
JEVGENYIJ TRUBECKOJ

Tolsztoj és Szolovjov vitája az államról

A Vallásfilozófiai Társaság szomorú kötelessége, hogy megemlékezzen két nagy ha
lottról, a nemrég elhunyt L. Ny. Tolsztojról és a tíz éve eltávozott VI. Sz. Szolovjov
ról.* E két nevet egyetlen közös megemlékezésben szeretnénk összekapcsolni, s nem
csupán a dátumok véletlen egybeesése miatt. Az Isten Országának földi megvalósításá
ra vonatkozó általános vallási problémát ugyanis mindegyikük a maga módján oldotta
meg. Mivel egy rövid referátum keretein belül lehetetlen ezt teljességében áttekin
teni, vizsgáljuk meg egyetlen oldalát, az államra vonatkozó speciális kérdést, s azt,
hogyan kell vallásos, keresztény szempontból gondolkodni róla. Ismeretes, hogy Szo
lovjov és Tolsztoj épp ebben jutott homlokegyenest ellenkező véleményre. Bár más
tekintetben is valósággal tagadták egymást, mégis megegyeztek egy közös vallásos
igényben, amelyet leginkább az Evangélium igéi fejeznek ki: "Keressétek először Is
tennek Országát és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek."

Mindketten meg voltak győződve arról, hogy Isten Országának mindenné kell vál
nia az egész emberi társadalomban, s nincs olyan érdek, nincs az emberi életnek
olyan területe, amely kívül vagy távol maradhatna tőle. Úgy viszonyultak Isten Or
szágához, mint az evangéliumi igazgyöngyhöz, melynek kedvéért a kereskedő minde
nét eladta, amije csak volt. Ebből a közös tételből kiindulva merőben ellentétes kö
vetkeztetésre jutottak. Működésénekkezdeti és középső szakaszában Szolovjov olyan
nézetet vallott, amit később meghaladott: az állam bevonását kívánta Isten Orszá
gába. Tolsztoj ezzel szemben az állam teljes felszámolását hirdette.

Teokrácia vagy anarchia, az egyháznak alárendelt szent államiság vagy az állam tel
jes tagadása? Rendkívül fontos ez a kérdés, hiszen itt a vallásos tudat dilemmájával
van dolgunk, mely első pillantásra kiküszöbölhetetlennek tetszik. Ha Isten Országa
valóban nem tűr meg maga mellett semmiféle semleges szférát, Istenen kívüli közös
séget, akkor vallásos meggondolásból mintha csakugyan nem is volna más lehetőség:

az államnak vagy bele kell olvadnia az istenemberi szövetség rendjébe, s a világ
teokrácia láncszemévé kell válnia, vagy pedig - ha képtelen a valódi, isteni életet be
fogadni - el kell tűnnie a föld színéről. Létezhet-e vallásos, s főleg keresztény szem
pontból valamiféle harmadik megoldás?
Közelebbről szemügyre véve mindkét fogalmat, könnyen meggyőződhetünkSzo

lovjov teokratikus nézetének teljes tarthatatlanságáról.
Elsősorban azért látszik lehetetlennek az állam bevonása Isten Országába, mert az

teljesen szabad szövetség Isten és ember között; ugyanakkor az állam saját meghatá
rozása szerint erőszakos szövetség. A teokratikus állam, lényegéből kifolyólag, eluta
sítja a lelkiismereti szabadságot (amely keresztény nézet szerint az igazi vallásos élet
elengedhetetlen feltétele), mivel benne és általa az ember nem mint hívő, hanem mint
alattvaló lép az istenemberi szövetségbe. A teokratikus állam vagy csak meghatáro
zott vallású polgárokat illeszt rendszerébe, s ekkor szó sem lehet vallásszabadságról;
vagy pedig minden létező vallás képviselőjét megtűri magában. Ám ha ez így van,
akkor még kegyetlenebb erőszakotkövet el polgárainak lelkiismeretén. Teljesen nyil
vánvaló, hogy egy zsidó, muzulmán vagy pusztán hitetlen nem valósíthatja meg ön-

* Az előadás a Vallásfilozófiai Társaság 1910. november 3ü-i moszkvai ülésén hangzott el.
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ként, belső meggyőződésből Krisztus ügyét a földön. A "szabad teokrácia", melyről

