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Pillanatnyilag a Summa Sex SERAPHICA részen dolgozom. Ehhez ürügy az V. 
kötetben Szent Genéziusz „Komédiás és Vértanú" élete, hogy Sartre szavait 
idézzem. A vértanú keresztény-gy ű lölő  színész volt és egy keresztényeket gú-
nyoló színdarab játszása közben tért meg. A témát Jean Genet is feldolgozta. 
Nálam a szent élete alkonyán halálosan szerelmes lesz (ez az egyetlen élet!) egy 
csodaszép, fiatal, keresztény patrícius-lányba, Dorothea-Doloresbe, akivel a 
szentházasságban megismeri az „égi szerelem" legszebb rózsa-ajándékait, a 
szeretetet és jóságot. Ehhez aregény-részletemhez (igényeim szerint) még 
kevés a terv és vázlat-lap, ezért inkább az ORPHICA passzusokból küldök el ő-
készítő  maketteket. 

Nálam vallás, vallásosság, mítoszok és szerelem: hasonlók, vérrokonok, azono-
sak. Az egyik vallás: a római katolicizmus (judeo-pagano) liturgiája, legenda-kin-
cse, fantáziás dogmatikája — ehhez járulnak a keleti ortodox egyházak ünnepi 
szövegei, himnuszai, Sz űz Mária alakja és alakváltozásai, bizánci szentek. A 
másik vallás: a görög, afrikai, maja, keleti mitológiák. 

Nyilvánvaló dolog: erósz és vallás kapcsolata, azonossága abszolút fokon nem új 
és nincs is benne semmi egyéni. Misztika, összehasonlító vallástörténet, sok 
európai század költői szinte kimerítették ezt az élményt. Jómagam tehát egy ha-
gyományt folytatok, irtózatos megszállottsággal, fullasztó; üdvözít ő , kárhoztató, 
ősállati és modern idegzet ű  lelki berendezéssel, szinte hiper-transzcendens" ez 
az élményem — talán a műformában van valami individuális. 
A közölt „bibliográfiák" részben arra valók (és itt teljes mértékben nélkülözhetet-
lenek), hogy az „animal deificatum" és a „deus zooficatus", — lényegében baná-
lis —, kettősségét példázzák. 

Kettősségről beszélek, pedig ördög-hármasságról kellene szólanom. A szerelmet 
a természettudomány és lélektudomány minden legegzaktabb eszközével közelí-
tem meg — test és lélek legszakszer űbb, intellektuális anatómiája ez. A nélkülöz-
hetetlen „bibliográfia" ebb ől a szempontból is m űhely-ajtóm kulcsa. 

Lendítő  vagy indító példák az elbeszéléshez: G.R. Donner tombolóan erotikus és 
pietásos szobrai, aJézus-Adonisz komplexus bronzmetaforái; Michelangelo 
Apollo-Krisztus „Feltámaaas"-rajzai, aktfai; vagy például egy másik manierista 
kép-concerto: A. Caron de Beauvais festménye aSzibilla-Vénusszal és a „szent-
ostya" medáliával a feje tetején. 
Keletről: egy nepáli, pálmalevélre rótt és festett kéziratban Buddha születése és 
jobboldalt: sapphica-aurájú n ők születése, egyazon miniatúrán. 
A keresztény barokkhoz egy kis szubjektív utóirat: gyerekkoromban a penitencia-
imákat egy csodaszép feszület lábánál végeztem, a földi szépség annyira elra-
gadott, hogy rohantam vissza a gyóntatószékbe, hogy ott b űnbánjam hedonista 
bűnömet. (Lelki rokonaim: Jouve, Genet, Jacob, Emmanuel, Bonnefoy — a spa-
nyol Bergamin opusába ill ő  misztikus-groteszk, „mennyek kabaréja" téma). 
Az 1934-es Prae-tő l kezdve mindmáig az egész világ ábrázolása volt célom, az 
a bizonyos Catalogus Rerum: legtermészetesebb tehát, hogy a világon található 
összes szex-változatokat ábrázolni akarom, Múzsákkal, mikroszkóppal, psziché-
szétfejtés-el, historikummal. 

бsszegyűjtöttem egy csomó cédulát, egyelő re nem is igen rendeztem őket (1979 
kora tavasz), ezeken efféle címszavakat (feladatokat!) találtam: Matrimonium 
Elysium Dorotheum Coelobeatum, anatómia, bonctan, orchideák, ópium-álom, 
az Avila-i látomásai, Szent Brigitta szemérmetlen fantáziái hetvenéves korában, 
Pygmalion-mánia, manierizmus, Beardsley, Bayros, Schiele rajzai, Babits Amor 
Sanctus, Babits Erato, líra, érzés, érzékenység, érzelgés, anya, n ő i divat, Salma-
cis és a Hermafrodita, Zeus-N ő  (Diána-maszk), Sapphicae, katedrával-Évák, 
egysejtűek, halak ívása, jungo-freudo, freudo-jungo, állatok meg őrülése és 
alakváltozása párzáskor, orphica-orgaszta-orgazma Misztérium Villa Pompéjiben —
perverzió: ősállati, ősnövényi belső  hagyomány (akkor normális) újra kiütése, 
Mi-száléban ünnepek eredete, meghalt n őknek Mausolea Polychromata. 

Platón ókori és reneszánsz neoplatonikusok, trubadúrok, petrarkák: regényemben 
karikatúra alakban (commedia dell'arte) szerepelnek. Nem nálunk található az 
igazi SERAPHICA. 

Naplómból (valamelyik 40-edik vagy 50-edik vaskos kötetében — most éppen 
nincsenek kéznél) a kurióza „ bibliográfiá"-ról (akkor más célból) ezt másoltam ki: 
könyvek, képek mind ihletforrások, sose passzív szórakozások; emlékek meg- 
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ez!) újabb és újabb kiindulópontok opusom, „Orpheus"-om elbeszélései és esz-
mélkedései számára; egy-egy ilyen „bibliográfiában" fél életem, egész életem 
spermiumai és petéi öklgzik uterus-koporsó fedelüket; könyvtáram leghangosab-
ban égbekiáltó vagyis műbe-kiáltó, szólongató szava szól bel ő lük; a Catalogus 
Rerum láva-köpései az arcomba. Édestestvéreik: Malraux albuma, A Világ Szob-
rászatának Képzelt Múzeuma. Ha mindez torzó marad, annyi baj legyen — a 
torzó néha nagyobb egészet sugall, mint egy befejezett holmi. 
Sürgősen ide egy örökké magát edző  filológus megjegyzése: bibliográfiákban 
mindig a legeslegnagyobb következetesség és pontosság a követelményem: ezt 
sajnos nem tudtam az alábbiakban kielégíteni, mert hiszen csak „privát" hasz-
nálatra készültek, gyakran százféle múzeum képei el őtt — a teremőrtől eldobott 
uјság margójára írtam —, egy pár katalógusomat nem találtam biblio- őserdőmben. 
Es az ember regényírás közben amúgy sem szokott eszményi „filosz" lenni. 

Hol kezdjem el alábbi elbeszélésemet (itt persze csak vázlat)? 
Kétféle tennem van. 
Az egyik: Il. Fülöp spanyol király az angliai Tudor Máriával kötend ő  házas-

ság gondolatával fogalalkozik, de közben hisztériás félelem fogja el, hogy nem 
olyan erős, hogy trónörökös származhassék a politico-catholico frigyb ől. /Ezért 
egyházi engedéllyel (sok cirkusz) szerelmet ébreszt ő  képeket néz, szövegeket 
olvas. Ilyen szöveg az alábbi „Orphica." 

A másik: Szent Brigitta öregkori, parázna, organikusa„attak”-jai ezek az 
„Orphica"-játékok. 

Philipp II. (Ludwig Pfandl), München 1938, 
Verlag D.W. Callwey. XII. és XIII. fejezet. 

Maria Tudor (D. Henderson), Paul Zsolnay Verlag, 
Berlin-Wien-Leipzig 1937. X., XIV., XV., XVII. fejezet. 

Szent Brigitta: Szentek Elete, IV. k. 32 0. 
(szerk. Schütz Antal), Bpest 1933, Szent István-Társulat kiadása 

Kis-Ázsia keleti végében uralkodik Mo rt-des-Fleurs király. Egy szomszéd nép 
követei könyörögnek neki: nyilazza le az országuk egyik barlangjában tanyázó 
Bikát, mely hol tüzet okád, hol lányokat rabol, hol megmérgezi a leveg őt, hol őrült 
bőgésével a halottakat is fölébreszti, magához vonzza acsontváz-processziót 
(keresztül a város utcáin) és szétropogtatja a csontokat. Eddig minden nyíl 
visszapattant a nyilazóra, Mo rt-des-Fleurs királyt talán megvédik istenei . A király 
el is indul a barlang felé, útközben véres, rohanó ifjak serege, menekülnek a 
Bikától, a maguk nyilaitól agonizálva. Ugyanakkor a király útközben találkozik egy 
prófétával, aki megjósolja a Salvator Mundi eljövetelét: Mithras isten személyé-
ben, ő  fogja megölni a Bikát. Később a szerelemben telhetetlen Astarté udvar-
hölgyei jelennek meg, fantaszta-erótika maszkokban (rítusok, táncok; szokásos, 
agyonjátszott ellenpont ez a feltámadt csontváz-ringlispilhez). Úrn őjük Astarté 
ugyanis álmot látott, melyben megjelent neki „A" Bika: ez az állat fogja Astartét 
végre tökéletesen kielégíteni. De hogy „A" Bika — hól van? Ezt az álom nem 
jelentette. Ezért küldte ezeket a Voluptas gerle-görljeit keresésére. 

Az Ember Anatómiájának Atlasza (Sobotta J.- 
Nagy-Lenhossék), Bp. Franklin-Társulat 1912. Második k. 340-374 0. 

Griechische Mythologie und Religionsgeschichte I-II. (Dr O. Gruppe). C.H. Beck'sche 
Verlagsbuchhandlung, München 1906. 

Magyar-latin Misszále (Dr Szunyogh Xay. Ferenc). Budapest, Szent István -Társulat, 
1933. 

Ant. Caron de Beauvais, Ámor Temetése (Louvre). Orchideen  (KI.  Meyer- K. Beyer) -
Verlag BEA  — Bücherdienst Kurt Bosshard Dietikon 1966. 

Wunderbare Welt im Wassertropfen (R. Nachtwey) 
F.A. Brockhaus, Leipzig 1936. 

Unsichtbare Lebenswunder (R. Nachtwey) F.A. Brockhaus, 
Leipzig 1938. 

Magyar Növénynevek Szótára (Csapody-Priszter) Mezögazd. Kiadó 
Bp. 1966. 

Eroticism in Western Art (E. Lucie-Smith), Thames and Hudson, London 1972. 
(rövidítése továbbiakban: EWA). Etruszk falfestmény Tarquiniában 
9. kép: bika. 

Volkskunst in Bildern (Karel Slunk), Artia, Prag, 1956. Képek: Pietá, IV. Kapitel 
IV/6 és V/4. 

Ovid, Der Götter Verwandlungen mit Radierungen und Bildem neuerer Meister 
I-III. kötet, Hugo Schmidt Verlag, München. Bika: (. 60 old. (rövidítése további-
akban: OGV). 

Ovids Verwandlungen in Kupfem dargestellt 
(herausgegeben von liner Gesellschaft), Wien 1791 (Ignaz Alberti) Zweites Buch 
135. kép (bika). (Rövidítése továbbiakban: OVID 1791). 

Szent Mihály Arkangyal és - a bika: Szentek Élete, II. 149-50 0. (Mihály másik két 
megjelenése: Szentek Elite III. 407.) 

Anna Margit (S. Nagy Katalin): Gábriel-képe valószín ű leg Mihályt ábrázolja (kard): 
14. kép. 

Mithras: Wörterbuch der Antike (Kröners Taschenausgabe, Stuttgart, 96. kötet. — bkori 
Lex. II. k. 98-100 (képek). Jézus -hit és Mithrashit. Bika-öS. 

Picasso: Der.Minotauros (Inset-Bücherei Nr 789.) 
DU folyóirat 1958 aug. száma: Picasso Tauromaco 
Berenson: Florentine School. Vol. г302. (Giovanni dal Blondo képe) 
Daidalos: a Palazzo Spada-ban (Róma) ő rzött dömbonnű  a fatehén гб l, képét lásd: 

Pall. Lex. IV. 854. 
Santarcangeli: A Labirintusok Könyve, 1970. 226 



Pittura Spagnola (J. Ainaud de Lasarte), 29. tábla (50 0.) Ist. Ital. Art. Graf., Bergamo 
1964. 

Die Internationale Gotik in Italien (Liana Castelfranchi Vegas), VEB Verlag der Kunst, 
Dresden 1966: 89. kép. 

Naplómban: Tiarella barna georgette hđ lб inge (1970): a Zeus đ ltal készitett fa-meny-
asszony nászinge: Ókori Les. L 518. (Daedala- ünnep) 

Sziklarajzok : Lascaux (Georges Bataille ), Ed. SKIRA. 

Astarté maga is el akar indulni „A" Bika keresésére (minden zarándok-út jelké-
pe), de ébredésekor oly türelmetlen, hogy örömét keresi sajátos partnerekben: 
arany bőségszaru; egy Holdistenn ő  Iába alól felkunkorodó holdsarló (úgy látszik, 
nem veti meg a poros mítosz-raktárak penészlepte kellékeit); egy alvó szatíron 
„plaszírozza-plezírezi" magát (szobron); kígyó; maszkulin (bonctani) intim titok-
kal rendelkező  szolgálóleány; önhipnózis; Zeus bikaszobra el őtt ábrándok az 
elrablott Európáról (sok danaida-danzanara hókuszpókusz). 
Astarté végül (tökéletesen a Nagy б röm nélkül) elindul: találkozik a Bikától 
menekülő  sebzett, haldokló és halott ifjakkal. Szépségük: Astarté himnuszai. 
Asta ґté feltámasztja az ifjakat, a szokott kontaktusba lép velük. Az öreg teteme-
ket nem támasztja fel: talajnak, mez őnek, ágynak használja őket, miközben 
corpusa egyetlen hivatásának sorban megfelel. Az öreg tetemek között ott hever 
Platón és Szókratész, büntetésb ő l, mert annyi hülyeséget locsogtak össze az 
Erósz-ról - incompetentia impotentiae spiritualis. 

EWA: 5. kép (dombormű , đskori lelet, az ún. Laussel -i Vénusz). Astarté. 
EWA: 152. kép, Egon Schiele, Fekvő  NS. Astarté. 
A. Dürer, Mária Élete sorozatból „Krisztus Búcsúja Anyjđtб l" (W. Waetzoldt „Dürer 

U. Seine Zeit ", Phaidon): 1460. a hátté ben, klasszikus tymp~nonban mikroszko-
pikus fekvđ  akt. Astarté. 

Olasz, ill. jugoszláv harisnyanadrág reklámok (majdnem aktok). Astarté. 
FRESH olasz szex-folyóirat 1964 јб l. 5, 10-11, 49. old. Astarté. 
Niccolo dell ' Abbate , Proserpina Elrablása . Astarté . 152-3 old . II Maniensmo in Europa 

(J. Bousquet) Bramante Ed. Milano 1963. (rövidítése a továbbiakban: MAN). 
Semiramis: ókori Lex. II. k. 749 (Astarté) 
Astarté: Istá г , uo. Lk. 258-59. 
Dercetis: Astarté, uo.  Ik.  258-59. 
Aphrodite (Pierre Lout's), adatok lentebb, kép 400-nál (Astarté). 
Le Musée National de Naples (Bianca Maiuri ), 1st. Geog . de Agostini, Novara 1959: 

43. oldal (kép). Astarté. 
OVID 1791, Erstes Buch 57.0. melletti kép:  16 és Jupiter ló: Astarté- modell. 
Was sue liebten ... (Salonmalerei im XIX. Jahrhundert), Du Mont's Neue Kunstreihe 

1969: 25., 48., 60. kép Astarté. 

Magyar Posta bélyegei: akt -sorozat (Lott '  Korb, Brocky, Csók stb), 1974. Astarté 
Népszokások (W.G. Sumner), Gondolat Kiadó, Bp. 1978: IX., XVI. fej. 
Naplómban: Nymphea Asterosperma (nimfomániás nő , 1952) 
Tvlythologie alley Nationen, lexikon, (Dr W. Vollmer), Stuttgart 1636.- Ebben rengeteg 

margójegyzetem a Nymphea-nő rő l (1952). 
Születésünk titkai (Dr Czeizel Endre), RTV-Minerva 1977: Theodóra (75. old). 
ELITE-sorozat, 8 k. 1,1., 17. kép (indiai „Astarté"-k) 
Giovanni Lanfranco, Agyon heverő  ifjú, EWA 212. kép F. Duquesnoy, Merkur és Apollo 

szobra, Liechtenstein Gyűjtemény (Bécs) 
G.R. Donner, Merkur, Barockmuseum (Bécs) 
E. Boschenis , Hangszeres Csendélet, Acc. Carrara (Bergamo ), férfi-akt szobrocska a 

hátté ben balra. 
Ifjú szobra, római, i.e. 5. sz. Művészeti Lex. IV. k. 144. old. 
Antinous szobra, Vatikán 
Dionysos szobra, megszemélyesíte tt szб lбtбvel, Brit. Mus. 
Polydeüces ökölharca, göгÖg vésett  rajz, aktok sorozata egy cista alsó körszalagján, 

Ikon i Lex. I. k. 580-81. old. 
Michelangelo, Handzeichnungen, Insel-Bücherei Nr. 444. Phaéton és Feltámadás-

aktok, 36., 32., 33. kép 
Pontormo, József Egyiptomban, Nat. Gall. (London), oszlopokon pogány istenek 

szobrai 
Guido Reni, Atalanta és Hippomenes versenyfutása, Mus. Naz. (Nápoly) 
G.R. Donner (A. Pigler), 93. kép, Puetá (Dom, Gurk) 
G.R. Donner (A. Pigler), 136. és 137. kép, J.G. Mollinarolo (?), Vénusz és Adonisz; 

Adonisz siratása (Pietá és Efebosz keresztény-pogány keveredése). 
Piero di Cosimo, Kentaurok és Lapiták harca, Nat. Gall (London). Két mellékfigura, ifjút 

sirató nđ , Puetá- jellegű  
Delacroix, A Scio -i mészárlás, Louvre. Az alakok között kettđ  szintén Pietđ-jellegű  

Saint Denis, királysírok aktjai (Forma e Colore-sorozat 18. sz., 19., 24., 27., 28., 
29.) 

Ezékiel próféta jövendölése (csontmez ő ). Misszále, Nagyszombati szent -olvasmány, 
524-5. old. 

A. Altdorfir, Szent Flórián hol ttestének elrejtése (Nürnberg, Nationalmus.) 
Hans Leu, Kefalosz és Prokrisz (halott nő i akt, keblei közt nyíllal), Bázel (Kunst- 

museum). 
Marburg -i dóm, Szent Erzsébet (szarkofágok fekvб  szobrokkal). Elite-sorozat 13. k. 

12. kép. 
Th. Gé гicault, A Medúza tutaja (Louvre) 
TG. Do гé Biblia-illusztr. (Ábel halála) 
Joos van Winghe, Urgia (Musée d'Art Ancien, Bnuxeiies) 
Eug. Delacroix (R. Escholier), Ed. Circle d'Art, Paris, 48-49 old. - Szardanapál Halála 

(orgia) 
H. Bosch (W. Fraenger), VEB Verlag der Kunst Dresden. Az Ezeréves Birodalom: 20., 

21., 22., 24., 25., 26., 30. kép (orgia) 
OVID 1791, Viertes Buch 61. kép (kígyó) 
OGV, 94. old. Kadmusz és Harmonia (kigyó) 
Volkskunst in Bildern (1  fent) '  112., 114. kép (fa-kígyók) 

Astarté továbbra is kielégületlen, zarándokol tovább „A" Bika után. Az ifjakat 
magukra hagyja. Paroxizmális hisztériával beleszerettek az istenn őbe, de az 
csodaszép „szobrát" otthagyja nekik amorett-amulett souvenirként - de milyen 
ez a „szobor"? Asta гté árnyéka ráesik egy tó vizére, a víz hullámai az árnyékot a 
legészveszejtőbb pozitúrákba figurázzák. Az ifjak ámok-futással rohannak a part-
hoz, bele a vízbe, de - varázser ő  tartja őket vissza, az istenn őt el nem érhetik. 
Kezdődik tehát a paffon a Narcissus-type „istentisztelet". - Egy másik mese-
változatban nem szerepel az árnyék-szobor: az ifjak szök őkútja, szivárványos 
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ginandroszokat szülnek, botanikai pontossággal: hermi-anthiákat, antho-hermé-
szeket. Az ifjak (szintén mitológiai szolgálati szabályzat) őrjöngésükben kasztrál-
ják magukat (Attis)..Előbbi lirikus nárcisz-tevékenységük óriási felfordulást idé-
zett elő  a tó halainak életében is. 

OVID 1791, Zweites Buch 83. oldalnál kép, Phaéton bukása. Phaéton-Narcissus 
modell. 

G.R. Donner (A. Pigler) Verlag Epstein Leipzig u. Wien 1929. Itt: Mattháus Donner, 
Ábel Halála , 119 kép. és Franz Zácherle , Pygmalion , 124. kép . Narcissus -model-
lek. 

Claude Deruet, Szabin Nek Elrablása, MAN. 143. o. Egy fekve akt az đrült tömegben 
(Narcissus) 
Természettudományi Kislexikon (Akad. 1971): ivaros szaporodás, sz űznemzés, nem-

zedékváltozás, porzó, ívás, hímnSség, neuro-szekréció, spórások, páfrányok, ket-
tđs megtermékenyítés, csecsemOmirígy stb. stb. 

Primaticcio festménye után metszet, Szatírt kiherél đ  Nimfa, EWA, 232. kép. 
Catullus Összes Költeményei (Devecseri Gábor), Officina 1938, Jegyzet az Attis-cím-
szóhoz, 205. old. Kiherélés. 
Születésünk titkai (Dr. Czeizel Endre), eunuchokról 63-65, old. 
Pornosz-tüzet, Auf hoher See, Kiadó: Babylon 1903 Don Juan Casanova (Nárcisszusz) 
Rosso Fiorentino (Uffizi, Firenze), Mózes megvédi Jetró leányait (Nárcisszusz). 
Szatírral viaskodó hermafrodita, hellenisztikus szobor római másolata (Dresden, 
Skulpturen-Samml.) 
Hermafroditák országa, „Livres des Merveilles" (Paris, Bibi. Nat.) 

Astarté egyidőben érkezik „ A" Bikához Mo rt-des-Fleurs királlyal. A király épp 
nyilat ereszt a bika (most csak így írom) homloka felé, de a bika helyett.Astarté 
intimissimáјdt találja (vagy közvetlen felette a flórát), a nyíl Astartéról visszapat-
tan, szíven találja Mo rt-des-Fleurs-t — vagy férfiassága valamelyik partikulus-
parcelláján, amitő l a király szinte férfi-bacchiaca lesz. Egy ilyen partikulus neve: 
Bifolium Incarnatum, poétikájával, anatómiájával, hittanával. 

A. Pollaiuolo, Szent Sebestyén (London, Nat. Gall.). Az apa, Mort-des-Fleurs, mintegy 
mártírrá lesz az Astartéról visszarepüli nyíltól. 

Tillman Riemenschneider, Szent Sebestyén (München, Bayerisches Nationalmuseum). 

A bika beleszeret Astartéba — Astarté elfogadja közeledését. A találkozás vagy 
egy lejtős sziklafalon történik, a nőszéttárt karokkal áll vagy fekszik, Y alakzat-
ban, vers cruz tragica fixata — szikla helyett lehet Hadrianus mauzóleuma is, a 
római Angyalvár, ahol egyszer Szent Mihály arkangyal megjelent. Mithras — szik-
lából született. Astarté testéb ől a bikától virágok születnek (florida orchidea 
clithorrida): bíbornok-virág, manusalvador, golyó amaránt, beléndek, bódító bara-
boly, kriptogramma, bivalyborsó, stb. Tengeri anemónák. 
Közben egy másik bika is szerelmes lesz Astartéba, a két bika egymásnak esik, 
ez az igazi bikaviadal. Ekkor pár pillanatig (vagy tovább) Astarté egyedül van. 
A feltámasztott ifjak közül az egyik nem végzett rituális öncsonkítást: most meg-
jelenik Astarté „Y"-ja el őtt, a két bika közé tör, hogy Astartéhoz jusson. Astarté 
bement a barlangba, ott most egy lángoló oltáron fekszik, mint barokk fest ők 
Semelé-je, de Astarté öntüze önpoklában ég, Infiammata. Az ifjú (a legszebb) 
nem jut el az istennő  nászoltárához: a két bika két homlokával összezúzza, 
Astartéra vére „spriccel". 
Vannak keleti mende-mondák, legendák, melyek krisztianizálták ezt az histo-
riette-t: ez az ifjú valamit hallott valami „madonnáról", pogány fejjel elindult 
keresésére, útközben megkeresztelték, de az aqua salutis benne immorális gon-
dolatokat és képzelődéseket ébresztett, ezért büntette meg az a bizonyos „ma-
donna" két belzebúb-bivaly gyilkos erejével az ifjút. Afganisztánban mégis már-
tírként tisztelik remete kobold-bolondok. 

Beautés du Fond des Mers (Y. Forest) Larousse, 1955. 67 a, b, 68., 72 a-82b. 
Das Wunder der Ptlanze (E. Fuhrmann) Büchergilde Gutenberg Berlin 1935. Képek: 

87., 107., 111. (Krisztusvirág). 
Pallas Lax. I. К . 254-55 (tengeri anemónák) 
A Növényvilág Csodái (Szücs Lajos) Gondolat, Bp. 1967 (összes kép) 
Pornosz-album: Pour amuser les Genitalia (keresztre feszíte tt nб). 

„A" Bika a viadal végén megöli a vetélytárs állatot. Ebben a pillanatban érkezik 
követség Mo rt-des-Fleurs országának f ővárosából: hosszú n ősereg, a király 
egyetlen leányának, Fleur-des-Mortsnak udvarhölgyei. A király a leányát, míg 
a bikával való harcra távozott, toronyba, labirintusba, kéjkertbe zárta, mint 
ahogy Szent Borbálát tartották fogva. Fleur-des-Morts és udvarhölgyei életük-
ben még sose láttak férfit (az apán kívül), a hölgyek a szerelmet csak egy-
más között ismerik. A követség vezet ője Fleur-des-Fleurs és elmondja az 
apának, hogy leánya halálos beteg. A követség hölgyeinek szeme bekötve, 
a király kívánsága volt kezdett ől fogva, hogy leánya és udvarhölgyei sose 
lássanak férfit. Lehet, hogy nem kötés volt a hölgyek Sapphó-arcán, hanem 
halotti maszkok — az úton mégsem tévedtek el, mert hazájuk egy istene vezette 
őket. 
Mikor az apa megtudja leánya, Fleur-des-Morts betegségét, látomásosan ő rült 228 



szerelemre lobban iránta — nem kell neki Astarté, aki azzal akarja magához 
csábítani („A” Bika sem elégítette ki?..) a királyt, hogy maga körül forgatja 
nimfomániás prizma-spektrumban: az Allatkör képeit, jeleneteit. Erről céduláimon, 
terv-lapjaimon a következő  vezérszavakat, szcéna- és mondattöredékeket talál-
tam: 
Kos: szarva csigavonalas kígyó, Izsák abbamaradt feláldozásánál vértanústa- 

tiszta, spiritualizálva Jézus-Bárány, Van Eyck oltárképe, Apokalipszis, 
Bika: Lunatikus Luna szaru-sarlói, kékre festett n ő i szemaljak egyiptomi jambu- 

sai, a bika-szarvak a Napot fogják közre, két szétvetett láb (Bosch modorai 
szerint) Héliosszal amüzálja magát. 

Ikrek: Pisanello két férfiaktja, rajz, a milánói Ambrosiana-ban. 
Rák: perzsa mítosz szerint a dajka mellbimbóját egy rák csípi, tej helyett vér 

folyik ki belő le, ezt issza a királyi csecsem ő , ettő l lesz mindent-öldöklő  hérosz-
de Kleopátra is tehet mérges-ollójú rákot magára. 

Oroszlán: Omphalé nővé változtatja Héraklészt, udvarhölgyei szemérem-fiorinái-
ból készít parókát Héraklész fejére, olyan a paróka, mint az oroszlán-sörény. 
Valence Márkus-oroszlánja. 

Sz űz: a Három Királyok közül az egyik mindig csodaszép ifjú, ennek szerelmese 
otthon tűvel játszik vigaszul bánatában, rupturahymeni — ez el őképe a templom 
kárpitja kettéhasadásának (Máté Passió), Bethlehemben már a Nativitas-nál 
is mintha előre hallanák. A tű-höz: pogány, kereszténygúnyoló, blaszfém ko-
médiában a szögek, melyeket a katonák kalapálnak. Manierista képeken az 
Inkvizíció által használt szögek. 

Mérleg: holtak a mérlegen, egyiptomi túlvilág, Utol,ó Ítélet. 
Skorpió: ennél az utópotroha utolsó gyű rűje hólyagszerű , a mérges tövis belő le 

nő  ki; a világ legszebb ifja a világ legszebb lányával van együtt, az ifjúból 
méreg árad a lányba, a lány ebbe bele is hal, de a méreg, amely a lányba 
jutott: ópium-méreg, a lány holtában is mindörökké szerelmi álmokat Iát, 
errő l nyitott szarkofágjából hangosan beszél, hallgatják — a Föld összes n ője 
rohan az Ifjúhoz, ők is együtt akarnak lenni vele, hogy holtan ugyan, de a 
végtelenségig „szépeket" álmodjanak. 

Abesszin kopt-keresztények legendája: a Madonna üres koporsója örökké han-
gosan beszél (legtitkosabb mélytemplomukban) és az Egyház eltévelyedéseit 
ostorozza. 

Nyilas: egy kentaur nyilat ereszt Artemisbe, A rtemis teherbe esik, gyermeke 
halva-szülött — A rtemis azóta halál-istennő . 

Bak: a tragédia-költészet „dadogó-szakállú" Múzsája; Platón apojáca-államából 
száműzte a költőket: ezért a túlvilágon az üdvözültek Szophoklészt stb. 
hallgatják, Platón viszont (ez a b(ntetése) a megsüketülésig folyton csak a 
bakkecske mekegését hallja. 

Vízönt ő: Neptunus vagy szép nimfa amforából önti a vizet a Jordán medrébe, 
liquor fontis amoris, egy sebb ől vér mellett víz is ömlött, Bethánia és Magda-
la lányai illatszert öntöttek alabástrom hellén kráterb ő l. 

