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Név nem fontos
Szergij atya és az átváltozás

TOrok Endrének

A SZergij atya című Tolsztoj-elbeszélés 1891-ben jelent meg, mely a Feltámadással
lezarandö, egyúttal meghaladott .müvészi korszak" egyik utolsó állomása, adalék a késői

Tolsztojra jellemző konfliktusokhoz, s ezek, tudjuk, egyben civilizációnkéi is.Alábbiakban
nem müelemzést adok ( ezt amunkát a szakrális irodalom elvégezte), hanem az elbeszélés
lelki-szellemi problémáit mint ma is változatlan kérdéseket kornrnentálom, így mintegy
meditatív tárgyként szemlélve a művet. Tolsztoj késői korszaka, amennyiben ő maga nem
akar többé rnűvészetet,biztatást nyújt ehhez az eljáráshoz; utolsó huszonöt éve mintegy
lehetőséget, sőt kihívást jelent, hogy dokumentumait puszta vallomásokként, csaknem
gyónásként szemléljük.

Az elbeszélés főszereplője azt az utat járja be, hét stáción keresztül, melynek során
Kaszatszkij hercegből, a szépreményű testőrtisztból kolostorlakó szerzetes ( aki a
fogadalomkor a Szergij nevet kapja), majd remete, azután földönfutó: ismét Kaszatszkij
"Isten rabjaként" Szibériába száműzött csavargó lesz, aki "egy gazdag paraszt irtásföldjén
telepedett meg. .. A gazda zöldséges kertjén dolgozik, a gyerekeket tanítja s betegeket
ápol". A hét stáció: 1. testőrtisztként élvezi az élet külsöségeít, menyasszonyáról, Maryről
kiderül, hogy előzőleg Miklós cár szeretője volt, ezért: 2. mindenéről lemond, és
szerzetesnek megy, ahol éppúgy kitűnik kiváló tulajdonságaival, mint világi életében. 3.
Egy főváros közeli kolostorba helyezik, ahol a világi kísértések megszaporodnak, és ahol
feljebbvalójával szemben fellázad. Csaknem megbánja, hogy ott hagyta a világot. 4. Egy
remetecellába költözik, ahol Makovkina személyében megkísérti a testi szerelem, de
inkább baltával levágja egyik ujját, és elküldi az asszonyt, akiben akkora változás megy
végbe, hogy kolostorba vonul, és fogadalmat tesz. 5. Ez az epizód és néhány csodálatos
gyógyulás messze földön híressé teszi Szergij nevét. Felismeri magában a testinél nagyobb
kísértést: "Undokság! Szent akarsz lenni." Egyfélkegyelmű lány végül is elcsábítja. Szergij
megszökik a hírnév okozta bűn helyszínéröl, elhagyja a remeteséget, és 6. bolyongása
közben az öngyilkossá.$ gondolatával foglalkozik, miután átéli az "Isten halott", a
hitehagyás állapotát is. Almában egy angyal azt sugallja neki, hogy gyerekkori játszótársát,
Pásenykát keresse meg. 7. Hosszú vándorlás után rátalál Pásenykára, és annak egyszerű,

nem is különösebben egyházias hite és reflektálatlan dolgossága világosságot hoz számára
- eltűnik a szibériai névtelenségben és az üdvöt sem kereső munkálkodásban.

Néhány megjegyzés kívánkozik ide az elbeszélés felépítésérőlés olykor jelképes erejű

motivikájáról. A 7. stáció éppen kilenc hónapig tart, amikor Végül őrizetbe veszik, mert
nincs igazolványa, és a kérdésekre, hogy ki volna ő, hol van az okmánya, azt feleli, hogy
okmánya nincs, s hogy Isten rabja. ~ csavargók közé soroltak, elírélték és Szibériába
vitték." Amíg azonban ez a férfi odáig eljut, hogy a "kicsoda" kérdésre személyazonosságát
az Isten rabja szavakban jelöli meg, elhagyván mind a Kaszatszkij, mind a Szergij atya nevet,
több évtizedes utat jár be, amit Tolsztoj a hetes számmal tagol, amely periódusokra osztja
a férfi életét (hét évig kolostorban, hét évig il remetelakban), hét stáció a történet. A hét
stáció végül is három nagy egységre redukálható: a főszereplő leveti a világi nevet, fölveszi,
majd elhagyja a szerzetesi nevet is, visszaveszi rövid időre a polgári nevét, hogy végül a