Szolovjov álmodozott, az egyik legellentmondásosabb elképzelés, amely valaha is em
berben megszületett. A teokrácia nem fér össze a keresztény szabadság eszményével,
s nem felel meg a vallásos élet teljességére vonatkozó igénynek sem. Ember és Isten
egysége teljes egész kell hogy legyen. Ebből nem az következik, hogy az állam váljon
Isten Országának részévé, hanem épp fordítva, ebben az Országban nincs számára
hely. A vallási ideál nem azt követeli, hogy az állam a teokratikus szervezetbe tartoz
zék, hanem épp ellenkezőleg, legyen kívüle. Krisztus a maga országában az emberek
ben barátokat, nem pedig alattvalókat akar látni. Nem erőszakos hatalomként, ha
nem igazságként kíván uralkodni. Ezáltal azonban a keresztény felfogás elítéli a
teokráciát, Isten Országának eszménye nem teokratikus, hanem anarchikus, mivel a vi
lággal együtt végleg eltűnik benne minden világi hatalom.

E szempontból, tökéletlensége ellenére, kétségkívül figyelemre méltó Tolsztojnak
az államról kialakított képe. Igaza van, amikor azt állítja, hogy Isten Országában
nincs helye az államnak, amely egyébként sem egyeztethetőössze a keresztény töké
letesség gondolatával.

Csakhogy Tolsztoj fejtegetései itt is elveszítik értéküket alapvető tévedése miatt:
tagadja azt a vallási tartalmat, amely megkülönbözteti Isten Országát minden világi
tól, időlegestól. Ezért az a tanítás, hogy ne álljunk ellen a gonosznak, az állam eluta
sításával összefüggésben elszakad helyes értelmétől.

Krisztus tanítása szerint Isten Országa misztikus rend, melyben teljesen és véglege
sen legyőzetik a gonosz, s az ember egységben lesz Istennel. Ennek lényegét röviden
és világosan kifejezik Krisztus utolsó szavai: "Szent Atyám, tartsd meg őket a te
nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!"

Isten Országának e misztikus egységében rejlik az Evangélium valamennyi erkölcsi
követelményének végső értelme, beleértve a "ne állj ellen a gonosznak" törvényét is.
Ebben az Országban, amelyben az embemek nincs az Istentől és a többi embertől el
különülő saját élete, senkinek sem kell elszigetelt személyiségként állítania magát.
Mindenkinek meg kell bocsátania az egyéni sérelmeket, nem szabad ellenállnia a
gonosznak, hanem oda kell tartania bal arcát annak, aki megüti a jobbat. Ha viszont
az egység nevében, az Isten iránti szeretetböl nem kell ellenállnom annak, aki rosszat
tett nekem, akkor ugyanez a törvény aligha alkalmazható abban az esetben, amikor
másoknak tesznek rosszat. A szeretetnek ugyanaz a kötelessége, az egységnek ugyan
az az eszménye, amely egyszer arra késztet, hogy odatartsam az arcomat az ütés elé,
máskor azt követeli, hogy erőszakkal megakadályozzak egy gyilkosságot vagy egy
asszony becsületének megsértését.

Tolsztoj tévedése abban rejlik, hogya "ne állj ellen a gonosznak" törvényét feltétlen
erkölcsi alaptételként hangoztatja, mintha az Isten Országáról szóló keresztény tanítás
lényegét és értelmét fejezné ki. Pedig ennek az elvnek a tényleges keresztény életfel
fogásban alárendelt szerepe van. Nem öncél, csupán eszköz a misztikus egység meg
erősítésére az emberi kapcsolatokban.

Keresztény szemlélet szerint nem minden -eröszak minösül gonosznak, csak az,
amelyik ellenkezik a szeretet szellemével. Erre az álláspontra helyezkedve Szolovjov
a Három beszélgetésben sikeresen bebizonyítja, hogy tarthatatlanok Tolsztojnak azok
az államellenes kifogásai, amelyek a "ne állj ellen a gonosznak" törvényére hivatkoz
nak. Az első beszélgetésben lényegi jelentőségűek a "tábornok" érvei. A keresztény
csecsemőkettűzre vető török katonák léte a világi szervezet szükségességét igazolja,
me ly fegyverrel fékezi meg a vadállatias embert.

