
padlószőnyegen a könyvespolcok és az kiadói
standok között. Egész családok föl s alá, papa,
mama, gyerekek.”

Izgalmas kérdések, melyeket, mert nap mint
nap szembesülünk velük, megkülönböztetett fi-
gyelem illet, ahogy ezt Bartis Attila és Kemény Ist -
ván személyes tapasztalaton alapuló véleménye
is példázza számunkra. (Magvető, Budapest, 2010)

GEROLD LÁSZLÓ

LEV TOLSZTOJ:
GYÓNÁS — MI A MŰVÉSZET?

Lev Tolsztoj az 1870-es években írta meg egyik
legnagyobb remekművét, az Anna Kareninát. A re-
 gény megalkotása közben végig foglalkoztatta a
kérdés: Miért élek én? Lelki gyötrődéséből szüle-
tett meg a Gyónás című tanulmánya, mely 1884-
ben jelent meg.

Tolsztoj sokáig a tudomány segítségével próbált
magyarázatot találni az alapkérdésre, „milyen idő-
beli, oksági és térbeli jelentősége van” az életének,
ám hosszas tépelődés után, reményét vesztve ál-
lapította meg: „Semmilyen!” A racionális tudo-
mány alapos tanulmányozásából arra következ-
tetett, hogy az élet értelmetlen, s eljutott az
öngyilkosság gondolatáig is. (Bizonyára nem vé-
letlen, hogy az Anna Karenina súlyos lelki válság-
ba került, tragikus sorsú címszereplő hősnője nem
látva más kiutat maga előtt, végül öngyilkos lett,
míg az író alteregója, Levin, a hitetlenségből kie-
melkedve találta meg élete értelmét az istenhitben,
a családban, a másokért munkálkodásban.) Ám vé-
gül Tolsztoj hosszas, gyötrődő vizsgálódás után fel-
ismerte: az emberek — vele együtt — csak addig
éltek, amíg ismerték az élet értelmét: „Ahogy a töb-
bi embernek, nekem is a hit adta meg az élet ér-
telmét és lehetőségét… Ahol élet van, ott — mió-
ta csak létezik az emberiség — a hit teszi lehetővé
az életet… Hit nélkül nem lehet élni.” Felismeré-
sét követően Tolsztoj számára egyértelmű lett az
igazság: csakis a hitben lehet megtalálni az élet ér-
telmét és lehetőségét. Ettől kezdve a hit éltető ener-
giaforrást jelentett neki, ami segített túlélni a gya-
kori lelki kríziseket: „És rájöttem, hogy a hit a
leglényegesebb jelentésében nemcsak a láthatatlan
dolgok feltárása, nem kinyilatkoztatás…, nemcsak
az ember viszonya az Istenhez…, nemcsak bele-
nyugvás abba, amit mondtak az embernek…, a hit
az emberi élet értelmének olyan ismerete, amely-
nek következtében az ember nem semmisíti meg
magát, hanem él. A hit az életerő. Ha az ember él,
akkor valamiben okvetlenül hisz.” A nagy orosz író
és gondolkodó számára Isten végtelensége, az
emberi dolgok és Isten kapcsolatának, az erkölcsi

jónak és rossznak a fogalma, „mind olyan fogalom,
amely nélkül nem volna élet, nem volnék én ma-
gam se…” S végül eljut a lényegig: „Az Istent is-
merni és élni — egy és ugyanaz. Az Isten az élet…
És erősebben, mint valaha, minden megvilágoso-
dott bennem és körülöttem, és ez a fény többé már
nem hagyott el.” Tolsztoj hite szerint minden egyes
embernek megvan a világot irányító Istentől
megszabott feladata, amit fel kell ismernünk, és
teljesítenünk: „A világ élete valakinek az akara-
tából folyik. Valaki ennek az egész világnak az éle-
te és a mi életünk révén végzi valamiféle dolgát.
Hogy reményünk legyen felfogni ennek az aka-
ratnak az értelmét, mindenekelőtt teljesíteni kell
ezt az akaratot — meg kell tennünk azt, amit akar-
nak tőlünk. Ha pedig én nem teszem meg azt,
amit akarnak tőlem, akkor sohasem dogom meg-
érteni azt se, mit akarnak tőlem, még kevésbé pe-
 dig azt, hogy mit akarnak tőlünk mindnyájunk-
tól és az egész világtól.”