Halak: a Brit. Mus. egyik kéziratában halvacsora-miniatúra, magasra emelt Her-
maphroditus-szoborral (Jung „Paracelsica"); 
pete-szívó, magzatköpő  egyiptomi hal. 

Mort-des-Fleurs-re nem hat a zodiákusz körforgása Astarté mágikus szférájában 
— vízióban látja leánya boszorkányos, driád-angyalos szépségét (betegen), rohan 
el barlangtól, bikától, istennőtől Fleur-des-Morts-hoz. Az udvarhö)gyek vágtat-
nának utána, de Astarté hirtelen megbénítja vagy részegekké teszi őket, mire 
Fleur-des-Fleurs letépi szemér ő l a kendőt (vagy álarcot, halotti maszkot az 
arcáról): így akarja követni n ő-hadával a királyt. Fleur-des-Fleurs megpillantja a 
bikát: ő , az első  udvarhölgy, el őször Iát életében olyat, amit eddig sose látott. 
Kívánság születik benne és őrült féltékenység Astarté iránt, t őrével le is döfné, de 
ekkor (deus ex machina) megjelenik Mithras isten és az isten öli meg a bikát. 
Fleur-des-Fleurs kap Mithrastól, b őséges vigaszképen egy nimfafaunt vagy 
szatírdriádot: az els ő  udvarhölgy így egyszerre találhat az udvarban megszokott 
és a most újonnan született vigalomra. A barlangot villám sújtja, Astarté a 
Minden Sheól Chtónika mélyébe zuhan, Ejkirályn ő  a Varázsfuvolában. 

Szentek Élete (Schutz) IV.k. 299. old. Szent Borbála (torony, labirintus, Mort-des-Fleurs 
leánya, sapphicák) 

A Labirintusok könyve (P. santarcangeli) Gondolat, Bp. 1970. (283-285. old.) Rosa-
munda legendája. 

Pittura Spagnola (Ainaud de Lasarte)  Ik.  55. oki. (Szent Borbála, akt) 
Pornosz-újság: Sex-Palette 22/21. 5. 71. Die sexpolitische Zeitung fur Deutschland. 

Mit der Lesbos-Sonderbeilage SEXUELLA, 16. old. 
EWA: 68., 98 (Utamaro), 140 (Courbet), 207 (Delvaux), 206 (Rubens, Zeus Artemis-

alakban), 257 (Hokusai), Amor Sapphicus. 
Freud, Gesammelte Schriften, Intem. Psychoan. Verlag, 1924. V.k. 312-343 (sapphi-
cum) 

Südsee (H. A. Bernatzik) Bibliogr. Inst. A. G. Leipzig 1934. Kép: 11. sz. termékenységi 
tánc, sapph. asszoc. 

Aphrodite (Pierre Louys), J. Tallandier Ed. (Paris) é. n. Szöveg 151. old. (sapph.) 
La Courtisane de Memphis (P. Castanier) „Collection Nymphée", Libr. L. Borel, Pans 

1900. Képek: 2., 3., 9. old. (sapph,) 
FRESH (lásd fent) 81. old. kép (sapph.) 229 



OVID 1791, Zweites Buch 89. oldalnál kép, Zeus Diana-alakban (sapph.) 
J. H. Füssli (SKIRA, Le Romantisme, tente de Pierre Courthion) 9., 39. old. (sapph.) 
Delvaux (M. Butor — J. Clair — s. Houbart—Wilkin), La Bib'. des Arts, Lausanne-Pans, 

1975. (borító, 25., 28.1 Sapph. 
Naplómból, ill. levélgy űjteményembđ l: két sapph'ca levélben rúzsos szájlenyomatok 

(London, 1948) 
MAN: 186. és 187, oldalon két különböző  manierista festő  fekvő  aktja egymással 

szemben: sapph. hangulatot idézően fényképezve Vasad, Andromeda, Firenze, 
Palazzo Vecchio (két mellékalak jobbra sapph). 

ELITE-sorozat (Fratelli Fabbri Editori Milano, 1966), 8. k. 83. kép (Buddha születése és 
jobboldalt két ölelkező  nő) 

Ingres, Török Nők Fürdője, (Louvre). Fleur-des-Morts udvara. 
Louis Corinth, Barátnők (Drezdai Képtár) 
Balett: Főváґоsi Operettszínház, 1973. Naplómban  fényképkivágás (n őcsoport) 
OVID 1791, Drittes Buch, kép 9. oldalnál: Diána fürdđben. Fleur-des-Morts és hölgyei. 
Delvaux (i. m.), 35. oldalon kép (nőcsoport), 300. oldalon kép. Fleur-des-Morts-udvar- 

hölgyei. 
MAN, 16. sz-i maniersta névtelen, 189. old. Fürdőjelenet. 
Paulus Moreelse, Vénuszbadang (Ermitázs) 
Bronzino: Vénusz , Kupidó, Bolondság és'dđ  (London, Nat. Gall.). A képen két maszk. 
Román kandeláber (12. sz.) talpán bronz-maszkok (Milano, Tesoro del Duomo) 
Kunst Femer Lander, Agypten, Afrika etc. (W. und B. Forman), Artia Prag. 1956. 63., 

67., 76., 227., 229. (maszkok) 
UNESCO maszk-könyvecskék: Afr. Centr. (1967) 4., 22. 

Afr. Occ. (1967) 7., 27. 
Oceanic Art (1968) 26., 27. 

A Commedia dell'arte (A. K. Dzsiva'egov), Gondolat Bp. 1962. 
Naplómból: beszélgetésem Gábor Miklóssal öltöz őjében, miközben Hamletnek maszkí-

rozzák (1964). 
Le Musée National de Naples (Bianca Maiuri),1st. Georg. Agost, Novara, 1959. Kép: 

141 old. (görög vázafestmény, színészek próbára készülnek). 
Pallas Lex. I. k. 292-3, Comm. dell'arte sz ínes figurái, halotti maszkok, római szatumá- 

liák. Bábszínpad 13. és 28-29. sz. (1954 és 1956), Sz. M. két bábdarabja, 
hozzájuk Antalffy Mária és Koch Aurél bábte rvei (maszkok). Művélt Nép kiadó. 

Strassburgi Dóm „ Synagogé" figurđja 
EWA, görög vázafestmény, férfihomoszex. játékok, 17., 20. kép. 
Rubens, Ganymedes (Madrid, Prado) 
Pisanello, együtt  táncoló féfiaktok, rajz (Milano, Ambrosiana) 
OGV, I. k. 88-91. képek (hermafr.) 
Chagall Arabische Náchte (Piper Vedag, München, 1956), 8-7. old. Szöveg és képek 

(hermafr.) 
OVID 1791, Viertes Buch 53. oldalnál kép (Salmacis) 
B. Spranger, Hermafrodita és Salmacis a nimfa (Wien, Kunsthist. Mus.) 
Naplómban (1969):'ányom indiai utazása, színes képeslapok gyűjteménye, Siva mint 

androgin. 
Paracelsica (C. G. Jung), Rascher Verlag Zürich u. Leipzig 1942, szöveg: 63., 75., 99. 

old. 
Ókor Lex. I. k. 898 (cipnJsi szakállas Afroditérő l). 
Francesco Albani, Salmacis és Hennaphroditus (Louvre). 

Mort-des-Fleurs hazaérkezik nagybeteg lányához — az el бbbi is félholt a „bacc-
háns" vágtatástól (udvarhölgyekkel), de Ádám els ő  ereje távolról sem fogyatko-
zott meg benne — mikor lányát takaró nélkül megpillantja (teste opál, üveg, 
gyöngyház, fény, transzparens hal, tükör-medúza és Léthé Liliom), boldogan 
fogadná társaságát. Fleurs-des-Morts nem látott még diviviri desideriumot: most 
a látvány gyilkos iszonyattal tölti el — vörösvéres Gorgó-fejet vél Iátni 3 Oszlopos 
Simon izzó szén oszlopát — egy férfi, aki szerelmes volt Magdala kurtizán 
leányába, egy oszlop tetején aranyszobrot állíttatott neki, mikor kés őbb a fér-
fi megtudta, hogy szerelme mást szeret, tövéb ő l és hosszában ledöntötte ezt 
az oszlopot — Fleur-des-Morts hallott erről a históriáról és most (apját lát-
ván) ez a Kolumna jelenik meg szeme el őtt — koráll túba, barokk pezsgő  
ugyanis titokban keresztény lett, err ől pár szó később, pár más céduláról). A 
gerjedt apa látványától Fleur-des-Morts meghal. Mo rt-des-Fleurs így sem bánná 
a találkát, de három udvarhölgy visszatartja. Ekkor a királyi apa a három ladyt 
ostromolja in extremis  —6k  a Három Grácia és ennélfogva természetesen đk a 
Három Párka. A három n ő  nem bír a királlyal, de a három f őangyal, Michaél, 
Gabriél és Rafaél megmérgezték a három grácia (párka) ajkát és az utolsó 
csóktól Mort-des-Fleurs holtan esik össze. 

Ami Fleur-des-Morts titkos kereszténységét illeti, err ő l efféle firkákat találtam 
(ezen „cikk"-em összeállítgatása közben) fidibusz-papiruszaimon: a királylányt 
egy udvarhölgye az ásványokból született Mithras vallására akarta csábítani. 
Később egy másik sapph.-virgó az ótestamentumi hitre terelné (noha a legimmo-
rálisabb konjugációban és inklinációban van Fleur-des-Morts-al), ez sem sikerül, 
de ezért látja a királylány édesapjában az ótestamentumi (egyiptomi eredet ű ) 
aranybikát is. Végül egy kolduló, de Johanna Papissaként hittudós apáca sikert 
arat Fleur-des-Morts-nál: megmagyarázza, hogy Zeus és Léda, Zeus és Európa, 
Zeus és ló (itt Zeus tiszta szellem, tiszta lélek) — bika és Pasiphaé randevúi már 
tévelygő  előképei, balga allegóriái, vak szimbólumai kés őbbi judeai fait-accomplik-
nak. Ez úgy látszik hatott Fleur-des-Morts-ra. Udvarhölgyei féltékenyek, féltik, 
hogy elvesztik játszótársukat, ezért luxurians laeta misztériákba-hisztériákba „ra-
bolják", ott szadisztikusan kínozzák is, majdnem a vértanúságig (a Vörös Falak 
drámái Pompéjiben). Mithras, Egyiptom, Otestamentum, suasex a suasexhez, 
kínoztatás, judeai neo -vallás Tiberius korában, Orgas ideg-orgonája: nem elég 
ez a repertoár egy psychofagus neurózishoz, nekro-fázishoz? Marino költ ő  (1569-
1625) helyett írjam meg én az ihaj-csuhaj szcénát: Fleur-des-Morts toronypalo-
tájának csigalépcsőjén találkozik egy Vesta-sz űz (a hittérítő  apáca) és egy Bacc-
hánsnő  (egy udvarhölgy) — véresre marják egymást, hemperegve legurulnak, 
kapus-kutya nyalogatja az ájultakat, függöny. 230 



Pisanello, Luxuria , rajz (Bécs , Albertina ) Pisanello , fekvő  aktok , antik minták után (Mi-
lano, Ambrosiana) 

Lorenzo Costa, Három Királyok Imádása (Milo, Bre гa), mikroszkopikus akt -szobor a 
bethlehemi „kunyhó" reneszánsz oszlopán 

Caravaggio, A Gyöztes Ámor (Berlin, Staatl. Mus.), angyal, Náгc. 
Dürer (Waetzoldt), Phaidon, 1935, a Négy Grácia vagy Boszorkány; rézmetszet, 176. 

kép 
Rádió és Televízió Újság, 1979, 13. sz. fotó a címlapon ( „három grácia ") 
Saint Denis katedгália, I. Ferenc király szívének umáján dombormű : mintegy mikro -

gгáciák 
Pisanello, „négy grácia ", rajz (Rotterdam, Museum Boymans) 
G. R. Donner, Angyal (Pozsony-Bratislava, az un. Alamizsnáskápolna o ltárán) 

G. R. Donner, Krisztus az Olajfák Hegyén  (UI.), angyal 
G. R. Donner, Нбgár a pusztában, domborm ű  (Wien, Barockmuseum), angyal, Ika гuб , 
Náгcisazusz 
Michelangelo Handzeichnungen ( Isel-Bücherei Nt. 444 ), rajz, 43 . old., angyal az un. 

„meztelen madonná"-val 
MAN, J. Wtewael, Pária (télete (három grácia is lehet) 36. oldalon kép 
F. Morandini, Három Grácia (Firenze, Uffizi) 
MAN, Comelisz van Haarlem, A Három Párka, 162. old. 
Knstalle (V. de Michele — C. Bevilacqua), S űdwest Verlag München 1969, képek: 
85-87. (krokolt, brasiliahit, vivianit) 
Pompéji, Misztériumok Villája (org. szad.) 
Michelangelo (másolat), Léda (London, Nat. Gall.) 
Léonard de Vinci et son temps (R. Wallace), Collections Time-Life 1972. Léda, rajz, 

127. old. 
Correggio, Juppiter és 16 (Kunshist. Mus. Wien). 
An. Caron de Beauvais, A Tivoli Szibilla (Louvre). Femina it „hostia". 
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részlet 
a 
bevezetésbő l 

georges 
bataille 

az  
erotizmus 

Túl a bizonytalan lehetőségeken, amelyek a szeretett lény birtoklásához hozzá-
segítő  szerencsés véletlenekt ől függnek, az emberiségben a legrégibb id őktő l 
fogva élt a törekvés arra, hogy e véletlenekt ől függetlenül is eljusson a szabad-
ságát jelentő  folytonossághoz. A probléma a halállal szemben merült fel, amely a 
nem folytonos lényt a létezés folytonosságába taszítja látszólag. Ez a látásmód a 
gondolkodás számára nem válik azonnal nyilvánvalóvá, ugyanakkor a halál, a 
nem folytonos lény megsemmisülése, mégsem érinti a létezés folytonosságát, 
mivel az rajtunk kívül van. Nem tévesztem szem el ő l, hogy a halhatatlanság-vágy 
hajtóereje anem-folytonosságban való továbbélésnek — a személyes lény to-
vábbélésének — a keresése, ezzel a kérdéssel azonban nem kívánok foglalkozni. 
Viszont hangsúlyozni szeretném, hogy mivel a folytonosság a létez ők létalapja, a 
halál nem érinti, a lét folytonossága független t ő le, sőt: a halál teszi nyilvánvaló-
vá. Én magam ebben a felfogásban látom a vallási áldozat értelmezésének 
alapját, s az imént már megjegyeztem, hogy az erotikus aktus a vallási áldozat-
hoz hasonlítható. Az erotikus aktus, amikor feloldja a benne résztvev őket, feltárja 
folytonosságukat, amely olyan, akár a vizek sodra. Az áldozati aktusban az áldo-
zatot nemcsak lemeztelenítik, meg is ölik (vagy, ha az áldozat tárgya nem 
élő lény, valamiképpen megsemmisítik). Az áldozat meghal, s a jelenlevők része-
sülnek abból, amit ez a halál feltár el őttük, s amit a vallástörténészek nyomán 
szentnek nevezhetünk. A szent nem más, mint a létfolytonosság feltárulása azok 
előtt, akik figyelmüket a rítus alatt egy nem folytonos lény halálára irányítják:Az 
erőszakos halál törést okoz a létez ő  nem folytonos létében: ami megmarad; s 
amit a beálló csöndben a szorongó lelkek megélnek, nem más, mint a létezés 
folytonossága, amelynek az áldozatot feláldozták. Egyedül a vallásnak súlyt és 
kollektív jelleget kölcsönző  körülmények között végrehajtott látványos gyilkosság 
tárhatja fel azt, ami egyébként elkerüli a figyelmünket. És el se tudnánk képzelni, 
mi bukkan fel a résztvevők lelke legmélyén, ha nem hagyatkozhatnánk a magunk 
személyes, akár gyerekkori vallásos élményeire. Minden jel arra mutat, hogy az 
ősi áldozatokban a szent lényegében megegyezik azzal, ami a jelenlegi vallások- 
ban az isteni. 

Az imént azt ígértem, hogy a szent erotikáról fogok beszélni. Érthet őbb lett volna, 
ha eleve isteni erotikát említek. Az istenszeretet ótthonosabb, kevésbé zavarba 
ejtő  fogalom, mint egy szent dolog szeretete. Mégsem tettem így, mert — ismét-
lem — az az erotika, melynek tárgya túl van a közvetlen valóságon, nem vezethe-
tő  vissza az isten-szeretetre. Szívesebben vagyok homályos, mint pontatlan. 

Az isteni alapjában véve azonos a szenttel, eltekintve Isten személyének vi-
szonylagos nem-folytonosságától. Az Isten összetett lény, akiben az érzelmek 
szintjén alapvetően megvan az általam leírt létfolytonosság. Ugyanakkor a bibliai 
teológiában és a racionális teológiában Isten ábrázolása egyaránt egy személyes 
lényhez kötđdik, a létezők összességétő l elkülönült teremtőhöz. A létezés folyto-
nosságáról csupán annyit mondok, hogy — véleményem szerint — nem megis-
merhető, de véletlenszerű , részben mindig vitatható formák közvetítésével van 
róla tapasztalatunk. Szerintem csakis a — máskülönben bőséges — negatív ta-
pasztalat figyelemre méltó. Soha nem téveszthetjük szem el ő l, hogy a pozitív 
teológia mellett ott van a misztikus élményre épül ő  negatív teológia. 

A misztikus élmény, jóllehet világosan elkülönül az egyetemes élményt jelentő  
vallási áldozattól, azzal együtt adott. A tárgyi tapasztalatokhoz (és a tárgyi ta-
pasztalatok által bennünk kifejlesztett ismeretekhez) köt ődő  gondolkodás világá-
ban meghonosít egy olyan mozzanatot; amelynek az intellektuális gondolkodás 
építményeiben legfeljebb negatív — határkijelöl ő  — helye van. A misztikus élmény 
ugyanis tárgy-távollétet tár fel. A tárgy azonosul a nem-folytonossággal, és a 
misztikus élmény, aszerint, amennyi er őnk van törést okozni nem-folytonossá-
gunkban, a folytonosság érzését ülteti el bennünk. És ezt nem a testi vagy a lelki 
erotika eszközeivel teszi. Pontosabban, nincs szüksége azokra az eszközökre, 
amelyek nem az akarattól függenek. A valóságoshoz köt ődő  erotikus élmény az 
esetlegesre való várakozás, várakozás egy bizonyos lényre és a kedvez ő  kö-
rülményekre. A misztikus élménnyel adott szent erotika csupán annyit akar, hogy 
a személyt semmi meg ne zavarja. 

Indiában (bár nincs rá szabály) az általam említett különféle formák sorát [testi, 
lelki és szent erotika] alapvet ően minden további nélkül elfogadják. A misztikus 
élmény a halál közelségében, az érett korban jön el: abban a pillanatban, amely-
ből már hiányoznak a valóságos élményhez szükséges kedvez ő  körülmények. A 
pozitív vallások bizonyos aspektusaihoz fűződő  misztikus élmény olykor ellene 
szegül az élet mindhalálig való igenlésének, amiben én általában az erotika 
mélyebb értelmét látom. 232 



Ez a szembeszegülés azonban nem szükségszer ű . Az élet mindhalálig való 
igenlése kihívás, amely a lelki és a testi erotikában egyaránt a halálnak szól. Az 
élet a léthez való közeledés. Az élet halálos, de a létfolytonosság nem. A 
halálfelfogáson a folytonossághoz való közeledés, a folytonosságmámor uralko-
dik. Először is, a közvetlen erotikus nyugtalanság olyan érzést kelt bennünk, 
amely mindenen túln ő , s általa feledésbe merülnek a nem folytonos lény hely-
zetének szomorú perspektívái. Kés őbb, magunk mögött hagyva az ifjúi életre 
nyitott mámort, megvan bennünk az er ő , hogy szembenézzünk a halállal, hogy 
meghalljuk benne a felfoghatatlan, megismerhetetlen folytonosság nyitányát, 
amely az erotika titka, és amelynek titkát egyedül az erotika hordozza magában. 

horváth judit fordítása 
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ladik 
kata l i n 
versei 

négydimenziós 
ablak 
mikor m i n d e n k i meghalt, aki ismer 
engem te aki szeretsz, jársz majd vadlúd 
képében sírtól sírig, arcomtól arcomig 
szőcs géza 

Vijjogó fennsík a bedeszkázott égbolt alatt. 
Zuhanó fényszekrény. Ott ! 
„a völgyvégi háznál 
nagy kehely áll a küszöbön 
s kőemberek feküsznek ottan erre-arra" 
Megáll egy percre a fekete ablak 
vágyemberkék röpködnek ki-be rajta 
testükön az öröklött bő rablak 
vizes galambok ülnek rajta. 
Tavaszi bő rfüggönyön 
szellő , zöld lepkék a légcsavarok között. 
Távozz, halál, e zümmög ő  reggelen! 

Vadludam, késem, jöjj velem! 

mimóza 
gödröcske 

Ah, a csík! A sötét szakadék 
szétterpeszti a mimózakertet. 
Táguló, csillagtalan ég. 

a 
varróleány 
attó I 
jön 

molnár gergelynek 

A varróleány attól jön, aki a tömeg médiuma. 
Fajtiszta kentaur. Egy test, két lélek. 
Vérző  varródoboz. Csak rá kell nézni. 
Rohan á forradalomba. 

A varróleány attól bő , aki rajta fekszik. 
Ot évi pályaudvar. Szigorított muskátli. 
Nem született kentaur: azzá nevelték. 

A pályaudvar attól bő , aki rajta fekszik. 
Nem Keleti: azzá nevelték. 
Fajtiszta varródoboz. Egy test, két lélek. 
Muskátli, amely nem tud meghasadni. 

Ha a muskátli önmagához nyúl, megöli magát. 
Mert van miért. Van kihez. 235 



az 
a 
nyilas 
a 
ruhádon 

Felhőtlen, ragyogó rés 
a sző rszálak között. 
Két szilva 
a nedves lepedőn 
combod között. 
Hasítsd föl már a kék szárnyú 
ziháló madarakat! 

Táguljon ajtó, ablak. 

három 
csipkenyak 

Izzadt 
koszorúba fonódott 
három barátnő . 

ül 
barna 
tuskón 

Félig nyitott szájjal, kezében tükör, 
mulatja magát. Másik kezében 
hernyó a meleg csipkék 
zuhatagában. 
Tudja már mi kell 
az ideges verebeknek, 
a combja között ficánkoló verébfészeknek. 

g• 
kisasszony 

csáth géza emlékének 

Most kék nyelű  este van 
kemény, magányas. 
A homályos folyosó mélyén 
mosolyogva a szemközti fehér 
köteleken kifeszítve lóg, borotválkozik, 
ő  a mosóporistennő , kefecsoda. 

Várj még, harmatos reggel! 236 



androgin 
a 
cseresznyéskertben, 
hintaszékben 

Gyönyörűm! Kékruhájú 
napfelkelte! Hideg székek között. 
Száradt karú sze гetđm, aki a ruhámat hordja. 
Zöldellő  kerítésem, rikácsoló ablakom. 
Tükrök mélyén keresem fogaidat, 
izzadt gyöngyeimet. 
Lélegző  bőrtenger! 
Szerelmem! Szájunkban a lüktet ő , 
habzó postabélyeg. 

androgin 
a 
gőzölgő  
napsütésben 

Haj nélkül kirügyezve a fákban 
gőzölgő  gyökerekkel, önmegtermékenyülve 
ül Mudra, aspirál. 
Én térdei között. Csontjaim szaggatja. 
Ez a hétágú síp. Az önfertőzés. 
Döglik a csalogány. Rohan a zászló. 

négy 
trokedli 

Vaskerítés. Belül tilalomfa. 
Egyenként járulnak a szoborra. 
Langyos éjszaka, 
nedves harisnyanadrág. 
Van aki kint, aki bent. 
De végül is összejön. 

O, 
ha 
becsukják 
a 
kapukat 
a 
barna 
szembe 

Aki kívül. Aki bennrekedt. 
Elviszik a támlás életet, kedves. 
Velemd mi lesz? Néha ág jő . 
Ritkuló idő . Van levegőd? 

237 	Egyedül. Kell ez. 



a 
caeppfolyóѕ  
kályha 

Az életet adó vízben 
örökre el vagyunk látva energiával 
így: „Szerelemmel". 
Talán majd egyszer újra kezdhetjük 
földi életünket s ű rített videokazettában 
talpig csillagos sapkában. 
Addig is szemtő l szembe 
Tapolcával, az életet adó szikrával. 

hogy 
felragyogott, 
amikor 
felhőt 
végre 

A nád suhanni kezdett szemében. 
A barna tojások mind az ő  tojásai voltak 
meleg bársonynadrágban, 
melyeket estére tartogatott a jó fül ű  
sző lőhegynek. 

Felhő  a nyakán. 
Boldog volt. Állkapcsa égbe kiáltott. 
Várom! Várom! 

gyönyör, 
sötét 
szekrény 

Vörösre mosott ház mélységeibe 
fúródott deszkák. 

Itt, ahol a lélegzet eláll, 
barna lépcsők az örök titokhoz vezetnek 
a folyóhoz a ház alá, 
amely a kocsonyás partot mossa. 

Fénykorbács. 
Vége a remegő  titoknak. 
Izzadt vállfák hullnak fejünkre. 238 



thomka 
beáta 

erósz, 
szabadság 
és 
zű rzavar 
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„ ... évezredek óta csak zűrzavart (totális zűrza-
vart) látunk, ha erotika és művészet véletlenül a 
téma", írja Szentkuthy egyik esszéjében. Barthes 
Beszédtöredékek a szerelemről c. írásában ennek 
az észrevételnek egy másik dimenziója tárul fel: „Aki 
a szerelemről akar írni, annak a nyelv zű rzavarával 
kell szembenéznie". Önként kínálkozik a kérdés: 
tényleg így van-e, s különösképpen ma is így van-e, 
amikor úgy tűnik, mind több lehetőség kínálkozik 
arra, hogy akár a pszichoanalízis, akár a szocioló-
gia, akár a m űvészeti gyakorlat irányából demisztifi-
kálódjon egy sor olyan jelenség, amelyre a civilizá-
ció története mint finom rétegeket fektette rá tabuit, 
megszokásait, tilalmait, szabályozó, irányító gépe-
zetének elvárásait, kánonjait. Freud kutatásai nyo-
mán, a mai pszichoanalízis felfedezései, Wilhelm 
Reich művei alapján, Marcuse Erósz és civilizációja, 
Foucault szexualitás-története után kétségtelenül 
megváltozott a szexuális életr ő l alkotott tudományos 
elképzelés. Mindez azonban nem bizonyult elég ha-
tékonynak ahhoz, hogy abban a tágabb és bonyo-
lultabb viszonylatrendszerben is éreztesse hatását, 
amit az erotika jelent. A totális zűrzavar, amelyet 
Szentkuthy észlel nemcsak az erotika és m űvészet 
vonatkozásában nyilvánul meg, hanem erotika és 
gondolkodás, erotika és társadalmi gyakorlat relá-
cióján is. A modern kor azáltal, hogy minden testi-
ségre vonatkozó megnyilvánulásban erotikát téte-
lez, az erotikát a szexualitásra redukálja, s ezzel 
nemcsak az erotika jelentéskörét szűkíti be veszé-
lyes módon, hanem a szexualitástól is megvonja 
mindazt, ami benne minőségileg többet jelent, mint 
két test találkozását. Az ember teremt ő  energiái, 
kreatív ösztönei közül az egyik leglényegesebb, az 
emberi természet leglényegéb ő l adódó az, amelyet 
a görögség Erósznak nevezett. Az Erószban imma-
nensen meglevő  jelentések közül, melyeket az em-
beri tapasztalat évezredes folyamata alakított ki, a 
modern kor csak azt tette magáévá, amelyet a leg-
könnyebben manipulálhat: a szexuális vonatkozáso-
kat. Marcuse szerint ez a kor tudatosan, hevesen és 
módszeresen törekszik az ösztönös és az intellek-
tuális szféra, a gyönyör és a gondolkodás szférái- 

~,,,r nak szétválasztására. Az Erószt nem kultúrateremtő  
energiaként tételezi, mint a platoni filozófia, hanem 
biológiai energiaként. A represszív feltételek között 
az Erósz kiteljesedése számára nincs lehet őség, 
mint ahogy nincs lehetőség arra sem, hogy a szexu-
alitás belenőhessen az Erószba. 

s • 
Marcusenak a nem represszív kulturáról kialakított 
víziójában központi helyet foglal el az ösztön és az 
értelem új viszonyának kialakítása. Ebben a viszony-
ban fundamentális szerepe van az olyan társadalmi 
feltételek létrehozásának, amelyekben azáltal, hogy 
nem különítődnek el az emberi szervezet fizikai és 
szellemi részei, mint a történelem során, olyan ma- 

,
L 

 gasabbrend ű  formában egyesülhetnek, amelyben az 
élvezet racionalizálódik, az értelem pedig erotizáló-
dik, s ezzel párhuzamosan olyan tevékenységfor- 

.t mák is erotizálódnak, amelyre a represszív társadal-
makban nem nyílt lehetőség. A nem represszív szubli-
máció során a szexuális élet megnyilvánulásai is 
transzformáción mennek keresztül, s mivel az egyén- 

,  nek saját testi és szellemi energiáit nem integritá-
sának megvédésére kell többé fordítania, szexuális 
ösztöneit s a belőlük fakadó energiákat minőségibb 
létezésének kiépítésére használhatja fel. Ennek a 
létezésnek fontos attributuma az Erósz, az a teljes 
értelm ű  erotika, amelyet egyelőre csupán mint ho-
mályos, elhomályosított képzetet, mint gyanús, körül 



nem írható fogalmat használunk, amelynek említé-
sekor „totális zű rzavar" keletkezik. 

Paradoxonnak t űnhet, de minden kísérlet, amely e 
fogalom körülírására irányul, egyben szembe találja 
magát az elnyomás és a felszabadítás problémájá-
val: szexuális élet és ideológia, erotika és szabad-
ság kérdései olyan veszélyesen talán sosem fonód-
tak össze, mint éppen a mi korunkban. Sad és Laut-
réamont, Artaud és Bataille m űvei nem véletlenül 
váltak ízlés- és gondolkodásformáló tényez őkké 1968. 
tavaszától errefelé. A szellemi hagyományból nem 
véletlenül nyúltak vissza éppen hozzájuk azok a 
radikális fiatal értelmiségiek, akik  Marx  és Freud 
mellett az ő  műveikbő l nyertek ösztönzést saját hely-
zetük felmérésére és egy olyan szellemi érzékeny-
ség kialakítására, amely csak a feltételt nem ismer ő  
művészi és filozófiai következetesség iránt vált fo-
gékonnyá. Ezek a m űvészi attitűdök éppen azáltal 
a radikalizmus által élhették át reneszánszuhkat, 
amelyet az adott kor és az adott társadalom iránti 
viszonyukban kialakítottak. Ez valamennyiüknél töb-
bek között azoknak a tabuknak a lerombolásában 
nyilvánult meg, amelyeket a társadalom erkölcsi és 
ízlésbeli normák formájában a szexualitással kap-
csolatban kialakított. Hogy a represszió milyen fokú 
lehetett akár Sade, akár Lautréamont korában, az 
elementáris erej ű  reakciójukon is lemérhető . A ma-
zochizmus, a homoszexuálisokhoz írott lautréamont-i 
óda, a bataille-i perverzitások határt nem ismer ő  
tombolása csak egyféleképpen értelmezhető  és ért-
hető  meg: mint az intézményesített társadalmi és 
szellemi elnyomás, és a szexualitást barbár szintre 
süllyesztő  represszió elleni lázadás beszéde. 