Szolovjov szavaival élve, a gonosz elvét mint olyant kell elutasítani, nem pedig a
vele folyó küzdelem egyik vagy másik eszközét, mint a kardot, a háborút és az állam
hatalom erőszakos intézkedéseit. Vagyis Szolovjov könnyen bemutatja Tolsztojjal
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szemben, hogy az állam viszonylagos jót képvisel a társadalomnak ahhoz a kaotikus
állapotához képest, amelyben - Hobbest idézve - "ember embernek farkasa". Azon
ban ez nem elegendő az állam vallásos igazolásához, mivel a vallási ideál feltétlen
tökéletességet követel. Tolsztoj hivatkozásában, miszerint az állam és a keresztény tő

kéletesség elképzelése összeegyeztethetetlen, rendkívül sok helyes és értékes vonás
van.

Bármilyen volna is az a viszonylagos haszon, amit az állam hajt, egészen egyér
telmű, hogy nem fér össze az ember Isten-birtoklésának teljességével. Ahhoz, hogy
valaki teljes lélekkel és minden gondolattal Isten Országához tartozhasson, amint ezt
a vallási eszmény megköveteli, le kell mondania a holnapi nap mindenféle gondjáról,
s úgy kell élnie, mint az ég madarainak. Csakhogy mi más volna az állam, ha nem a
holnap miatti aggodalom megtestesülése? Fennmaradhat-e egyáltalán, ha egészében,
az emberi gyengeség iránti elnézés nélkül megvalósul az evangéliumi célkitűzés?

E követelmények véghezvitele az állam felszámolásához vezet. Láttuk, hogy az ál
lam erőszakos intézkedései nem lényegükben gonoszak, még ha szükségszerüen fel
tételezik is az emberi tökéletlenséget. Létezhet-e erőszakos hatalom abban a társada
lomban, ahol mindenki kész arra, hogy odaadja az utolsó ingét is a másiknak, s ahol
megengedhetetlennek tartják a felebarát megítélését? Csakhogy ez sem elég. A kér
dés most az, lehetséges-e az Istenben való élet teljessége azoknak a keresztényeknek
a számára, akik hivatalból kénytelenek mások ellen erőszakos rendszabályokat hozni.
Elképzelhető olyan állam, ahol nincs halálos büntetés. De elgondolható-e olyan, ame
lyik ne állna készen arra, hogy fegyverrel védje magát a külsö és belső ellenséggel
szemben? Az állam számára létfeltétel a harcra való készenlét. Kérdéses azonban,
hogy tökéletes lehet-e a keresztény katona vagy hivatalnok vallási élete. Vajon nem
nyilvánvaló-e másfelől, hogy ha megtiltanák a keresztényeknek, hogy ilyen tisztsége
ket töltsenek be, azáltal az állam felszámolását követelnék?

Mindezek a Tolsztoj által felvetett kérdések keresztény szempontból jogosak, sőt

szükségesek. Azonban, ha jól tesszük föl a kérdést, ez még nem jelenti azt, hogy he
lyesen adunk rá választ.

Tolsztoj korábban említett tévedéséhez itt egy másik is társul. Semmibe veszi a
keresztény életfelfogás misztikus értelmét, s egyúttal ezzel kapcsolatos véleményét az
Evangélium egyes, kiragadott részeire alapozza. Figyelmen kívül hagyja azt, ami a
kereszténység számára a legmagasabb vezérlő elv kell hogy legyen - Krisztus teljes ké
pét, me ly annak egyes megnyilvánulásaiban nem jut maradéktalanul kifejezésre.

Isten Országa azért nem fér az államszervezet keretei közé, mert misztikus rend. Vi
szont az állam - természetes rend. Ezért az állam megszüntetésének igénye keresztény
oldalról egészen más jelentőségű, mint Tolsztojnál. E szavak: "jöjjön el a Te Orszá
god" - a kereszténység végső eszményét fejezik ki. Nem csupán az állam, hanem a vi
lág végét is jelentik, mivel bennük nyilvánul meg minden földi, emberi tökéletes át
alakulásának, az istenibe való átlényegülésének követelménye. Megvalósításához
nemcsak az állam mint külön világi szövetség, hanem a világ mint az Isten Országától
különálló és attól kűlönbözö szféra felszámolása is szükséges. Az államnak el kell tűn

nie minden Istenen kívüli valóságával együtt, melyhez úgy viszonyul, mint rész az
egészhez.

