyé nek By ront el si ra tó rész le tét („Nagy-
sze rû, szép cél az álmod, / Ám el ér ni nem tudod. / S ó, ki 
tud ja? Csal fa kérdés! / El fö di a sors magát, / Míg a nép 
gyász tól ne héz és / Fojt ja vér zõ né ma ság.”) Bee tho ven 
Ki len ce dik szim fó ni á já val vagy Missa solemnisével.

A né met és az orosz klas  szi ká nak az igaz ság vi lág be li 
ér vé nye sü lé sé ért fe le lõs sé get ér zõ gon dol ko dá sa a fi zi kai 
vi lág gal szem be ál lít ja az esz mék szel le mi vi lá gát. Az 

em be ri lé te zés el en ged he tet len kö ve tel mé nyé nek te kin tet-
te, hogy a dol gok és je len sé gek vi lá gá ba be le fe led kez ni 
nem aka ró em ber a ter mé szet ben és a tár sa da lom ban 
min den hol szel le mi erõk re ta lál jon. A szá zad negy ve-
nes éve i ben azon ban el ter jedt az a meg gyõ zõ dés, hogy 
fö lös le ges és le he tet len az igaz ság ban fo gant em be ri 
sze mélyt a szel lem vi lág hoz kap csol ni. Azért ér tel met len 
a gyá mol ta lan nak mu tat ko zó em ber ked vé ért a vi lá got 
meg ket tõz ni, mert az em be ri mél tó ság ügyét ép pen an nak
el is me ré se szol gál ja, hogy a lé te szel le mi alap jai elõl 
el zárt vi lág ban egye dül az em ber hi va tott az igaz ság ról 
gon dos kod ni. A szá zad kö ze pén ki bon ta ko zó mo nis ta 
föl fo gás on to ló gi ai jel le gét a leg kö vet ke ze te seb ben a 
nagy re gény-mû faj orosz mû ve lõi ér vé nye sí tet ték. Az 
oro szo kat – Tolsz tojt is be le ért ve – er re az tet te ké pes sé, 
hogy kul tu rá lis ha gyo má nya ik nak meg fe le lõ en a kul túr kö-
zös ség más nem ze te i tõl el té rõ en a sze mély nek, a szel le mi 
ta pasz ta lás ala nyá nak a vi lág jó vá té te lén fá ra do zó egyén-
nel szem ben el sõbb sé get ad tak. Így állt elõ az a hely zet,
hogy a gon dol ko dás egy el vû vé té te le Eu ró pa-szer te a 
ma te ri a liz mus, az iro dal mi irány zat ként ér tett na tu ra liz-
mus, az el ide ge ne dés ter je dé sét von ta ma ga után. A wei-
mari klas  szi ka örö ké be lé põ oro szok nál vi szont a parúzia 
elõ ér zet ét erõ sí tet te. Az orosz gon dol ko dás nak a nyu ga ti 
fej lõ dés élé re ál lá sa azon ban nem járt a du a lis ta föl fo gás 
el ha gyá sá val. Tolsz toj azért nem tu dott tel jes egé szé ben 
a pla to niz mus tól el sza kad ni, mert a sze mély szel le mi 
ta pasz ta la tát nem volt ké pes a su gal la tos élet kö zös ség hez 
ren del ni, a szel le mi ta pasz ta lat nak konk rét, evi lá gi ma gya-
rá za tot ad ni. Ehe lyett az egyén me ta fi zi kai je len tõ sé gét 
fönn tart ja, s az in di vi duu mot misz ti ku san, az ész szá má ra 
meg nem vi lá gít ha tó an ér tel me zi, s egy ben az em ber hez 
ké pest transz cen dens nek mu tat ko zó lét bõl ere dez te ti.

A lét fe lej tés azért sza kad a vi lág ra, mert a su gal la tos 
élet kö zös ség sze re pé nek meg vi lá gí tat lan sá ga mi att nincs 
mód az em be ri je len ség nek a sze mély bõl, a szel le mi ta pasz-
ta lás ból ki in du ló ma gya rá za tá ra. A Kreutzer-szonátában
áb rá zolt vi lág Pozdnisevvel együtt a lét fe lej tés ál la po tá-
ban van. An nak le küz dé sé re Nietz sche Zarathustrájához, 
a lét fe lej tés pró fé tá já hoz ha son ló an nincs sem mi esé lye.
Ahogy Pozdnisev er köl csi for du la ta, a má sok nak élés pró-
fé ci á ja zsák ut cá nak bi zo nyul, ugyan úgy Zarathustra so ha
meg nem al ku vó büsz ke kü lön ál lá sa, a szel lem gro teszk
lo bo gá sa sem hoz za meg a kí vánt ered ményt. Nyil ván-
va ló azon ban, hogy a sze mély nek a sze re tet, a szel le mi 
ta pasz ta lás ré vén tar tal mat adó tolsz to ji föl fo gás a lét prob-
lé ma köz vet le nebb meg fo gal ma zá sát ad ja. Így a sze mély
és az egyén meg kü lön böz te té sé re nem tö rek võ Nietz sché-
vel szem ben a Tolsz toj-élet mû vég kö vet kez te tés ének a 
su gal la tos kö zös ség hi á nyá nak ér zé kel te té se, igé nyé nek 
ki fe je zé se te kint he tõ.