Ez a beszéd évtizedekkel (évszázadokkal!) kés őbb, 
ma is olyan revelláló hatással bír, amely nélkül talán 
meg sem kísérelhetnénk a Szentkuthy által emlege-
tett totális zűrzavarnak az eloszlatását, vagy egy 
olyan víziónak a kihordását, amelyben az erotika 
mint kreatív testi, lelki és szellemi energiák „egy-
másbanlétének" realizálója a tartalmasabb és a de-
humanizálódástól mentes részeként van jelen. 

Talán meg kell hallgatnunk Ortega szavát: „Az ero-
tizmus elméletének az erotika legtökéletesebb for-
máinak elemzésével kell kezdődnie, és nem a pato-
lógiás jelenségek elemzésével." Ortega az Estudios 
sobre el amor című , a szerelemrő l írott tanulmányá-
ban jelzi is az egyik lehetséges irányt, amelyben a 
tökéletes formák kutatása megindulhat: „A szere-
lem és a miszticizmus szótárának hasonlósága gya-
nút ébreszt afelől, hogy a szerelem és a miszti-
cizmus egy tőről fakadnak." Vajon tényleg egy tő -
rő l fakad-e a szerelem és a miszticizmus? 

Az archaikus világ miszticizmusa kozmogóniai jel-
leggel ruházta fel az Erószt. A taoista világképben 
az egyetemes összhang elve Jang és Jin, a férfi 
és a nő i princípium harmóniájában nyilvánul meg. 
A férfi elem az ég, a n ő i elem a föld megfelelője. A 
szexuális érintkezésben a menny és a föld lép kap-
csolatra, tehát az érintkezés az egyetemes össz-
hang megvalósítója. A nemek közötti természe-
tes vonzást talán egy kor sem terjesztette ki olyan 
univerzális módon, mint az ősi kínai taoista szem-
lélet. A Jang jegyei a fény, a t űz, a keménység, 
a mozgás. A Jin minőségei a sötétség, a víz, a 
puhaság, a hidegség. A test, a világegyetemhez 
hasonlóan oszlik fel két részre: a test fels ő  részé-
ben a Jang mennyei szellemei tartózkodnak, az al-
sókban a Jin földi szellemei lakoznak. Ez a függ ő- 

leges felosztás az alapja a misztikus grafikai alko-
tások,, a talizmánok, amulettek, a kalligráfia, a ti-
tokzatos tartalmú diagramok, majd kés őbb a tájké-
pek és a kínai írás függ őleges irányának: minde-
zeken az ábrákon és írásjegyeken az ég és aföld, 
a fent és a lent, a férfi és a n ő i kettőssége tük гöző -
dik. A mágikus hatású kalligráfiában hasonlókép-
pen döntő  szerepet játszik az egyenes és a hullá-
mos, a gömbölyű  vonal. A szögletes formájú írás-
jelek a Jang princípiumának, a köröző  vonalak a 
Jin princípiumának feleltek meg. A taoista m űvé-
szet egész erotikus flórát hozott létre, melyben a 
nárcisz, a lótuszvirág, a peónia a n ői nemi szer-
vek, tehát a Jin elem szimbólumai. A taoista taní-
tásban a szexuális erő  az életerő  megfelelője, a 
teremtőerő  ánalógiája. A világegyetem els ődleges 
erő inek mozgatói a nemi szervek, a nemi közösü-
lés pedig kozmikus erők által befolyásolt cseleke-
det. 

Az ősi indiai tanítás, a tantrizmus, amely kidolgoz-
ta a szex jógáját és az extázis kultuszát ápolta, 
szintén vallási rítusként értelmezte a szexuális te-
vékenységet. A világ itt is két részre oszlik (férfi/ 
nő i kettősség analógiájára), s e két elem egyesülé-
se a legmagasabb rend ű  jelenségnek számít. A 
taoizmustól eltérően azonban itt a n ő i princípium-
nak van elsőbbsége: a n ő  szimbóluma a hold, a 
Piros szín, a férfié a nap, a fehér szín, a kígyó. A 
nő i princípium jegyei a változás, a mozgás, a dina-
mika, az anyagiság: Kali a teremtés istenn ője éš 
szerető  egy személyben, aki teremt, táplál, dolgo-
zik. A férfit a mozdulatlanság, a kontempláció, a 
tehetetlenség jellemzi. A kínai tanításban a n ő i 
elvhez egy sor negatív tulajdonság tartozik, míg itt 
mindez a férfi elvhez rendelődik. A tantrizmus sze-
rint minden szervezetben kozmikus energiák nyug-
szanak, amelyek a szexuális kapcsolatban jutnak 
kifejeződésre. A szexuális gyakorlat kifejlesztése, 
finomítása kultikus cselekedet, amelynek nemcsak 
a testi élvezet fokozása acélja, hanem egy maga-
sabb rendű  metafizikai realizáció elérése, amely-
ben az ember az istenivel, a világegyetemmel léte-
sít kommunikációt. 

Az archaikus szemlélet nem választotta szét az 
érzékiségben jelenlevő  testi és szellemi szférákat, 
hanem éppen ellenkező leg: a testi kapcsolatokat 
mint a legmagasabb és legelvontabb szellemi ré-
giókkal való társalgás lehetőségeit ápolta. A misz-
tikus képzelet tényeit ennek a kornak az embere 
testi valóságának tényeiként élte át. Abból a tény- 
bő l, hogy az univerzumot mozgató egyetemes 
összhang elve megvalósítható bizonyos testhely-
zetekkel, az érintés, a kapcsolatteremtés bizonyos 
rituális módozataival, olyasféle testi-lelki-szellemi 
összháng jött létre, amelybő l nemcsak testi jóér-
zés származott, hanem amelynek talaján egy e-
gész sajátos kontúrú szellemi és m űvészeti ha-
gyomány jött létre. Ez az összhang az alapja a 
taoista m űvészet alkotásainak, költészetének épp-
úgy, mint a tantrikus jegyeket őrző  indiai diagra-
moknak, szobroknak, domborm űveknek. A testi 
valóság, az ösztönök, a szexuális ingerek meg-
bonthatatlan egységet képeznek ezekben a m ű-
vekben és tanításokban a lelki és a szellemi szfé-
rával. Közvetlen testiség és misztikus absztrakció 
olyan formában élt együtt, ahogy ezt számunkra 
már csak a szürrealista képzelet tudja felidézni. 
Marquezt parafrazálva (Dél-Amerikában a sz űrre- 240 



241 

alizmus az utcán sétál) mondhatnánk, ebben a 
korban az erotika, a maga legnemesebb értelmé-
ben, az utcán sétál. 

A görögség megőrizte az érzéki és a lelki szférák 
egyensúlyát. Platon az Erószban á dolgokat össze-
fogó, egybefonó hevesség, egyesít ő  erő , a szinté-
zis szomjúhozását látta. O rtega írja: „Platon sze-
rint a dolgok jelentését kutató filozófia az „erósz"-
ból fakadt Az elmélkedés voltaképpen erotikus 
gyakorlat. A fogalom, a fogalmazás meg szerelmi 
rítus." A néven nevezés, a megnevezés, a dolog 
és név átfedése a fogalomban kétségtelenül ösz-
szevethet ő  azzal az átfedéssel, azzal az egységet 
eredményező  cselekedettel, amelyet Platon sze-
relmi rítusnak nevez. A görögség érzékiségét és a 
pogány világ szenzualizmusát Kierkegaard sze-
rint nem a szellem, hanem a lelki valóság határoz-
za meg. „Ám a lelkileg meghatározott érzékiség 
nem szembeállítás, nem kizárás, hanem harmónia 
és összhang. De mivel az érzékiség mint harmóni-
kusan meghatározott van tételezve, ezért nem 
mint princípium, hanem mint együtthangzó enkliti-
kon van tételezve." Az érzéki és a szellemi világ 
harmónia-megbomlása a középkorral indul meg. 
A középkor szembefordítja egymással a testet és 
a szellemet, s ezzel lehetetlenné teszi az erotikát, 
amely e kett ős feltételezettség nélkül elképzelhe-
tetlen. Az archaikus tapasztalat visszapréselődik 
abba a mélyen lakozó rétegbe, amelyről a modern 
lélektan mint kollektív tudatalattiról beszél. 

Az érzékiséget és az érzéki erotikust a keresz-
ténység tette princípiummá, mondja Kierkegaard. 
Ez a princípium a maga közvetlenségében kíván 
kifejezésre jutni. Erre szerinte sem a nyelv, sem a 
gondolat nem képes: „a nyelvben reflexió van, és 
ezért nem képes kimondani a közvetlent." Az ér-
zéki közvetlenség sem a szóban, sem a fogalom-
ban nem fejeződhet ki maradéktalanul: „A zene 
érzékibb közeg, mint a nyelv, hiszen itt sokkal 
fontosabb az érzéki csengés, mint a nyelvben." 
Kierkegaard a zenében találja meg azt a közeget, 
amelyben a komplex érzéki tartalmak a legadek-
vátabb módon kifejeződhetnek. A zene „sokkal 
elvontabb, mint a nyelv, s ezért nem az egyest 
fejezi ki, hanem az általánost a maga egész álta-
lánosságában, ám ezt az általánosságot mégsem 
a reflexió absztrakciójában, hanem a közvetlen-
ség konkrétságában mondja ki." A „közvetlen 
erotikus stádiumok" felülmúlhatatlan módon jelent-
keznek Mozart Don Juan c. operájában, amelynek 
abszolút tárgya Kierkegaard szerint „az érzéki zse-
nialitás". 

Ezt a gondolatmenetet követve nagyon távolinak 
tűnik az az archaikus keleti szemléletmód, amely 
anélkül, hogy ismerte vagy kialakította volna magá-
nak azt az erotika-fogalmat, melyet a görögség az 
Erószban határozott meg, valójában testiségben 
és érzékiségben, a szerelem lelki és szellemi mi-
nőségeiben mégis egy olyan fajta teljességet hor-
dott ki, amelyet európai képzeteinkkel is úgy ítél-
hetünk meg, mint a szexualitásnak erotikával való 
kiteljesedését, az erotikának pedig metafizikává 
való transzformációját. Egy pontban azonban 
mégis úgy érezzük, valahol metszik egymást ezek 
a misztikus tanítások a platoni szemlélettel és a 
kierkegaard-i koncepcióval, amely az erotikát mint 
az esztétikai stádium szerelmét tételezi. Ez a pont 
az egyesülésnek, a kapcsolatteremtésnek, a szün-
telenül vágyott, keresett egymásra találás harmó- 



niájának az eszméje, amelyben helyreállítható az 
elveszített egység, amelyben az emberi nem két 
részre hasítottsága felülmúlható. A misztikus taní-
tásban ez mint az egyetemes összhang elvének 
megvalósítása jelenik meg, Kierkegaard-nál pedig 
— a platóni hatás nyomán mint olyan törekvés, 
amely a Másikkal létesítend ő  kapcsolat realizálá-
sát célozza: „Kierkegaard kettéhasadt tudata szá-
mára is a Másik-kal való egyesülés reprezentálná 
az egységes —önmaga lényegére s így a nembe-
liség lényegére talált — tudatot. Ez a kísérlet azon-
ban hiábavalónak bizonyul: a tudat kettéhasadása 
tűlhaladhatatlanná válik." (Heller Ágnes). 

Ha magunkévá tesszük Kierkegaard-nak azt a 
megállapítását, mely szerint az érzéki-erotikus tar-
talmak közvetlen konkrétságukban csak a zené-
ben fejeződhetnek ki, mindazokra a kísérletekre, 
melyek a festészetben, költészetben, szobrászat-
ban az erotikus tartalmak artikulálására, az eroti-
zált anyag m űvészi gondolattá, formává, kifejezés-
sé tételére irányulnak, úgy kell tekintenünk, mint a 
lehetetlen kimondására irányuló törekvésre. Vagy 
mint olyan intenciókra, amelyek egy rendkívül ösz-
szetett, szubtilis élményanyag kifejezését céloz-
zák, amelynek nagy részét a fogalómalatti élmény-
körbő l kell felhoznia és transzparenssé tennie a 
művészetnek. 

A szürrealizmus Kivonatos szótára az erotika cím-
szót eképpen határozza meg: „Pompázatos szer-
tartás egy földalatti teremben." A „földalatti te-
rem" kiterjedései az individuális fogalom el őtt ta-
pasztalatot is, de a kollektív és archaikus dimenzi-
óju tudatalatti tapasztalatot és emlékezetet is ma-
gukba foglalják. Minden olyan kísérlet tehát, amely 
nyelvi közegben tudja — közvetettsége ellenére is 
— tökéletes harmóniává oldani az erotikus monda-
nivalót, reflektált erotikát hoz létre. Az erotikumnak 
mint esztétikai min őségű  erotikus motívumoknak, 
erotikus szimbólumoknak, erotikus metaforáknak a 
megjelenése a nyelv közegében még akkor sem 
tűnik kisebb felidéző  erővel bíró közlésformának, 
ha tudjuk, hogy az erotikus élménykör bizonyos 
rétegei erős ellenállást tanúsítanak mindenféle 
verbalizálással szemben. Talán éppen ezért hívja 
a költői nyelv olyan gyakran mindazon eszközeit 
segítségül, amelyekben a fogalmi közlést a képivel, 
az érzékletessel dúsíthatja. Az erotikus költ ői ké-
pek között rendkívül sok az olyan kép, amelyben 
természeti, növényi képek jelennek meg erotikus 
szimbólumok, motívumok formájában. A nyelv, ta-
lán, mert érzi, hogy ebben a körben a megnevezés 
rendkívül nehéz, nagyfokú plaszticitással rendel-
kező  képek után kutat, melyek látható, megfogha-
tó tárgyi-képi élmények evokálásával tehetik inten-
zívebbé az erotikum jelentéslombozatát. 

Ezzel magyarázható annak a gazdag virág-toposz-
nak, erotikus flórának a létrejötte a költ ő i nyelvben, 
amely — a népköltészettől, a virágénekektő l a ro-
mantikáig, szecesszióig — az erotikus élménykört 
virágszimbólumokkal igyekezett esztétikai módon 
artikulálni. A virágnevek megfelel őnek bizonyultak 
úgy a lelki tartalmak (szerelem, vágy, gyönyör, 
kívánás, szenvedély), akárcsak a testi valóság 
(testi formák, testrészek, mozdulatok) megnevezé-
sére és szimbolizálására. G. A. Burger verse, pedig 
melyet Babits Ératójában olvashatunk, mintha an-
nak a robbanásnak az el őfutára lenne, melyet a 
19. századi szecesszió hozott az erotikus flórába: 
„mint fája derekát a repkény,/fond át az alvó égi 

nőt!". A szecesszió minden korábbi irányzatnál in-
tenzívebben alakított ki egy olyan képiséget és 
szimbolikát, melyben a trópikus indák, futónövé-
nyek, virágok, szirmok mintájára szület ő  burjánzó, 
indázó, nyíló, összefonódó, tekerg ő  vonalak a túl-
fűtött érzékiség erotizmusának szimbólumaivá vál-
tak. Liliomok, kálók, orchideák erodideákká ( M. 
Praz szava, melyet Baudelaire-rel kapcsolatban 
használ), nő i és fallikus férfi szimbólumokká transz-
ponálódnak. Morris tapétái, Beardsley Lüszisztra-
té- és Salome-illusztrációi, Greiner fametszetei, 
ex librisei, a szecessziós díszít ő  művészet alkotá-
sai, sőt architektúrája egyedülálló energiával lom-
boztatják ki a m űvészet erotikus flóráját. 

Századunkban a szürrealizmus alakította ki azt a 
látás- és magatartásmódot, amelyben aszexualitás 
erotikaként teljesedhet ki, s amelyben a m űvészi 
erotika társadalmi funkciót tölt be. Reich a szürre-
alistáktól veszi át a gondolatot, hogy a szexualitás 
a társadalmi forradalom mozgatója. Az az erotikus 
masinéria, melyet a szürrealizmus indított be, az 
Erószban szubverzív er őt látott, olyan lehet őséget, 
amelynek kiaknázásával szétvethet őek azok a tár-
sadalmi, eszmei és ízlésbeli kötelékek, amelyek 
mind alattomosabb formában szabályozzák nem-
csak az ember önmegvalósítását, hanem a m űvé-
szi folyamatok alakulását is. A szürrealista szem-
léletmód hátterében az a felismerés húzódik meg, 
melyet Marcuse a következ őképpen fogalmazott 
meg: „Az elidegenedett világban az Erósz felsza-
badítása szükségképpen mint romboló, fatális erő  
hatna, mint a represszív valóságot irányító princí-
pium totális negációja." Xaviére Gauthiere Surre-
alísme  it  Sexualité c. könyvében olvassuk: 
„Hans Bellmer egyik szobrának címe: Gépfegyver 
a gyengédség állapotában; a szobor mozgó alap-. 
zaton nyugszik és a női arc alsó részét, a melle-
ket, és a herékhez hasonló hajlatokat ábrázolja. 
Ezek az erotogén elemek képezik a testet és a 
gépfegyver tölténytárát egyben, a fenyegetés pe-
dig, amelyet a világra vonatkoztatnak, nem más, 
mint a vágy. A szürrealizmus ezt a gépfegyvert a 
20-as évek pofári világa szívének szegezte, és 
állandó készültségi állapotban tartotta. Az erotiz-
mus a szürrealista mozgalom konstitutív eleme, 
céljainak egyike és azon eszközeinek tartozéka, 
melyekkel lázadását kifejezésre akarta juttani és 
hatásossá akarta tenni." Breton pedig ezt írja: „az 
erotizmus privilegizált helyet foglal el, az ingerek 
és tilalmak gyújtópontját, amelyben az élet legmé-
lyebb eseményei lejátszódnak." 

Feltétlenül el kellene gondolkodnunk azon, vajon 
miért éppen az a szemléletmód tudta a 20. szá-
zadban lehántani mindazt a terhet és ballasztot az 
az erotika kérdésköréről, melyet a „korlátozás 
ökonomiája" ( Faucault) a századok folyamán rá-
rakott, az a szemléletmód, amely a fantázia, a 
nyelvi-képi imagináció, a kifejezés és a közlés tel-
jes mértékű  szabadságát követelte magának, s 
amely nem nyugodott bele abba a rendíthetetlen-
nek hitt térfelosztásba sem, amely a valóságot a 
reáliák és az irreáliak, tudatos és öntudatlan, meg-
engedett és tiltott, kimondható és elhallgatásra 
kényszerített, m űvészi és nem művészi, ábrázol-
ható és ábrázolhatatlan részekre osztotta. A szür-
realizmus éppen ezeknek a hatásmezsgyéknek a 
gyújtópontjait jelölte ki magának olyan kreatív me-
zőként, amelybő l beláthatóvá és egyenérték űvé 
vált számára mindkét valóságtömb: a látható és 
a láthatatlan, a valós és az irreális, az érzékelhet ő  242 



felszín és a misztikus mélység is. Nem véletlen te-
hát, hogy a konvenciók és az adott konstellációk 
olyan fokú felforgatására volt szükség, amilyet a 
szürrealizmus célul maga elé t űzött, ahhoz, hogy 
a szexualitás prolematikája az elnyomott, kanali-
zált, visszatartott rétegekb ő l feltörhessen és mint 
az emberi egzisztencia valós tartozéka váljon m ű -
vészileg is ábrázolható és m űvészivé transzponál-
ható anyaggá. 
A szürrealizmus minden olyan sokkot kiváltott, ame-
lyet kiválthatott, de ahhoz, hogy a szexualitás eljut-
hasson abba a stádiumba, amelyben már mint a fér-
fi-nő  testi relációján túlnöv ő  és a testi, lelki, szellemi 
erők interakcióját megvalósító erotikaként tételez őd-
hessen, szükségszerűnek mutatkozott minden olyan 
védőborító lerántása a problémáról, amelybe a pol-
gári szemérem és képmutatás burkolta ezeket az 
emberi megnyilvánulásokat. A szürrealista m űvészet 
aspektusából szemlélve az erotika kérdéskörét az 
az érzésünk, a z ű rzavar emlegetése, amelyrő l, írá-
sunk elején beszéltünk, talán nem is jogosult. S 
talán nem jogosult egyetlen olyan irodalmi vagy kép-
zőművészeti tendencia esetében sem, amely az em-
beri szabadságról legalább olyan arányú víziót ter-
melt ki magának, mint a szürrealizmus. Az erotika 
és az irodalom relációján csak olyan esetekben me-
rül fel a zű rzavar, amelyekben az irodalom nem 
vállalja a szabadságról alkotott vízió következetes 
kihordását, és nem alakít ki magának stratégiát a 
különböző  ideológiai, álesztétikai befolyásokkal 

szemben. Ezek a befolyások hatnak ki a legközvet-
lenebb formában arra, hogy az irodalom ne m űvészi 
értékű  erotikát termeljen ki, hanem pornográfiát, ne 
felszabadító hatású öneszmélésre késztessen, ha-
nem elrévedjen az ügyesen manipulált látszatsza-
badság fényesre és veszélytelenre csiszolt felületei 
előtt. Az érzékek beszéde, ahogyan az a szür-
realista alkotásokban, vagy azoknál a művészeknél 
megszólal, akiket a szürrealisták el ődjüknek tekin-
tettek, sajnos gyakran olyan merész és durva, hogy 
semmiféle konvencionális „m űélvezetet" nem biz-
tosíthat. Csakhogy ez a beszéd nem is akar ilyenfaj-
ta élvezetet kiváltani, s ha kihívta maga ellen ezek-
nek az elvárásoknak a reakcióját, el is érte acélját: 
megrendített egy elvárásrendszert, egy normarend-
szert, amelyben a tudatraébredést és az eszmélke-
dést éppen a jól megszervezett „korlátozás-ökonó-
mia" gátolja. 

Az erotika egyenlőre csak reflektált erotikaként léte-
zik. Az erotizált világlátás egyelőre visszaszorul a 
művészet területére, sőt ezen belül is csak arra a 
keskeny sávra, amelyben az érzékek beszéde egy-
ben a nem-represszív szublimáció és a szabadság 
beszéde is. A társadalmi valóság más területei egy-
elő re úgy vannak konstituálva, hogy megelégedje-
nek a szexualitásnak árúvá, pornográfiává degradá-
lásával és azzal, hogy egyes szavakat szám űznek a 
szótárból. A kultúrateremt ő  Erósz fellépése még jó 
időre elodázódik. Addig pedig marad a z ű rzavar. 
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tolnai 
oltó 

a 
wilhelm-dalok 
második 
részébő l 
9. 

láttam az apci macát 
meg a kanos lackót 
ahogy szerelmeskedtek a búzában 
fürjtojást törögettem 
pipacsot eszegettem hozzá 
amott a sziken a forgószél 
éppen összegyű rte a délibábot 
szép nagy picsája volt 
tele lett forró szemmel 
helyezkedik 
a pacsirta alá a sün 
no ezt még megvárom mondtam 
és egy mocorgó vakondtúrásra ültem 
az isten is 
az isten is 
nézte 
tátott szájjal nézte őket 

a 
titkos 
szerető  

Megterített s tökélyre vitte azt, amir ő l 
szemközt ül ő  szeretője nemsokára halkan 
fog beszélni, míg fürkészőn néz rá. Ez az 
oboa fúvókájához hasonló étel. 

Az asztal alatt meztelen bokája sze-
relme melegét becézi, közben hangok —
nem hallja őket — bókokat mondanak neki. 
A lámpafény megkeveri, megszövi érzéki 
szórakozottságát. 

Tudja, türelmesen: a távolban egy ágy, 
s remeg a jószagú leped ő  száműzetésé-
ben, mint soha el nem hagyott hegyi tó. 

tamás gáspár miklós fordítása 

rené 
char 
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tamás 
gáspár 
miklós 

potencia 
és 
aktus 

 
„Minden gyermek csakis a hemieneut'kán keresztül jut el a szó-
jelentésig." (Schleie гmache г : Heгneneutik, ed. Kimmerle, Ab-
handlungen Akad. Heidelberg, 1959/2, p. 40.) 

 
„Beszélj, hogy lássalak! — Ezt a kívánságot a teremtés teljesítette 
be, hiszen ő  a teremtményhez szól a teremtményen keresztül; 
mert egyik nap mond a másiknak, és az egyik éjszaka tanúságot 
tészen a másikról." (Hamann: Aesthetica in nuce: Eine Rhapso-
die in kabbalistischer Prose, SW, II, 1950, p. 198.) 

 
„Amit 6k világnak neveznek, az nékem ember, amit ők emberek 
neveznek, az nékem világ." (Schleie стnache г : Monologen, Phil. 
Bib'. 84, 1914, p. 15.) 

 
„Ha egyetlen igazság uralkodik, mint a Nap, akkor nappal van. 
Ha ez egyetlen helyett oly sokat láttok, mint a tengerpart fövenye 
— itt egy apró fény a naphadat ragyogja túl; olyan éjszaka ez, 
amelybe poéták és tolvajok szeretnek. — A napok elsejének poé-
tája ugyanaz, mint a napok végének tolvaja." (Hamann: op. ci[, 
p. 206.) 

 
„Csillagokat nézel, szép csillagom. Ég ha lehetnék, / Két szeme-
det nézném, csillagom ezreivel." (Platón: Aszterasz..., ford. 
Szabó Lő rinc.) 

 
Mit jelent nézni? Hogyan, miért szinonimája ez a kérdés — Gö-
rögországban — annak: mit jelent szeretni? A sze гetđk nemcsak 
néznek; lehunyják a szemüket, nyögve, kántálva ringatóznak, 
vannak és nincsenek. Miért? Mert szerelmiek istene Dionüszosz. 
A thürszoszho гdozók persze a halál-Bakkhosz fölkentjei is. De mi 
Erószról fogunk beszélni. Akinek — mint látható lesz — csak as-
pektusa Dionüszosz; đt, a késeit, csak azért tartotta ősinek, ma-
ga Phoibosz ellenesének Nietzsche, mert barbár származék, 
fattyú, kakukktojás. Ami dionüszoszi, lehet erős, de barbár ma-
rad. Erósz nem életben-halálban kett ős — mert mi a halál? — ha-
nem a nyitott szem ű  és behunyt szem ű  látás fokozataiban. Mit 
jelent nézni? Nézni annyi, mint megbizonyosodni arról, hogy igaz 
az, amit az állítás állít. Nézni nem annyi, mint azt állítani, hogy 
létezik az állítás igazsága. Ez már egy másik, egy második állítás 
volna. Nézni az igazat — és látni a létezőt: ez két különböző  
dolog. A létezőt csak a szerelem állítja el ő , mert a lét nem más, 
mint az igazra pótlólag kimondott emfatikus igen, az igaz semmit 
nem mond a létezőгб l, a létezđ  mond valamit az igazról, és csak 
annyiban van, amennyiben mondja is. Azt mondja, hogy valaki 
szereti az igazat, azt, amit az állítás állít, és néz, odanéz; a 
szerelem cselekvésével, az erótikus tettel állítja el đ  azt, amit így 
Iát — akarja, hogy nézzen, akarja, hogy igaz legyen, ami igaz: Iát. 
Azáltal lesz túlsó az igaz, hogy látják. S ezt nevezik létez đnek. 
Az, amit a szerelem tesz azzal, amit az állítás állít s amit nézni 
lehet s amit néznek, hogy a szerető  akarja ezt, új rangot érdemel: 
létező  —s  ez van is, mindaddig, amíg a szeret ő  akarja. És való-
ban, ez a létező  mondja az igent az igazra, ez a létez ő  válaszol, 
nem puszta világ, nem puszta adott (', ... amit ők világnak ne-
veznek, az nékem ember ..."), szól. Eppen azért önmagára is 
igent kell mondania. Hiszen ő  az az igaz, amit az álllítás állít: 
létezése csak annyit jelent, hogy szeretik — ember, Isten, mind-
egy. Ebben minden misztikus teológiának meg kell egyeznie, s 
ezt tudta a misztikus antropológia—a romantikus filozófia—is. 
Ezen túl (a nézésen túl) csak maguk az isteni személyek vannak, 
mondja ó г igenész. (Vö. Peri arkhón, I, 1, 8: „Quidquid ergo 
proprium corporum est, hoc nec de patre nec de filio sentiendum 
est; quid veri ad naturam pertinet deitatis, hoc inter patrem  it  
filium constat. Denique etiam ipse in evangelio non dixit quia 
'nemo vidit patrem nisi filius neque filium nisi pater', sed ait: 
'Nemi novit filium nisi pater, neque patrem quis novit nisi filius'. 
Ex quo manifeste indicatur quid quidquid inter corporeas naturas 
videre et videri dicitur, hoc inter patrem  it  filium cognoscere 
dicitur et cognosci, per virtutem scientiae, non per visibilitatis fra-
gilitatem." [Rufinus ford.] Ó гigenész azonban nem magyarázza 
meg, hogy miért látták számosan Krisztus Királyt, hogy „cur 
Deus homo?", hogy miért bízatott annyi minden a „láthatóság 
törékenységére".) 



 
Senki nem Iát túl azon, ami az állítás igazsága. Senki nem jut 
birtokába annak, amit néz. Senki nem senkié. Az eгósz, ami 
előállítja a létezőt, elđhívja az igent az igazra, de maga nem néz; 
a puszta cselekvés (a „birtokbavétel") nem találhatja el tárgyát: 
mert nincs tárgy („...amit đk embernek neveznek, az nékem ...';). 
Ami létezőnek minđsül, az csak a szabad aktus: akarom nézni; 
nézem; igaz; szeretem. Az állítás mögött nincs szándék, nincs az 
intenc!onalitás végtelenje sem; a személy igaza, a szubjektum, 
nem azért és nem arra van, hogy szeressem; én sem arra s azért 
vagyok, hogy szeressenek — csak azért (talán), hogy én szeres-
sek: és nem biztos, hogy ebbő l lesz lét. Én csak nézhetem az 
igazat; látni a létezőt nem az én dolgom, ajándék. Nem föladat 
boldogulni. Az igenek egybecsengése, ha van, sem örök. A lét 
ebben az értelemben kockázat, és csak kockázat. Nem alap, 
nem szubsztancia, nem prima causa: a puszta tekintet számára 
semmi. A léthez ketten kell hogy legyünk. Hogy ki a másik, az 
misztérium a tekintet számára. Csak Erósz az, ki létet ad. 