Az állam szervesen kapcsolódik ahhoz a természetes rendhez, melyben még nem
valósul meg a jó teljes, belső győzelme a gonosz fölött. A gonosz lényegében még nem
semmisül meg benne, csupán kívülről korlátozódik, megnyilvánulásaiban feltartóztat
ják a fegyverek és bilincsek. Ebben van az állami erőszakszervezetlétének minden ér
telme, s ez a magyarázata annak is, miért nem állhat fenn az állam Isten Országában,
vagy rniért nem épülhet láncszemként annak rendjébe.
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Vajon az következik ebből, hogy földi jelenünkben a kereszténység és az állam kap
csolata csak elutasító lehet? Meglepő, hogy az egész Szentírás végtelenü! messze van
ettől a nyílt maximalizmustól. Szolovjov felfigyel a Bibliának a világi hatalomhoz való
kettős, első pillantásra szinte ellentmondásos viszonyára. Jahve egyfelől megfeddi a
zsidó népet, mely királyt szeretne. Így szól Sámuelhez: "Nem téged utáltak meg, ha
nem engem utáltak meg, hogy ne uralkodjam felettök." A legélesebben itt tűnik ki,
hogy Isten országa nem fér össze a világi, emberi birodalommal; választani kell a
Mennyei Király és a földi király között. Isten nem uralkodik földi országban. Ennek
ellenére az Úr ugyanitt megparancsolja Sámuelnek, hogy teljesítse a nép óhaját, s ad
jon neki királyt. Az emberi nem tökéletlensége láttán Isten azt a világi hatalmat áldja
meg, melynek Isten Országában meg kell szűnnie.

Ugyanezt találjuk az Evangéliumban is. Amikor Krisztus az országáról beszél, köz
vetlenül összehasonlítja azzal a világi uralommal, amely az erőszak külső fizikai erejé
vel harcol: "Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én orszá
gom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ámde az én or
szágom nem innen való" (Jn 18,36). Isten Országa itt úgy jelenik meg, mint az igazság
birodalma, amely nem erőszakkal, hanem meggyőzéssel kormányoz. "Monda azért
néki Pilátus: Király vagy-é hát te csakugyan? Felele Jézus: Te mondod, hogy én király
vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igaz
ságról. Mindaz; aki az igazságból való, hallgat az én számra" (Jn 18, 37). A Megváltó
Péter apostolhoz intézett szavai világosan megjósolják annak a külsö erőszakszerve

zetnek az eljövendő elpusztulását, amely véres kardot forgat: "Tedd helyére szablyá
dat; mert akik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniök" (Mt 26, 52).

Ezek után mégis különös lehet Krisztus és az Evangélium megértő magatartása az
állammal szemben. ( ... ) Ha Isten feltétlen célja az, hogy mindent egyesítsen magá
val, s minden legyen mindenben, akkor hogyan lehetséges türelmes, sőt mi több, po
zitív magatartás az Istenen kívüli valósággal szemben?

Az ellentmondás csak látszólagos. Ha ugyanis Istennek mindenben mindenné kell
válnia, ez nem a világfolyamat kezdetét, kiindulópontját, hanem a célját jelenti. Már
pedig a végső cél felől nézve a legkevésbé sem vethetők el a létezésnek mégoly töké
letlen fokozatai sem, ha következetesen vezetnek hozzá. Itt ugyanaz a nehézség, mint
ami az időbeli folyamat és az Istenen kívüli valóság fogalmában rejlik általában. 
Isten magába foglalja alétteljességet, me ly öröktől fogva tökéletes. Hogyan egyeztet
hető össze ezzel a befejezetlen, végbemenő, időben keletkező létezés? Ha minden lé
tező célja Isten Országa, akkor hogyan állhat fenn a világ, melyben az nincs jelen, s
hogyan létezhet egyáltalán az Istenen kívüli valóság? A keresztény tanítás ezt az el
lentmondást a kezdet és a vég egységében oldja fel: minden Tőle van és Felé tart.
Isten a világfolyamatban annak immanens tartalmaként mutatkozik meg, amely fo
kozatosan és teljes egészében az idők végén tárulkozik fel.