•teljes névtelenségben, "Isten rabjaként" oldódjék fel: névtelensége új .nev", mely
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intenzívebb, szavakba már nem foglalt realitást, ismeretlen újjászületést ígér. Végül az sem
kerülheti el a figyelmet, hogy Szergij életének legválságosabbszalcasza, a hit aszálya és az
öngyilkosság gondolatával való foglalkozás, majd Pásenyka megtalálása és a megvilágo
sodás: húsvéttól a pünkösdi kiáradásig terjedő időben zajlik.A hetes: prímszám, eggyel és
önmagával osztható.

Tolsztoj a számokat, évszámokat illetően igen precíz ebben a művében, így kíszámolha
tó, hogy az utolsó névváltoztatás, a névtelenségé, Szergij hatvanadik éve körül történik,
1891-ben pedig Tolsztoj hatvanhárom éves. Továbbá: a szökés és a szibériai önkéntes
száműzetésmár Nyehljudov felé mutat, sőt távoli párhuzamban áll az író saját végkifejleté
vel, a híres futással. Ha az egész késői korszakot nézzük, akkor túlzás nélkül állítható, hogy
Tolsztoj életgyónásának fontos darabja és része ez az elbeszélés, rejtett önarckép és
életrajz, belső értelemben.

Szergijt a közbeeső stációkban érik a nagy kísértések, a testi princípium felől és még
veszedelmesebben az önszeretet és becsvágy felől. A legnagyobb kísértés azonban, a 6.
stációban, nem függetlenül az előzőektől, saját életének kioltása, mivel: "Nincs Isten.
Hogy végezzek magammal?" "... Nem volt kihez imádkozni. Nem volt Isten." Az első

kísértéssorozat, mely a nőiséggel kapcsolatos, nemkülönben jelentőségteljes, hiszen
akkor rohanja meg a Makovkinával való találkozás sokkja, amikor már a döntő név- és
életút-változtatás megtörtént (Kaszatszkijból Szergij), illetve a második esetben már
országszerte ismert csodatevősztarec hírében áll.Tolsztoj mégis azt mondja, hogy ebben
az összefüggésben, a belső élet szempontjából nem feltétlenül és nem automatikúsan
jelent életszentséget az egyházi, a szerzetesi élet melletti döntés. A személyiség
mélypontja pedig - a félkegyelmű lány epizódja - éppen a külsö dicsőség tetőpontján

következik be. A kísértéseket mintegy ellenpontozzák a menekülések, kilépések, szöké
sek, valódi értelemben vett konverziók: a testőregyenruha levetése, a szerzetesi csuháé,
Makovkina kilépése a világi életből, Szergij többszöri elképzelése a szökésről a kolostor
ban, a cellában, végül a távozás Pásenyka házából - Szibériába. Segyre észrevétlenebbek,
egyre nyomtalanabbak, jeltelenebbek ezek a távozások. Ez az, ami végül nem adatott meg
az írónak: haldoklását a világsajtó nem mindig észrevétlenül, nem mindig tapintattal
kísérte figyelemmel. A kísértések közül nem a testi-érzéki itt a legsúlyosabb, hanem ez a
gyengeség már a mérhetetlen, világi és spirituális becsvágy és a rejtett önszeretet
következménye. Itt is az önarckép vonásai bukkannak elő: az író naplójából tudható, hogy
az önszeretet, a hiúság és a lobbanékonyság ("érzéki természete") egész életén át
gyötörte. Ugyanez a Tolsztoj ugyanakkor többször is éppen a tökéletesedést nevezi
minden emberi törekvés központjának. Elbeszélése szerint azonban a tökéletesedésvágya
is, mint minden igény, kétarcú, s minél nagyobbra tör az igény, annál inkább. Minél
inkább akarunk tökéletesední, annál inkább le kell küzdeni a benne rejlő becsvágyat.

