
JÁNOSY ISTVÁN 

Tolsztoj időszerűsége 

Ha egyetlen szóval akarnám jellemezni korunkat, azt mondanám, hogy félelem. Manapság már 
mindenki fél, mert nincs biztonságban senki. Bármikor a fejére omolhat ez egész civilizált 
világ. 

Ugyanakkor végleg úrrá lett mindenen a pénz. Most már nem a termelésből fiaztatja magát, 
hanem öncélú spekulációból, amit a bankok bonyolítanak. A maffiák szervezetei is egyre 
inkább beépülnek a pénzvilágba és így a kapitalizmus már képtelen úrrá lenni olyan gyötrelmes 
világproblémákon, mint a népességrobbanás, a nyomor elhatalmasodása, a tömeges éhhalál, a 
természet megmételyezése és az, hogy egyre több fegyver kerül éretlen, felelőtlen terroristák 
kezébe. 

De mindez még hagyján. Egyre szaporodnak olyan szimptómák, amelyek a teljesen értel
metlen, perverz gonoszság megnyilvánulásai. Ártatlan emberek lakónegyedeit robbantgatják. 
Gyerekeket rontanak meg és halálra kínoznak. Mintha már-már Sztavrogin, Rogozsin szóra
kozóhelye lenne környezetünk. Mintha az évezredes erkölcsi parancsok érvényüket vesztették 
volna. Pedig épp az erkölcsi törvények megtartásától függ egyes emberek, családok, népek 
fennmaradása: „Minden állam támasza, talpköve a tiszta erkölcs, mely ha megvesz, Róma ledől 
s rabigába görbed". 

Jézus világosan megmondta nekünk, mit kíván tőlünk: senkinek nem ártani, még az ellen
ségnek sem és megsegíteni a bajban levőt, a gyengébbet. És az utolsó ítéletkor - mint a kecskék 
és juhok példázata tanúsítja - Jézus ezt fogja számon kérni tőlünk, tehát a segítő cseleke
deteket. És itt nincs érdem, hiszen ez kötelesség. „Ha mindent megtettetek, amit parancsoltam 
néktek, mondjátok, hogy haszontalan szolgák voltunk, mert csak azt cselekedtük, ami a köte
lességünk". 

Felvetődik a kérdés: és ha nem tudjuk tökéletesen megvalósítani amit Jézus parancsolt né
künk? Akkor bízzunk a kegyelemben, vagyis hogy Isten jó és nem akar nekünk rosszat. Még, ha 
a pokolra küld is még akkor is csak a javunkat akarja. Ott is „az Ő tenyerén vagyunk", ahogy 
Pilinszky mondja. 

Viszont igenis cselekedni kell: végre megvalósítani, amit Jézus parancsolt és ezt minden
kinek komolyan kell venni, ha el akarjuk kerülni a világkatasztrófát. És itt nincs helye semmi 
kibúvónak. Tenni, tenni, cselekedni kell látástól vakulásig, szakadatlanul. Ezt Tolsztoj hang
súlyozta először drámai kétségbeeséssel. Szerinte az európai civilizáció a vesztébe rohan. Nem 
ment meg a nemzetközi kapitalizmus még a technika segítségével sem. Csak növeli a krízist a 
végkifejletig. Tolsztoj végtelen zsenialitása kellett, hogy végre elordítsa: „Elég! Tessék meg-



valósítani Jézus parancsait, még ha ehhez a gazdagoknak le is kell mondani gazdagságukról, 
hogy az emberiség nagyobb felét megmentsék az éhhaláltól. Tolsztoj a Nagy Lemondást már 
nem valósíthatta meg, de még megvalósíthatta egy nagy gesztuscselekedettel a Nagy Tiltako
zást, amikor világgá futott és szinte prófétaként föláldozta életét. 