Az Isten Országa és az állam kapcsolatát érintő kérdés egyben része annak az álta
lános problémának, amely az abszolút és tökéletes Istennek az alakuló és tökéletlen
világhoz való viszonyára vonatkozik. S erre nem a keresztény hit egyes, külön feltevé
sei, hanem az egészében vett keresztény életfelfogás a válasz. Központi gondolata sze
rint a mindenható és tökéletes Isten mindenhatóságával nem nyomja el a viszonyla
gos, a befejezetlen létét, hanem ellenkezőleg, leereszkedik hozzá és magához vonzza.
A természetét tekintve végtelen Isten Ige szabadon magára vesz egy sor időbeli kor
látozottságot, s a véges lét bilincseiben jelenik meg. A mindenható Mennyei Király
felölti a szolga arcát. A Tökéletes teljes lényével a tökéletesedés folyamatába lép. Az
Istenemberség az időben születik, növekedik, fejlődik. Maga hasonlítja országát a
mustármaghoz, amely kezdetben minden magnál kisebb, végül pedig nagy fává tere
bélyesedik. A felületes racionalista szemlélet feloldhatatlannak látja ezeket az állítá-
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sokat. Ugyanakkor a vallásos tudat megtalálja szükséges és természetes magyará
zatukat.

A vallásos tudat kettős. Egyfelől az Istenbe mint mindennek örök és mozdulatlan
alapjába vetett hiten nyugszik. Eszerint az Isteni Lényeg határtalanul magasabban
van nyugtalanságunknál, örömeinknél, szenvedéseinknél. Másfelől viszont a vallásos
tudat számára nincs semmi, aminek ne volna köze Istenhez, még ha az viszonylagos,
véges, időleges is. Vagyis az Istenben mint Abszolútban lévő hit okvetlenül feltételezi
az Ő kettős viszonyát hozzánk és valóságunkhoz. Egyidejűleg van végtelenül távol tő

lünk, s végtelenül közel hozzánk. Magasan fölénk emelkedik, s ugyanakkor bennünk
él. Részese gyötrelmeinknek és örömeinknek. Szabadon vállalja értünk a korlátokat,
s szabadon át is hágja ezeket, miközben szenvedéseinket örömmé, tökéletlenségün
ket teljességgé alakítja.

Isten Országának növekedésében, a "mustármag" határainak fokozatos leküzdésé
ben van minden keletkező értelme. Maguktól megszűnnek a Szentírás és az állam
viszonyának látszólagos ellentmondásai. Az Isten Ige időben szükséges önkorlátozásá
ról van szó, melyet Isten Országának örök célja igazol. Egyrészt a természetes embe
riség gyarlósága miatt kényszerül Krisztus arra, hogy lemondjon az uralomrál, más
részt azonban az Istenen kívüli valóság számára is Isten Országa a cél, ezért vallási
szempontból korántsem mindegy, milyen rend honosul meg benne. Az a jó állam,
amelyik fellép a belviszályok ellen és biztosítja a békés emberi kapcsolatok lehetősé

gét, vagy amelyik a vad önkényességnek. a kölcsönös pusztításnak ad helyet?
Az idők végén a jó teljes egészében diadalmaskodni fog. A gonosz már nem fog kül

sö akadályként szemben állni vele. E külső s egyben belső győzelemben foglalható
össze Isten Országának eszménye. Az a zavaros valóság, amelyben a gonosz és a jó
együtt létezik, még nem az Isten Országa. Nem mindegy, mi történik annak küszöbén,
alakul-e az a közeg, amelyben növekednie kell. A kereszténységre nézve összehason
líthatatlanul kedvezőbb az emberiségnek az az állapota, amelyben legalább külső

erő, anyagi, tárgyi tényezők tartóztatják föl a gonoszt, mint az, amelyben korlátlan az
uralma, és semmi sem áll útjába. Ezért áldotta meg Sámuel Izrael királyát, s ezért
utasította Krisztus a keresztényeket arra, hogy fizessék meg a császárnak azt a dé
nárt, amelyből a római légiókat fenntartották.

Az Evangélium az államot nem Isten Országának lehetséges részeként, hanem olyan
fokozatnak láttatja, mely a történelmi folyamatban vezet hozzá. Ha azt akarjuk, hogy
az emberi élet valaha is paradicsommá váljon, áldanunk kell azt az erőt, még ha kül
sö is, amely - Szolovjov szavaival élve - egyelőre akadályozza a világot abban, hogy
azzá lehessen. Jákob ismert látomásában a mennyek országába vezető út a földtől

az égig érő létra képében jelent meg. Korunk hazug maximalizmusa látszólag vallá
sos megfontolásból e létra tetejének nevében elveti a közbeeső és alsó fokokat, vagy
is a keresztény ideálra hivatkozva elutasítja a keresztény utat. Nem a keresztény, ha
nem az erkölcstelen maximalizmus cselekszik így.