Érdemes elgondolkodni azon, mi lehet az oka annak, hogy a legnagyobb műalkotások

ban igen sokszor a testi szerelemmel szembeni önmegtartóztatás, az ekörüli küzdelem
fejezi ki a bűntől való szabadulás eszméjét és igényét. Miért van bizonyos nagy műveknek
kifejezetten aszketikus kicsengése? S miért gyújtőfogalmaa bűnnek az érzéki szerelem?
Hozzáteszem: mindig csak azt követően, hogy megismertük, hogy megtörtént velünk.
Anélkül, hogy e tekintetben végleges tudást birtokolna az ember, úgy gondolom, hogy ez
az aszketizmus éppen a szeretetparancs esztétikai és így: szimbolikUs értelmezésével
függhet össze. A szeretet dialogikus természetének, életvitelének és világérzékelésének
elkötése, eloldása ez a tényektől, a múlandótól, a látszatoknak alávetettségtől. Pszicholó
giai nyelven azt lehetne mondani, hogy a nagy műveknek ez a rejtélyes (mert hiszen nem
morálteológiáról, hanem "érzéki" művészetról van szöl), ellenséges viszonya az érzéki
hez, a szublimáció, a .szüntelen tevékenység" ( Goethe kifejezése ez a Faust lényegéről), a
"fölfelé" hatolás, a súlypontoknak a szellemibe való áthelyezése, a mélyebb realitás felé
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közelítés, sót az öregségre és a halálra való felkészülés, a spirituális önmeghaladás
jegyében áll. Tehát sem moralizálással, sem életellenességgel nem magyaráZható ez a
jelenség, hanem ellenkezőleg: mélyebb és valóságosabb élet melletti állásfoglalás.
Szabadság, önmagunkból is. A másik, az előzővel összefüggő magyarázat az, hogy a testi
szerelern azért lehet kifejezője a bűnnek, mert mögötte, benne, az alján enesseg,
önszeretet áll, éppen a másikkal, a dialógussal szembeni vakság és süketség, a szublimáció
elzáródása, amennyiben a test regressziója végülönmegerősítőtárgynak tekinti a másikat,
semmi másnak. Bizonyos, hogy a nagy művek nem ilyen racionalizált tudás birtokában,
hanem reflexszerű bölcsesség által "aszketikus" végkícsengésűek, s nem is elsősorban

Erószt "hibáztatják", hanem az énesség, a monologikus tudat, az alámerülés veszélyéről

tudnak valami alapvetőt (mint Pascal mondja: "Lemoi est harssable" - Az én gyűlöletes).

Ráadásul ehhez a bölcsességhez talán elsősorban azok az alkotók jutnak el, akiknek ez
valamiképpen személyes tapasztalatuk, gondjuk, szenvedésük, és akiknek a másik iránti
szeretet áll gondolkodásuk középpontjában, miként Tolsztoinak. Szergij atyában is
összekapcsolódik spirituális becsvágya, föltűnő szépsége és lobbanékonysága. (6, a
szelídséget hirdető próféta, nagyon is tudta, miért beszél az erőszaknélküliségről.

.Jobbanékonysagaban" rendkívüli hajlama fejeződött ki az agresszióra; fiatal korában,
naplója szerint, agyonvert botjával egy farkast, s az állat kínjai láttán gyönyört érzett ... )