 
Így szól: logosz. Ez a szó egyként s egyszerre a lét és a 

mondás neveként beszél." (Heidegger: Das Wesen der sprache, 
in: Unteiwegs zur Sprache, 1960, p. 185.) 

 
Ha a lét a megszólított: igen. 

 
Az erótikus értekezés itt kommentár. A szöveg te гnészetesen: 
Plótinosz: Enneadesz, Ill, 5: Peri erótosz, A szerelem гб l. „Elő-
ször is: kicsoda Aphrodité? Aztán [Erósz] t ő le született-é vagy 
csak véle egyszerre, vagy hát miként születhetett t ő le és véle egy 
időben? Azt mondják, Aphrodité kett ős, az égi Aphrodité, akir ő l 
azt beszélik, Uranosz lánya, aztán Zeusz és Dióné lánya, aki 
ephoroszkét keveredik a menyegz őkbe. Az elsőnek nincs anyja 
és nem ügyel föl a nászra, mert az égben nem házasodnak. Az 
éginek nevezett Kronosz [!] lánya, đ  lévén az ész [núsz], szük-
ségképpen đ  az isteni !élek [pszükhé theisztaté], s mivel közele-
sen tisztából lett, tiszta és odafönn marad, nem akar és nem 
képes leszállni, természete nem engedi a föld színén járni, hi-
szen ő  más hiposztázis, a matériában nem részesül ő  lényeg 
[ametokhosz hu/ész uszia] — erre gondolnak, amikor anyátlannak 
nevezik—, és helyes azt mondani, hogy ő  isten és nem daimón, 
vegyítetlen, tiszta és magában megmaradó. Aki közvetlenül az 
észbő l lesz, maga is tiszta, a maga erejét a hoцá közelibő l 
meríti, arra vágyik, hogy nemz đjéhez kapcsolódjék, az egyetlen-
hez, aki megtartja odafönn. Az észen csügg ő  lélek nem hull alá, 
ahogyan még ennyire sem zuhan le a fény a Napról, hanem 
körülötte és belő le ragyog és гб  támaszkodik. Kronosz vezeti đt, 
vagy ha úgy tetszik, Kronosz atyja, Uranosz; meghajlik el đtte, 
szereti, megszüli Erószt s vele együtt szemléli amazt, s ez az 
aktus [energeia] hiposztázist és lényeget alkot, s most együtt 
szemlélik [Kronoszt], a szülő  és szép szülöttje, Erósz, aki egy 
másik szépség [kalon] felé forduló hiposztázis örökkön-örökké, đ  
a köztes a vágyakozó és a vágyott között, ő  a szem, amellyel a 
vágyakozó látja azt, akire vágyik, s ez el őtt halad, s ez megtelik e 
látománnyal, még mielőtt a vágyakozónak lehet đsége [düna-
misz] volna az 6 mesterkedésén [organon] átlátnia; đ  az első , aki 
Iát, de nem úgy, mint a vágyakozó, akiben megrögz ődik a látott, 
ő  annak a szépnek [kalon] látja hasznát, amely utoléri." (III, 5, 2: 
12-46.) A szem telíti azt, amit nézünk, a látománnyal; a még 
lehunyt szem, amellyel még nem nézünk, el ő legezi a látottat: 
Erósz az, amit legel őb látnunk kell, m!el đtt tudnánk, kit is szere-
tünk. Erótikusan kell néznünk, még miel őtt valakire néznénk. 
Aphrodité és Erósz szemléli Kronoszt, és ez aktus, annak a 
szépségnek a lényegi, nem-potenciális metaforája, amely egy-
részt hiposztázis, másrészt örökké (aei) a szépség felé fordul. Es 
ennyiben köztes. Mert a szépség általános — a szépségen ke-
resztül látható az, akit-amit szeretünk, a szépség a szerelem 
heroldja — a szeretett lényeg (uszia) megtelik szépséggel, mert 
csak a szépség révén látható. A vágy a szépség által szólal 
meg — mint vágy a szépre —, csak egy lehet a vágy organonja. 
Aphrodité és Erósz aktusa szemlélet; a vágy szemlélđdése a 
szépség lehetđsége, potenciája (dünarisz). Erósz a szeretett 
előtt halad; a szerető  đt látja elđször, őt, akinek aktusa az égi 
szemlélete. A vágyott Erósz megtestesülése, a szeretđ  Erószt 
szereti. De ki a szeretđ? Ki ő , ha szeretik? Ő  is Erósz. Két Erósz 
szereti egymást, Erósz szereti önmagát. Erósz maga mint köztes 
magát a szépetlátja: a vágyakozóban benne van a szépség, 
mert azt nézi, akire vágyik. Erószt utoléri és megel đzi a szép-
ség — Erósszal végezhet a szépség, amely soha nem lehet a 
szerető  végzete, mert ő  Erószt szereti, vagyis azt, aki amiatt, 
hogy nézi, megtelt Erósszal. 

 
A Logosz mint gyűjtés az egyesítđ , a Hen. Ez a Hen azon-

ban kettős: először  an  egyesítő  Egy a mindenütt első  és legálta-
lánosabb értelmében, s egyúttal az egyetlen egyesít đ  a legmaga-
sabb értelmében (Zeusz). A Logosz megalapítóan gy űjt össze 
mindent az általánosban és megalapítóan gy űjt össze mindent a 
páratlanból. Hogy ugyanaz a Logosz ráadásul a nyelvi lét vízjelé-
nek lényegeredetét bújtatja magában, és így a mondás milyensé-
gét szélesebb értelemben logikaiként határozza meg, azt csak 
mellékesen kell megjegyeznünk." (Heidegger: Die onto-theo-lo-
gische Verfassung der Metaphysik, in: Identitát und Differenz, 
1957, p. 67.) 

 
Az egyetlen (hen) csak akkor és annyiban egy (hen), amikor és 
amennyiben az egyetlenből — páratlanból — gyűjti be önmagáit. 
Akkor viszont nem lehet a legmagasabb (Zeusz). Ha ég vagyok, 
„két szemedet nézném, csillagom ezreivel". Ugyanúgy, ahogy 
csillagokat nézel, szép csillagom". Itt a Csillag, az Asztér nev ű  

fiú nincs sem magasabban, sem alacsonyabban, mint a csillagok. 
Az egy és az egyetlenek, az egyetlen és az egyek fölcserélhet ők, 
az égen megannyi csillag — Asztér —látható. Ha a mondás, a 
logosz, a login legein az egy, akkor éppenséggel nem egy, az, 
ami a páratlanokból összegy ű lik, nem egy, a csillagokkal teli 
égbolt nem egy, sokan vannak azok is, akik a csillagos eget 
nézik, így hátaz Egy nem egy, hanem: a beszélgetések többes 
száma. Az egyetlenekb ő l gyűjtött. Tehát a Logosz nem Heh. 

 
„Nem illik kételkedni abban, hogy a lényegb ől lányeg vagy hi-
posztázis válik ki, hasonló amahhoz. Hiszen ez a[z isteni] lélek 
egy előtte való aktusból származik; s élete a létez ők lényégéé, 
amikor ránéz, hevesen ránéz az elsó lényegre [próté uszia]. Ez 
számára a legelső  látomás, úgy nézi mint saját javát [agathonj, 
örül annak, amit Iát, és ez a szemlélđdés számára nem mellékes 
[parergosz], és ebbő l a gyönyörűségbő l [hédoné], ebbő l az arra 
célzó erőfeszítésbő l, a tekintetnek ebbő l az intenzitásából szüle-
tik valami, hozzá és ahhoz méltó, amit néz. Ebb ő l a látottra 
irányuló feszültsébő l és abból, ami belőle kimozdul, születik a 
látománnyal teli szem, ez a soha kép híján nem lévđ  tekintet, 
Erósz, akinek neve talán onnan származik, hogy a látásból [hona 
szisz] van a hiposztázisa." (III, 5, 3: 1-15.) Erósz a szem [opht-
halmosz], amellyel a vágyakozó látja azt, akire vágyik, Erósz a 
látománnyal csordultig teli szem [orma]. Az isteni lélek, ne fe-
ledjük, Aphrodité. Valami előtte lévđ  aktusból származik, bár anyát-
lan, arétor. Élete összefügg a létezők (ta onta) lényegével — ez a 
legvégén igazolódik majd! ha a lét: a megszólított —, és önnön 
lényege az, hogy a vakulásig hevesen (szphodra) ránéz a prima 
essentiára, ami a látomások legels đbbike. Ezért éppen arról isi. 
merheti föl, hogy Aphrodité így néz rá. Az els ő  lényeg az első  
látott, a prima essentia a visio prima. A tekintet hevességéb đ l, 
erőfeszítésébő l irányítottságából, emfatikus intencionalitásából, 
ebbő l a feszültségbő l és emanációjából (aporreon) születik az, 
akiről beszélnünk kell. — Mit Iát a látománnyal teli szem? Csak 
azt. Csak a látomást látja. Mit néz a szem? Mindent, bármit. De 
Erósz, a szem, csak a képet látja, azt, amivel tele van. Tehát 
lehunyt szemmel is nézhet: soha nincs kép híján. Minden tekintet 
nehézsége a nem-tekintetben van: annak az értelmezésében, 
amit Iátok, a kételyben, hogy nem az áll fönn (vagy — affirmatív 
emfázissal —: nem az létezik), amit Iátok; a pátosz itt a távolság 
pátosza, a distancia pátosza. Ha megmarad a távolság: irónia, ha 
áttöröm a távolságot: gótikus ujjongás, áttört misztika. De az 
erótikus tekintet nincsen kép nélkül. Az erótikus tekintet nincsen 
a látott nélkül. Az elsajátító, idegent látó, tárgyat ismer ő  tekintet 
nem erótikus tekintet; az erótikus tekintetet nem illeti meg a 
distancia; distancia csak ott lehet, ahol a tárgyiasító tekintet bot-
ránya, sacrilegiuma visszapattan arról, amit Iát — Istenr ő l a diasz-
tázis miatt, a néma természetr ől a tárgylencse miatt. Erószban 
nincs bizonyosság, mert Erósz csak Iát, tehát Erósz csak bizo-
nyosság. Erósz nem-erótikus összefüggésben (a távolsággal asz-
szociált ellenőrizhetőség hiánya miatt) maga a bizonytalanság, 
nincs nála gyanúsabb. De éppen annyira sacrilegium Erószra a dis-
tancia szabályát szabni, mint a szem és a látomás egyazonosságát 
a nem-erótikus pátosztalanságra ráhazudni. Erósz az intenciona-
litás, a valamire-vonatkozás örökléte, amíg és ahol Erósz min-
den. Erósz nem minden, de ki kell próbálni: mi volna, ha minden 
volna. Erósz egyszerre a tekintet és a látomás; nincsen általános, 
tárgyát keresđ  erótikus tekintet: Erósznak a látásból van a hi-
posztázisa. Erósz nem Iát mást, de Iát, kiváltképpen néz és Iát, 
behunyt szemmel is; az, hogy Iát, azt jelenti, hogy van számára-
való kép, đ  pedig e kép számára van. De íme, ez nem elpihenés, 
nem nyugalom, nem mozdulatlanság, nem az isteni lélek—Aphro-
dité —szemlélete, akinek a prima essentia a tiszta öröm: de 
ebben a szemléletben is van már feszültség, van már intenzitás, 
ha isteni is, ha mocsoktalan is, mert valamire irányul, ami más. 246 
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megismerendő-tárgyi, a létezők lényege, tón ontón uszia. A ket-
tejük közötti feszültségb ő l születik a [átás-kép azonosság, Erósz: 
Erósz már nem néz rá a lényegre, látomása đ  maga. Ez lehető-
ség, potencia: moccanatlan örökkévalóságából csak olyan vakító, 
mondhatatlan aktus váltja meg, ami már nem nézés, nem be-
széd, ami repetitív és csak az Erósz-szem állandóságára vissza-
pillantva örök, a szeretek ágyékának lüktetése. A növekv ő , ki-
nyúló phallosz, a keresd kéz nem a kutató tekintet életre kel ő , 
megelevened ő  metaforája, és ha igen, ereje nem erótikus, csak 
birtokló-distancjált-tárgyias és minden alkalommal megsemmisít-
heti az irónia - csak akkor felel meg a látomással telített szem 
erótikus eszményének, ha épp ilyen növekv ő-hullámzó aktivitás-
sal találkozik, ha az aktus önmagát állítja, di nem egyedül. Látó 
és látott communlója itt nem jelképes: zárt, önazonos-lsmétel-
hető . Hogy ami ismétlđdik, ugyanaz, azért csak az Erósz-szem 
pontenciálls folytonossága kezeskedik. Ez a szem soha nincs 
kép nélkül - szerelmes nem lehet egyedül. Mert kép volna szem 
nélkül. A szerelem tudása kimondhatatlan, arrhéton. Szemben 
minden tudással. Tudás csak Erószról van, a potenciáról. Az 
aktusról nincs - minden beszéd a szeretkezésr ő l, ha nem maga 
is szerelem, dialógus; tehát ha a harmadiknak szóló beszéd, 
Erószról szól. Erószról, annak a formájáról, ahogyan (és aminek 
révén) a szerelmesek látják, ölelik, kínozzák egymást, mert a teli 
és az üres, a forró és a jeges, az üldözött és az űző  szimbolikus 
ellentétei fölcserélhetők, a beszéd tapasztalat el đtti és Erósz 
nélküli, gyermeki és beteg általánosságokba szivárog el. Beszélni 
csak formáról lehet. Erósz is az. De hallgatósága, megvilágoso-
dott és tartalmas vaksága figyelmeztet: aktusairól csak ex negati-
vo lehet igazán szólni. Erósz, a szem, soha nem pillanthat meg 
hiányt: teljesen, tökéletesen, hiánytalanul telített. Nincs története. 
A történet akkor kezdődik, amikor Erósz megtörténik, de akkor 
Erósz már nemcsak szem, hanem szexus. Erósz a látomás maxi-
muma; a látomás megelevenedik: összegabalyodó, vonagló, só-
hajtó, meztelen emberpárok -róluk többé nem szabad általános-
ságban beszélni, csak szerszámukról, Erószról. A közkelet ű  sze-
relmi történetek a szerelem akadályainak vagy az Erószt elhibázó 
szexusnak, az Erósz nélküli lélek bánatának történetei, Erósz 
emlékének lenyomatai, Erósz eljövetelének el đleges fantáziái. Ha 
Erósz hangot ad, mozdul: megszületik a legnyilvánosabb titok. 
Nincs azaz indiszkréció, amely kifecseghetné Erósz misztériu-
mait: a beszéd csak az annyira erótika-mentes általánosságról 
árulkodhat; a pecsét nélküli titok sértetlen marad. A szexus mint 
a megismerés balesete, mint betegség, mint satanizált [élek álta-
lános: leírható, le is írták. A hibátlan intenciójü és megkett őzött 
önállítás, amely mindenestul a látott tekintet erótikus transzcen-
denciájában lakozik - nem hajlandó a tekintet számára transz-
cendens létté válni, mert benne és róla a tekintet is odatúl van; 
éppen a tárgyiasító-megismerđ  tekuitet immanenciáját szüntette 
meg. Az én és a lét szembeállítását nem azén föláldozása oldja 
föl - a lét valóban nem lesz más, nem lesz több, nem [esz 
kevesebb, mint a megszólított. 

 
Figyeljünk a nagy varázslóra: Hermész Triszmegisztosz mondja: 
„láthatóbbak [megjelen őbbek] a rosszak, a jó viszont láthatatlan 
a láthatóknak [aphanesz toisz phaneroisz]; nincs se alakja, se 
típusa" (Corpus Hermeticum, IV, 9). Emlékezzünk: Aphrodité a 
matériában nem részesül ő  lényeg. A szexus, amely nem tekintet, 
tárgyként látható, tehát mondható: mindenfajta spirituális gondol-
kodás számára rossz a látható, mert a Rossz láthatóbb - a 
láthatóban, az eleven érzékiségben végbemen ő  Rossz hírbe hoz-
za a láthatót magát. A potencia látható, mert maga nem tekintet. 
Az aktus tekintet: láthatatlan. A szexus látható, Erósz láthatatlan. 
A nemi potenciáról beszél a kórtan, a nemi aktus pedig a törté-
net - a populáris regény - vége után következik: ha belevonják a 
cselekménybe (Hen ry  Miller), nem lehet része a happy endnek, 
ha róla szól a cselekmény (Histoire d'O), akkor óhatatlanul másról 
fog szólni. Az aktust nem látja földi szem. Az aktust az aktorok 
látják - csinálják! -, ha más nézi: beteg; nem azt látja. Ha (tegyük 
föl) áhítattal nézi, akkor sem látja, mert nem csinálja. Íme: a 
tekintet negatív meghatározása. 

 
„Vajon minden egyes léleknek van-é saját erósza, amely egyben 
lényeg és hiposztázis? Miért volna csak a hiánytalan  [hold]  lélek-
nek és a mindenség lelkének [hé tu pantosz] hlposztázis-erósza, 
miért ez az e гósz az a daimón, akirđl azt tartják, hogy elkísér 
valamennyiünket, s ez az erósza valamennyiünknek. O kelti föl 
természetes vágyainkat, s mindegyik [élek a természetéhez ha-
sonló erószt szerez, értékei és lényege szerinti erószt teremt. A 
hiánytalan léleknek hiánytalan az erósza, a rész szerintinek is 
megvan a magáé. Mert ahogyan az egyes lélek van a hiánytalan-
nal - amelytő[ nem különül el, s amely annyira magába öleli, 
hogy mindmegannyi: egy-, úgy van az egyes erdsz is a minden-
ség [prosz ton panta] erószával; az egyes az egyessel van 
együtt, a hiánytalan pedig a nagy Erósszal, a mindenségben 
minden mindenütt: ez az Erósz, aki egy, sokasodik, s a minden- 

ségben mindenütt mutatkozik, ahol csak akar, s olyan rész sze-
rinti szkémákba és jelentésekbe búvik, amin đkbe akar. Azt kell 
gondolnunk, hogy az univerzumban [en tó  hold]  sok, benne ma-
gában született Aphrodité van, mindegyikük Erósztól kísért dai-
món, az egyetemes Aphroditéból fakadnak, s ezek a rész szerin-
tiek, ki-ki a maga külön erószával, t őle is függenek, mert a lélek 
az e гósz anyja, Aphrodité a lélek, Erósz pedig a jóra hajló lélek 
aktusa. Erósz minden lelket a jóhoz vezet, de a magasabb ter-
mészetű  Erósz isten, aki a lelket örökre a jóval egyesíti, az elke-
vert léleké azonban daimón." (III, 5, 4: 1-25.) Mit mond Plóti-
nosz? Mindenkinek olyan erósza van, amilyet megérdemel. És 
Erósz minden lelket a jóhoz vezet. A sok Aphrodité démonikus: 
ezzel halkan sugallja, hogy a lélek (az e гósz anyja) démonikus. A 
démonikus emberi lelket a jóra vezeti Erósz, a daimón. Hogyan? 

 
A természetes vágyat (epithümia) Erósz kelti föl, a látomással teli 
szem. A.tekintet telített, a képpel, a vízióval azonos, a tekintet 
mint vágy nem irányul másra, ő  maga is más, đ  maga is -éppen 
telítettsége miatt-túl van, odaát. Ha az erótikus tekintet nem Iát 
mást, csak ha megteremti a mást, akkor nem kelthet vágyat más 
iránt, nem lobbanthat vágyra senkit semmi iránt, amit nem a 
szubjektivitás maga alkot szabad akaratából. „Azt tartják" -
mondja Plótinosz, hogy az e гósz-daimón elkísér valamennyiün-
ket. Azt tartják - ez csak vélekedés, doxa, nem biztos. De a doxa 
és a tan közötti különbség elt űnik akkor, amikor a különféle 
értékű  e гószokról beszél a filozófus. Az egy Erósz sokasodik, úgy 
jelenik meg, ahogy néki tetszik, a sok, immár nem az isteni-lélek-
Aphrodité, a démoni Aphroditék kíséretében ott a sok egyedi 
e гósz, tele van vélük a világ; az erótikus világ. Az erótikus világ-
nak Erósz az istene - ez a világ maga is látomás, maga is tekintet. 
Tekintet nélkül arra, hogy itt is hierarchia van, hogy csak néme-
lyik - jelesül éppen a princípium-adó, az isteni Erósz - egyesíti a 
lelket a jóval örökre, tehát visszavonhatatlanul és véglegesen, az 
bizonyos, hogy a jó éppen a szerelemben ölt testet. Erósz a jóra 
hajló lélek aktusa: az erótikusan megteremtett, a megsz ć lított lét 
eleve emfatikus - a platóni létezőbb, a jó, az erótikus tekintetben 
s a véle egylényeg ű  aktusban lesz több intenciónál, a jóra hajló 
lélek e hajlandóságát Erószban váltja meg potencialitásától. A 
szabadságnak Görögországban van eredménye, van aktusa, 
akaratom szabadsága, lelkem jóra-hajlandósága, szubjektjvitá-
som dua/fisban, látomásom Erószban érinthetetlen, mert az maga 
Erósz, aki energeia. A szabadságnak itt teste van. 

 
Egy szkeptikus olvasó kérdései. - Mirő l is beszél voltaképpen az 
író? Mi közöm Plótinosz eszel ős boldogságához? Hogyan ad 
számot ez a kommentár- és töredékgy űjtemény az áremelkedés-
rő l, a vadsztrájkokról, az intézmények szétrohadásáról, a hagyo-
mányok elhalásáról, a képzelet klimaxáról, a közép-kelet-európai 
nyelvek gyors kiüresedésérő l, a komputerizálódó önkény szeszé-
lyes rángásairól, az ízléstelenség és a mesterségesen gerjesztett 
unalom meg-megújuló rohamairól, a találékonyság, ötletesség, 
újítás, buzgalom, humor, szaktudás, m űveltség kedvetlen és kel-
letlen haldoklásáról, a kicsinyesség, kishit űség, közöny perzselő  
sivatagáról, a neurózissá poshadó meggyőződésekről, az udvari-
asság, az illem, a kacérság magasabbrend ű  alakváltozatainak 
lehetetlenülésérő l, a pátoszát vesztett szegénységről, a hájas, 
izzadó, vörös tarkókról, a monotonul, ostobán viccel ődő  srácokról 
a metró mozgólépcsőjén, az idétlen rágógumis csókolózókról, a 
csurranó-csöppenő  félpiszkos pénzecskékrő l - szóval az egész-
rő l? Mi köze a kozmikus Erósznak ahhoz, hogy szeretek baszni? 
Vagy pláne: ha már nincs is kedvem hová? Mi köze akár a tó 
hibátlan fölületéhez, a barokk piactér kissé báva der űjéhez, egy 
szám ízét megkeserítő  trochaikus sorhoz? Nem kérdezném, ha 
az író nem ragaszkodnék az elevenséghez - hozzám. Nem tör-
ténhet-é meg, hogy a szép görög mondatok mögé rejtett álnok 
vigasz csak elszomorít? Nem [ehet az, hogy Plótinosz boldogsá-' 
ga inkább csak leverő  és idegesítő?* 

 
De micsoda is a daimón és általában a daimónok természe-

te? [ ...] Nem felel mag a doxának, ha azt állítják, hogy Erósz 
maga az Ész alatti világ [koszmosz] és nem a világé, azaz nem 

` Diotima: „Akiket ugyanis te szállottál meg, óMás-Szerelme, azok el őször is szerel-
mesüket nem képzelik földöntúli lénynek, sem szebbnek, sem derekabbnak, mint 
amilyen valóban, hanem épp ez a te els ő  igazán isteni ajándékod, hogy szemei-
ket az igaz látására nyitod meg, és csodálhatjuk őt úgy, amint az istenek komolyan 
vagy játékból csodálatos és kiszámíthatatlanul változatos müvészettel megteremtették, 
emberi szemnek talán nem fogyatkozások nélkül, .de az igazság fényében minden 
költő i m űnél elbájolőbban. Azután az, aki így valóságos és nem képzelt szerelmesét 
egyszer megpillantotta, olyan jósággal telik el ő iránta s érte mindenki iránt a világon, 
hogy egy parányi maga-szerelme nélkül mindent, amije van, feláldoz neki, még saját 
magát is, azonban a szabadságából nem veszithet semmit, s őt ellenkezőleg, annál 
szabadabb ember lesz, mennél hatalmasabb a jósága, mert a jóság az igazság meg-
ismerésébő l sarjad, és ki a szabad, s őt a királyi ember, ha nem az egyedül, aki 
csalóka képmások helyett az igazságot látja?" (Pszeudo-Antiszthenész: Beszélgeté-
sek a szerelemről [szathónj. ford. Kerényi Károly, Sziget, Budapest, 1943, p. 31.) 



19. 
A logosz itt abba lép, ami nem ő  maga  —6  logosz. A logosz azt 
ismeri meg és mondja•ki, amire a vágy irányul, de mondja — tehát 
csak azt mondja, hogy a háromszög szögeinek összege 2R. 
Számára ez a háromszög: véletlen. Mivel mondja, mivel szerepe 
éppen a mondás, legein, a mindenki számára valót, a mindenki 
számára ésszel fölfoghatót, magát az intelligibilist, a ііoétikusat 
kell mondania, és csak azt mondhatja. A logosz határozott és 
határolt, az, ami a beszéd nélküli, beszéden inneni és beszéden 
túli közvetlenségben keletkezik, ami erótikus vagy az erótikus 
módjára démoni, azt önmagán kívülre veti. Ha a logosznak kell 
megfogalmaznia a vágyat, akkor az szükségképpen alantas lesz, 
mert kimondhatatlansága, bizonytalan logosz-nélkülisége a ho-
mályba szám űzi. Erósz logosz is — de ha a logosz tárgyként, 
külsőként kénytelen szemügyre venni a vágyat, akkor a vizsgáló-
kutató, szemlélő  alany tündöklő , tiszta és hatalmas energiájához 
képest a homály — a logoszon kívülre lép ő  logosz Kudarca — azt 
sugallja majd, hogy az, ami a homályban megbúvik, értéktelen. 
Holott csak az a tekintet értéktelen, amely tárgyként, általános-
ként sandít a vágyra, amelynek pedig éppen a kimondhatatlan-
sága jelzi, hogy nem lehet гб  ekként nézni. Az Erószra vetett 
nem-erótikus tekintet az értéktelen. Erósz hajítófát sem érne, ha 
nem volna logosz, ha a szerelem nem foglalná magában akár a 
diszku гzivitás szabadságát. De Erósznak semmi köze az elem-
zett, id est: gyanúba fogott, bizalmatlanul vizslatott vágyhoz; a 
vágy a szerelem levezetett, másodlagos aspektusa, ahogy a 
logosz is az. Ha a lélek eidosz, akkor aktusa —Erósz — noétikus, 
intelligibilis. És mi más a logosz? A látomással csordultig teli 
tekintet, az önmagában-beteltség a minta. A beteltség a betelt-
ség mintája. A potencia, ha valóban erótikus, vizionárius telitett-
ségében, hibátlanul intencionális, valamire-irányuló mivoltában 
csak akkor különbözik a — szerelmi — aktustól, amennyiben van 
idő . Amennyiben a szerelem történik, amennyiben a logosz csak-
ugyan lép, amennyiben az erótikus tekintet csakugyan önma- 248 