Manapság akadnak olyan keresztények, akik a "mindent vagy semmit" elv alapján
megvetéssel viszonyulnak minden relatívhoz, beleértve az államot is. Azok gondol
kodnak így, akik Krisztusnál is keresztényebbek akarnak lenni. A vallásos megközelí
tés azonban más. Egyrészt kifejeződik e felszólításban: "Legyetek azért ti tökéletesek,
miként a ti mennyei Atyátok." Másrészt a feltétlen tökéletesség eszményének szem
pontjából kell értékelnie minden, akár viszonylagos tökéletesedést is. Ugyanaz az
evangéliumi szellem nyilvánul meg a személyes erény legfelsőbb fokának elismert
szüzességben s a kánai menyegző megáldásában is. Ugyanaz a Krisztus tartja magá
hoz méltatlannak azt az embert, aki nem mond le érte apjáról és anyjáról, mint aki
megáldja a családot. A tökéletesség útján tehát magasabb és alacsonyabb lépcsőfo

kok vannak. Aki Kriszius útjában hisz, annak egyiket sem kell megtagadnia. A vallásos
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eszményképnek nem mond ellent a relatív értékek elfogadása. Ha a világfolyamat
tényleges végét a teljes Epifánia jelenti, ez az egész folyamatot: tökéletlen kezdetét s
egyes szakaszait is igazolja. Ugyanez vonatkozik az államra is. ( ... ) Szolovjovnak a
szent államiság hangoztatásában éppúgy nincs igaza, mint Tolsztojnak, amikor tagad
ja az államot, amely nem más, mint a természetes, még átalakulatlan emberiség lét
formája, s e minőségben valamiféle viszonylagos érték tulajdonítható neki.

De ez még nem minden. Közelebbről és pontosabban meg kell határoznunk az ál
lam értékét; tisztáznunk kell helyét és szerepét a keresztény társadalomban.

Ezzel kapcsolatban számos figyelemre méltó gondolatot .találunk a Három beszélge
tésben, azaz Szolovjovnak éppen abban a halála előtti művében, amelyben végérvé
nyesen lemondott korábbi teokratikus álláspontjáról. Ebben az "állam-apológiában"
Tolsztojjal szemben világi szemléletet alakít ki. Jellemző, hogy az állam védelmében
elhangzó beszédet nem a vallásos eszmény képviselőjével, hanem világi "politikus
sal", a diplomatával mondatja el, aki a maga kizárólag humánus nézőpontjábólkiik
tatja a vallás szerepét. Az államot meröben természetes érvekkel, a szükségszerűség

gel s azzal igazolja, hogy nélküle lehetetlen megszervezni az emberi együttélést. Elősza

vában Szolovjov is elismeri e nézet "relatív igazságát". A Három beszélgetésben azt
tanítja, hogy az állam általában a viszonylagos igazság területe, s feladata annak hatá
rain túl véget ér. Nem az a rendeltetése, hogy a feltétlen részleges, földi megnyilvá
nulása legyen, hanem az, hogy megteremtse a magasabb, abszolút igazság megjelené
sének "előfeltételeit". ( ... )

Az állam újfajta megítélése nyilvánvalóan Szolovjov teljes szemléletváltozását,
Isten Országának teokratikus felfogásából az anarchikusba való átmenetet tükrözi.
Egyfelől Isten Országa - állam nélküli. E tekintetben Szolovjov láthatóan tanult vala
mit ellenfelétől. Másfelől az államot Istenen, következésképpen egyházon kívüli terü
letnek tartja, amely semmilyen vallásnak sincs alárendelve.