Tolsztojnak ez az aszketizmusa azonban nem csupán alkatával és késői meggyőzödé

sével kapcsolatos, hanem a 19. század kultúrájának fejleményeivel is. A materiális, a
politikai és az emberjogi forradalmakkal egyidőben, a 19. század elejétől, s nem véletlenül
akkor, indult az a vonulat az európai irodalomban, művészetben és' gondolkodásban,
amely a spirituálisforradalom szinte életmentő szükségességéröl beszélt. Baudelaire és
Flaubert, Dosztojevszkij és Tolsztoj, Kierkegaard és Nietzsche, Wagner és Ibsen egyszerre
állitják középpontba a hatalom és a szeretet közötti dilemmát, szenvedést ésaz ériességen
való felülemelkedés, előbbivel összefüggő túlmutatásának drámáját (akár úgy is, mínt
Nietzschénél, az én enormis felnövesztése útján). A lemondás drámája olyan össze
függésbe ágyazza a Szergij atyát, melyben megtaláljuk Flaubert Félicitéjét (Egy jámbor
lélek), juliánját (Irgalmas Szent julián legendája), Baudelaire spirituális költeményeit,
Wagner életművéneknagyobbik felét stb. Az az egzisztenciálbölcseleti konfliktusokkal
terhes művészet,melyet a 20. századi irodalom kapcsán emlegetnek, valójában már a múlt
században készen állt - (hogy erőspéldát hozzak: Kafka nagyszerű életműve sem jöhetett
volna létre talán Ilyen előzmények nélkül, akinek műveiben az ítélet, az átváltoZás, a
törvény és a névvesztés egzisztenciális kérdések .fedömonvumaí". Figyelemre méltö az is,
hogy a 19. század irodalma, szinte újra kihangsúlyozva az európai művészet - Babits és
Pilinszky enilegette - vallomásos, konfesszionális jellegét, tele van konverzió- és
metanoía-történetekkel, az útonlét, a menekülés, az elfordulás és átfordulás - illetve a
megtérés - szüzséivel (beleértve természetesen az ateizmusba fordulás eseteit is).

Ez a gondolkodásmód azonban eleve roppant feszültséget hord magában. Miként a
politikai és materiális forradalmak gondolkodásmódjában összefonódik az egyetemes
felszabadulás eszméje az egyéni szabadsággal a szerelemfilozófiában, éppen úgy a
spirituális megújulás is'a szeretetbelsőkonfliktusaival, világ és transzcendencia dilemmái·
val terhes. Mert megkérdezhető: szerétet-e még az, ami világ nélküli, s lemond róla? Van-e
nem retrográd értelemmel bíró lemondás? Hogyan szerethetjük a másik ember valóságát,
érzéki "regresszió" nélkül? Hogyan lehet újra rátalálni arra a szeretetre, amely megőrzi

magában a dialogikus, másik iránti figyelmet, tehát meglelni a test funkcióját a felfelé
törekvés spirituális skáIáján? Hogyan lehet lemondani, hogy az ne a világgal szembeni
gyúlölet és ne az ép test öncélú, elfojtáson alapuló megvetése legyen (főleg akkor, amikor
a modern világ egyre erősebben a tényekkel azonos, melyek "elfedik a valóságot")?
Különösen elgondolkodtató ebből a szempontból a modern irodalom aszketikájában az
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evéskorlátozás motívuma is, mint a megerősödés és szívósság eszköze. ASzergijatyában a
számok akkurátus jelzése mellett feltűnő,milyen sokat olvasunk a remete étrendjéről,és
annak változásairól, a lelkiállapottól függöen. Csak utalok e helyen arra, hogy a mélyen
múlt századigyökerűThomas Mann, egyik utolsó művében,A kiválasztotiban Gregorius,
a nagy bűnös, a sziklára kitettség tizenhét éve alatt alig eszik, így teljesenösszezsugorodik,
és megtalálói, akik a pápát keresik benne, előszörbogárnak, csúszómászónak ~élik ( ez a
mozzanat érdekesen cseng össze a harminc évvel korábbi Kafka-kisregény, az Atváltozás
bogár-metamorfözisával ). Mintha az életműködesek lecsökkentése éppen a túlélés, az
átvészelés meg a szívösság esélyeit növelné - a kevés jelenik meg itt, mint új intenzitás és
erőösszpontosítás.Ugyanehhez az aszketikához, a testről mint szerelmi tárgyról való
lemondáshoz tartozik az érintéstilalom vándormotívuma: a szintén késői lvan Iljics
halálának végén a főszereplő hirtelen azt mondja családjának: "Menjetek, menjetek ...",
ami bizonnyal összecseng Kaszatszkij Marynek mondott "Ne nyúljon, ne nyúljon hozzám"
jával, illetve Szergij egyszerű, de határozott, definitív szavaival, melyeket Makovkinának
mond: ,,AzAtya, Fiú és Szentlélek nevében ... Menj." Nem szölva arról, hogy a szerzetes az
érintés instrumentumát: ujját csonkolja a kísértés pillanatában. (Az érintéstilalom példái,
nemcsak Tolsztojtól, szaporíthatók)