benne született, hiszen a világot boldog és önmagával beér ő  
[autarkosz] istenségnek mondják, míg Platón Erószt sz űkölködő  
férfiúhoz hasonlítja, aki nem is isten, meg be sem éri önmagával. 
De mivel a világ lélekbđl és testbő l való, s a világ lelke a világ 
Aphroditéja, szükségszerű , hogy Aphrodité Erósz legfőbb része 
legyen; mert ha a világ a saját lelkével azonos, ahogyan az 
ember: az ember lelke, akkor Erósz Aphrodité kellene hogy le-
gyen. Aztán meg miért volna ez a daimón maga a világ, és a 
többi daimón — akik nyilvánvalóan egylényeg űek vele — miért 
nem?" (III, 5, 5: 1; 5-17.)És tovább: „Azt mondjuk és úgy véljük, 
az istenek fajtája szenvedélyekt đ l mentes, a daimónoknak vi-
szont szenvedélyeket tulajdonítunk; örök lények ők, az isteneket 
követik, számunkra-valók, az istenek és a mifajtánk között élnek. 
Miért nem maradtak ők is szenvedélymentesek, miért kellett így 
alábocsátkoznia természetüknek? S meggondolandó az is, vajon 
nincsen egyáltalán daimón az intelligibilis régióban [en tó noétó], 
és csak a világban [en tp koszmó] volnának daimónok, s az isten 
az intelligibilis tartományra korlátozódnék, avagy 'itt is vannak 
istenek' [é eiszi entautha theoi], vagy isten volna a világ — ahogy 
mindközönségesen tartják—, a harmadik; s az égitestek a Holdig: 
vajon nem isten-é mindegyik? Helyesebb azt mondani, hogy 
nincsenek daimónok az intelligibilis tartományban, mert ha a dai-
món magánvaló [autodaimón], akkor isten ő ; az érzékelhetőben 
[en tó aiszthétó] a Holdig az istenek látható istenek, másodlagosak 
az intelligibilis istenek mögött és őket követik, tő lük függenek, s 
olyanok, mint a fényesség a csillagok körül. És a daimónok? 
Minden e világban élő  lélek formát [eidosz] teremt? És miért csak 
az e világban él őnek van [daimón-formája]? Mert tiszta lélek 
istent szül, s mert az ő  istenének neve Erósz." (III, 5, 6: 9-27.) És 
a kérdő  formájú válaszok sora: „Miért nem minden daimón erósz, 
és miért nem tiszta az anyagtól mindegyikük? Mert minden jót és 
szépet óhajtó lélek erószt szül. [ ...] De miért részesednek [a 
daimónok] az anyagból — és milyen anyagból? Bizony nem a testi 
anyagból, mert akkor érzékelhet ő  lények volnának. Ha t űz- vagy 
légnemű  testet öltenek is, természetüknek mindenekel őtt külön 
böznie kell ettől a testtől, hogy egyáltalán részesülhessen test-
ben, mert ami tiszta, nem egyesül közvetlenül és teljesen vala-
mely testtel... Némelyek keverednek testtel, mások nem, s ho-
gyan lenne ez így, ha nem volna oka a keveredésnek? S mi 
légyen ez azok? Föltételezhet ő , hogy intelligibilis anyag [hülé 
noété], s közvetítésével amaz egyesülhet a testek anyagával. 
[ ...] A logosz átmegy a logosz nélkülibe, ahol határozatlan a 
vágyakozás és homályló a hiposztázis, s olyat teremt, ami nem 
tökéletes és nem teljes, mert határtalan vágyból és teljes logosz-
ból születik. [Erósz] A tisztátalan logosz, határozatlan, esztelen 
és korláttalan [aoriszton kai alogon kai apeiron] vágyat tartalmaz; 
s ez addig be nem teljesedhet, amíg annak "ez a határozatlan 
természete van. Erósz függ a lélekt ő l, mert benne van a szül ő  
princípiuma [arkhé], de ő  egy önmagában megmaradni képtelen, 
a határozatlansággal egyesül ő  logosz keveréke ... Nem elégül-
het ki, mert ezt keverék nem teheti, mert egyedül csak az telhet 
be, akinek az önmagában való beteltség a természete; mindig 
hiányt szenved és vágyakozik; ha egy pillanatra kielégül, ezt nem 
tarja meg; fegyvertelen a hiánya miatt, de szerez magának a 
logosz természete folytán. [ ...] A te гnészetes szerelmek [eró-
tesz] természet szerint szépek; alacsonyabbrend ű  lélekben ki-
sebb az értéke és potenciája [dünamisz], a nemesebb lélekben 
nemesebb, de egyetemlegesen: lényeg; a természetellenes 
szenvedély nem lényeg és nem is lényegszer ű  hiposztázis .. . 
Általában úgy t űnik, hogy az igazi és természetes jók a határai 
között cselekvő  lélekhez tartoznak és lényegiek, azok viszont 
amelyek nem az ő  aktusából származnak, nem egyebek, mint 
szenvedélyek ... [ ...] Szerelmünk az egyszer űek iránt [tón hap-
lón hémin ho erósz] — mert ilyenek gondolataink [noészeisz]: ha 
a rész szerintit gondoljuk, az véletlen, mert ha valamely három-
szög [szögeinek összegét] két derékszögnek látjuk, ez azért van, 
mert egyszerően háromszög." (III, 5, 6: 27-30, 36-41, 43-46; 7: 
9-18, 21-25, 39-44, 46-49, 55-58.) Látható a küzdelem: a dai-
món, Erósz nem isten, mert nem lakozik a noétikus tartomány-
ban, de vannak látható istenek — az égitestek, a Hold (a Nap, úgy 
látszik, nem tartozik ide!) —, ám a daimónnak ahhoz, hogy betölt-
hesse funkcióit, csak noétikus anyagban szabad részesednie, 
csak levegő- vagy tűzteste lehet. Plótinosznak nem sikerül a sze-
relem démonikusságát megszüntetnie. Kizárólag a megismerést 
célzó gondolkodás analógiájával éri el — akár a maga számára 
is — saját okoskodását. Az idevágó, följebb kihagyott passzus így 
hangzik: „ ...A hamis gondolatoknak [noémaia] nincs közük a 
lényeghez, ám a valóban igazak, örökkévalók és jól határoltak 
egyszerre rendelkeznek megismeréssel, megismerttel és léte-
zéssel [to noein kai to noéton kai to email , akár csak egyszer űen 
a gondolkodásról van szó, akár az egyes megismertre, akár 
minden egyes formában lévő  észre vonatkozóról, s mindegyiknél 
tiszta megismerést és megismertet [niészin kai noéton] kell téte-
leznünk, minden más nélkül, egészen egyszeníen." (III, 5, 7: 49-
55.) Az egyszerű , a nem-összetett a szerelem és gondolkodás 
telosza: maguk az intelligibiliák, ta noéta tartalma, sőt: az intelligi-
biliákat éppen az alkotja meg, hogy voltaképpeni szerelem és 
voltaképpeni megismerő  gondolat egyszer ű  evidenciáinak kell 
szubsztrátumot szolgáltatniuk. Visszautasíttatik „a harmadik", a 

világ mint isten. A szeret őben benne van a legtisztább és leg-
egyszerűbb; tiszta lélek istent szül, mégpedig Erószt, aki a jóra 
hajló lélek aktusa. Az Erósszal teli egyes lélek fölismerhet ő , 
amennyiben lélek, s ez a fölismerés véletlen, mert csak annyiban 
mehet végbe, amennyiben van egyszerűen — haplósz — lélek, 
amennyiben az egyes háromszög annak alesete, hogy fönnáll a 
meghatározás: 2R. A logosz egyesülése a határozatlan, esztelen 
és korláttalan vággyal, a logosztalan logosz viszont nem tiszta és 
nem egyszerű . A hierarchia — ahol a leírás hangja kibicsaklik, ha 
a világ bajáról, és fölujjong, ha az égr ől beszél — a világról szól: 
ismer világon kívülit. A jó a világ fölött, a világon kívül van — ez a 
kép igaz lehet, de nehéz összeegyeztetni a világban tapasztalt 
jóról izgatottan, fölkavartan, meghatottan dadogó beszámolóval. 
Plótinosz pedig ezt próbálja. A logosz alogosz szenvedése-szen-
vedélye, kielégítetlensége, kínzó hiánya és sóvárgása, a noétikus 
anyag, a démoni matéria kett őssége végérvényesnek t űnik, hi-
szen csak az lehet elégült, akinek az önmagával való beteltség a 
természete — de az egyszerűek szerelme, a nem rész szerinti 
nem a világon kívülre esik, csak széttöri a világot mint az egyszer ű  
fönnállásának aleset-summáját; Erósz a látománnyal teli szem, 
ahol nincs gondolat és gondolt, benne a noétikus egy, és ebben 
a szemben a léttel fölruházó egyszerű -elemi evidencia szükség-
képpen azonos a maga egyes eseteivel, amelyek többé nem 
véletlenek. Itt az intelligibilis szféra és a kozmosz nem egyszer ű  
keverék, nem vegyíthetetlen elvek vegyüléke, csupán a kettős-
ség kimondhatatlanságában egyesül. A logosz alogosz Erósz 
számára csak a nem-erótikus összefoglaló neve, hiába látszik 
épp az ő  nevének: ha a „háromszög" egyes eseteinek fölfogása 
véletlen, a megismerés, a megismert és az emfázis (a lényeg) 
csak az egyszer űben van együttesen jelen, akkor ez baj minden 
tekintet számára, amely nem azonos víziójával, tehát minden 
tekintet számára, amely nem erótikus. De az, hogy ez látszhat 
ellentmondásos keveréknek, hogy a sóvárgás a kielégítetlenség 
szinonimája, az azt mutatja, hogy van, lehetséges nem-erótikus 
tekintet. Plótinosz számot vet ezzel a tekintettel, ütközteti spiritu-
ális-erótikus eksztázisát a világgal, amelyben a logosz és a lo-
gosz nélküli sóvárgás idegenként találkozik és boldogtalanul van 
együtt. Erósz vágyból és logoszból lett, de a jóra hajló lélek 
aktusaként (itt a lélek a logoszba lép) és a logosz nélkülibe lép ő  
logosz tetteként: ez egyazon lépés. Persze a világ az a hely, ahol 
az alsó és fölső , noétikus és szómatikus találkozása konfliktus. 
Erósz számára a különbség illúzió, mert másra hajló vágya 
ugyanaz, mint amiből született. A nélkülöző , mezítlábas Erósz 
nem látja magát: csak az boldogtalan, aki láthatja őt így, mert 
szeme és látomása nem erótikusan egy. A rejtély csupán az, 
hogy miként lehetségesek nem-erótikus erószok. Mindenkinek 
van erósza, a leginkább nemtelennek is, annak is, aki látja a 
nélkülöző , hiányt szenvedő  Erószt, Porosz és Penia fiát, aki 
ezáltal létrehozza és megtestesíti a hierarchiát, a keveredést, a 
szerelem démonikusságát. Mi történik, ha csakugyan szembenáll 
a teljes logosz a határozatlan, logosz nélküli, korláttalan vággyal? 



20. 
Mi történik azokkal, akik néma hatalomnak tudják a vágyat és 
bensőségüktő l, magukkal való meghittségüktől idegen hatalom-
nak a logoszt? Azokkal, akik meglétük hiábavaló metaforájának 
érzik a szűkölködő  Erószt és távoli, „elvont" képzelemnek a 
vizionárius tekintetet? Hát semmi különös, csak Marquis de Sade 
mennydörgő  igazsága teljesül be rajtuk: minél inkább tárgyam a 
másik, annál kevésbé vagyok tárgy magam. Vagy a Nagy Kophta 
bölcsessége: „üll ő  légy vagy kalapács!" Ne legyen félreértés: ez 
igazság és bölcsesség. De kiváltképpen nem-erótikus igazság és 
bölcsesség, mert más igazság ez a nyertes és a vesztes, a 
győztes és a legy őzött, a csábító és a megejtett, a csaló és a be-
csapott, a szabálytenemt đ  és az engedelmesked ő  számára. Ki-
váltképpen antifilozofikus igazság és bölcsesség ez, mert még a 
vizsgálódás megkezdése előtt kettéosztja a gondolkodókat és 
elmélkedőket: ez a fölosztás teremti egyik és másik kaszt igaz-
ságát, nem pedig az igazság a kasztokat. Igen mélyenszántó 
a különben silány Leopold von Sacher-Masoch lovag epikai fogá-
sa a Venus im Pelzben: a helyzet azután indul be, hogy Severin 
ráveszi, erőszakosan meggyőzi Wanda von Dunajewet arról, 
hogy ko гbácsolnja kell őt; akár „ellenállhatatlan bels ő  kényszer", 
akár szabad döntés vezette erre Severint (vagyis: akár beteg 
volt, akár erkölcstelen), minden egyéb csak ebb ő l következik, a 
szeretkezések, a lakáj-travesztia, a Wanda „férfias" szeret ője 
iránti homoszexuális rajongás, a giccs és a fetrengés, a személyi 
iratok meg a pénz átruházása és a „szerz ődés": mindmegannyi 
a konvencionális házasság puszta megfordítása, ami éppen ezért 
nem az erkölcsöt sérti (mint a Marquis), hanem a pszichikai 
normalitás szakácskönyveit, hisz különben csak tükörképe a pat-
ria potestasnak és a 19. századi jogszokásnak. Severin és Wan-
da von Dunajew (ráadásul: a „férfias" germán és a „n ő ies" 
szláv!) megegyezik abban, hogy milyén különböző  életigazságai 
lesznek, világosan kitűnik, hogy az univerzalitás (az egyetemes 
kiterjeszthetőség) normáiról lemondó, leköszön ő  igazság szerep, 
álorca — akkor is az, ha nem maguk a szereplik döntöttek így, ha 
csak belenyugodtak a számukra — mások által, más szubjektu-
mok által —megállapított játékszabályokba. A mások igazsága 
iránti türelem csakis akkor indokolt, ha tisztelet, értetlenség, ké-
tely és szerénység diktálja, és csak akkor fogadható el, ha a 
mások és a magam igazsága közötti különbség nem a magam 
(vagy a mások) egyoldalú el őnyét szolgáló konstrukció, továbbá 
akkor, ha köztem és ama mások között a távolság jelentékeny. 
Ha eléggé közel vagyunk egymáshoz, akkor igazságunk kutatá-
sának közösnek kell lennie, a különbség nem lehet eleve eldön-
tött: az igazságnak nem lehetünk sem tulajdonosai, sem gond-
viselő i. Es csak akkor fogunk érvelni egymás meggy őzése vé-
gett, ha közös igazságra törekszünk. Ha el ő re kijelölt szerepekre 
s előre megszabott logikájukra támaszkodunk, akkor a gondola-
tok és az argumentumok egybekapcsolódása — a dialógus —
értelmetlen és lehetetlen. Ha vannak megszabott férfi és n ő i 
szerepek például, akkor nincs dialógus — és nincs Erósz. Akkor 
csak történet van, amelyet a palestrinai zengzetekkel kárpótolt 
krónikás eunuch (a pszichiáter, a regényíró) jegyezhet föl, „a 
nevető  harmadik", aki a maszkákat a megkívánt történetmeta-
fizikai és társadalmi quadrille-ba rendezi, a hamisságról szerzett' 
kesernyés tapasztalatai arányában és mértékében. A dolgot csak 
az bonyolítja, hogy a kasztok (nemek) külön igazságainak egy-
idejű  fönnállása ugyan maga a hamisság — mint az igazság 
kikutatásának és megvitatásának útjába torlaszolt akadály —, de 
a fönnállás maga lehetővé teszi a leírást, amely ugyan a külön-
féle kasztok minden egyes tagja számára kétértelm ű  és ambi-
valens (mert egyszerre a kaszt tagja és hipotetikusan eszes 
lény), de mindenki számára az, a megfelel ő  fordított szimmet-
riákkal. Ebben az ambivalenciában mindenki számára érthet ő  is, 
és a megértésre ekként szakképesített, hivatásszer ű  fölöttes én 
és szabadalmazott eunuch-nyelve mintegy a közös igazság ör-
vendetes pótlékának t űnik, holott lényegét tekintve csak annak az 
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ga, csakugyan hiposztatikus beteljesültség: és így megsz űnik 
a dünamisz és energia rangkülönbsége, potencia és aktus a 
szerelem történetének ismételhet ő  és fölcserélhető  epikai, mí-
toszi pillanata, nem két pólus, nem képzelgés és valóságszí-
vós, hazúg ellentéte. Ha lélek lelket, ember embert választ, és a 
választás szabad, nem a hiányból, hanem Erószból, a hiposztati-
kusan betelt vágyból ered, az a mintája, a telített tekintet, akkor a 
lehetőség, a potencia nemcsak a hiány és a készség kombinácj-
ója, hanem valaminek, azaz aktusának a lehet ősége, amelynek 
alanyait eggyé látja az Erósz-tekintet, és egyszer űen nincs tárgy, 
amit a logosz kivülrő l szemlélhetne. Erósz nem-erótikus szemlé-
lete csak annak a ténye, hogy eltagadják a szabadságot. De 
ezzel megtagadták a logoszt. A logoszt is. Az erótikus kozmosz 
csak szubjektivitásból és szabad döntésb ő l áll. Mi légyen hát 
azokkal, akik nemcsak úgy hiszik, de azt is élik át (ezért!), hogy 
potencia és aktus itt csak valamely szubsztancia tulajdonsága, 
valamely szubsztanciáé, amely tárgyként kínálja föl magát a sza-
vakra törekvő  szemléletnek? 

nincs egyenlőség, nincs szabadság és — no persze! — nincs 
testvériség. Persze ez az ismétlés nélkülözhetetlen és vonzó. A 
különbségek, a tudatok ütközése, a hagyományok, ösztönök, rög-
eszmék, háborúk, konjunktúrák és stagflácjók örvénylése, az em-
beri lélek alakváltozásai az ideától a gleccsermorénáig, a jég 
törte kavicszúzalékig, az erótikamentes gyalázat elb űvölő  törté-
netkéi a leírásban a föln őtt, illúziótlan, kiábrándult, fölülemelke-
dett öntudatosság bizonyítékaivá lényegülnek át. Jobb híján csak-
ugyan ezeket a beszélyeket kell olvasnunk. És h őstettként kell 
csodálnunk ezt a kasztrációt: az erótika nélküli Helyzet enótika-
mentes leírását. De nincs herélt igazság: ez — mint annyiszor 
kimondták — csak a hiány kimondása, helyettesít ő  gesztus. E 
sorok írója nem pályázik a laudator temporis acti címére, nem. 
De a Helyzetet illető  panasz és a panaszban rejli sovány vigasz 
elkopott az ismétlésben; felejtünk. Nyilvánvaló, hogy totalitárius 
diktatúrákról nem lehet megírni A hiúság vásárát: a hiúság (nyil-
vánosság híján) céltalan, és a vásár sem a régi, már az a kevés, 
ami megmaradt. Az ok egyszer ű  és a Helyzetben rejlik: a pszichi-
átriai, etnológiai stb. leírás ún. igazsága a kaszt-axiómák olyas 
elrendezése, hogy az amúgy is m űködő  m űködjék, akkor is, ha 
kritika: mert az axiómáknak el őször is magyarázatot kell nyújtani-
uk arra, hogy miként m űködik a működő  — ha nem így volna, 
tévedésre gyanakodnánk. Így hát a kritika azt mondja: nem jól 
van, ami van, arra pedig nem gondol, hogy esetleg nincs valami 
vagy nincs úgy. A szeparáció igazságai a maguk redukálhatatlan 
sajátszerűségükben megkövülnek: a macho, a hercig kis feleség, 
a fetisiszta, az erotomániás életaxiómái tünetek — az álságos 
tolerancia óta nem is különféle dolgok tünetei (a fogalomrealiz-
mus emez önmegtagadása hallatlanul meger ősítette őt!). Ha élet-
vitelek megítélhetetlenekké válnak a „ki-ki tegyen, amit tetszik" 
elv álnok kiforgatásával — hiszen egyes életformák él őinek a saját 
életformájuk ritkán tetszik —, akkor a leírás puszta parataxis lesz, 
semmi köze a voltaképpeni beszédhez. Csak újabb — semleges, 
aszexuális — gondolati tárgy annyi más szimbólum között. Mon-
dani sem kell, hogy a legrosszabb az, ha még ezt a leírást is 
cenzúrázzák és valamelyik kaszt-igazságot adják parancsba, je-
lesül mindig a fallokrata, macho, male chauvinist pig igazságát. 
Ez az igazi: n ő  ne tegye a lábát kocsmába, hordjon csadort, 
messék ki a klitorjszát, kölykezzék, kurvai és anyai min őségben 
szolgálja a nemzeti hadsereget, legyen h ű  hitves és tárja szét a 
combját minden honfinak. Az, hogy ezt korbáccsal és a pénisz-
nek Isten kardjává stilizálásával kell kikényszeríteni, két dolgot 
mutat meg: az egyik az, hogy ez a kasztok külön igazának igazi 
alakja, az igazság általánosíthatóságáról való lemondás követ-
kezménye —még ha ez a lemondás ősibb is, mint az, amirő l le-
mond —, a másik pedig: látható, miért logosz Erósz. 

21. 
Et perdre dans le vent les idées sans saveur 
Les rires comprimés 
Les yeux aux feux baissés 
Les sentiments nudes 
Enfin tous les atouts de ces mauvais visages` 

Pendant le frottement féroce coeur á coeur 
Si le couteau cruel descendait sans retard 
Si la main s'appliquait sun la plaie mal rouverte 
Et toutes ces rigueurs lentes et bien t гempées 
A travers les paquets des idées compromises 

La flamme du révei) crépite dans la suit 
La гбvélation sourde oú tout se décide 
A travers les remords que le temps ma données 
Le plomb des souvenirs 
L'or de ('incertitude 

(Pierre Reverdy: Grand caractére — a 
„Ferraille" ciklusból)* 

22. 
A leíráson és a leíráson keresztül „nevet ő  harmadik" herélt és 
miskároló; de a logosz potens. A kasztok igazságait, az egyes 
emberek igazságait, a pillanatok igazságait, az igazságok emblé-
májaként áthevülő  és átszellemülő  képeit az autentikusság tüné-
keny pontjainak — postaládákat, gardéniákat, csikkel borított busz- 

Goethe 
És szétszórni a szélben ami ízetlen 

gondolat / Lepréselt nevetés 

# Lesütött fény ű  szem / Érzést ami brutális / S végül mind e rossz arcok aduit // 
Amíg ádázul súrlódik a szív a szívhöz / Ha az irgalmatlan kés pontosan lesújt / Ha a 
kéz a föltépett sebre rásimul / s mindez a lassú és eláztatott szigor / A kompromittált 
gondolat csomagolásán átüt // Az ébredés lángja hunyorog az éjben / A sötét meg-
világosodás hol minden eld ő l / A bűntudaton időm ajándékán keresztül /Emlékek ólma 
/ Aranya a bizonytalanságnak. 



megállókat, lépcsőket, vitorlavásznat, üveggyöngyöt, kést, isme-
retlenek gyanútlan arcát, kutyaugatást, vagonajtó-kilincset, jelen 
volt személyek érdektelen szavait — a logosz köti össze azáltal, 
hogy beszédbe kezdenek körében. Az autentikus pillanat moná-
sza nem törik szét, ha igazát érvényesítik. Csak akkor, ha sza-
bállyá, elő írássá, algoritmussá változtatják. Ami abszurdum. Kom-
munikálhatatlan, pontszer ű  történést nem lehet szabállyá verbali-
zálni, az autentikusság parancsa antierótikus. Szabály csak az 
lehet, ami nem monadikus: a tiszta gyakorlati ész szabálya. Itt 
egyetemleges kritika sem lehetséges, nincs elméleti tétel, erköl-
csi törvény vagy a szép analitikája. Erósz hontalan. A logosz 
egyetlen tartományához sem tartozik; maga is logosz. Mértéke a 
külön igazságoknak, amelyeknek — szemben véle — van referen-
ciájuk és bizonyíthatók. Mindezeket a külön igazságokat a distan-
cia hozza létre; ez az, ami az erótikában nincs, csak az önazonos 
távolsága önmagától. A szerelmes tekintet szerelmes tekintetet 
Iát, ha távolodik, hogy láthasson és közeledhessék, önmagát látja 
(majd önmagához közeledik), aminek az a szigorú föltétele, hogy 
ne tükörbe nézzen. Az erótikus tekintetben két lélek azonos tá-
volsága rejlik —önnön magától. Ebb đl a távolságból (origo: az 
együttlét) látszik a két lélek, külön-külön; a látvány szuverenitása 
biztosítéka az eksztatikus unió valódiságának. 

 
Erósznak van igazsága, de nem tranzitív. 

 
„Im-igyen hát semmi nincz, amit e ő  keressen és az Sovárgás 
ugyan-úgy megyen: mert az sovárgás az keres ő  akarásnak Figu-
raya, az Wr szemének példaya, az örökké-való Szemnek thwkö-
re, 's im-igyen Wrnak neveztetic." (Jacob Boehme: Viertzig Fra-
gen von der Seelen, I, 42, Sámtl. Schr. IV, 21730.) Itt a tekintet-
Erósz már magát a teológiát alkotja meg, s mint látni fogjuk, a 
mindenséget. „Ez a thwkör fundámentom, kezdet & vég nélkuel-
való, &még-is vagion örökké-való kezdettie & végezete, 's az 
kutfeye ennec hogi az mélysség szine kék, seteeth és twzess. Ez 
az czillagoknak és az elementumoknak kut-feye, mert az Firma-
mentum a' másik Thwkör, & amabbol születéti ez. Mert minden 
dologban Hármas Kin [Quail vagion, 's eghic az masicnac thwkö-
re, fogantatása és kut-feye, ki-vevés nélkwl, 's minden az hár-
mas numerus essentiaya szerént vagion. Im-igyen az thwkör az 
mélysségben П  vagion, ahól-is az Kin maga-magát onnan béwwlóel 
nézdeli, ez is Figuraya és Kép-Mása a' Kinnak, és ez a' Kin 
eloett jár, és nem tészenn avagi szwl semmit-se, mert e ő  az kin 
szűz leánia, az-kiben az Vihar keserwseghe magát véghetetlen 
nagy számban láttia, és benne meg-nittia czudayit ... (Boehme: 
op. cit., I, 53-54.) És az I. kérdés függelékében: „Az lélek 
megesth szem az örökké-való melisegbenn [Ungrund]: Példaya 
az örökké-Valosaghnac; Figura és Kép-más az els ő  Princípium 
szerént és az Wr az Atya szerént, Personaya és az örökké-való 
Natura szerént." (Des umgewandte Auge, in: Boehme, eider 
loco, §i.) A lélek „twz, amely az ö гöcke-valosaghban fekszic és 
fú, ahol megesth az örökkevaló Natura Jelenési az örökké-valo-
ság óta állanac, 's egyeduel az Wr bölczeségeben, az isteni 
Magiaban az öröcke-valoságban mint Figurac és kép-massoc 
ismerszenec-meg mi-voltuc hiyán. Ez a' mi-volt nem vala sub-
stantialis hanem-ha essentialis: és in principio az viharban is-
mertéi-meg ahonnan minden twz is kifollyt; és ennec árnyéka 
örökkoen az Wr eroessen áhittó akaratában mint figuralis kép-
más figurái ..." (ibidem, §§ 2-3.) S a dolog merituma: „Az-mi 
tisztan az lelket egyedül illeti, in Centro, az essentialis twz az 
örökké-valóság Szemében. Aztán ugianvalost áhittó ez az Szem 
mint nevezetesenn az Wr boelczeségénec figuraya es képe: és 
áhittásában, imaginatioyában áll-meg az kép-más mert a Fiat 
verbum megragadta vala, hogi Istennec boelczesége szerént len-
ne figura és kép-más, az-ki Istennel az Wrral lakozic, az-kiben az 
Wr az oe Szt. Lelkeuel maga-magát ki-nylvanittaná ahogian ez 
örökkévaló Tanáczábann ez mindig-is vólt. Annak-okaértt föl-lan-
gol az Wr maiestassa a kép-másbann, az essentialis twzben, 
hahogy az essentialis twz az oe igenn-erős meg-kivánását bé-
vezetné az maiestasba: ahol ezzel ellenkezvén nem-tenné, ott az 
kép-más faragatlan lészenn, és az tinctura hamis; uy-fönt az 
kép-más az tincturában állana, 's az tincturában kut-feye az 
világosság vólna, nem-pedig az twz Kinya; ugyanilyen módon az 
Wr szive avagi Szava originalis állapattyát az világosságból, mai-
estasát-pedig az Atya twz-tincturayaból venné: avagi az léleknec 
kép-mását is." (ibidem §§ 12-13.) 

 
Címváltozat: Potentia & actus, avagy hogyan metszette le Guilel-
mus Occam beretvája Abaelardus mester férfiasságának virá-
gát. 

 
Az akarat és a szem Boehménél találkozik: nála csak erótikus 
tudat és erótikus lélek van. De hol van Jacob Boehme? Hol van 
az erótikus tekintet? Ki látja? Hol van az esszenciális t űz? A 
világot teremtő  sóvárgás, az akart és meglév ő  beteljesülés világa 
hol van? Minek közepette? 

 
A végére értünk.* „A mít ĐSzоК , ha valóban azok —írja Plótinosz 
—, külön kell hogy válasszák az időket abban, amit mesélnek, és 
meg kell hogy különböztessék a sok létez őt a hasonló létezőktő l, 
amelyeket csak sorrendjük vagy dünamiszuk választ el egymás-
tól..." (III, 5, 9: 24-26.) Az erótikus traktátusban Erósz min-
denható: az erótikus tekintet csak magához hasonlót láthat. Erósz 
nem szeretheti anem-erótikusat: nem látja anem-erótikusat. 
(„Amours continuez la roude / la chasse du mauvais accueil / Au 
plus triste retour du monde” — fütyörészi Reverdy.) A beteljesült 
nem látja a sz űkölködđt. És mégis: maga is sz űkölködő , valami 
meghatározottnak, valaminek a hiányát jelenti, és ennek a hiány-
nak is a beteljesülés az el đképe. Egyszerűen — a jó hiányát 
jelenti. A tiszta intenció ez, szabad döntés valami mellett, amit 
nem kell jelenlévőként az affinnált létbe rögzíteni, mert akkor 
magva, az affirmáció ismételt és ismételhető  gesztusa válnék 
értelmetlenné. Az erótikus tekintet jelentheti a jó hiányát mint a 
jóra irányuló tiszta intenció aktusát; de Erósz hiánya ilyeténkép-
pen az összes szükséges terminus hiányát jelenti — nem lehet 
intencionálisi a jót akaró szubjektumot is a maga elvont jót-akará-
sával együtt, mert akkor zártként és meghatározottként vennénk 
szemügyre azt a szubjektumot, intenciójával mint tárggyal együtt, 
erótikus aktusait csak elvont potenciaként érten ők meg... Erósz 
puszta hiányának állítása és átélése gondolati vétség, amit be-
tegséggel, ürességgel, pusztasággal, a vonatkozás nélküli imma-
nens létezés sívó homokjával fizetünk meg. Erósz azért nem látja 
az Erósz nélküli világot, mert az nics. Nincs, mert nem lehet néz-
ni. Mert nem lehet látni. Ez a pokol. Erósz nem szereti az Erósz 
nélküli világot, vízióval teli szemében nem ez van: ott a jó van. Ez 
a jó pedig: Erósz. Az esszenciális t űz az örökkévalóság szemé-
ben. A lélek szem az örökkévaló Ungrundban. A szem óhaja és 
képzelete, a sóvárgó akarat a képmást létrehozó Legyen. Létet —
azaz láthatóságot — csak ez a Legyen ad. Egyszer ű : nem akarni 
semmit, ami engem nem akar. (Ha tekintet nélkül intenciójára és 
azzal mint tárggyal együtt kívánok valakit, akkor valóban meg-
teremtettem az objektivitást, valóban sikerült tárgyi érvényt és 
általánosságot szereznem a megkívánt szubjektumnak és vá-
gyamnak [mint ahogy általában is az objektivitás az er őszak 
rejtjele, la propriété c'est le vol], mivel az intenciójával egyetem-
ben általános potenciának tekintett szubjektum némává lesz és 
csak azén beszédemre lesz utalva, ám úgy csak róla beszél-
hetek, hozzá nem — ami a megismerd logosz szokott lárvája. 
„Beszélj, hogy lássalak!" Ez az erótikus gondolkodás axiómája. 
Ez a filozófia nem ismer tárgyat.) Azt mondja végezetül Plótinosz: 
Erósz „Porosztól és Peniától született, mint mondják, a hiány és 
a vágy találkozott telkében a logoszok emlékével és kiváltotta 
benne a jóra irányuló aktust [tén energeian tén prosz to agathon], 
ami az erósz maga. Anyja Penia, mert mindig a vágy teszi kívá-
natossá. Penia az anyag, mert az anyag hiányt szenved minden-
ben s mert határozatlan a jó megkívánásában — és nincsen forma 
[morphé], sem pedig logosz ennek vágyában —, ez anyagszer űvé 
teszi a vágyakozót, amennyiben vágyakozik. Az alak [eidosz] 
csak magára vonatkozik s ezért magában megmaradó. [ ...] 

Erósz anyagi, a lélekbđl lett daimón, amennyiben a lélek nélkülö-
zi a jót és vágyik rá." (III, 5, 9: 45-57.) Némák volnánk, ha Erósz 
maga volna a jó. Ha pedig Erószt akarnánk — azt, aki maga a 
szeretet —, nem pedig Erósszal a jót, akkor hiánytalan volna a 
pokol és végtelen a distancia. Ha ki belezuhan ebbe, elt űnik sze-
münk elő l: mert megvakul. Lehet-é beszélnünk ahhoz, aki nem 
válaszol? Hiszen őt nem látjuk. Hiányának ú toposza elcsábít: 
jóra való hajlandóságunkból erőszakot gyárt. Aki vak és láthatat-
lan annak erőszak a jóra való aktus, s ez kett ősen affirmálja 
tárgyi, tehát nemlétező  voltát: nem lehet helyette a jót akami, s 
intenciója, beszéde, felénk való aktusa nélkül đt magát sem. A 
Szeretet erőszaka gonosz. A szeretet nem formája a szeretett 
személy anyagának. A logosznak meg kell állnia a beszéd hatá-
rán. Ahonnan nem érkezik válasz, ott nincs semmi. A néma 
tárgy: nincs. Az erótikus logosz kényszere elpusztítja Erószt, és 
nem marad más, csak az, amit olyan jól ismerünk, a magában 
lélegző , üres princípium. 