Korábban úgy gondolta, hogy az állam vallási problémáját az egyháznak való alá
vetettsége oldja meg. A Három beszélgetésben ellenben önálló, tisztán emberi és világi
intézmény képében bontakozik ki előtte. Első pillantásra érthetetlennek tűnik, ho
gyan szolgálhat egy ilyen állam vallásos célokat. Ugyanakkor ebben a paradox állítás
ban rejlik Szolovjov írásának egyik legmélyebb gondolata. Az állam éppen felekeze
ten kívüli intézmény minöségében lehet értékes a vallás szempontjából. melynek
alapvető követelménye. hogy az ember és Isten kapcsolata egészen szabad, azaz rnin
den külső nyomástól mentes legyen. Ehhez az kell, hogy az embert ne valamilyen
érdek vagy félelem fűzze Istenhez, az államapparátus pedig egyáltalán ne merészked
jen a hit területére. A keresztény szellem főképpen azt követeli az államtól, hogy sem
milyen hitet vagy felekezetet ne vegyen egyoldalú pártfogásába, hanem biztosítsa az
általános szabadságot. Vallásos indíttatásból sem szabad e szabadságot korlátoznia.
mivel valamennyi vallási nézet szabadsága alkotja az Abszolút Igazság megnyilvánulá
sának szükséges előfeltételét. Az államban ezek szerint semmilyen uralkodó vallás
nak sem kell lennie, hiszen az mindig bizonyos világi előnyökkel jár, melyek össze
egyeztethetetlenek az ember Istenben megvalósuló teljes szabadságának gondolatá
val. A vallási eszmény nem várja el, hogy az állam vesse alá magát az egyháznak vagy
az egyház az államnak. Ellenkezőleg, tökéletes, kölcsönös felszabadításukat akarja.

Ahhoz, hogy az egyház Isten Országának tényleges és maradéktalan kifejeződése

lehessen, nem e világból való országgá kell válnia. Ennek érdekében véglegesen el
kell szakadnia minden, az államhatalommal kapcsolatos jogi köteléktől. Semmiféle
erőszakos uralom nem kaphat benne helyet. Ez a vallási anarchizmus igazsága,
amelyről Krisztus beszél: ,,A pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és 8 nagyok
hatalmaskodnak rajtok. De ne így legyen közöttetek; hanem aki közöttetek nagy akar
lenni, legyen a ti szolgátok." Szavai nem a világi rendben, hanem Isten Országában
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hagyják jóvá az anarchiát. Az Evangélium nem követeli az állam haladéktalan felszá
molását. Nem azt akarja, hogy az erőszakos hatalmi viszonyok eltűnjenek a világból,
melyben jelen van a gonosz. Csak azt kívánja, hogy e viszonyok s a rajtuk alapuló hie
rarchikus különbségek ne kerüljenek az egyházba, hanem azon végleg kívül marad
janak.

Magától értetődik, hogy a végső elképzelés nem az egyház és az állam kettéválasz
tása, s nem a lelki és világi szféra e kölcsönös elkülönítése és függetlenítése. Elvileg
az egyház Krisztus egyetemes országa, melynek mindenben mindenné kell válnia. A
valóságban csupán Isten egyik sajátos épülete a többi, nem isteni építmény között, A
földi lét határain belül az Istenemberség korlátozott jelenség. Tökéletlen itteni léte
zésünk anomáliája az eszmény és a valóság ellentmondásában is benne van. Feloldá
sát azonban nem a teokrácia, a világi monarchia, az állam beolvadása vagy megszű

nése, hanem az Istenen kívüli valóságnak mint olyannak a teljes és végérvényes fel
számolása, a világ és Isten tökéletes eggyé válása jelenti a világfolyamat végeként az
eljövendő általános feltámadásban.

Szolovjov is, Tolsztoj is Isten Országát és annak igazságát keresték. Egységként ér
telmezték azt, melyben az embernek maradéktalanul Istenhez mint teljes élethez kell
tartoznia, s amelyben el kell múlnia jelenlegi létünk megosztottságának. Igazat adha
tunk nekik abban is, hogy már itt, a földön egyesülniük kell az embereknek Isten Or
szágában, amely egyszerre van közel és távol. Tökéletességében túl van valóságunk
határain, csírájában, kezdeti állapotában viszont már bennünk van, itt van.

Isten transzcendens és immanens Országát kutatva mindkét író a maga módján
ugyanabba a hibába esett. Tévedtek a túlsó és az innenső határainak megállapításá
ban. Az isteni ország tökéletességét igyekezték hangsúlyozni a borús itteni Iétformák
ban.