Mindez arra vall, hogy a válasz a kor emlitett kihívásaira nem tételszerű,nem foglalható
össze aforísztíkusan, szentenciózusan, hanem az irányváltoztatás, a megfordulás, az
átváltozás gesztusában, a radikális kontrasztosságban van: a külsö helyett a belső, a látható
helyett a láthatatlan, a lefelé helyett a fölfelé oppozíciójában. Ez az átváltozás a Szergij
atyaban a névcserék, névváltoztatások. s végül a névhiány ("Isten rabja") fundamentuma.
Nemcsak a súlyos páli szavak tradíciója újul meg itt irodalmilag: "Élek pedig többé nem én,
hanem él bennem a Krisztus" (Gal 2, 20), hanem egyértelműenmegnyitja a keresztény
európaiság horizontját a keleti, elsősorban buddhista spiritualizmus felé. Európában
ugyanis a világ megváltoztatása és az életünk: a lélek megváltoztatása tragikusan
szembekerül, a tények világa a valóság világával (rníközben a két pólus alapmondatai
félelmetesen egybecsengenek, ezáltal is megnehezítve a tisztánlátást).

Mindennek a személyessé, színte testivé vált gyötrelme Tolsztoj gyónásának, vallomásá
nak nagy témája. S ez a szenvedés mit sem vesztett aktualitásából, különösen akkor, ha
látnivaló: a tények világa azóta abszolút döntő túlerőre tett szert. Tolsztoj végig
gyanakszik önmagára, Szergij atya alakjábim is, hiszen a tökéletesedés, a spirituális
becsvágy is földi dicsőségvágyból, kiemelkedésből származik E kitüntetettség ( személyes
előjogok, kiváltságok, szociális és lelki értelemben egyaránt) ellen hadakozik saját
életében. Ráadásul minden igaz szenvedöre, különösen a fölénybe jutott tények korában,
miként Tolsztoj életében is, fokozottan rávetül a csalás és a szemfényvesztés árnyéka; az író
gyanakvása önmaga vagy höse szándékait, indítékait illetően, kívülről is táplálkozik 
"hátha igaz, amivel vádolnak". S minél inkább befelé fordul a spirituális megújulás iránya,
minél észrevétlenebb aszökés, annál jobban növekszik a hitelességet érintőkétely árnya.
Hiszen ebben a szférában az igazság - kívülről nézvést legalábbis - a hihetetlen
közelében tanyáz.

Mert hiszen van valami hihetetlen abban, hogy éppen Tolsztoj az, aki ennyire
elitizmusellenes. Hogy szenvedélyesen elutasítja kívül s belül azt az intellektualizmust,
amely a fölény eszköze, s az igazság "aki"-jéból "amely"-t farag. A korabeli világmegváltoz
tató, intellektuális megváltástanok legnagyobb problémája ugyanis saját harci tárgyu.kkal
szembeni idegenségük, elitizmusuk: a szegények, az elnyomottak, a "nép" effektív
felszabadítása csakis a "kívülről bevitt" erőszak és gyúlöletközpontú gondolkodás révén
történhet meg. Tolsztoj azonban hevesen szembeszáll ezzel a gyúlölet- és erőszakköz

pontú, intézményes igazságbirtoklással, a teoretikus gyilkosok világával (lásd: Ördögök),
rnely- új szolgasághoz, a megváltandók becsapásához vezet "a nép nevében", saját
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tehetetlenségi nyomatéka által. ,,(Krisztus) előre látva, hogy ezt a törvényt (ti. a szeretet
törvényét - B. P.) elferdítik és elferdíthetik, közvétlenül rámutatott a meghamisítás
veszélyére, aminek ki vannak téve a világi érdekek szerint élő emberek, azaz annak a
veszélynek, hogy erővel védjék meg ezeket az érdekeket, vagyis, mint mondta, ütéssel
válaszoljanak az ütésre, erőszakkalvegyék vissza, amit elvettek tőlük, és így tovább, és így
tovább. .. mihelyt megengedjük az erőszakot bármilyen esetben is, elismerjük a szeretet
törvényénekelégtelenségét és így megtagadjuk magát a törvényt. Az egész, látszatra oly
ragyogó keresztény civilizáció ezen a nyilvánvaló és különös, néha tudatos, többnyire
azonban öntudatlan félreértésen és ellentmondáson épült fel." (Levél Gandhinak, 1910.
szeptember 7.)