A Mi a művészet? című, 1898-ban megjelent
értekezésében Tolsztoj csak a legnagyobbakra
jellemző szubjektív bátorsággal alkot lesújtó vé-
leményt olyan, a világirodalom kiemelkedőnek,
sőt korszakosnak minősített íróiról, költőiről, mint
Shakespeare, Baudelaire, Verlaine, de hamis nak
tartja Michelangelo azóta is csodált, Sixtus-ká-
polnában látható freskóit, szinte megsemmisítő
kritikát fogalmaz meg az akkoriban mindenütt
ünnepelt Wagnerről, és finoman fogalmazva is
ambivalensen viszonyul Beethoven zenéjéhez.
Izgalmas lélektani, művészetesztétikai feladat
lenne egyszer megvizsgálni, mi lehetett ennek a
szinte egyetemes ellenszenvnek az oka, ami
Tolsztojt más jelentős, vagy annak tartott alko-
tók műveihez fűzte. Egy ilyen horderejű írónál
nem valószínű, hogy irigységről lett volna szó.

Tolsztoj az irodalom és művészet eltorzulásá-
nak alapvető okát abban látja, hogy a reneszánsz
óta a „gazdagok és hatalmasok”, kiábrándulva az
egyházból, elutasították magát a kereszténységet
is, „amely tagadta egész életüket, nem volt már
tehát semmilyen vallásos életfelfogásuk, s önkén-
telenül visszatértek ahhoz a pogány világnézet-
hez, amely az élet értelmét az egyéni élvezetben
látja”. Ennek következtében a jó és a rossz művé-
szet mércéje a szépség lett, vagyis a művészet
nyújtotta élvezet. „…a gazdag osztályok művé-
szete hitetlenségük és kiváltságos életük követ-
keztében tartalmilag elszegényedett, s a hiúság, az
életunalom és főleg a bujaság kifejezésére zsugo-
rodott.” Tanulmányában Tolsztoj az emberek leg-
főbb bajának nem azt nevezi, hogy nem ismerik
Istent, hanem azt, hogy olyasmit állítottak a Te-
remtő helyére, ami nem Isten. Szerinte ugyanez a
helyzet a művészettel is: „A mai felsőbb osztályok
tagjainak legfőbb baja még csak nem is az, hogy
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nincs vallásos művészetük, hanem az, hogy a mű-
vészet egészéből különösen fontos és becses mű-
vészetként kiemelt magas rendű vallásos művé-
szet helyére a legsilányabb, többnyire ártalmas
művészetet állították, amelynek célja egyesek
gyönyörködtetése, és ezért már puszta kivételes-
ségénél fogva is ellentétes a világtestvériségnek
azzal a keresztény elvével, amely korunk vallásos
tudatát alkotja.” Tolsztoj mindezt lelki és szellemi
betegségnek minősíti, amiből a gyógyulás csak
Krisztus tanításának az elfogadásával lehetséges.
Summázata: „A művészetnek ma az a rendelte-
tése, hogy az értelem területéről az érzelem terü -
letére tegye át azt az igazságot, hogy az embe-
rek boldogságának kulcsa egyesülésükben van,
és a most uralkodó erőszak helyén megteremtse
az Isten, vagyis a szeretet uralmát… A keresztény
művészetnek az a feladata, hogy megvalósítsa az
emberek testvéri egyesülését.”

Ez gyönyörű, bár utópisztikus optimizmus.
Külön vizsgálódás tárgya lehetne, hogy mennyi
valósult meg Tolsztoj művészet-etikai és eszté-
tikai elképzeléseiből a 20. század irodalmában,
művészetében. (Ford. Makai Imre és S. Nyírő Jó -
zsef; Európa Kiadó, Budapest, 2010)

BODNÁR DÁNIEL

A VILÁG TENGELYE
Várszegi Asztrik: A hely szerelmese
című könyvének margójára

Manapság ritka adomány, hogy olyan házban
lakhassunk, amit teljes egészében természetes
anyagokból — kő, agyag, fa, nád stb. — építettek,
és ahol a sátorhoz hasonló, egyébként mondjuk,
mexikói „cubana” középpontjában, a csúcsos
tetőn át is kimagasló, oldalágait részben megőr-
zött, sudár fa áll. Műépítész barátom, aki néha
befogad, mesélte, hogy a telken átfolyó patak
mellett, az elképzelt épület méretének megfelelő
távolságra legelőször ezt a fatörzset helyezte el,
és ez lett a hajlék centruma, világtengelye. Az
„Axa Mundi”. Az ő tájépítő művészetében ez a
legősibb, a spirituális mozzanat, amely egyszer-
smind lelki otthonná, s mintegy szentéllyé is
teszi a megálmodott lakhelyet.