Minden vallásos gondolat ádáz ellensége az az immanentizmus, melynek lényege a
földi mint abszolút állítása. Tiszta formájában a túlsó legteljesebb tagadásában nyil
vánul meg. A vallásos tudat számára ez még nem veszélyes. Sokkal fenyegetőbbekrá
nézve az immanentizmusnak azok a kompromisszumos, kevert módjai, amelyekben
az innenső állítása különféle vallásos formulákkal takarózik, s a transzcendens, az is
teni az avatatlan szem számára észrevétlenül földi nagyságokkal fedezi magát. Szinte
minden vallásos gondolkodó, így Szolovjov és Tolsztoj is megfizette e szernléletnek a
magáét.

Helyesen válaszol Tolsztoj az Evangélium szavaival azokra a próbálkozásokra. ame
lyek Isten Országát külső, erőszakszervezet képében gondolják el: "Az Isten országa
nem szemmel látlatólag jő el. Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van;
mert ímé az Isten Országa ti bennetek van" (Lk 17, 20). E részlet valóban leleplezi a
teokrácia hazugságát. következésképpen Szolovjovot ostorozza. Misztikus rend lévén,
Isten Országának nincs megfelelő külső kifejeződése a természetes rendben. Szembe
tűnően csak abban a megváltozott, átszellemült valóságban érkezhet el, amelyben
mind a lelki, mind a testi világ az isteni áttetsző fátylává és tökéletes megtestesülé
sévé válik. Az idők végén kibontakozó általános átalakulásig Isten Országa nem talál
külsö adekvát formákra, nem merül ki semmilyen külső cselekedetben, nem tölti be
a külsö valóságot, belső marad.

Nemcsak Szolovjov, hanem Tolsztoj tévedéseire is fény derül, hiszen ha Isten Or
szága nem jön el szembeötlő módon, akkor nem valósulhat meg sem a harmadik
Róma képében, sem az adófizetés, a hadikötelezettség és az állam iránti engedelmes
ség általános megtagadásában. Ez az ország nem teokrácia, s nem is világi anarchia.
Téves az a szándék, amely Isten Országának egységét abban a természetes rendben
kívánja valóra váltani, amely lényegében megoszlásra van ítélve. Tolsztoj anarchiája
elutasítja a gonosznak való ellenállást abban a világban, amelyben hatalma van an-
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nak. Nem építi Isten Országát, hanem a gonosz erőket engedi szabadjára. Az állam
sem szilárdítja meg ezt az országot, hiszen a gonoszt nem győzi le belülről, csupán
külsö erejével fékezi.

Isten Országának tökéletessége csak a gonosz feletti teljes diadalban s a tökéletes,
együttes átszellemülésben fejeződik ki. A lelki és a világi szféra kettéválásának meg
szüntetése érdekében az Istenemberségnek úrrá kell lennie test és lélek megosztott
ságán. E végső győzelem rámutat az itteni lét határaira és végére, hiszen Krisztus Or
szága - nem e világból való.

Havasi Ágnes fordítása

SÁRÁNDI JÓZSEF

Teória
Nem a hívők jelentenek veszélyt
hanem a nihilisták eltömegesedése

Eszmém a Semmiből jött
Eszmém a mindenség szava
Eszmém az Isten sugallata

ő

Én is a Semmiből jöttem
S a mindenség micsoda?
És mi az Isten sugallata ma?

Körötte ólálkodunk mi mind Hódolunk neki
Kegyeit esengjük Szigonyos szavunkra halogatja
a választ Jegyesei nem mi leszünk
Isteni Pénelopé 6 ki Időt szálazva
sorsunk Történetté szövi S mert szottesével
elégedetlen újra meg újra szet-lebontja
Maradna örök a fonál Ha megjön majd
koldúst szinlelve Odüsszeusz képében a GAZDA
reánk balga kérőkre rivall: vedelni
töltekezni s ficánkos mákákat űzni jó volt
néktek az idegen asztal? Maradásra most
íjam marasztal Lódul Kháron ladikja
s visz titeket a könnyítő kegyes Léthén
régi dal: a lélek öröksetét Hádeszébe
Ez hát bére nem kívánt gyarló életünknelea
Úgy bizony! Vígasztok csupán az lehet:
voltatok s folytatódtatok - éltetvén a nagy csodát
az asszonyszép fölséges ÉLETet-
mert halandók nélkül elvész a halhatatlan
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