A Szergijatyaban azonban az író nem is elsősorban a világban meglévő rosszra irányítja
figyelmét, hanem jóval radikálisabb: a bűnről és avilágról lemondás gőgjére,a megigazulni
vágyók nagy kísértésére helyezi a hangsúlyt; a bűn forrását ily módon a .körüímények
hatalmának" köréből egyértelműen áthelyezi a személy felelősségébe, radikalitása pedig
az, hogy "szakrális becsvágy" megszállta. egyházi emberben mutatja fel mindezt. A hiúság,
a dicsőségvágy és a kitűnni-tetszeni akarás a szakrális életszférában is megmaradhat, sőt

ott válik i$azán démonivá. Amikor a követés (imitatio) nem közelítés többé, amikor nem
csupán Outana megyünk, hanem Azzá, olyanná akarunk válni... Tolsztoj a Szergij
történetben egyetlen irányba mutat ezzel szemben: e kísértéssel csak úgy lehet
megküzdeni, ha épp ellenkező vágyakozásnak nyitjuk meg a szívet - semmivé válni,
névtelenné. és így nem elfordulni a világtól, hanem visszamenni, és jeltelen munkálkodás
ban feloldódni. "Nincsen nyugvása sem annak, aki világi célokért él az emberek között,
sem annak, aki lelki céljáért magányosan él. Megnyugvást csak az találhat, aki Istent az
emberek körében szolgálja." Úgy látszik tehát, ebben az összefüggésben tényleg egyetlen
út marad, Aljosa Karamazové (aki persze hangsúlyozottan Iván és Mitya fivére, Fjodomak
pedig .a fia; Nyehljudové, Irgalmas Juliáné, Parsifalé és "Isten rabjáé", akik nemcsak
megtagadják a bűnt és egyben vállalják a bűnösséget (Kant szavával:"az emberlét alapvető
sorsesernényét"), hanem ktlépnek, visszafordulnak a monologikus remeteségből. A
Szergij atya végül is éppen ezt mutatja be igazi, definitív konverzióként. Pásenyka,
öntudatlanul is, arra tanítja a .szentséggel" gőgösen eltelt, így a bűnnek kiszolgáltatott,
szökött szerzetest, hogy nincs más lehetőség, mint ama rész szerinti létezést elfogadó,
belátó mondat: .mínden tőlem telhetőt megteszek." Ez a belátás a legnagyobbak: a
névtelenség felé igyekvők bravúrja, akiknek folytonos, reflektálatlan, nem-személyes
fúrása-faragása az engedelmesség állapotából következik, amely felismeri: van valami, ami
végtelenül meghalad engem. Erre csak azok a legnagyobbak képesek, mondja Tolsztoj,
Pásenyka alakjában, akik ismeretlenek, akikrőlnem is tudunk (Andrej Tarkovszkij mutatta
meg utolsó filmjeiben ugyanezt a lehetőséget, úgy is, mint Tolsztoj e századvégi méltó
örököse).