A kolostorokat alapító szerzetesek viszonya a
kiválasztott tájhoz, rendszerint fennsíkhoz, domb-
hoz, hegygerinchez stb., ehhez hasonló, csakhogy
még kifinomultabb jellegű. Ahogyan a Vigilia
2010. januári számában olvashattuk: „A táj gon-
dolati mondanivaló hordozója, a természetet az
emberi érzékelés és gondolkodás alakítja át tájjá.
A természet azáltal válik tájjá, hogy az ember meg-
tölti saját érzelmeivel, vágyaival, emlékezetével,

hozzákapcsolja vallásos elképzeléseit, azaz eszmei
többletet vetít belé. A keresztény hagiográfiában
a spiritualizált tájnak az egyházatyák korától
kezdve fontos szerepe volt. A szentéletrajzok szá-
mos toposzt használnak, hogy a szent ember élet-
szentségét bizonyítsák. A táj és a természet is ezek
közé a toposzok közé tartozik, szerepe elsősorban
az, hogy a bemutatott eszményt alátámassza”
(Urbán Imre: Puszta sivatag és Paradicsomkert. Táj
és természet a remeterendek és ciszterciták középkori fel-
fogásában. Vigilia, 2010. január, 2–9.).

Pannonhalma monostorának kialakulása in-
kább az egykori ciszterciek tájmodelljét követi,
nem a „puszta sivatag”, hanem „a szemet gyö-
nyörködtető, termékeny Paradicsomkert” érté-
keinek látványos foglalata. Urbán a fönti tanul-
mányban már Szent Romualdusra is hivatkozik,
akiről Petrus Damiani írta: „Bár Romualdus el-
viselte a terméketlenséget, mégis olyan föld után
vágyakozott, ahol a növekedő lelkek illő gyü-
mölcsöt hozhatnak” (Vita Beati Romualdi. Istituto
Storico Italiano, Fonti per storia d’Italia, No. 94.
Roma, 1957, 74.).

Nos, Pannonhalmán annak a világnak a ten-
gelye található meg szimbolikusan, amelyben a
„növekedő lelkek illő gyümölcsöt hozhatnak”.
A bencés rend, a kolostor főapátját, Várszegi
Asztrik atyát igen nehéz elképzelni egy „puszta
sivatag” remetéjeként, lévén, hogy hivatásához
tartozik pedagógusnak lenni, hiszen a tanító rend
tagjaként számtalan évjárat nevelője is. A bencés
gimnáziumból bizonyára nagyon sok gyümöl-
csöző lélek sereglett szét Pannóniában, s talán az
egész világon, akiknek a hely, ahol növendékek
lehettek, a világ tengelyeként szolgálhatott spi-
rituális értelemben is. „A korai szerzetesek nyi-
latkozataiban találkozunk az amator loci, a hely
szerelmese kifejezéssel. Magam is ilyen vagyok.
Egy szerzetes számára a monostor az Istennel
való találkozás helye” — írja a szóban forgó
könyv 205. oldalán.

A kötet címe sem véletlen tehát: A hely szerel-
mese maga a főapát, aki Elmer István rövid kér-
déseire válaszolva beszéli el egy egész élet leg-
főbb fejezeteit, amelyekből egyúttal a Krisztus
követésére „föltett” életpálya bizonyságtétele
bontakozik ki.

A kolostori élet általában a szakrális térben
játszódó, rítusok által is szabályozott folyamat,
ám Asztrik atya alkatában nagyon fontos ténye -
ző az a nyitottság, ami megfelelő kommuniká-
ció val a kívülállók számára is átjárást biztosít a
szent és a profán társadalmi terek, szférák között.

Nem is lehetne jó nevelő az a szerzetes, aki az
ezredfordulón felnőtt gyermekek nagyon is evi-
lági, értékvesztett, gyakran vulgáris, emberalatti
környezetére, a kritikus helyzetben lévő egész ma-
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