
VÁSÁRHELYI I. ANZELM

Dosztojevszkij: Egy nevetséges ember álma
- beavatódás a szent együgyűségbe -

rr>»» hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk: én 6ben
nük, te énbennem, hogy így töke1etesen egyek legyenek 6k is."

(Jn 17,22-23)

Álom, utópia vagy antiutópia, fantasztikus elbeszélés vagy egy monomániás víziója?
A visszaemlékez6 maga a nevetséges ember. Amit fölidéz: az álom, ami alapjában
rendezi újjá életét. Maga a tény is nevetséges: egy éjszakai álom szabja meg egy ember
helyét a világban. De nevetséges nemcsak az emberek, a kívülállók szemében, hanem
önmaga el6tt is. Gyermekként és egyetemistaként még inkább tudja - bizonyos felőle

-, hogy nevetésre méltó. Bár ezt akkor bevallani még nem merte. Nevetségenek
mondja magát az álmot látott visszaemlékező is, mert együtt nevet a rajta nevet6kkel,
mert az önmagától távolságot teremtő ember szabadságára jutott. A nevetségesség, a
szent együgyűség sokrétegű jelentést hordoz az elbeszélésben, nemcsak egymástól
elkülönülő, önálló létmódot fejeznek ki Dosztojevszkij szóhasználatában, hanem el
mélyül a szó jelentése, értékhordozóvá lesz s szent együgyűvékomolyodik a nevetés
re méltó koravén gyermek. De kinek van igaza: aki nevet, vagy akin nevetnek? Vagy
kezdetben a kívülállóknak s az álom után egyedül az álmodónak? Vagy ez az egész
fantasztikus elbeszélés a maga irodalmilag sokszor megfogalmazott utópiájával az
olvasó számára nevetségen elcsépelt? Vagy az a kritikus nevetséges, aki "szépséges
utópiának" mondja, igaz, értékelő ítéletében?l

Utópia és valóság, álom és élet, az élet tudata és maga az élet, a boldogság törvé
nyeinek ismerete és maga a boldogság, az agy és a szív - hogyan viszonyulnak
egymáshoz, avagy mit tanít a nagy iniciátor? Igen, a mű értelmét - úgy látjuk - az
utópiák, de az antiutópiák fel6l sem lehet megközeIíteni.2 A visszaemlékező - noha
álm!ban a csillagrendszerben s idegen, paradicsomi bolygón él - mégis visszatér,
illetve fölébred karosszékében. földi otthonában. Akkor mégis mi ez? Beavatódás a
szent együgyűségbe.Ki avat be? Ki avatódik be? És mit jelent a szent együgyűség?

*
"Én most nevetséges vagyok. Ók most örültnek mondanak." Ez az els6 két mondata
Dosztojevszkij fantasztikus elbeszélésének. Hogyan látom önmagamat és hogyan lát
nak ók engem? "Én" és "ók" viszonyát, kapcsolatuk születését, átváltozását, illetve
változatlanságát írja meg a visszaemlékező. Dosztojevszkijt már pályája elején is fog
lalkoztatták az odúlakó-Iét problémái, valamint az individuum és a társadalom közöt
ti feszültség, mint ezt a Fehér éjsZilkák, majd kés6bb a Feljegyzések az egérlyukb61 című

művei bizonyítják. Az Egynevetséges ember...főhőse is odúlakóból változik vándorpr6
fétává, szent együgyűvé.

Az álomban újjászületett ember önmeghatározása: "Én most nevetséges vagyok."
Amint tudtunkra adja, talán már hétéves korában érezte, tudta, hogy nevetséges. "Am
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azelőtt igen búsultam, hogy nevetségesnek látszom" - búslakodott egész az álomlá
tásig. Sót, minél többet tanult, egyre jobban megtanulta, hogy nevetséges. (Szókratész
jellemzi a bölcset úgy, mint aki ismeri tudásának határát.)