Tudni és gyakorolni azonban két dolog. E kettő közötti állandó feszültség Tolsztoj
tulajdonképpeni életműve. "Lelki tette, a szernélyíség kicserélése, amely bizonyos
értelemben a személyiségtől, a -szernélyes éntől- való megszabadulás folyamata is, a
legnagyobb történés, ami a 19. században egy emberrel a világ színe előtt lezajlott."
(Török Endre: Lev Tolsztoj, Világtudat és regényforma. Tankönyvkiadó, 1987. 123. o.)
Ebbőla szempontból Tolsztoj életkontliktusa a futásban, a szökésben csúcsosodik ki, mely
egyszerre példa és követhetetlenség. Éppen így hordja magában a közelítés feszültségét,
hiszen "semmivé lenni" ezen a Földön csak hiperbolikusan lehetséges. A semmiség
gyakorlása valószínűlega névteleneké. tudása és a közeledés-távolodás gyötrelme a nagy
formátumú egyéniségeké. Nagyszabású voltuk miatt éppen őket "rohanja meg", miként
Szergijt, a túllépés üdvvágya. Bennük valószínűleg összekapcsolódik a rilkei felszólítás:
"Változtasd meg élted", és a szókratészi: "Ismerd meg önmagadat". A megváltoztatás
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belsövé. önismeretté fordítása a figyelem folytonosságát, lankadatlanságát ígényíí, Itt
azonban ismét új kérdések, e s~déi, tornyosulnak előttünk. Lehetséges-e ez a
lankadatlanság? Nem fáradtabb-e márennél az emberi lény? Élhe!ó-e, amit gondolok? Sha
igen, hogyan simul össze tudás és a; belőle következő gyakorlás? (Hiszen minden a
gyakorlati konzekvenciákon múlik.) Hogyan lehet a civilizáció embere a "természet
emberévé", aki nem az énes öntudat, hanem a "beleirtság fokán" él. (Vö. Török: í.rn. 102.
o.)? A "természet" itt nem a "természeti"-animálisat jelenti, éppúgy, ahogyan a tolsztoji
aszketika sem az érzések ellen szöl, "úgy általában", hanem épségük: az arányok
belyreálűtásátcélozza, éppen azáltal, hogy bizonyos mértékű lemondás árán, a természet
szerinti és nem az én szerinti működésüketszabadítja fel. (Restauráció helyett rekonst
rukcíö.) Tolsztoj mindenesetre azt mondja elbeszélésével, hogy a belső megújulás nem
időhöz, nem a mi időfogalmainkhoz kötött, különösen akkor, amikor túlon-túl sok
"odakint" az "új alapítás", s amikor tudnunk kell, már csak az európai vallomásirodalom
nagyalakjaitól (Ivan Iliiestől és Joseph K.-tól is), hogy nem külső, hanem belső ítélőszék

vár ránk, éppen ezért Szergij három döntését az író csak elbeszéli, de nem ábrázolja - a
döntés sötétjébe senki, még Ő sem láthat bele. Mint ahogy futásának sötétjébe, a sok
feljegyzés és naplórészlet ellenére sem lehet belelátni. Talán a Goethével rokonságot
mutató "örökkévaló lényegről" vallott meggyőződése teljesedett be ezzel az utolsó
átváltozással? "Azembernek ismétsemmivékell válnia! Minden rendkívüli embemekvan
valami küldetése, amit betölteni hivatott. Ha véghezvitte, ebben az alakjában nincs rá
többé szükség a földön, s a gondviselés ismét felhasználja valami másra." (Eckermann.
Beszélgetések Goethével. 330. o.) A "semmivé válni" fordulata, a teljes eltűnés alázata
azonban a Szergijatya végkifejlete szerint éppen a Másikra vonatkozik, abban oldódik fel:
visszaút az életbe, csupán egy másik, átértelmezett, névtelenül gyakorlati ésátszellemített
életbe, amely nem ellentéte a "zöldséges kert"-nek, a gyermekek tanításának, a beteg
ápolásnak, hanem azonos vele; és titokzatosan arányos. Mert van-e brutálisabb és
élettelibb valóság a földművelésnél, a tanításnál, a betegápolásnál? Erre a váratlan és
meghökkentő fordulatra, .néwaltoztatasra",új névtelenségre, mely tehát a lelki magány és
remeteség ellen szöl, csak az mutathat rá, aki megéli és megélte az encsség elzárkózó útját,
aki tudja már, hogy "nem a személyiség az igazi lényege az embemek" (Je vagy az. Tolsztoj
Művei, 3. kötet. 616. o.), aki tudja már, hogy az énesség és az énerő nem ugyanaz. Az
énerő nagyon is megmaradhat a lemondásban, sőt előfeltételeegy másik, a "tárgy", a világ
iránti odaadásnak, az önmagunkra irányultság kifelé fordításának. Ma is, változatlanul,
mozdulatlanul érvényes az a hívás, amelyről Török Endre beszél, szép, kiváló és bölcs
könyve végén: "a 20. század küszöbén szükség volt valakire, aki az ember helyzetérőlaz
ember nyelvén szóljon az emberhez. Értelmezése. .. magáé az üté, amelyet megtett -az
Örökké távoli tökéletesség- felé, működésével kifejezve, hogy -az ember végtelenűl

meghaladja az embert-", Valóban; és többé a név nem fontos ...
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