= з  к  9=г7 250 



antonin 
artaud 

a 
vérsugár 

AZ IFJÚ: Szeretlek és minden szép. 
A LEÁNY: (erősödő  remegéssel a hangjában): Szeretsz és minden szép. 
AZ IFJÚ: (halkabban): Szeretlek és minden szép. 
A LEÁNY: (még halkabban): Szeretsz és minden szép. 
AZ IFJÚ: (otthagyja hirtelen): Szeretlek. 

(Csönd) 
Állj ide elém. 

A LEÁNY (megáll előtte): Íme itt vagyok. 
AZ IFJÚ (izgatott éles hangon): Szeretlen, nagy vagyok, tiszta vagyok, tele vagyok, sű rű  vagyok. 
A LEÁNY (ugyanaz az éles hang): Szeretjük egymást. 
AZ IFJÚ: Erősek vagyunk. Ah, de jól van megalkotva a világ. (Csönd. Mintha egy hatalmas kerék 

zúgását hallani, mely szelet kavar. Orkán választja szét őket. 
Ebben a pillanatban két égitestet látni, összeütköznek és élő  hús zuhog alá, lábastól, kezestől, 
hajfürtöstől, álarcok, oszlopcsarnokok, templomok, lombikok zuhannak egyre lassabban, mintha 
légüres térben, aztán három skorpió egyik a másik után, végül egy zöldbéka és egy skarabe-
usz, amely kétségbeejtő  lassúsággal ereszkedik le, okádnivaló lassúsággal.) 

AZ IFJU (torkaszakadtából kiabál): Megőrült az ég. 
(Nézi az eget.) 
Fussunk ki! 
(Maga előtt löki a leányt. 
És bejön egy Középkori Lovag, hatalmas fegyverzetben, utána egy Szoptatós Dajka, aki két 
kezét mellére szorítja és fújtat túlságosan megdagadt emlői miatt.) 

A LOVAG: Engedd e i  a csöcseidet. Add a papírjaimat. 
A DAJKA (éles sikolyok): Ah! Ah! Ah! 
A LOVAG: Nofene, mi lelt? 
A DAJKA: O tt  a leányunk, vele. 
A LOVAG: Ott  nincs leányka, pofa be! 
A DAJKA: Csókolóznak ha mondom. 
A LOVAG: Mit akarsz hát, bánom is én ha csókolóznak. 
A DAJKA: Vérfertőzés. 
A LOVAG: Nagyasszony. 
A DAJKA (kezeit zsebre vágja, zsebei pont akkorák, mint emlői): Fenntartó. 

(Odadobja a lovagnak a papirokat.) 
A LOVAG: Hagyj ennem. 

(A dajka eltűnik. 
Akkor a lovag feláll, és mindegyik papírból egy hatalmas szelei szalonnát húz ki. 
Hirtelen köhögni kezd, fulladozik.) 

A LOVAG (tele szájjal): Mmm. Mmm. Mutasd a csöcseidet. Mutasd a csöcseidet. Hova ment? 
(Kifut. 
Visszajön az ifjú) 

AZ IFJÚ: Láttam, tudtam, megértettem. Itt a köztér, a pap, a tanácsos, a négy évszak, a templom 
küszöbe, a bordélylámpa, az igazságszolgáltatás mérlegei. Nem bírom tovább! (Egy pap, egy 
cipész, egy pocakos, egy bíró, egy makrélásnő, egy zöldségárus, árnyakként lépnek a színre) 

AZ IFJU: Elveszítettem őt, adjátok vissza. 
MIND (különböző  hangokon): Kit? Kit? Kit? Kit? 
AZ IFJÚ: A feleségemet. 
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AZ IFJÚ: Csaló! Talán a tied?! 
A POCAKOS (homlokát dörzsölve): Ez lehet hogy igaz. 

(Kifut. 
A pap kiválik a csoportból és átöleli az ifjú nyakát.) 

A PAP (mint gyónáskor): Testének melyik részére utal leggyakrabban? 
AZ IFJU: Istenre. 

(A pap a választól elbizonytalanodva azonnal svájci akcentust vesz fel.) 
A PAP (svájci akcentussal): De ez már nem fontos. Mi nem vagyunk ezen a véleményen. Ezt a t űz-

hányóktól, a földrengésekt ő l kell követelni. Mi többiek jóllakunk a gyónásbeli kicsiny emberi tisz-
tátlanságokkal. És íme, ez minden, ez az élet. 

AZ IFJÚ (nagyon meglepetten): Ah, íme, ez az élet! 
A PAP (folyton svájcias kiejtéssel): Hát persze. 

(Ebben a pillanatban egycsapásra éjszaka lesz a színpadon. A föld remeg. Dörög veszettül, 
széltében-hosszában villámlik és a villámok cikázásakor látható, ahogyan a szereplők futásnak 
erednek, egymásba botlanak, földre esnek, újra fölkelnek, bolond módra rohannak. 
Egy adott pillanatban hatalmas kéz ragadja meg a makrélásnő  haját, aki meggyullad és szem-
mel láthatóan vastagodik.) 

GIGÁSZI HANG: Kutya, nézd a tested! 
(A makrélásnő  teste teljesen meztelen és visszataszító az üvegszerűen áttetszővé vált szoknya 
és fűző  alatt. 

A MAKRÉLÁSN : Engedj, Istenem. 
(Beleharap Isten öklébe. Hatalmas vérsugár önti el a színpadot, és az előbbieknél erősebb 
villám fényénél a papot látni, aki keresztet vet. 
Mikor újra kivilágosodik, minden szereplő  halott a hullák szerteszét hevernek. Csak az ifjú és 
a makrélásnő  falják egymást szemükkel. Utána a makré/ás{ б  az ifjú karjaiba hull.) 

A MAKRÉLÁSNŐ  (sóhajtva, mintegy végs ő  szerelmi összerándulásban): Mesélje el, hogyan ér-
kezett. 
(Az ifjú tenyerébe rejti arcát. 
A dajka visszatér, hóna alatt hozva a leányt, mint valami csomagot. A fiatal leány halott. A dajka 
elereszti és az, amikor leesik, összelapul, mint egy lepény. 
A dajkának már nincsenek mellei. Mellkasa teljesen lapos. Ebben a pillanatban felbukkan a lo-
vag, aki a dajkára veti magái és erőteljesen megrázza.) 

A LOVAG (szörnyű  hangon): Hova tetted? Add a kajám. 
A DAJKA (frissen): Íme. 

(Felemeli a ruháját. 
Az ifjú el akar szaladni, de megmered mint egy bábú.) 

AZ IFJÚ (mintha a levegőben lógna, hasbeszélő-hangon): Ne bántsd anyukát. 
A LOVAG: Átkozott banya. 

(Elleplezi az arcát a borzalomtól. 
Ekkor skorpiók tömege bukkan elő  a dajka szoknyája alól és hemzsegni kezdenek nemi szervé-
ben, amely megduzzad, széthasad, áttetszővé válik, úgy fénylik, mint egy nap. Az ifjú és a mak-
rélásnő  eltűnnek, mintha meglékelték volna őket.) 

A LEÁNY (felkeltében, kábán): A szüzesség! Ah, csak az volt amit keresett. 
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a nemiségrő l—valo--beszéd 
foucault-i elmélete kapcsán 

A szexualitás mint az emberi élet egyik (társadalmi) összetev ője 
feltételezné, hogy a róla való beszéd legalábbis egyenrangú le-
gyen az élet más összetevđ ire vonatkozó beszédrétegekkel. 
Mégis — társadalmanként, de méginkább kultúránként eltér ő  fok-
ban —, ez a beszédréteg kívül reked a nyilvános kommunikációs 
rendszeren, a népnyelvi kifejezések pedig vulgárisnak min ősülnek, 
s helyettük — amennyiben nem használunk körülírást, eufémiz-
must — gyakori latinizmusokkal tüzdett m űnyelvet használunk 
(Foucault ezt nevezi stientia sexualisnak). A „népies" kifejezések 
— már ezzel a megnevezéssel is el őnyben részesítjük a nemiség-
ről való beszéd szalonképes fo ггnáját -csak a káromkodásban 
élnek nyilvános életet, a köznyelv kisebb-nagyobb gyakoriságú 
elemeiként. Mivel azonban a megnyilatkozás ezen formái kizáró-
lag érzelmi, indulati elemek — s e funkciójukon kívül csak töltelék-
szavakként jelentkeznek —, semmiképpen sem min ősíthetjük őket 
nemiségrő l való beszédként. 

Annak ellenére, hogy az irodalmi nyelv saját, nemiségre vonatko-
zó szavait kizárja a kommunikációból, maga a kommunikáció 
igencsak bővelkedik a nemiségrő l való beszéd rétegébe sorol-
ható elemekkel. Foucault — freudi színezettel, de nem pszichikai, 
hanem társadalmi, kultúrtörténeti okokra visszavezetve — kétség-
be vonja, hogy a nemiségrđ l való beszéd ténylegesen az emberi 
szabadság megnyilvánulásának rendszereként funkcionálhatna. 

Egy-egy kultúrát az adott társadalom információs rendszere ha-
tároz meg. Az információs rendszer „sz ű rési" hatásfoka alapján 
Foucault megkülönbözteti a szexualitásból m űvészetet teremtő  
társadalmakat és azok kultúráit (Kína, Japán, Róma és az arab 
moszlim társadalmak) meg a nyugati kultúrát (a kereszténység 
ideológiájára épüli társadalmak Európában és Európán kívül a kö-
zépkortól máig). A nyugati kultúrák nem alakítottak ki maguknak 
olyan erotikus művészetet, amely a szexualitás minden te њlletét, 
így a róla való beszédet is magába foglalná: amikor a nemiséget 
érintik, sajátos stientia sexualist használnak a kultúrák másik cso-
portjának ars eroticájával szemben. Így a nyugati kultúrák társa-
dalmi információcseréjében a szexualitás és a róla való beszéd mint 
tudomány, vizsgálattá vált, elvesztette természetes létének ma-
gától értetődőségét. 

A kereszténység ideológiája, s f őképpen amivel a tömegek köz-
vetlenül kapcsolatba kerültek: a szertartásrend egészében a be-
ismerés aktusára épül. Ez a mozzanat dönt đen befolyásolta a rá 
épülő  kultúrák irányvételét, ha másként nem, évszázadokon át 
tartó egyeduralmi ellen đrzésükkel. A beismerési aktus egyik leg-
fontosabb feladata a középkor óta az igazság színrehozatala volt, 
legalábbis hivatalosan; a gyónás intézménye, s nem utolsó sorban 
az inkvizíció hatalmi terrorja kitörölhetetlenül véste bele a társa-
dalmi tudatba a beismerés kényszerét. A beismerés vált a nyugati 
kultúrák leghatásosabb — leghatásosabbnak elismert — igazság-
gyártó mechanizmusává. A beismerés társadalmában a vallomás 
aktusa elkerülhetetlenné vált. 

Ezen a ponton ellentmondásba ütközünk: a beismerések rend-
szere nem legális. A beismerések az élet minden terilletén, min-
den kommunikációs megnyilatkozásban jelen vannak, de a tö-
megkommunikációs rendszerbe csak elvétve kerülnek be, s akkor 
is főképp mesterségesen erre a formára gyártott álbeismerések-
ként. A valódi, az állandóan jelentkez ő  beismerések rendszerint 
elszigetelve maradnak a tömeg el ől. Ebbđ l a szempontból érthető , 
s megmagyarázható, hogy a m űvészetek a nyugati kultúrák 
kereszténység előtti állapotának ábrázóló — cselekvést, történést, 
pontosabban fizikai jelenségeket, mondhatnánk természeti jelen-
ségeket bemutató — formájából egyre inkább és egyre határozot-
tabban az ember önkifejezése — a fizikai helyett mindinkább 
a pszichikai jelenségek bemutatása — felé fordulnak. Az ábrázo-
lás, s vele együtt az igazság is, egyre inkább az emberbe vonul 
vissza, elhagyja a fizikai valóságot, s megkísérli elérni az esz-
ményi határpontot, amit azonban beismerés-formájával eleve el-
érhetetlenné tett. 

Ezzel párhuzamosan kialakult egy másik szemléletmód is: az 
igazsághoz való viszonyulás alapjellegének keresése. Olyan 
gyakran találjuk szemben magunkat a beismerés aktusával, hogy 
úgy tűnik, a „bennünk rejl đ  igazság" önmaga követeli meg lelep-
lezését. A leleplezés azonban rendszerint még látszólag sem 
sikerült. Mi sem könnyebb annál ezek után, mint hogy megálla-
pítsuk: a hatalom, amelynek alá vagyunk rendelve, kultúránk az, 
mely az igazsághoz vezet ő  utat elállja előttünk. Ez azonban 
csak látszat, s egyben a hatalom legsikeresebb mimikrije, hiszen 
épp a hatalom hatására indult meg és tart még ma is, s őt fokozó-
dik egyre az igazságmondás kényszere, s ennek eredményeként a 
vallomások áradata. 

pogány imre 

az 
emberbe 
idegenedett 
igazság 

Az egyházi hatalom évszázados — és rendkívül hatásos — mun- 
kájának következményeként jelenik meg a vallomáskényszer 
mint a szabadság megnyilvánulása.Azegyházivallomásrendszer- 253 
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nek vitathatatlanul mindenkor favorizált témája a nemiség vo lt  —
$ a nyugati kultúrákban a nemiségr ől való beszéd, mint a sza фad-
ság illúzióját nyújtó cselekvés, tudománnyá vált, beismerésre épü-
lő  tudománnyá. Egy olyan tudomány alakult ki, mely vizsgálatának 
tárgyává az elismert — beismerhetetlen kettőst vette alapul. Ennek 
következényeként a nemiségre összpontosuló beismerés és az 
arról szóló tudományos beszéd ellentmondása révén az élet 
minden jelenségét a nemiséggel hozták kapcsolatba, s őt mint 
egyenesen attól függ őt definiálták. Mert valóban: ha a nemiségrő l 
való beszédet csak vallomás útján lehet kicsikarni (a tünetb ő l így 
fabrikáltak okot), beszéd témájává tenni, akkor a nemiség maga, 
eredend ően, természetétő l fogva valami olyan, ami kiismerhetet-
len és amit rejtegetni kell, s ami, nem utolsósorban, illetlen. Holott 
ha a kereszténység el đtti európai kultúrák esetében nem is be-
szélhetünk ars eroticáról, de a görög prekrisztiánus kultúrában pl. 
a nemiség mint pedagógiai eszköz élt — csak a kereszténység 
hatalommá válásával lett a nemiség a beismerési aktus tárgyává, 
akkor, amikor az egyház megkövetelte a gyónás általános alkal-
mazását, méghozzá els ősorban mint a nemiségrő l való beisme-
rés/beszéd formáját. 

Miután a nyugati társadalmak szégyenletesnek bélyegezték a 
nemiséget, minden rá vonatkozó információ nyilvános használata 
tiltottá vált, a nemiségrő l való beszéd azonban nemhogy nem 
tűnt el a tilalmat állító társadalomban, hanem olyan mennyiség-
ben jelentkezett és jelentkezik is állandóan, mint kevés más 
beszédréteg. A szexualitás, a rá vonatkozó információk annyira 
beleivódtak a nyugati kultúrákba, hogy azok az élet majd minden 
megnyilvánulását közvetlenül tő le függőként értelmezik. Igy a 
stientia sexualis mellett ennek egy sajátos m űvészi formája is 
kialakult (ami szintén közvetlenül a beismerésrendszer létével 
magyarázható), mint az igazság visszavonulásának (az emberbe 
való visszavonulásának) mozzanata: a szex mint tabu téma ter-
mészetesen csak a vallomásban találhatta meg helyét, vezet ődhe-
tett le, csak itt legalizálódhatott bizonyos fokig, s akkor is csak lát-
szólag. Mint ilyen, nehezen juthatott be a tömegkommunikációs 
csatornákba, ami viszont feltétele a tömegekkel való kapcsolat-
teremtésnek. Az egyetlen út, amelyen fokozatosan belophatta 
magát a közkelet ű  információk tömegébe, a m űvészeteken át ve-
zetett. A nemiségrő l való mővészi beszédet nem olvaszthatta 
magába a stientia szexualis, mivel az adott kifejez őeszközökmeg-
határozták megnyilvánulási formáit. Másrészt a m űvészet az a 
médium, amely rendszerint elsőként jelez bizonyos változásokat, 
s az oppozíciós jelleg is jellemző  vonása. Ugyanakkor, a vallomá-
sok társadalmában m űvészetek is vallomás-m űvészetekké váltak, 
s az önkifejezés, a szubjektív (s ugyanakkor objektívnek hitt) va-
lóságok és igazságok kinyilatkoztatása oda vezetett logikusan, 
hogy az addig legintimebbé tett és így leger őszakosabban cen-
zúrált egyéni élmény, a szex is a vallomások-kinyilatkoztatások 
tárgyává váljon a m űvészetekben. 

A nemiségről való beszéd tehát látszólag a szabadság egy for-
májának megnyilvánulása, valójában pedig kényszercselekvés. 
Mint ilyet, nem teljesen legális kommunikációként kezelik, mivel 
teljes legalizálása — természetesen itt nem hivatalos, hanem a 
társadalmi tudatban lejátszódó (egalizálódásról van szó — meg-
fosztaná a látszatszabadság hamis aurájától. Ugyanakkor azon-
ban jelentkezik a szexualitásról szóló információk másik fajtája is, 
mely kizárólag a nemiség szimbólumainak, legális vagy illegális 
jeleinek reprodukálására szorítkozik. A pornográfia, mint a nemi-
ségrő l való beszéd egyik válfaja, a nyugati társadalmak egy ré-
szében hatalmilag legalizált, s így az üzlet szintjére emelUsüly-
lyesztett „tiltott gyümölcs", elvesztette tilott volta mellékízét: a 
társadalmi tudatban a tényleges legalizálás nem történt meg, 
mindmáig nem teljes jogú kommunikáció. A kulturális örökség 
folyamatosan ható tabuja gyakran a nemiségr ől való beszéd mű -
vészi formáit is kizárja a hivatalos (kulturális) kommunikációs 
rendszerbő l; a beismerés igazságkereső  funkciójától mestersé 
gesen tartja távol a szexualitást és a vele kapcsolatos informáci-
ókat. Igy az erotikus művészet nem képes szerves részévé válni 
a művészetek egységes szférájának, állandóan a kommunikációs 
rendszerek peremére szorul. 

A vallomáskényszer az emberbe fordította vissza az igazságke-
resés útját, a kutató önmagába rejtette az igazságot, s miután 
a kimondással kezdett harcolni frusztrációi ellen, rájött, hogy ezt is 
korlátoznia kell, mert csak addig van értelme, amíg a kimondás, a 
megnyilatkozás nem válik általánossá; csak addig értékes szá-
mára, amíg a mértékkel való forgalmazás meg őrzi egyedi jelle-
gét, amíg nem olvad bele a megszokottba. 



jovica 
ać in 

az 
aranykor 
és 
az 
inkvizició 

A XVI. század az újkor küszöbének számít — fegy-
veres hódításaival, az emberi intellektus fejl ődésé-
vel valamint a m űvészetek kiszélesedésével. Ana-
morfózis, erotika, téboly és alkímia. Az önmagát 
megtagadó gondolat izgágasága. A korszak egyik 
vonásában korunk ismérvét fedezhetjük fel: elméle-
tileg körvonalazták, majd gyakorlatilag is alkalmazni 
kezdték a totalitarizmus újabb típusát, ami ugyan 
inkább vallásos jelleg ű  volt, mint ideológikus, min-
denesetre metafizikus, eredetére, felépítésére, funk-
ciójára nézve... Ellenőrizni a gondolkodást, a nyel-
vet, az életet, a mindennapokat. Európában ponto-
san a XVI. sz . második felében hágott tetőfokára 
a boszorkányüldözés. És hol? Épp a leglakottabb, 
legcivilizáltabb, gazdaságilag és a gondolkodás te-
kintetében legfejlettebb részein a kontinensne(C. Ha-
lálos félelem uralkodott az ördög állítólagos össze-
esküvési kísérletei miatt. A boszorkányvadászatnak 
szűnnapja nem volt. Délen —'az Ibériai-félszigeten —
a félelem rémes szervezetet szült. A világ számára 
nagy és jelentős felfedezések pillanatában látott 
napvilágot, így joggal sorolhatjuk ezek közé. A tár-
sadalmi ellenőrzés leglátványosabb intézménye volt: 
a spanyol inkvizíció. Hatáskörébe nemcsak a vallás 
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tusok, bürokrata rendszerek mintaképe lehet. A hie-
rarchikus és koncentrikus felépítésében a pók háló-
jára emlékeztető  inkvizíciót főleg — ami lényegében 
nem is meglepő  — tanult emberek, képzett jogászok 
irányították, nem a vallás vakbuzgó hívei. Világi 
egyház felszentelt álarccal. Az intézmény karosszé-
keiben tehát az Ész patrónusai ültek, míg az egész 
gépezet alapját a besúgók képezték, hivatásos és 
amatőr spiclik. Eredetileg az inkvizíció vallási kisebb-
ségek (zsidók és muzulmánok) felügyeletét, szám-
beli csökkentését, elégetését t űzte ki céljául; legjobb 
esetben az erőszakos átkeresztelést. A középkor 
vallási türelme paradicsom volt ehhez a sötét terror-
hoz képest. (Valóban, az utóbbi id őben egymás 
után jelennek meg a középkor „sötét" mivoltát meg-
döntő , hiteles, komoly dokumentációs anyaggal ren-
delkező  munkák.) Azonban, mikor megoldotta a zsi-
dó és muzulmán „kérdést", a jól megolajozott, bejá-
ródott elnyomó gépezet nem hagyta abba a munkát: 
ehelyett, önállósulva, folytatta saját keresztény alatt-
valói vallásosságának, privát életének az ellen őrzé-
sét. Annak ellenére, hogy tekintélyüket hatalmas 
máglyák rendező i- és díszlettervező iként alapozták 
meg, úgy tűnik, az igazi, ahol a kis és nagy inkvi-
zítorok zavartalanul kiaknázhatták sokoldalú tehetsé-
güket, valóságos csodákat művelhettek, az a nyelvi, 
és a szexuális kontroll területe volt. Ezeknek a cso-
dáknak köszönhető , hogy az istenkáromlásokat és a 
különféle nyelvi „eretnekségeket", melyek nemegy-
szer művészi értékek hordozói is lehettek, a vérre 
menő  küzdelemben hatásosan kiirtották. Először is 
a beszédben kellett mellőzhetetlenül megteremteni 
afeltételétannak,hogyakeresztény, szent monogám 
házasság végérvényesen és visszavonhatatlanul el-
foglalja trónját. A nőstény kultusza így korszerűbb 
jogi státushoz jutott. Az interpretatív típusú bírósági 
tárgyalásokat tanulmányozva figyelmesen az utóbbi 
években az inkvizíciós hermeneutika és szemiológia 
esetében ellenállhatatlanul lenyűgözött a vallási/jogi 
érvelés kifinomult árnyaltsága a nyelvi és a szexuá-
lis tilalmak kódolásánál. Megannyi isteni fordulat. A 
házasságtörést, például, nem üldözték, ha nem volt 
több a puszta nemi aktusnál. Csak azok felett ítél-
keztek, azokat büntették, akikr ő l az igazhitűek válo-
gatott kara megállapította, hogy a házasságon kívüli 
közösülésrő l vallják is és terjesztik, hogy az nem 
bűn. Az inkvizíció számára fontosabb volt a gondo-
lat, a beszéd vétke, mint a testé. Az ún. természet-
ellenes nemi tevékenységek (hogy mi „természe-
tes", azt az egyházi és az állami metafizika írta el ő  
a természet ellen elkövethető  bűncselekmények k(- - 
lönleges lajstromát állítva össze), a szodómia vagy 
bestialitás esetében más volt a helyzet. Ha a vádlott-
nak sikerült megdönthetetlenül bebizonyítani, hogy 
nem sikerült teljes egészében meger őszakolnia, 
mondjuk, egy nőstény szamarat (a szamár volt az-
előtt is és maradt azután is az ember gerjedelmének 
leginkább kiszolgáltatott állat), sikerült bebizo-
nyítania, hogy valójában nem került sor magömlés-
re, némi reményeket táplálhatott az irányban, hogy 
nem vetik máglyára. Úgy t űnik, az inkvizíció metafi-
zikus törvényei a biblia logikáját követték: mikor a bal 
kéz nem tudja, mit csinál a jobb... Az interpretatív 
észjárásnak, az egyház és a bürokrácia érdekeinek, 
a szexuális félelemnek, a nyelvi áttetszőségnek és 
jogi szokásoknak a keveredése világítja meg a lehe-
tő  legjobban a . keresztény történelmünk aranyko-
rába, az aranykor kezdetének ölébe teleped ő  ink-
vizíció falánk igazságát. 

balázs attila fordítása 



leonard 
Cohen 

ünnepély 

Mikor térdre ereszkedsz mellettem 
s két kezeddel 
férfiasságom jogarát megfogod 

Mikor nyelved borostyán-ékem 
köré csavarod 
sürgetve áldásom 

Megértem azokat a római hajadonokat 
kik táncos léptekkel körülfogták a k őoszlopot 
és addig csókolták míg forró nem lett 

Térdelj szerelmem ezer lépéssel alattam 
messze hogy csak a távolból lássam 
kezed és szád míg végzik a ceremóniát 

Térdelj míg hátadra nem döntelek 
az istenek hörgésével 
kiket Sámson a mélybe letaszított. 

balázs attila fordítása 



petri 
györgy 

k. 
m. 
szerelmes 
éneke 

Miért nem szeretnek engem a n ők? 
Gyuri, mondd meg nekem, miért nem szeret 

[egyik 
lepedékes nyelvű , pállott picsájú 
lankadt kurva se? 
Imáimba foglalnám a nevüket, 
lihegnék mint egy trubadúr, 
kacagnék mint egy bajazzó, 
elvenném feleségül (le van szarva!), —
miért nem szeretnek engem a n ők, 
ezek a tetves kis pinamancik, 
én áhitattal ejtem ki a retkes nevüket 
minden fogmosás el őtt, 
és most is otthagyott ez a Margit is, 
miér'? mer' mondtam neki, 
mikor a múltkor bőgni kezdett, 
hogy fújja már ki a szemét 
vagy hagyja abba, 
én nem bírom a tocsogós csajokat 
(az anyja halt meg neki vagy kije) 
há' most mi rosszat mondtam neki, 
hogy mennyen a kurvaannyába, 
mert én most dolgozom és utálom, 
ahogy a szőrök recsegnek az orrában, 
amikor levegőt vesz, 
és ettő l nem hallom a konczzsuzsát 
gépelés közben. 
Erre elment. 
Ezek a szar kurvák, öregem, 
mindentő l felhúzzák az orrukat. 
Ez az Enikő  meg — 
hát nem igaz! 
Én szeretem 
a nőket, meg nem vagyok prűd meg 

[minden... 
de háromszor láttam, 
és nem le akart smárolni egy kapualjban? 
Így ahogy mondom: 
nyelvespuszit akart 
adni. Belelógatta azt a ronda nagy 
Piros nyelvét a számba. 
A meztelen számba. És nem hord nyelv- 

[tartót sem. 
Hát megmondtam neki, 
hogy álljon meg a menet, 
előbb lakás és egzisztencia, 
aztán akarjon puszizkodni. De akkor se 

[velem, 
mert engem nem így neveltek. 
(Pedig szerettem volna, 
ha megkéri a kezem, nagyon šnájdig lány 

[volt, 
de hiába, nálam első  az elv: 
mindent a szemnek, 
semmit annak a ronda folyós kezének 
— le akart tapizni! Hát ezt neki!) 
Miért nincs egy rendes nő? Aki nincs. 
Ezek mind vannak: szelelnek, párolognak, 
szaguk van. Akkor is nő  a hajuk, 257 



amikor gépelek. Pedig csak azt kérem, hogy 
[ne. 

Ez a legkevesebb. 
Én tökéletesen tudok alkalmazkodni, 
mosok lábat, tisztán tartom a teflont, 
perfekt agglegény vagyok, valószín ű leg 
az a baj, hogy túlságosan tisztelem 
ezt a sok riherongyot. 

casanova 
kihunyó 
öntudata 

nők 
nők 
kikben töltöttem perceket 
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locsolócső  
a házmester kezében 



259 

wilhelm 
reich 

a 
szexuális 
forradalom 

E könyv 1918 és 1953 között íródott, az eu-
rópai szabadságmozgalom közegében.` E 
mozgalom foglya maradt annak a tévkép-
zetnek, hogy a tekintélyelvi beállítódás azo-
nosítható a „burzsoázia" életfolyamatával, 
a szabadságorientált beállítódás pedig a 
proletariátuséval. Az európai szabadság-
mozgalom felő rlődött ebben az alaptéve-
désben. Az elmúlt 12 év véres tanulsága, 
hogy a tekintélyelvi és szabad beállítódás 
nem azonosítható éles gazdaságtani osz-
tályhatárokkal. 
(1944) 

1935 októberében a világ 300 legismertebb 
pszichiátere eszmélésre szólította fel a vilá-
got. Ekkor kezdte meg Olaszország az els ő  
támadásokat Abesszínia ellen. Emberek 
tízezreit verték agyon első  lendületbő l, kö-
zöttük védtelen nőket, aggastyánokat, gye-
rekeket. Riasztóan rajzolódtak ki egy eset-
leges új világháború tömegmészárlásainak 
a méretei. 