Az egyetem után az életben újra és újra meger6södött benne a tudat, hogy minden
tekintetben nevetséges. Ugy élt, hogy rajta mindig, mindenki nevetett. Ó maga azon
ban csupán tudta, hogy nevetséges, de önmagán nem nevetett - nem árulta el önis
meretét, belső bizonyosságát, mert büszke volt. Búsult, mert nevetséges. Büszkeségé
ben hallgatott belső nyomorúságáról. A hétéves gyermek önmagára reflektál: nevet
séges vagyok. Hét év: a teljesség misztikus száma, tudja az immanens világban az
autonóm ember korlátait. Hétéves, még gyermek, s egyel6re csak önmagára figyel.
Gyermetegsége megmarad egészen az álombeli sírbatételig, mert zártnak, immanens
nek ítéli - hiszi - a világot. Iskolai tanulmányai, az évek fölnyitották a szemét a
külvilágra - korábbi önreflexíöjét általánosítja: "minden mindegy". Ez a relativizáló
szellemiség a hitvallása. Ugy lépett a társadalomba, hogy közben nem teremtett kap
csolatokat. Véleményt mondott, az élet tudatának szférájában létezett ahelyett, hogy
élt, kommunikált volna a világgal. Közömbösség, unalom, fáradtság. Egy ember, aki
önmagát - erejét, tudását, képességeit - nevetségesen kevésnek ítéli, a világról sincs
nagy véleménnyel. "Mindenütt minden mindegy" - a tér síkján így jelenik meg a
fáradtság. "Most az én időmben nincs semmi" - az időben pedig eseménytelenség
honol. Az igazság megismerése után minden percére emlékezik. A megragadott, a
megelevenedett ember érzékeli önmagát, a külvilág eseményeit, a teret és az id6t.

November harmadikán történt. Egész este egy mérnöknél ült. A jelenlévők vitájába
nem szólt bele, illetve ironikusan, közömbösen viszonyult hozzájuk. Éjszaka volt,
tizenegy óra tájban hazafelé tartott, amikor a nyirkos éjszakában föltekintett egy csil
lagra - a csillag pedig rég dédelgetett öngyilkos gondolatát ébresztette fel: önmaga
elpusztítását még ezen az éjszakán véghez kell vinnie.

"Amikor az égre pillantottam, hirtelen megragadta a könyökömet egy kislány" 
talán ugyanaz a pillanat, mint amikor a csillagra tekintett, mintha az utalőszö az
előbbi állításhoz vezetne vissza. Nem egyértelműa szövegben, ha önmagában tekint
jük a mondatot, akkor is hallatlan feszültséget sűrít. Az ég és a föld vonzásában,
középütt, széthasad az ember. Az ég, a csillag fölemeli a tekintetét, eltávolítja a föld
tól, önmagától, önnön életétól (öngyilkos gondolat!) - a kislány azonban visszafogja,
megragadja az embert. S mindez egyetlen pillanat alatt, hirtelen történt. Vajon melyik
hatalom vonzásába kerül? A kislány nyolcéves lehetett, és riadtan segítséget kért,
talán haldokló édesanyjához hívta. A vitatkozók iránt közömbös férfit, a szó, az élet
tudat4 iránt közömböst - most a szenvedés házába hívja segítségül a kislány, hívja,
vezetné... stalkere a lány, de nem ismeri föl, itt még eltaszíthatja magától. ,