Én, aki rajongója vagyok olyan művész-zseniknek mint Shakespeare, vagy Beethoven, per
sze csóválom a fejemet azon: hogyan tört pálcát a fejük felett Tolsztoj, mily ádáz szigorúsággal. 
Utóbb azonban rájövök, hogy Tolsztojnak még ezt is megengedhetjük. Aki az emberiség 
ekkora veszedelmét látja - Látok egy rettenetes sárkányt - , az megengedheti magának, hogy 
bőrövet hordjon és sáskát egyék. Különösen akkor ha olyan remekmüveket alkotott, mint a 
Karenina Anna és a Háború és béke, amelyek zsenialitás dolgában vetekednek a Hamletiéi és a 
IX. Szimfóniával. 

Beethoven és Shakespeare ilyen durva támadása persze badarság. De Tolsztoj mondott még 
ennél különbet is. Például a tudomány szerinte szemtelen halandzsa. A Mihi Vénusz ronda (és 
persze minden meztelen szobor), és a görögök rabszolgatartó barbárok voltak, és a ke
reszténység, az ortodoxia a zsarnokság cinikus kiszolgálója, és a kapitalizmus nemcsak bűnbe, 
hanem pusztulásba visz. 

Egy serdületlen kisfiú is látja, hogy mindez csupa nonszensz, abszurdum. Első hallásra talán 
nevetséges is. És Tolsztojnak mégis igaza van. Hatalmas oroszlánüvöltése kell, hogy f i 
gyelmeztessen: a világ vesztébe tántorog, mert erkölcsileg elrohadt. Nincs más kiút, mint végső 
bűnbánatot tartani, megtérni és mindent újrakezdeni, erőszakmentesen. 

De hogyan lehetne Tolsztoj eszméit legalább részben megvalósítani? Szinte lehetetlennek 
tűnik, mert annyira idegen a mindennapi valóságtól. A Gondviselés legnagyobb csodája, hogy 
Tolsztoj tanítványra talált, aki tanai lényegét megértette, és józan gyakorlatiasságával sok 
mindent meg is valósított. Ő volt Mahátma Gandhi, aki felszabadította háromszáz milliós népét 
a gyarmati állapotból, mégpedig Tolsztoj szellemében, békés eszközökkel a polgári enge
detlenség útján. 

Tolsztoj az erkölcsi igazságérzet zsenije volt, de az erkölcsi törvény mint valami elvont 
eszmény lebegett a szeme előtt. Gandhi a gyakorlatból indult el. Dél-Afrikában sok indiai dol
gozott mint szegődményes. Egy ilyen szegődményest véresre vert a gazdája. Gandhi mint 
ügyvéd vállalta a panaszos védelmét a bíróság előtt. Aztán az ottani szegődményesek helyzetét 
tanulmányozva magára vállalta az indiai kisebbség védelmét és az adott brit törvények alapján 
diadalra vitte erőszakmentesen. És amikor aktuálissá vált a háromszáz milliós India népeinek a 
felszabadítása, ezt a küzdelmet is fölvállalta mégpedig erőszakmentesen, kihasználva a polgári 
engedetlenség lehetőségeit, először mutatva példát, hogy egy világtörténelmi forradalmat 
diadalra lehet vinni békés eszközökkel, erőszakmentesen. És ez jellemezte Gandhi további ak
cióit is. 

A fonókerék-mozgalmat. Ha Gandhi a forradalmi erőszak eszközéhez nyúl, a brit gyarmati 
katonaság néhány óra alatt leverte volna őket. De ez a nevetséges kis „szerszám" valósággal 
térdre kényszerítette az angol textilipart. 

Gandhi az Indiai vallás legszégyenletesebb gyakorlatának tartotta az érinthetetlenséget. 
Életre-halálra küzdött ellene. De hogyan? Úgy, hogy családjába örökbe fogadott egy érinthe
tetlen kislányt: ott evett, ivott, élt velük a családban. 

Előszeretettel lakott az érinthetetlenek negyedeiben. így aki, ortodox hindu, föl akarta 
keresni például politikai ügyekben, annak solens-volens tisztátalanná kellett lennie. 



Gandhi az indiai mezőgazdaság fölélesztését a szövetkezetekben látta annál is inkább, mert 
ez a Szervezet nem volt idegen az indiai tradícióktól, és itt egyben kikísérletezhette az erkölcsi 
elvek megvalósítását. Hosszan elemezhetném, hogy Gandhi nagyszerű gyakorlati érzéke 
mennyiben tette lehetővé a tolsztoji elvek megvalósítását. 