Várható volt ugyan, hogy egy tömegeiben 
éhező  nemzet, mint az olasz, néhány kivé-
teltő l eltekintve ilyen lelkesen, sőt lázongás 
nélkül kövesse a harcba hívó szózatot — ám 
ez voltaképpen mégis érthetetlen volt. Csak 
azt az általános benyomást er ősítette meg: 
nemcsak hogy itt és ott  olyan emberek Van-
nak uralmon, akiket bármely pszichiátemek 
betegként kell tekintenie, hanem ennél több-
rő l van szó: az összes földrész embereit 
maguk betegek lelkileg, szellemileg abnor-
misan viselkednek, saját vágyaik és reális 
lehetőségeik ellenében cselekszenek. 
(1936)  

a 
szexuális 
erkölcs 
csődje 

a 
szexuálökonómiai 
kritika 
indítékai 

Nézeteink klinikai megfigyeléseken alapulnak, valamint olyan be-
tegekkel kapcsolatos tapasztalatokon, akik enyhe karakterológiai 
kezelés hatására megvalósították lelki szerkezetük átalakítását. 
Joggal meriilhet fel olyan kérdés, mennyiben terjeszthet ők ki 
neurotikusok önátalakításából, önformálásából levont tapasztala-
tok, tömegstruktúrák problémáira és az ilyen szerkezetek ágeve-
tésének a feladataira. Teoretizáló megfontolások helyett beszél-
jenek maguk a tények; bizonyos azonban, hogy lehetetlen meg-
értenünk az ösztönélet tömegesen jelentkez đ , irracionális, tudatta-
lan megnyilvánulásait anélkül, hogy ne folyamodnánk a neuroti-
kus betegeken szerzett egyedi tapasztalatainkhoz. Miben sem 
különbözik ez a járványok leküzdésének elvét б l: úgy próbálunk 
meg ú гг  lenni rajtuk, hogy egyedi áldozataikat vizsgáljuk meg 
elđször, majd meghatározzuk, mi a kórokozó és mi a hatása. (...) 
Ezen túl azonban nem elégedhetünk meg az egyes betegek 
meggyógyításával, izolálnunk kell egyúttal azt a helyet is, ahon-
nan a baktérium szétterjed, majd igyekeznünk kell e gócot fel-
számolni. A tömeg átlagemberének beteges lelki magatartásában 
számos hasonlóságot figyelhetünk meg kezelt betegeink maga-
tartásával: általános a szexussal szembeni írtózás, aggalyosan 
e гkölcsösködđ  követelmények rögzüli ösztönjellege, mely bármi-
kor brutalitássá fokozódhat, és általános az a bels б  tiltakozás, 
amellyel ellenállnak annak a gondolatnak, hogy ösztönkielégülés 
együttjárhat munkateljesítménnyel(...). 

. 

íisztön és erkölcs, én és külvilág konfliktusában a lelki szervezet 
arra kényszењ lt, hogy bepáncélozódjék, mind befelé, az ösztö-
nöktđ l védekezve, mind kifelé; azaz elkülönülve elzárkózik, mint-
egy „hideggé" válva. Ez a bepáncélozódás messzemen бen töb-
bé vagy kevésbé szoros korlátok kézé rekeszti az élettevékeny-
ség és az életképesség egészét. Nem fölösleges hangsúlyoz-
nunk, hogy az emberek túlnyomó többsége hordja, szenvedve, 
ezt a páncélt. Fal mered, életük és lényük között. Annak, hogy 
tömegek magányosodnak el korunk közösségi életvitelében, ép-
pen ez a legfđbb oka. 

A karakteranalitikai kezelés arra hivatott, hogy felszabadítsa az e 
páncéltesten belül megkötött energiákat. Els б  fokon az aszociá-
lis, perverz, borzalmas szükségletek növik ki magukat, s velük a 
társadalmi szorongás és erkölcsi gátlás. Ha egyidej ű leg felo ldjuk 
azonban a gyerekkori köt бdéseket is a családi otthonhoz, a kora-
gyerekkori élményekhez, a szexuális tilalmakhoz, megindul a ve-
getatív energiák áradása a genitális szervekhez (...). (...) Míg 
megelőzбen az egész cselekvés és gondolkodás tudattalan, ira-
cionális motívumok parancsoló és zavaró hatása alatt állt, most 
hirtelen kitágul az a képesség, hogy irracionális okok helyett 
immár a valósággal adekvátan reagáljanak. Míg megel đzбen a 
beteg súlyosan bepáncélozott volt, elvesztíve minden kontaktust 
magával és környezetével, illetve csak nem-természetes pótlék-
funkciókon át tudott reagálni, most egyre inkább képes lesz köz-
vetlen kontaktusokra, mind önmaga ösztöneivel, mind a világgal. 

a 
freudi 
kultúraelmélet 
ellentmondásossága 

A pszichoanalízis szociológiai következtetéseinek komolyan ve-
hetб  megvitatásához mindenekelőtt azzal kell tisztába jönnünk, 
hogy az az úgynevezett pszichoanalitikai szociológia és világné-
zet mely Freud öregkori írásaiban megjelenik, és elismert tanít-
ványaiéban (...) olykor egyenest groteszk eredményekhez ve-
zet, következményként adódik-e az analitikus pszichológiából, 
vagy alkalmasint szakítás az analitikus alapelvekkel, félreértel-
mezett, illetve tökéletlenül értelmezett tapasztalatok alapján. 



Freud kultúrfilozófiájában a kultúra létét az ösztönök elfojtásának, 
illetve az ösztön megtagadásának köszönheti. A kulturális telje-
sítmények szexuális energiák szub іrnációi, amibő l az is követ-
kezne, hogy a szexus elnyomása illetve elfojtása elengedhetetlen 
összetevбje mindennemű  kultúraképességnek. Történetileg ki-
mutatható azonban, hogy ez téves. Léteznek szerfölött fejlett 
kultúrák, mindennemű  szexus-elnyomás nélkül, tökéletesen sza-
bad nemi élettel. A freudi kultúraelméletben annyi helytálló van 
csak, hogy egy meghatározott kultúra, nevezetesen a patriarkális 
kultúra tömegpszichológiai megalapozása a szexus elnyomása 
annak minden formájában. 

A tudatelőttes természte szerint valóban aszociális és éppígy 
igaz, hogy a társadalmi léthez való alkalmazkodás sz űkégszerű -
en követel ösztönlemondást. Továbblépve: ebb ő l azonban két 
egymásnak ellentmondó tény következik. Kultúraképessége ér-
dekében a gyermeknek el kell fojtania ösztöneit, ösztönkiélé-
gülettensége fejében azonban többnyire neurózist kap csak, mely 
kultúraképességét megintcsak károsítja, alkalmazkodását újfent 
lehetetlenné, magát megint aszociálissá teszi. 

Az analitikus irodalomban lépten-nyomon felbukkan egy (vegyük 
észre, mennyire világnézeti) fordulat: mondják csak ki és kell is 
hogy kimondják mindazt, ami eszükbe jut, ám ez távolról sem 
jelenti azt, hogy tegyék is. Mi történjék ezek szerint az elfojtott és 
immár felszabadított ösztönökkel? A felel ősségteljes analitikus 
válasz: szublimálni és elítélni! A betegek többsége azonban ép-
penhogy szublimálni képes kevéssé. Visszaiktatódik tehát az 
ösztönmegtagadás követelménye, immár el ítélés formájában. (...) 
Ez ugyan éppen a lényeget illetбen ellentmond minden klinikai 
tapasztalatnak, mindazonáltal máig ez a vezérl ő  elv és uralja az 
analitikusok pedagógiáját is. 

Ez a konstrukció kifogásolhatatlan és távolról sem csupán az 
analitikusok többsége igenli. Kivívta az elvont kultúrafogalom kép-
viselő i, azaz a mértékadó polgári körök helyeslését is. (...) 
Freud gyakran fogalmaz úgy, hogy visszavegye a pszichoanalízis 
klinikai felismerésének kultúrforradalmi mozgósító erejét és hatá-
sát.(...) Ha, teszem azt, egy nemzetiszocialista el đkelđség 17 
éves leánygyermeke megbetegszik hisztériában, a pszichoanali-
tikai kezelés során azonnal fény fog derülni koituszkívánása vér-
fertđzđ  jellegére, s mint ilyen, elítéltetik. Am mi történik magával 
a szexuális szükséglettel? Freud fogalmazása szerint a lányt 
„kiszabadítjuk szexualitása bilincseib đl". Klinikailag ez a követ-
kezбképpen fest: ha a lány az analízis segédletével leválik az 
apáról, csupán incesztusvágya rabságából szabadul ki, nem 
szexualitásáéból.(...) A freudi fogaknazások posztulálják, hogy 
mondjon le szexuális életéгбl — ebben a formában a pszichoana-
lízis még a nemzetiszocialista előkelőség számára is elfogadha-
tó, eszköze lehet a „hđsi emberfajta kinevelésének". Nem ennek 
a pszichoanalízisnek a m űveit égették Hitlerék máglyákon. Az a 
másik pszichoanalízis nem sandítana polgári elő ítéletekre, és egy-
értelműen kimondaná: a lány úgy gyógyulhat csak meg, ha geni-
tális vágyai az apáról leválva átviv đdnek egy fiúra, s vele azután 
ki is elégíti őket. Éppen ez azonban könyörtelen konfliktusban 
van a társadalom egész szexuális rendjével. A lánynak nemcsak 
hogy szabadon át kellene élnie szexualitását, lakásra is volna 
szüksége, fogamzásgátló szerekre, szeretetképes és potens ba-
rátra, értđ  szülđkre, és általában a szexualitást igenl đ  társadalmi 
atmoszférára, annál inkább, minél jobban korlátozzák anyagi 
lehetőségei. 

A pszichoanalízis kultúrafogalma tehát nem veszi figyelembe, 
hogy a tudattalan maga is, min бségi és mennyiségi tekintetben 
egyaránt, kulturális gyökerezettség ű; az infantilis és aszociális 
ösztönigények elítélése pszichológiailag el őfeltételezné a normá-
lis és szükséges szexuális igények kielégítését. A pszichés ap-
parátus legfontosabb kulturális teljesítménye a szublimálás meg-
követeli, hogy elvessünk mindennem ű  szexuális elfojtást — a 
szublimálás felnőtt korban csupán a pregenitális igényekkel áll 
ellentmondásban, éppen nem a genitálisokkal. A neurózisok kivé-
désében, a társadalmi teljesítőképesség regenerálódásában a 
döntő  szexuál-ökonómiai tényező  a genitális kielégülés, ez a 
tény pedig minden tekintetben szemben áll a mai állam törvé-
nyeivel és szabályaival, és mindennem ő  patriarkális vallásosság-
gal. A pszichoanalízis terotikus javallatként, s ugyanakkor egyben 
társadalomtudományi elvként a szexuális elfojtás megszünte-
téséről beszél, ez azonban élesen szemben áll azokkal a 
kultúraösszetevőkkel, amelyek éppen az elfojtásra épülnek. 
Mindaddig, míg a pszichoanalízis fenntartja a kultúrára vonatkozó 
álláspontját, ezt csak voltaképpeni kutatási eredményei ellenében 
teheti. 

• 
Ha tudattalan pszichológiai tartalmaik szerint vesszük szemügyre 
a vallási, fasisztoid, elmaradott és konzervatív ideológiákat, azt 
találjuk, hogy lényegileg védekez đmechanizmusok, annak a szo-
rongásnak a szüleményei, mely mindannyiunkban él, ahogyan 
félünk az igaztalan infemó јбtól. Č9nmegtagadó erkölcs és a „sá-
tánival"- szembeszegezett istenképzet azonban ebb đ l akkor vol-
na csak igazolható, ha az aszociális, tudattalan ösztönindulatok 
biológiailag volnának adottak, abszolútak lennének; ez esetben 
volna csak igaza a politikai reakciónak, így azonban értelmet-
lennek kellene tekintenünk bármilyen emancipatórikus kísérletet. 
A konzervatív világ joggal hivatkozhatna arra, hogy lerombolva 
az emberben a „magasabbrend űt", az „istenit", az „erényest", 
a társadalmi és erkölcsi magatartásmódok káosza tör fel. A „kul-
túrbolsevizmus" jelzőt éppen ebben az értelemben használják. A 
forradalmi mozgalom azonban — a szexuálpolitikai frakciókat ki-
véve — ezt az összefüggést nem ismeri fel, s őt, amint a szexuális 
ökonómia alapkérdései kezdenek szóba kerülni, közös frontot ké-
pez a politikai reakcióval. Indítékai természetesen alapvet đen 
mások, egyszerűen nem ismeri a szexuálökonómia törvénysze-
rűségeit és történelmi fomiaváltozásait. Hinni viszont ugyanúgy 
abban hisz, hogy a gonosz tartalmú szexuális ösztönök termé-
szetük szerint szintén biológiailag adottak és abszolútak, és 
ugyanúgy az erkölcsiségi fékezés és szabályozás szükséges-
ségét hiszi. 

A szexuálökonómia ezzel szemben azt állítja, hogy a mai ember 
tudattalan ösztönéletében az, ami tényleg, s nem csak az erény-
csőszök szemében aszociális, meghatározott morális önszabályo-
zás terméke és csak azzal együtt szüntethet đ  meg. Csak a 
szexuálökonómia szüntetheti meg a természet és a kultúra el ;  
lentmondását, amennyiben az ösztönelfojtással egyetemben 
megszünteti a perverz és a szociális ösztönöket is. 

szekunder ösztön 
és 
morális 
szabályozás 

Az „antibolsevizmus" mozgósíto jelszavai között nagyon nagy 
szerepe van annak, hogy bizonygatják: egy társadalmi forrada-
lom teljességgel megsemmisítené az erkölcsöt és szexuális ká-
oszba taszítaná a társadalmi életet. Mindezideig szembeszegez-
ni csak annyit próbáltak ezzel, hogy er ősödtek: épp ellenkez ő leg, 
a felbomló kapitalizmus szül társadalmi káoszt és éppen a társa-
dalmi forradalom lenne csak képes tökéletesen helyreállítani 
a társadalmi élet biztonságát. Állítás áll szemben állítással —
miközben a Szovjetunióban zátonyra futott az a kísérlet, hogy a 
tekintélyelvi erkölcs eszméjét szabad önvezérlés válthassa fel. 
Éppúgy, mint ez aszóra-szó szembenállás, az sem nagyon meg-
győző , ha azzal kísérletezünk, hogy e politikailag nagyon is sú-
lyos érv élét úgy vegyük el, hogy „erényességben" konku ггб ljunk 
a politikai reakcióval. Fontosabb volna inkább, hogy megértsük, 
honnét az átlagemberek kötődése az erkölcsképzetekhez, és 
miért kapcsolódik össze tudatukban a „társadalmi forradalom" 
szó szétválaszthatatlanul a szexuális és kulturális káosz rém-
képével. 

Amint egy társadalom, bármely legyen az, birtokba veszi terme-
lőerő it, kikerülhetetlenül szembekeriil azzal a kérdéssel, miként 
szervezze meg e pillanattól kezdve az emberi együttélést: erköl-
csiségi vagy „szabad" alapokra helyezze-e? Már felületes meg-
gondolások alapján is nyilvánvaló: szóba se jöhet, hogy szabad 
utat engedjenek a szexusnak, szó sem lehet az erkölcsi normák 
és szabályozók felszámolásáról. Mai szerkezetével az ember 
nem képes magát szabályozni — gazdasági demokrácia azonnal 
létrehozható tehát, politikai azonban nem. Lenin formulájának, 
melyben azt állítja, hogy az állam csak fokozatosan halhat el, ez 
a lényege. 

A politikai reakció abszolút ellentétet Iát biológiai ösztön és társa-
dalmi érdek között. (...) Teljesen világos, hogy a társadalmi 
káosznak a politikában oly nagy szerepet játszó képzete semmi 
egyéb, mint szorongó félelem az emberi ösztönökt ő l. Szükség 
van-e tehát szabályozásra? Igen, ha az ösztönök valóban veszé-
lyeztethetik a társadalmi együttélést. Hogyan szabadulhatunk 
meg akkor a kényszer jelleg ű  szabályozástól? Mindez nyomban 
világossá válik, ha odafigyelunk a szexuálökonómia következő  
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erkölcsi szabályozása , az elnyomásuk , ki nem elégítésük stb. 
útján maga szekunder, beteg, asszociális ösztönöket termel, fé-
kezni aztán szükségszerűen ezeket kell. A morál tehát nem abból 
a szükségletbő l születik, hogy biológiai ösztönöket el kell nyomni, 
mivel zavarnák a társadalmat ; az erkölcsiség korábbi, mint a tár-
sadalomzavaró ösztön . (...) Míg meg nem különböztetjük a ter-
mészetes biológiai ösztönöket a szekunder, éppen az erkölcsi 
tilalmak termelte antiszociális ösztönökt б l , tapodtat sem jutunk 
elő re az olyan kérdéseket feszegető  vitákban, hogy elengedhetet-
len a nemi erkölcs mai formája , vagy inkább meg akarjuk szün-
tetni, illetve valamely másikkal akarjuk felváltani , avagy lehetsé-
gges volna-e önirányítást állítani mindennem ű  szexuális erkölcs 
helyére . A mai, lényegében patriarkális neveltetés ű  ember tudat-
alattijában a természetes és a szakunder ösztönök egyaránt 
megvannak . Teljesen világos továbbá az is, hogy mig elnyomjuk 
—teljes joggal — az antiszociális ösztönöket, velük vész, károso 
dik a biológiai természetes ösztönrendszer is, minthogy nem 
eleve megkülönböztethetđk . Míg azonban a politikai reakció az 
ösztön fogalmát magát eredend ően egybekapcsolja az „natiszoci-
álissal ", a mi különbségtevésünk nyit egy kiutat. 

Mindaddig, míg az emberek átformálódása nem oly mértékben 
sikeres, hogy biológiai energiagazdálkodásuk magamagától eleve 
kiiktatná az aszociális cselekvés tendenciáját, nem számolható 
fel az erkölcsi szabályozás sem. Minden jel szerint ehhez hosszú 
idđ  lesz szükséges , és minden bizonnyal annyira és annyiban 
lesz lehetséges akényszer-erkölcsi szabályozás leépítése és 
helyettesítése szexuálökonómiai önszabályozással, amennyire a 
szekundér, asszociális ösztönök m űködéskörét sikerül korlátoz-
nunk a természetes biológiai ösztönök igényeinek javára . Klinikai 
tapasztalatokon is látható , hogy az erkölcsi fensőbbségek nyo-
másától abban a mértékben lehet szabadulni , ahogyan a terné-
szetes szexualitás visszanyerése sikerül . Betegeink a szexuális 
lelkiismereti szabályozással párhuzamosan veszítik el aszociali-
tásukat is, aszerint válnak morálissá aszó eredeti értelmében, 
ahogy genitálisan gyógyulnak. 

Egy szabad társadalom nQmcsak hogy nem tiltaná, hanem pár-
tolná és védené, ha például egy 15 éves serdül ő  szerelmi viszonyt 
kezdeményez egy érett , korabeli lánnyal . Amint azonban ugyan-
ez a kölyök hároméves kislányokat csábítana szexuális játszado-
zásra , vagy korabelieket kényszeríteni akarna, azonnal aszociá-
lisnak minősülne . Ez azt mutatná ugyanis, hogy gátolt egykorú 
partner választásában egészséges eszközökkel . Röviden, a te-
kintélyelvűbđl a szabad társadalomba való átmenet id őszakának 
alapelve ez lenne : a szekunder , aszociális ösztönök kényszer-
erkölcsi szabályozása , $ ugyanakkor a természetes biológiai ösz-
tönök szexuálökonómiai önszabályozása. 

A szexuálökonómia ugyanúgy morális magatartást céloz tehát ;  
mint az erkölcsi szabályozás . Más alapokon azonban, és mást is 
ért erkölcsön. 

A 
háromszög -alaphelyzet 
A család szerkezete a társadalom atmoszférájának a hatása alatt 
alakul ki; háromszög felépítése folytán pedig ezen felül olyan 
helyzetbe hozza a gyermeket , mely egyértelm űen a társadalom 
konzervatív tendenciái felé terel. 

Ugyanebbő l a házassági szituációból termel ődnek ugyanakkor 
a „neurózis okán forradalmárok". Rendkívül gyakori típus ez a 
kispolgári értelmiségiek között. Forradalmári értéküket ez az in-
díték és eredet természetesen nem befolyásolja. Eris köt đdésük 
a bűntudathoz ezt a forradalmár -személyiségtípust azonban 
rendkívül problematikussá teszi. 
A család politikai funkcióia tehát kett đs: 

Reprodukálódik , ahogyan szexuálisan megnyomorít ; a partiar-
kális családszerkezet fennmaradásával konzerválódik a szexuális 
elnyomás is, minden következményével együtt: zavarokkal, neu-
rózisokkal, lelki betegségekkel, szexuális b űnözéssel. 

Újratermeli a tekintélyfélte , életaggodalmas alattvalótípust, újra 
és újra megteremtve a lehetđséget ezen a módon arra, hogy 
maroknyi hatalombirtokló uralkodhasson tömegeken. 

Ezért bír különleges jelentđséggel a család a konzervatívok szá- 
mára az általuk olyannyira igenelt társadalomrend bástyájaként. 

A 
szexuális 
tartóskapcsolat 
A tartóskapcsolatoknak társadalmi еKfeltétele volna , hogy a nők 
anyagilag függetlenek legyenek, a társadalom átvállalja a gyere-
kek gondozását és nevelését , hogy legyen kikapcsolható bár-
minemű  gazdasági érdek belevegyülése. Átmeneti, tisztán érzéki 
kapcsolatoknak kellene konku ггб lniuk a szexuális tartóskapcso-
lattal. A szexuális ökonómia szempontjából az átmeneti kapcsola-
toknak vannak hátrányai . Mindenekelőtt az, hogy nem jöhet létre 
szexuálisan teljes összehangolódás, így az érzéki kielégülés sem 
éri el azt a tökéletességet , amely tartóskapcsolatban lehetséges. 
A házasságideológia képvisel đinek bánatára hamarosan ki fog a 
továbbiakban derülni, hogy nem tartós monogám erényt kívánunk 
visszacsempészni rafinált módon . Tartóskapcsolatról szólva 
ugyanis egyáltalán nem objektíve bármiképpen is szabályozható 
időtartamú kapcsolatra gondolunk . Szexuálökonómiai szempont-
ból nincs jelentđsége, hogy a viszony heteken, hónapokon át 
tart-e, vagy tíz évig. Az a kérdés pedig fel sem merül, hogy 
monogám-e a tartóskapcsolat , vagy az volna -e egyáltalán a kívá-
natos. 

A laza szexuális kapcsolatot, melynek legegyértelm űbb formája a 
néhány órára , éjszakára szóló viszony , a tartóskapcsolattól az 
különbözteti meg, hogy híjával van a szexuális partner szeretet-
teljes gyöngédségében való érdekeltségnek. 

A szexuális partnerhez fűzбdđ  sze іetetteli gyöngédségnek több 
motívuma is lehet: 

Szexuális kötődés gyönyörélmények közössége alapján, ami 
erősen keveredhet a szexuális hálával, mely az élvezett, és szexu-
ális ragaszkodással (nem függőséggel !), amely a várt gyönyörre 
irányul . E kettđ  együtt a természetes szerelmi viszony alapeleme. 

Kötődés a partnerhez elfojtott gyűlöletből fakadóan. Ezt majd 
a házasság kapcsán fogjuk taglalni . A szexuális kielégültséget 
kizárja. 

Kielégítetlen érzékiségen alapuló viszony. Tipikus jele a túlér-
tékelés, lényege éppen az érzékek gátlása , és a kielégülés öntu-
datlan, ki nem oltott várása . Igen könnyen csap át gy ű löletbe. 

A gyöngédség tartós hiánya a nemi kapcsolatban csökkenti az 
érzéki élményt , így a szexuális kielégülést is. Ez azonban csak 
bizonyos kortól fova érvényes, mikor már a pubertás és az utó-
pubertás érzéki rohamai alábbhagynak és a szexuális érzékeny-
ségben bizonyos kiegyensúlyozottság alakul ki. Gyöngéd szere-
tetteljesség akkor érvényesül, ha neurotikus gátlás nem nyomja 
el az érzéki törekvéseket, és csakis az érzéki szükségletek bizo-
nyos telítettségét követően. 
Mint minden kapcsolatban , a nemi tartóskapcsolatban is felhal-
mozódik konfliktusanyag . Ehelyütt azonban bennünket nem a 
minden kapcsolatban meglevđ  általános emberi nehézségek fog-
lalkoztatnak , hanem a sajátosan a szexualitást jellemz đk . Minden 
szexuális tartóskapcsolat alapnehézsége, hogy konfliktusba kerül 
az érzéki megkívánás ( idő leges vagy végleges ) eltompulása és 
a partnerrel szembeni, idđvel növekvő , szeretetteli kötődés. 

Minden szexuális kapcsolatban el đbb vagy utóbb , ritkábban vagy 
halmozódó sű rűsödéssel fellépnek csökkent érzéki töltet ű , olykor 
érzéki közömbösség ű  periódusok. Ez empirikus tény, morális ér-
vek nem mozgósíthatók vele szemben. Érzéki érdekl đdést nem 
lehet utasítással vezérelni . Minél egymásrahangoltabb a partne- 

További jellemzđje a családi nevelésnek , hogy a szülik — kivált-
képp , amennyiben nem a családon kívül biztosítja létfenntartását 
— gyermekeikben egyre növekv б  mértékben életüknek a tartalmát 
keresik — és a gyerekek legnagyobb hátrányára meg is találják, a 
gyereknek a házikutya szerepe jut tehát, ezt lehet szeretni, tet-
szésünk szerint, és kínozni is. A szül ők eredendően affektív be-
állítódása tehát alkalmatlanná tesz a nevelésre , s ami a házassá-
gi mizériákban nem tombolható ki közvetlenül , mind átháramlik a 
gyerekre , ez pedig önállósodásának és szexuális fejl ődésének 
további károsodásával jár, ezen túlmen ően pedig megteremt egy 
újabb konfliktust is: együttélése a szül ők feszültségeivel házasság-
ellenességet fejleszt ki benne, később viszont a gazdasági kény- 
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rek érzékisége és minél harmonizálóbb gyöngédségük, annál rit-
kább és kevésbé végérvényes a törés. Erzéki eltompulásnak 
azonban ki van téve minden szexuális kapcsolat. E ténynek még 
nem volna jelentősége, ha három körülmény külön-külön és 
együtt a helyzetet nem komplikálná: 

Eltompulás csak egy adott partnernel szemben lép fel. 
Korunkban a legtöbb szexuális kapcsolat gazdaságilag is köt. 
Függetlenül a külső  nehézségektől, a tartóskápcsolat-beli kö-

tódésben magában is van olyan tényezi, mely gazdaságilag 
független személyek gyermektelen viszonya esetén is igen bo-
nyolulttá teszi az egyetlen lehetséges kiutat: a válást és új part-
ner találását. 

Az újabb és újabb szexuális ingerek — s ezek ellen egyetlen véde-
kezés van, a neurotikus gátlás — minden szexuálisan intakt ember-
ben többé vagy kevésbé intenzív, többé vagy kevésbé tudatos 
(minél egészségesebb az illetб, annál tudatosabb) vágyat ébresz-
tenek fel újabb és újabb vágytárgyakra. Míg a meglev ő  viszony él, 
eleven és kielégítő , ezek a vágyak kezdetben sajátos hatás nélkül 
maradhatnak, és minél tudatosabbak, annál könnyebben elnyom-
hatók. Nyilvánvaló, hogy minél kevesebb e vágyak elnyomásá-
ban az erkölcsi tekintetbe vevése és az elítélés, minél több a 
szexuálökonómiai csekélyrebecslés benne, annál ártalmatlanabb 
visszaszorításuk. Viszont ha felhaanoz бdnak ezek a vágyak, 
visszahatnak a tartóskapcsolatra: mindenekel đtt meggyorsítják a 
tompulásfolyamatot. A kielégültség lankadása és a vágy össz-
pontosulása más tárgyakra kölcsönösen erősítik egymást és 
együttesen hatnak. Nem segít ekkor sem szándék, sem lelemé-
nyes szerelmi technika. Ekkor kezdődik a kritikus korszak, az 
ingerültség a partnerrel szemben, s csak temperamentum illetve 
neveltetés dönti el, miként artikulál бdik, illetve fojtбdik el. Bár-
mely változat is valósuljon meg, az ilyen állapotok analízise egy-
értelműen azt mutatja, hogy a partnerrel szembeni gy ű lölet ilyen-
kor egyre fokozбdik; a partner léte ugyanis gátja a másokra 
irányuló vágy teljesedésének, olykor tudatosodásának, és látszó-
lag paradox csak, hogy az öntudatlan gy ű lölködés lehet annál 
erősebb, minél szeretetreméltóbb és toleránsabb a pa rtner. Ép-
pen ekkor nincs okunk ugyanis személyében gyű lölni, s így đt 
magát, pontosabban hozd f űzđdő  szerelmünket érezzük gátnak. 
A gyű lölködést ilyenkor többnyire széls đséges gyöngédséggel 
kábítják el. A gyű lölet szülte végletes gyöngédség és az e stádi-
umban tomboló bűntudat a sajátos összetev đi annak a tapadó-
kapaszkodó ragaszkodásnak, amit đl gyakran összeházasulatla-
nok is oly képtelen olykor elválni, holott sem mondani, sem adni 
nem tudnak már egymásnak semmit, és viszonyuk már csak 
egymás kölcsönös kínzásából áll. 

Harc 
az 
„U J 
életért" 
a 
Szovjetunióban 

A 
sze)uális 
forradalom, 
a 
család 
felszámolása 
A szovjet szexuális forradalom a család megrendülésével kezd ő-
dött. A család radikális szétesése, hol el đbb, hol, késбbb, bekö-
vetkezett a lakosság minden rétegében. Fájdalomteli és kaotikus 
volt ez a folyamat, félelmet és zavarodottságot váltott ki. Mintha 
objektív és érvényes bizonyításkísérlete folyt volna a szexuálöko-
nómia elméleti tételének a kényszercsalád lényegér ől és funkció-
járól, mely szerint mindennem ű  tekintélyelvre alapozott társada-
lomrend strukturális és ideológiai újratermelési központja a patri-
aгkális család. 
A probléma nem az volt, miért esik szét a család — ez nyilván-
való. Azt nehéz értelmeznünk, miért jár ez bármely más fordulat-
nál sokkal több fájdalommal. A teгnelбeszközök kisajátítása fáj-
dalmat csak a volt tulajdonosoknak jelent, a tömegeknek, a for-
radalom hordozóinak éppen nem. A család megrendülése viszont 
őket érinti, đket rendíti meg, akik a gazdasági fordulat véghezvi- 

vésére volnának hivatottak. Itt lepleződik le mindennél világosab-
ban a család konzervatív funkciója. A képtelenül intenzív családi 
érzés fékezően hat a forradalom hordozóira magukra. Trockijnak 
A mindennapi élet problémái című  brosúrája bбven szolgáltat 
erre adatot. 

A család, a proletárcsalád is, fellazult. Versengés lépett fel a 
családi és a társadalmi kötelékek között. A társadalmi köt ődés 
azonban új volt, fiatal, alig szület đben, a családi kötődés viszont 
jelenvaló a mindennapi élet eresztékében, a pszichikai stniktúra 
minden egyes megnyilvánulásában. 