Hazatérve a gyermekre gondol, gondolatai késleltetik az öngyilkosságot. Alomba
merül - a lét korlátai elmozdulnak. Az átváltozás első stációja. Almában megcselek
szi az öngyilkosságot, amire rég készült, azonban nem főbe, hanem szíven lövi magát.
Az élet tudatából az életbe, az agyból a szívbe történik a beavatás. Leszögezett kopor
sóját elhantolják - érzékeli kivetettségét. A sír mélyére vetett ember élete mélypont
jához ér. Szolipszisztikus filozófiájával ellentétben létezik a világ önmaga számára is,
hiába oltotta ki életét. A sír mélyére vetett ember tud igazán, egész lényével imádkoz
ni, ahhoz, akitól függött mindaz, ami vele történt. A koporsó, a földbe zárt test az
immanens világ, az autonóm ember groteszk képe. Itt a sír mélyén megsejti, hogy
élete függ valakítél. Megszólítja 6t. - Az Ószövetség perleked6i hasonló kínok köze
pette fogalmazták meg zsoltáraikat (22,51). - Az imádság és a hit megnyitotta sírját,
váratlanul újra látni kezdett. Meg kellett járnia a mélységeket, meg kellett halnia
ahhoz, hogy imádságra nyissa ajkát.
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*
Egy sötét, ismeretlen lény magával vitte az űrbe; megkezd6dött a kozmikus utazás.
Nem szerette ezt a lényt, sót, mélységes utálatot érzett iránta. Individualista, elszige
tel6dött földi élete után teljes nem-létet várt. "És lám, egy lény kezében vagyok." Ama
éjszakán a kislányt, aki megragadta, eltaszította magától s most pedig mélységesen
utálja azt, akit61 nem szabadulhat, aki ismeretlen zónába vezeti. Tehetetlen, nem ura
önmagának, hisz álomban, az űrben, sót egy lény kezében van. Szabadulásért könyör
gött lenn a sírban, s most vonakodik a szabadságtól. A beavatandó vonakodik a szent
közelében. - A Biblia meghívás-elbeszéléseinek formatörténeti vizsgálata a beavató
dást, a meghívás-küldetés archaikus rítusát különítette el a szent szövegekben? A
szent közelébe jutva -legyen az a szenved6 ember, egy gyermek vagy angyal - a
megszólított ember megtorpan, lépte elbizonytalanodik. Akit angyal hív meg, az fél
önmagától, kicsisége tudatosul benne, kiszolgálatatva érzi magát. Jobb visszakozni
mint tette h6sünk a kislány esetében, de most már tehetetlen, itt más er6 az úr.

"Te tudod, hogy félek t6led, és ezért lenézel- mondtam váratlanul útitársamnak,
nem tudtam magamba fojtani ezt a megalázkodó kijelentést, amelyben beismerés lap
pangott -, és túszúrásként éreztem szívemnek megalázkodását." - Kitört szívéb61 a
beismer6 vallomás. A,z az ember, aki földi társai el6tt önmaga nevetségességét beis
merni nem merte, nem akarta, mert büszke volt - az tehetetlen a szótlan útitárs
jelenlétében. Az nem nézte le, nem nevetett rajtal de nem is sajnálta. A tisztelet és a
titokzatosság gyötrelmesen átjárta az álmodót. Utjuknak célja, csakis 6t érint6 célja
volt: a Nap felé siettek.4 A misztikus találkozásban az álmodó újra érezni kezdte az
életet, a régi életet. Teremtettségét megismerte: "annak a fénynek drága ereje, amely
engem teremtett, visszhangot keltett szívemben és feltámasztotta". Helyét érzékeli a
világmindenségben, a szenttel való találkozás, a meghívás önmagához vezeti vissza a
nevetséges embert. Martin Buber szavai ezt a titkot így fe~zik ki: "Az önmagunkká
válás szentségét a második ember szolgálatatja ki nekünk." - A kozmikus utazás itt
a Nap közelében fordulatot vesz: a földről, a sír mélyér61 a Nap felé ragadtatott, s
most visszafordulnak egy földbolygó felé. A beavatás újabb színhelye ez: a paradicso
mi id6k földje s azé is, ami a bűnbeesés, a megrontatás után történt. Az emberiség
történetébe hatol az 6semlékezet, a fantasztikus álmát és újjászületését rögzít6 vissza
emlékez6 az emberi történelem kaotikus-lineáris világában is keresi helyét. Ahogy a
hétéves gyermek csupán önmagára reflektált és feln6ve egykedvúen-cinikusan viszo
nyult a külvilághoz - most itt az álomban is bejárja ezt a fokozatot: a Nap után 
azután, hogy önmagával ajándékozta meg az utazót - a földre vezeti 6t stalkere.

Az 6sboldogságot, az 6segyház képeit, az élet teljességének érzékelését kapja meg
a látogató, akit itt magára hagya "sötét, ismeretlen lény'.