Gandhi elveit és az erőszakmentesség gyakorlatát nemcsak Indiában alkalmazták a társa
dalmi ellentétek elcsendesítésére, hanem a világ más tájain is, ha ezek az ellentétek már 
tettlegességgel, sőt polgárháborúval fenyegettek. Egy baptista prédikátor, Martin Luther King, 
Gandhi tanítványa a hagyományos néger-fehér gyűlölködés megszüntetésében oly sikerrel a-
lkalmazta Gandhi módszerét, hogy a kontroverzia lényegében megszűnt. Persze ehhez Martin 
Luther Kingnek életével kellett fizetnie, mint Gandhinak vagy éppen Jézusnak. 

És hogy ma is él Gandhi szelleme, mutatja a szerb egyetemisták hosszantartó békés tüntetési 
mozgalma. 

Én már hosszabb idő óta életem legfőbb céljának az ökuméniát választottam, vagyis a kü
lönböző vallások közeledésének, konvergenciájának szolgálatát, abból a szándékból, hogy köl
csönösen megértsék egymást és így békésen és boldogan éljenek egymás mellett, kizárva min
den erőszakot és gyűlölködést. Az a meggyőződésem ugyanis, hogy ha a vallások, egyházak 
tagjai jobban megismerik egymást és átélik egymás életgyakorlatát, ezáltal maguk is lelkileg 
gazdagodnak és boldogabbá lesznek. E téren nem nagyon érdekelnek a dogmák. Például év
századokon át heves acsargás-, és vitatéma volt protestánsok és katolikusok között, hogy hit 
által üdvözülünk-e vagy jócselekedetek által. Valójában: is is. Mély hittel kell elfogadnunk 
Jézust üdvözítőnek és ugyanakkor tudomásul kell vennünk, hogy az utolsó ítéletkor ember
mentő-, segítő cselekedeteink szerint fog minket megítélni Jézus (kecskék és juhok példázat). 
Éppen ezért minden keresztény és nem keresztény felekezetnek nyitottnak kellene lennie a 
másik iránt. 

Például mennyit profitálhattak volna protestánsok és katolikusok, ha megismerhették volna 
C. G. Jung nagyszerű felfedezéseit és fölhasználták volna a lélekmentő szolgálatukban! Mennyi 
veszendő lelket megmenthettek volna! És a hinduizmus klasszikusaitól, egy Gandhitól, 
Tagorrétól is mennyit tanulhattunk volna! Hiszen ez az ökuménia lényege. 

Jézus hívei a legkönnyebben a Visnuizmussal és a Buddhizmussal érthetnének szót. Hiszen 
erkölcsi alapelvei szinte azonosak. Krisztus parancsait ők is elfogadják. Gandhi különösen kö
zel állt Jézushoz. Indiai szóval szinte gurujának tekintette. 

Bevezetőnkben említettük, hogy korunk fő jellemzője a félelem. A létbizonyság: mi lesz 
velünk holnap! 

De ennél is fájdalmasabb hiány az értékek teljes eltűnése, illetve összekavarodása. A régi 
világban, akármilyen nehéz is volt az élet, a keretek, az értékek hierarchiája változatlan volt 
akár évszázadokon át. Most az emberek - különösen a fiatalok - hányódnak-csapódnak ide-
oda, mint egy süllyedő hajóban. 

Megbízható életcélt, az értékek szilárd rendszerét kell eléjük adni. De hogyan? 

Már Seneca megmondta: a legkiválóbb, legtiszteletreméltóbb emberek közül válaszszanak 
egyet vagy többet és figyeljék meg, mit csinálnak, hogyan élnek és kövessék őket. 

Ezt tettem én is egy hosszú élet folyamán, s így alakult ki az én „szentjeim" névsora: Jézus, 
Mária, Szent Ferenc, Tolsztoj, Dosztojevszkij, Gandhi. Szellemileg én ezekkel élek egy 
szálláson. 