*
"... eddig titkoltam, de most elárulom ezt az igazságot is. Arról van szó, hogy én...
rontottam meg mindnyájukat! (...) bűnbeesésük oka én voltam". - A paradicsomi
boldogság helyébe a bűn lépett, a hazugság - és ezzel meglendült a történelem
kereke. Az elkülönülés, a gazdagodás, a mazochizmus, a szcientista szellemiség és az
egoizmus pusztításait veszi sorra. A visszaemlékez6 itt úgy beszél a boldogságról, az
ártatlanságról, mint ami volt, de széttörött. Emlékezés és hit, amivel az értékekhez
kapcsolódhatnának, de elszakadtak gyökereikt61. Figyelemre méltó az utópista szo
cialistákra utaló néhány mondat az elbeszélésben: a h6s - ezúttal írójával együtt
az áttörést nem t61ük várta, hisz az anti utópiák képét jól ísmerte"
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"Kárpótlásul egymás után feltűntekolyan emberek, akik azon töprengtek: hogyan
egyesülhetnének ismét úgy, hogy bár ki-ki továbbra is saját magát szeretné a legjob
ban, nem zavarna senki mást, és ilyen módon mindnyájan valamiféle harmonikus
társadalomban élnének. Egész háborúk törtek ki emiatt az eszme miatt. Ugyanakkor
minden hadviselőszilárdan hitte: a tudomány, a bölcsesség és az önfenntartás ösztöne
végül is arra kényszeríti az embereket, hogy harmonikus és ésszerű társadalomban
egyesüljenek, ezért hát a "bölcsek" a dolog meggyorsítása végett addig is igyekeztek
miel6bb kiirtani minden "nem bölcset" - akik nem értik meg az ő eszméjüket -,
hogy ne akadályozzák az eszme diadalát.,,7

Ezen a ponton válik az elbeszélés eleven igazsággá. Hiszen a felvilágosodás kori
filozófiák után az utópista szocialisták és a liberalizmus évszázadába érkezett a láto
gató. A XIX. századi pétervári polgárral együtt álmodunk. A XIX. század pedig 
lényegét tekintve - alig különbözik a XX. század végétől: városlakók vagyunk, kora
érettek és képzettek fejűnkben.de emlékezetünk és hitünk megkopott.

- A bűn eredetéről nem tud az álmodó, nem lényeges, el is lehetett felejteni, de
egyetlen igazság megelevenedett: "én... megrontottam mindnyájukat!" Az egykori ne
vetséges, fásult ember sajátos együgyűségébena "minden mindegy" filozófiáját mon
dogatta. De ő az, aki a Napba tekintve bűnvallóan egyetlen emberként felelőssé teszi
magát az emberiség minden bűnéért. Íme, a beavatódás az odúlakó-Iétből a szent
együgyűségbe.- Dosztojevszkij két év mólva eKaramazou testvérekben foglalja össze
a sztarecek tanítását. Zoszima sztarec mondja: "Es ne zavarjon benneteket cselekvése
tekben az emberek bűne, ne féljetek, hogy az elsodorja és nem engedi megvalósulni a
ti műveteket... Kerüljétek az ilyen kishitűséget, gyermekeim! Itt csak egy a menekvés:
bátor elszánással tedd magad felelőssé minden ember bűnéért." - Az okoskodó,
pszichológizáló válasz helyett individuális, mégis szent válasz fogalmazódott meg.

Az álombeli emberek pedig, nem értették a magát vádoló idegent, kinevették és a
végén szent őrültnek vélték. Újfajta izoláció, a próféták magánya jut osztályrészül a
szent együgyűnek.Kapcsolatot keres, de kizárják, sőt, a legszívesebbeen bezárnák az
örültekházába. És mielött szomorúságában meghalna, fölébred.

*
A visszaemlékezés a gnosztikus antropológia kulcsszava: idézd föl, ami volt és ezáltal
új életre támadsz." A visszaemlékezés mellett az álomból való fölébredés az a kép,
amivel az újjászületést, a káprázatból való átlépést megeleveníti a mitológia. Szent Pál
leveleiben is fölbukkan ez az ősi forma. (Róm 13,11; Ef 5,14) Dosztojevszkij elbeszélése
ebben a formában is az archaikus beavatási misztériumok nyelvezetét követi.9

*
Honnan hová érkezett a nevetséges ember? Az együgyűségből a szent együgyűségbe.
Ne felejtsük: együgyű gyermek volt. Hétévesen egyetlen ismeret töltötte be, s tanul
mányai ezt az ismeretet erősítgették: nevetséges mindaz, ami van. A szétszóródás, a
megosztott figyelem, a lényeget kiemelni nelI!. tudó, relativizáló szellemiségűvilágban
egy ember érzékeli a dolgok esetlegességét. Onmaga és a dolgok korlátait tudja. Bár
mit érint, vagy amikor önmagát értelmezi, nem marad más válasza, minthogy nevet
ségesen kevés míndaz, ami van. A legjobb lenne, ha nem is lenne. Talán nincs is, vagy
ha van, csak addig, ameddig ő él. Káprázat, amit látunk, s ami én vagyok. Az imma
nens világ, az autonóm ember filozófiajának végső következtetéséhez jutott. S a ne
vetséges ember pedig a sír mélyére. Együgyű ember,lD a világhoz és önmagához való
viszonyát egyetlen bizonyosság szabályozza. Ezért nevetnek rajta, kinevetik, mert
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,,6k" nem látják ilyen tragikusan az életet. Akkor mit látnak? Ne kérdezzük, mert 6k
azok, akik élnek, akiknek nincs idejük a szemlél6désre, amire talán nem is id6 kell,
csupán szem. Nem a nevet6k álmodnak és ragadtatnak el egy más világba, hanem az,
aki zárt világának minden sarkát és szögletét bejárta. Aki szenvtelen és szenved6
egyszerre.

Ha a vak nem látja a Napot, azért az ragyog, s6t, ráragyog, élteti és barnítja b6rét.
így van ez az emberi lét dimenziójával, illetve végességével: a szeretettel és a közöm
bosséggel. Mert ha én vak vagyok, az nem jelenti azt, hogy nincsenek színek. Látjuk
ezt a szolipszista gondolatokat megfogalmazó h6sünk példáján: undor fogta el, mikor
imája meghallgattatásaként - tapasztalta egy sötét lény realitását. Az együgyű ember
- ne feledjük - nevetséges ilyen összefüggésben is. Beavatódás az együgyűségb61 a
szent együgyűségbe. Térjünk vissza a vak és a Nap példázatához: a Nap ajándék,
ragyog, és a fák virágba borulnak. - Beavatódásról van szö, hisz akaratán túli való
ság vonzásába került. A kislányt, az álmot, a titokzatos sztalkert, az igazságot,
amellyel fölébred t ugyanazon a helyen, ahol álomba merült - mindezt a keresztény
ember kegyelemnek nevezi.

Nem fizikai átváltozásról van szó, err61 árulkodik a karosszék is, amelyben föléb
redt s ahol folytatnia kellett életét. Ahogy megnyílt sírja, úgy nyílt meg együgyűsége

a szent előtt, s lett tanítvánnyá. A minden mindegy féligazságot a megálmodott sza
vak váltják föl: szeresd a többieket úgy, mint magadat!

A tanítvány - tudjuk - nem nagyobb mesterénél, ezért arról beszél, amit lát és
arról tanúskodik, amit hall. Szent-volta nem önmagából fakad, hanem attól, aki meg
ragadta, akit61 küldetését kapta.

Reggel lett, a szent együgyű álmából megébredt és útnak indult, megy embertől

emberig és mondja élete egyetlen titkát, hogy egyek legyenek. ..
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László, Bp. 1980, 9-15. 9. Hamvas Béla: A beavatás. In; Hamvas Béla: Scientia Sacra, Bp. 1988.269
374.10. A. M. Pancsenko: A szent együgyűségmint látvány ln: Helikon, 1982/2-3.224-244.; Corona
Bamberg; Az együgyű ember. In: Az emberség ára. Prugg Verlag, Eisenstadt, 1974. 95-110. Az orosz
szerzö tanulmánya alapján az orosz hagyományban láthatjuk Dosztojevszkij nevetséges emberét. A
bolondozó együgyű a hibákat nevetéssel gyógyítja, ilyen értelemben rokona a bohócoknak. Doszto
jevszkij nem a hagiografiák szent együgyúinek hagyományát követi. Hősét, igaz, kinevetik, de ő nem
akarja, hogy nevessenek rajta, mint a jurogyivíj (= szent együgyű az orosz kultúrában) "klasszikus"
típusa. Együgyűségeegzisztenciális bizonyosság, megragadottságából fakad.
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