A gazadusági kötődés széttépődik, és ezzel együtt széttöredezik 
a gazdasági gátlás is. Ez azonban még nem a „szabadság a 
szexualitásban". A szexuális öröm küls ő  szabadsága még nem 
az öröm maga. Ahhoz hozzátartozna mindenekel őtt a pszichikai 
képesség is annak alakítására és élvezésére. Ám a családban a 
genitális szükségletek helyett többnyire a csecsem đ i függőségek 
érvényesülnek, vagy beteges szexuális szokások. E szükségle-
teknek megvan ugyan az az ereje, mint a szexuális energiának, 
azonban rombolják a normális képességeket az orgasztikus él-
ményre. A családtagok, tudva vagy tudat alatt, gyű lölkádnek egy-
másra, és gyű lölködésüket túlartikulált görcsös szeretettel fedik 
el, tapadó függőséggel, mely alig leplezi, hogy gy ű löletbő l ered. 
E kínládások elvterében az állt, hogy a genitális szexualitásuk-
ban megnyomorodott és gazdasági függetlenségre felkészületlen 
fбk sem arról a védelem гб l nem voltak képesek lemondani, 
melyet a család mint rabszolgáknak juttatott nekik, sem pedig a 
gyermek feletti uralom nyújtotta pótkielégülés гб l. 

A 
befékeződés 
Körülbelül 1923-ban kezdett kirajzolódni az a fejl бdés, amely a 
kulturális és a személyes életben addig zajló forradalmi változá- 
sok ellen irányult. Vizsgáljuk meg mindenekelđtt elvfeltételeit. 

Több vezető  is hangoztatta, hogy „új világok meghódításáról 
volna szó". Lenin maga írja, hogy ha valaki ezeket a kérdéseket 
valódi jelentőségükben és totalitásukban meg tudná ragadni, óri-
ási szolgálatot tenne a forradalomnak. Ám a szovjet szexuális 
forradalomnak végül is nem volt elmélete. A spontán beinduló 
folyamatokat a régi fogalmakhoz és formalizmuhoz tapadva ke-
zelték. Javarészt átvették a konzervatív szexol бgia fogalomkin-
csét, nem is gondolva arra, hogy szükséges volna megkülönböz-
tetni, mi használható a forradalom számára és mi használha-
tatlan. 

A szexualitásfogalom változatlanul egybekapcsol бdott azzal 
a nézettel, hogy „társadalmiság" és szexualitás összeegyeztet-
hetetlenek. Elđ ítéletként változatlanul tovább élt és él, hogy a 
szexuális élet eltereli a figyelmet az osztályharcról. E kiirthatatlan 
tévképzetet alaposan megszenvedte a SEXPOL Németország-
ban. Nem kérdezték, milyen szexualitás távolít el az osztályharc-
tól és milyen feltételek között. S azt sem, milyen feltételek és 
körülmények között válhat a szexuális válság maradéktalanul az 
osztályharc részévé. Átörökítették továbbá a szexuálerkölcsiség 
építményébő l a szexuállét és kultúra abszolút összeegyeztethe-
tetlenségét. A fékezđdés további előfeltételei voltak a rendkívül 
elterjedt hamis ökonómiai képzetek a szexuális forradalomról. 
Ezekben úgy állítбdtak be a dolgok, hogy a burzsoázia megdön-
tésével és az új szovjet törvényhozással „a szexuális forradalom 
már le is zajlott", avagy oly mádon, hogy mintegy azzal, hogy 
a proletariátus magához ragadta a hatalmat, a szexuális kérdés 
magától megoldбdik. G. L. Alekszander (Moszkva) például a kö-
vetkezőképpen fogalmaz a Die Internationale-ban: 

„A nagy társadalmi kérdés megoldásával, a magántulajdon fel-
számolásával elvben megoldódott a házasság kérdése is, lévén 
az a/apjában véve szintén tulajdonkérdés. A kommunista felfo-
gás következtesen afelé ta rt, hogy a kommunizmus megvalбsí-
tásáva/, mely csak lépésről lépésre lehetséges, egyszóval aho-
gyan a társadalmi élet alapjaiban új és új forrnák fejlődnek ki, 
mint társadalmi probléma eltűnik a házasságkérdés is. Az elma-
gányosodással fenyegető  viszonzatlan szerelem minden fájdal-
mával egyetemben aligha probléma egy olyan társadalomban, 
amely kollektiv feladatok elé állít és kollektiv örömöket ki гіál, s 
ahol ennélfogva az individuális fájdalomnak olyan nagy súlya 
aligha lehet" 
A szovjet vezetés tehát túlegyszer űsítette a feladatot, túl közvet-
lenül a gazdasági alaphoz kötöttnek képzelte az ideológiai fordu-
latot. Ez pedig lehet bármi, csak épp nem marxizmus. 262 



A gyakorlati kérdések elsб  megoldáskísérleténél azonnal vissza-
surrantak a régi, antiszexuális moralizál6 nézetek. 

Még a máskülönben oly ёІеѕеі mёю  Baktyin, a moszkvai Szoci-
álhigiéniai Intézet vezetője is a következkképpen fogalmaz: 
„Az erotika momentuma, a szexualizmus, a forradalom idején 
alárendelt szerepet játszott csupán, az ifjúságot teljesen magá-
val ragadta a forradalmi hangulat és csak a nagy eszményeknek 
élt. Am amint az építés nyugodtabb korszaka eljött, fél ő  volt, 
hogy az immár lehü/б  és kijózanult ifjúság újra a korlátozatl аn 
erotika útjára tért, mint 1905-ben történt. 
Tapasztalatuk alapján állíthatom, hogy a Szovjetunióban a nő, 
megélvén társadalmi felszabadulását és otthonossá válva a nyil-
vánosság közegében végzett társadalmi munkába, pusztán 
nőből emberré vált ebben az átmeneti periódusban és bizonyos 
szexuális kíhülést é/ át. A nemiség, ha időlegesen is, elfojtódott 
benne. Irányelvünk: támogatni a teгnészetes ösztönökben szuny-
nyadó minden építő  és alkotó erőt, ugyanakkor azonban legyőz-
ni mindazt, ami a kollektíva tagjainak a személyiségfejlődésére 
káros. (...) A szabad szerelem a Szovjetunióban nem valamiféle 
zabolátlan, vad önkiélés, hanem eszményi kapcsolat két szabad, 
függetlenségükben egymást szerető  ember között." 

Elég jobban odafigyelni és kitűnik e szavak üressége, illetve anti-
szexuális, reakciós jellegük . Mit jelentsen a „zabolátlan és vad 
önkiélés"? Arra gondoljunk netán, hogy ölelkezés közben a férfi 
és nб  ne éljék ki magukat ? És mi az eszményi kapcsolat? Akkor 
eszményi a kapcsolat, ha tökéletes „állati" odaadást tett lehe-
tбvé. Igen, — de akkor megint „vad". 

Miben akad fönn ez a gondolkozás ? Abban , hogy nem tesz különb-
séget a beteges , a kulturális feladatoknak ellentmondó, és az 
egészséges szexualitás között , mely utóbbi a társadalmi teljesít-
mények legfđbb pszichológiai alapja . Az ellentét egyik oldalán áll 
a nđstény személy (-érzéki nő-), a másik oldalán az „ember" 
(-tevékeny szublimáló nő), ahelyett , hogy a szexuális öntudatoso-
dásban a forradalmi emancipáció és aktivitás pszichológiai alap-
ját látnák. 

Lényeges jele volt a fékeződésnek , hogy a szexuális forradalom-
mal beálló kaotikus forgatagban nem egy forradalmi átmenet jelét 
látták, hanem moralizálásba fogtak . „ Belsб  fegyelmet " kezdtek 
követelni, holott az vagy van, vagy nincs. Külsб  kényszer helyett 
„belsб  fegyelmet" követelvén meg, éppen ezáltal újra küls đ  
kényszer alkalmazása kezd ődik . Fel kellett volna tenniük a kér-
dést: hogyan tudnánk megvalósítani, hogy az emberek önkéni 
fegyelmezettek legyenek, anélkül, hogy mi kényszerítenénk ezt 
rájuk. 

A felelős szovjet vezetđ  körök nézeteit és ítéleteit megfigyelve a 
szexuális forradalom alatti káoszról , megállapítható , hogy a féle-
lem a szabadságtól túlontúl ismer ősen elhomályosította rálátásu-
kat a valódi nehézségekre és okokra . A szexuális forradalom 
hordozóit és áldozatait elmarasztalták a felel ősségérzet elveszté-
sében, holott a korhadt, ósdi szexuálerkölcs évezredeken át ele-
ve megakadályozta a teljes érték ű  szexuális kapcsolattól elvá-
laszthatatlan felel ősségtudat kialakulását. 

Mindenütt , ahol magyarázatra lett volna szükség , tanácstalansá 
got látunk csak ebben az idđben . Az ifjúság körében hamarosan 
kialakuló alkalmi szerelmi viszonyokat — melyek a német mozga-
lom körében valamivel kés őbb magától értetődővé váltak — a gaz-
dasági szűkösséggel kezdték magyarázni . Ez tévedés . Anyagi 
szükség önmagában sohasem vezet alkalmi kapcsolatokhoz, ha-
csak nem prostitúcióhoz. Nem különböztették meg tehát a pol-
gárháborús szituációból és a nehéz gazdasági helyzetb ől adódó 
visszásságokat az új élet felé mutató egészséges jöv б ígéretektđ l, 
holott 17 éves fiúk viszonya 16 éves lányokkal lehet egyik is, 
másik is . Kaotikus, szexuálisan ökonómiátlan és társadalmilag 
veszélyes lesz, ha rossz küls ő  körülmények között, szorongás 
közepette, erkölcsi lelkiismerett ő l nyomasztottan, röviden: a ko-
runk kiváltotta káosztól körülvéve történik. Ugyanez viszont a jöv ő  
életmegvalósító el ő legezése kedvező  körülmények között: a bol-
dog szerelmi életre képes fiatalok els ő  készségével, teljes tudd 
sával a szerelmi élet nagyságának és fontosságának , bűntudat 
nélkül, tekintélyektđ l való szorongás és nem kívánt, felnevelhe-
tetlen gyerektđ l való félelem nélkül. 

gia negatívból pozitívba való tudatos átfordítása kellett volna 
hogy kövesse . A szovjet bábakongresszus adatai szerint a n đk 
többsége, 60-70 százaléka, képtelen élvezni a nemiségét. Az 
ösztönök „meghibásodásáról ", alábbhagyásukról beszéltek, és 
azt hangoztatták , hogy a nemi készség visszaszorulása a m űvi 
abortuszra vezetheti vissza . A Szexuálpatológiai Klinika (Moszk-
va) ugyanakkor cáfolta ezt a felfogást, mely szerintük nem egyéb, 
mint az egész abortuszkérdés bánni áron történ đ  elkendőzé-
sének a kísérlete , mely a tilalom visszaállítását hivatott igazolni. 
Saját németországi SEXPOL—рraxisunkból tudjuk, hogy majd-
nem minden nőben él ez az iszony, mit sem kívánnak ugyanak-
kor intenzívebben, mint éppen ennek a kérdésnek a rendezését. 
A nőknek meg kell szabadulniuk ettél a szorongástól. Artikulál-
nunk kell ezt a forró vágyukat és gondoskodnunk kell teljesülé-
sérő l. Ahelyett, hogy rögtön azon vitáznánk, vajon e szereket 
csak orvosi rendelvényre , vagy szabadon lehessen-e terjeszteni, 
igazán iskolázott orvosok és gondozónđk bevonásával fel kellene 
mérni, mely fogamzásgátlók a legalkalmasabbak a nemi gyönyör 
biztosítására . Mit ér egy pesszárium , ha idegen testnek érzi ma-
gában valaki, és ezért nem tud kielégülni sem. És mit ér egy 
prezervatív, ha csökkenti a gyönyört és neurotikus tüneteket 
okoz . És mit ér a legjobb fogamzásgátló , és a legjobb propagan-
da a fogamzásgátló mellett , ha nincs elég gyár, az egész lakos-
ság lehetđ  legjobb minđségű  ellátására . Es végül mi haszon 
származna e gyárakból , míg a nđk változatlanul irtóznak a fo-
gamzásmegelőzéstđ l. 

Ma viszont a szovjet ideológia már az élet és az emberek erotizá-
latlansбgára büszke. Az erotikától való mentesítés azonban fan-
táziaszülemény; világos képzetek híján a nemi élet beteges, tor-
zult és káros útra terel đdik . Nem létezik ilyen alternatíva, hogy 
„szexualitás vagy társadalmiság". 

gelléri andrás fordítása 

Az abortusz szabaddá tevése — csak éppen ki nem mondva — a 
263 	szerelmi gyönyör igenlését is jelenti. Ezt az egész szexuálid еdб- 



milan 
komnenić  

sarkantyú 
az 
O 
farának 

azokkal a mélytengeri pupillákkal, 
ő  azzal az erdőtűz-bóbitával, 
ő  bőrén zabpehellyel, 
ő  kígyókkal az orrlyukában, 
ő  lőporral a hátsójában, 
ő  liliom derekával, 
ő  núbia kő lapjai 
szemérmével a hieroglifákkal, 

ő  azokkal a pelikántojás szemefehérjékkel, 
ő  azzal a kutyanyállal az elágazásában, 
ő  a bolyhos hónaljával, menyétkém, 
ő  anatóliai sötétséggel a hangjában, 
ő  dúralumínium derekával, 
1000 kocsmai tündérrózsából, kikericsb ő l, nedvbő l, 
ő  kereszt alakú szétszórt kardvirág az 
ő  végbélszelével mint a tenger morajlása, 
ő  druida, ő  kelta és trák és szlovén, 
ő  nyárfa nyakszirt baracknyakkal, 
ő  sose fogyó pocijával, 
ő  menhelyem, a kezdet és vég. 

Albán tarkód 
kígyó függőd 
ügyesen átsiklik 
néhány munkászubbonyos 
bánáti közt 
a VKV buszában ... 

Nyusztikám, 
pupillád két indigócsepp, 
sejtelmed sincs, mennyire agyamba véstem 
a szemed 
és le fogom jegyezni 
ajkaid 
magam elé képzelve burjánzó nemiséged 
a 27-es autóbuszban 
hogy gyúrnám most 
üleped halmát 
mely duzzad mint tök a napon. 

Mikor leráztad magadról 
a szégyen jármát 
mint mókus az ágról a 
zúzmarát 
lágy partjaid a magasba íveltek, 
feszülő  gömbölyűséged 
két féltekévé vált, 
két kristály hólyaggá, 
két albán sapkává, 
Glišić  süvegcukraivá, 
láthatóvá tetted lombos szemérmed, 
nőszirom rőt moha alatt, 
s akkor drótsző rű  tüzet szítottam 
ahol a kalózgallost 
edzik 
a háromszarvú jakobinus kalapba 
belefúrtam fejem. 

Megnyergelem vöröses farodat, 
sarkantyúzlak, türkiz öszvérem, 
drótsző rű  szürkém, áprilisi szamár hitvesem, 
te keménykötésű , sodrony derekú, 
nyerítesz farizmod görcsében, 264 



méregzöld körmeid a támadóba vájod, 
szirti keresztséged fakítják a nyírek, 
hasadékod a reggeli kenyér illatával, 
talpad komló, bokád mint a takácsok csévéje, 
belő led Malaparte sötét jéglovai nyerítenek, 
meggyújtom kanócod s szétrobbanok a leveg őben. 

s 
Csókolom borzas madarad, 
rángva sziporkázó nyálkás moszatod, 
ezt a lyukas nyerget, 
fogdosom ázott kendered, 
rágom fénylő  kóródat, 
egy futó nyalintás 
e mókusprémen: 
ízlelem zátonyod, ezt a r őt taréjt, 
gyúrom e ribizlit, 
a Szentírás említi a pézsmát, 
én hozzáteszem a zsályát, a violát, 
csókolom ezt a síkos búzavirágot, 
még egy hörg ő  szippantás, még egy alámerülés 
torkig a mustárba, 
falom borzas madarad, 
falom ezt az illatos bugyellárist, 
cserjében hörpölöm az osztrigát, 
megittasulok ettő l a szakállas nihilizmustól, 
betolom a nyelvem lucskos hüvelyedbe 
csókollak 
belülrő l. 

. 

Nyalakszunk benn 
csúszósan mint az áprilisi csigák, 
érintkezünk belülrő l 
harapásokkal, 
sző lőhajtások ontják nedvüket, 
szívó kagylódban. 

Szurdokban nyíló kardvirágom, 
tavirózsám egy istennő  lyukában, 
ki combja kapuit kitárva 
éles nyögéssel 
mozdul 
selymet sző  közelgő  orgazmusában. 

Dörögsz, domboldali tarackágyú, 
sziszegsz a vörösfenyő  tű levelén, 
szétfeszítem kenyérbél kapudat 
s te bevezetsz lakodba 
a szelemenfára 
akasztott búb, a csikló alatt 

s míg a repülő  kerozinsávot 
szánt az égbe, 
rángunk szoros ölelésünkben 
mint a csigák, 
lüktet gyémánt pinád. 

Hajnalban szerettelek, emlékezz, mikor 
szikráztak a lepedők és bámult a bútorzat 
mint Picasso ökre, alám feküdtél, fészkel ődtél, 
helyedre találva nekem feszültél és a verejték 
begyöngyözte ágyékunkat, feljajdultál, oh, mit m űvelsz, 
jaj, hova teszed, szavak foszlányai a leveg őben, 
valami ki ű rült bennünk, a mozdony sistergett benned, 
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tolatója, gőzt okádott, taknyosan 
böfögtél, én meg vártam az ereszked đ  
újságpapír angyalokat, hajnalban szerettelek, hajnal volt-e, 
még bennünk az ifjúság morzsáival, emlékezz, vagy 
csak áltatom magam, dohányfüst volt még b őven, hintáztál 
ingatva csípбdet, ziháltál mint egy sörgyár, kevertél 
segged partjaival, süllyedtünk, istenem, mimbe 
döfted, vadállat, szaggass szét, zuhantunk, 
verd belém, gazember, szeretkeztünk-e valaha is 
hajnalban, emlékezz, gerjesztettünk-e áramot a 
párnákon, jusson eszedbe, cafka, 
hajnalban szerettelek a falra ragasztott 
Rosa Luxemburg alatt, faszom a 
rendőrség és a barikádok esős fotóira tört, 
abban a pillanatban az ébreszt őórák milliói rontottak 
a proli álmokra, szentviz ű  kelyhedet nyalogattam, 
szerettelek a párizsi derengésben, ráztuk az 
ideológia törmelékét GRAMSCI HAMUJÁRA, 
míg Pasolini halálát az újságban csendben 
kilyukasztotta a reggeli cigaretta, 
a szeméremnek csak rojtjai maradtak s akkor lemeztelenítettem 
a lelked, meghámoztam, a méhedb ől kukucskáltál ki, 
köldököd felnyögött, emlő id kibuggyantak, 
sugarakban törtél fel saját meztelenségedb ő l, 
szerettelek hajnalban, fel tudod-e eleveníteni magadban te 
kurva, kurvája az európai baloldalnak, szerettelek, 
s az asztalon kibuggyant a széthasadt gránátalma vére. 

Hallgass meg szerelmem, engedd hogy a hajnal 
hulláma csípődön megtörjön 
hogy pupillád mályva kéksége 
szétömöljön a sivár munkásnegyedeken 
hol zászlók és csatakiáltás helyett petyhüdt 
lepedők csattognak a szárítóköteleken és szegény 
acsarkodók károgása hallik, kedvesem, 

nyűdd, üss minden tűz tüzével 
korbácsidegekkel, fröcskölj melaszos 
nyáladdal, melyben a megkésett hevületek 
gyönyöre uszkál, rikolts ahogy csak kifér hüvelyed torkán, 
az epikus költészetünk felett köröző  
holló szárnyával, hollófekete üstök ű  füzek 
árnyát vesd hétköznapjainkra, könny ű léptű  rózsám, 
gyújts tüzet farod szilárd boltozata alatt 
s szórj hasadra szentjános-virágot, 

Ijubezni moja, szerelmem, mindennapjaim felett lebegsz, 
a polgári fenekedések medrében csiszoltak 
lélekbúvárok ágyukon kóstoltak, a politikai 
gazdaságtan tervezetével, gáncsokkal és cselszövésekkel, 
tarkólövésekkel próbára tettek, virrasztásokkal epeked đ  
Nőiséged szakadéka felett, 

szépségem, mint szilaj lovasok tiporj a 
rozsba, had serkenjen ki a paták alatt a 
zúzott szemek teje, lepj be 
tajtékod havával, féielmetes szikla, 
fogadhoz koccanva törnek a jégcsapok 
míg pofád acélos férfiasságomhoz 
szorítod, karcsú vízisell ő , 

porban kúszó gyengék tizedel ője, 
nyárspolgárok megverője, térj be a konyhákba, 
hol oly gyű löletes a nő i nem története, 
a mindenható Vágy parancsolatát tíz körmöddel vésd be, 
ólmot önts a Lehetetlenhez kötő  kapcsok szögecseibe, 

aztán ereszd le köteled az őrület árkába, 
vermet áss, csapdát vess köréje, 
a számvetés cafrangjai maradnak csak a silbakokon, 266 



húzz karóba, négyelj fel, 
kínozz meg, minden tetted megbocsátást nyerjen, szerelmem, 

maja Ijubov, prihadi, jer, önts el, 
zúdulj rám és tölts fel, áhított viharom, 
áztass át, fojtogass, tölts ki minden erecskét, 
melynek hálózata minket puszta létünkhöz szegez, 

teremj itt tüstént, takarítsd el a medd ő  hivatalnokoskodás aszályos 
éveit, csapj a nyaka közé, az maradjon csupán, ami a fi/ágy tartozéka, 
ronts rá, kristályszőrű  szukám, szaggasd szét 
bágyadt tengődésünk, lobogj lánghajú tüzem, 

lobogj, ne tétovázz, füst gomolyodjon méhedb ő l, 
vértezd fel és vidd csatába tested, tépd a szíjakat, 
pezsdüljön hattyú simaságod hogy 
a bíbor vakondok fröcsköljön gyönyörében, 

Ijubimaja maja, édesem, légy ondóval átitatva 
mint Kánaán földje, mikor azúr 
esőt küldött Izráel népére, 
egyenlő  légy azzal, ki téged teremtett és megáldott 
mert gyalázva lészen mindaz, ki az Elérhetetlen felé nem nyúl esdve, 

Ijubezni moja, jégizzású agaram, 
ünnepelt legyen féktelenséged, 
minden bűnöd az ütközet hevében, 
ribizli és sötét havivér íz ű  szerelmem, 
ereszd el a szárnyra kapó, benned kikelt emlékeket, 
telepedj minden nőre, ki valaha is voltál, 

csípődön túl horgonyozzanak le a 
sudár hajók, a kötélzet heged űszavára 
kalózok lépjenek földre késekkel a csizmáikban 
s gyújtsanak áldozati tüzeket 
nő iséged előtt hajtva fejet, kedvesem, 

és mikor inni kezdenek, feledjék el a tenger 
ezer veszélyeit, bensődbő l gyógyvíz buzog 
fájó sebeikre, a szemek parazsára majd 
György-napok esője szitál, 
aztán nehogy megengedd, hogy tokjukból kirántsák 
keskeny tőreiket, se kovaköves puskáikat, 
forrásod előtt térdepelve éledjen újjá a 
gyülevész horda, zabolátlan kalandorn őm, 

és midőn a mámor elillan, a bódulat összekuporodik 
oltárod előtt, vágytól korbácsoltan, 
felnyögnek tébolyod ősei: 

„Oh, te selymes, te gyantás, 
te barlangos, te kormos, te feneketlen, 
te szárnyakkal megáldott, te pacsirta, te fecske, 
te selyemhajú rőt taknyos, 
te bugyogó, cuppogó tarajas, 
az vagy nekem, mi vagy és voltál, 
vagy és maradsz mindörökké 
a felragyogó életért sikoltás!" 

Erre te lehajolsz és a kéjes könnyek hályoga 
pilláidon lecsurog, 
kalászok, kalászok, válladra omlik a hajad, 
söréttő l borzas alkonyi csókák hullnak 
szépiaszemed bogarába, fekete mint az istenítélet. 

(...) Emlékezz már, hogy fogant nemed, 
hogy lobbant fel arabnők 
szikrázó rögös tüze, kiket batyukban 
hoznak át az európai piacokra, a sátrakból 
boróka-csípőjű , fénylő  ágyékú odaliszkeket vezetnek el ő , 
üszökkel szemöldökük íve alatt, 
lánccsörgéssel csuklóikon, 267 



mezítláb járnak Sába királyn ője lépteivel, 
orrcimpáikat tágítva a kikötőben a lebujokban sülő  hal illatára 
hol duzzadt bortöml ők hevernek, 
árpaarcú rabn őket vezetnek el ő , 
dúskeblű  perzsákat és a numídiai n őket, 
s a vékony lábikrájúakat, 
s a fülükben eritreai bazsalikomot visel őket, 
s a még szűz vérűeket, 
s a darócvezekl őbe bújtatottakat, a sima csíp őjűeket, 
S a mályvaszín pinájúakat, kiket a basa csibukjával döfköd, 

aztán az olajbarna jón sz űzek 
következnek, a súlyos fonatúak, tenger 
sós szelétő l cserepes ajkúak, 
szudániak szemük porcelán fehérjével, combjaik közt 
mennydörgéssel, cipómell ű  tatár népség, rabn ők 
konok nyája, faruk mint fedélzet, 
s akkor jössz te, el ő lépsz, Ázsiám, 
ónos holddal a bugyidban, 
sötét izzásodtól az üzletel ők sorra megborzongnak, 
virradni fog és sötét ereszkedni, s mi 
egyedül maradunk a kiürült egek alatt. 

balázs attila fordítása 
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értelem 
lepkeszárnyai 

jegyzet 
weöres 
sándor 
psyché-költészetérő l 

„Dem Geistigen sem n Leben, dim 
Lebendigem seine Gestalt." 
(Hölderlin) 

„Megmaradni egynek, az börtön, 
önmagammá lenni, annyi mint nem 
lenni." 
(Pessoa) 

„Az egész Világ ölelő  kurva Venussza 
légyek, vagy ha nem lehet, minden 
olvasóimé." 
(Psyché)  

1. 
Honnan közelítsünk Psychéhez, e múlt század eleji 
„naiv" költőnő  — ma íródott — verseihez, szövegei-
hez, hogy naivaknak ne bizonyuljunk a szemében, 
hogy méltatlanokká ne váljunk „ölelésére", az olva-
sás „kurva vénuszi" gyönyör űségére? 

Azt mindenesetre bizton vélhetjük, hogy míg Tamás 
Att ila szép-komoly összefoglalója a zavart öröm pír-
jával vonná be Psychénk cigány-arisztokrata arcocs-
káját, az azt követő  irodalomtörténeti értékelést ol-
vasván („Mert az ugyan elmondható, hogy a kötet-
nek minden egyes darabja igényes munka — olyan 
alkotás azonban már, kérdés, van-e közöttük, ame-
lyiket a Weöres Sándorhoz hasonló nagyságrendű  
» Psyché-kortársak«-nak, Berzsenyinek és Csoko-
nainak a legrangosabb alkotásai mellé oda lehetne 
állítani, velük egyenértékű  költeményként.” Tamás 
Att ila: Weöres Sándor, Akadémiai Kiadó, Bp. 1978. 
196. old.) fellobbanó szeméhez rosszul ill ő  aláza-
toskodással pukkedlizne tüstént: f( 

S én könnyű  vagyok, nyíltan bevallom, 
Öcsém Uram bocsájtsa-meg nekem. 
(Toldy Ferencz Úrhoz) 

Az irodalomtörténeti-kritikai olvasást járhatatlan út-
nak tartjuk a magunk számára, nem azért, mintha 
(ha már feltétlenül antológikusan kell tájékozódnunk) 
nem találnánk Berzsenyi, Csokonai és — Weöres 
Sándor „legrangosabb alkotásai mellé állíthatót" 

Psyché költészetében (például az Epistola ennen 
magamhoz című t!), hanem, mert félő , hogy a szö-
veg-test tényleges minőségei helyett kritikusi mér-
legünk csak azt mutatná meg, amire ez a költészet 
jóelő re figyelmeztetett bennünket: a klasszicisztikus 
fennség, a „colosszális és kétségbeejtő" nagyság 
idegen tő le. Ha a költészet, az esztétikai élmény 
magasrendűsége valóban abban nyilvánul meg leg-
inkább, hogyan tud megteremtődni a költő i beszéd-
ben „az ellentétes impulzusok egyensúlya" (Ri-
chards), megvalósulni „a kontrasztokból fakadó egy-
behangzás" (K. Sabina, idézi Jakobson), az Ange-
lus-i (világot, létet) látó „isteni" szemmé lényegülve, 
akkor a Psyché a modern magyar költészet leg-
összetettebb kihívása. 

Weöres Sándor teremtő  költő i játéka, Psyché költé-
szete „enn ismeretre", létismeretre és a költészet 
végtelen —ésszel legfeljebb felparcellázható, de kö-
rül nem határolható — térségeinek a megsejtésére 
„tanít" bennünket, mint minden magas rend ű  köl-
tészet. Nyíltan beismerjük, mércénk a tetszés, az 
élvezet, s nem csak abban az értelemben, ahogyan 
Barthes emeli a fogalmakat a szövegmin őség kriti-
kai szintjére, hanem úgy is — mert hiszen lényegileg 
nem is mondanak ellent egymásnak —, ahogyan Füst 
Milán követelte meg a költészett ő l: „egész szerve-
zetem rendítse meg, ha tetszésemre pályázik. "Maxi-
malistábbak lehetünk-e Psychéhez, kinek léte és 
költészete ugyan irodalomtörténeti-poétikai játék is, 
ám mintha csak azért öltözne ez a költészet a törté-
nelmiség formaköntösébe, hogy bizonyíthassa szá-
munkra a mindenkori magasrend ű  költészet átválto-
zási képességét: végső , eszközein túli nyitottságát 
annak, ami belső  megszervezettségében valaha is 
radikálisan vállalni tudja a nyílt jelenlétet. 



2. 

„Nem a másik »személyisége« az, mi nélkülözhe-
tetlen a számomra, hanem a tér: egy szomj dialekti-
kájának a lehetősége, a gyönyör átláthatatlansága: 
ha csupán egyetlen játék létezne, a játékok nem 
lennének játszhatók." A fogódzóul idézett Barthesi 
gondolattöredék pontosan jelezheti Weöres költ ő i 
teremtésének irányultságát. A sokszorosan hierarchi-
zált játékszabályok közepette alakuló költ ői beszéd-
ben megannyi érzéki csapda: a nyelv lokalizálható 
kötöttségei, megnevezhetőségei. A kitárulkozó nyelv 
párnázott, szárnyas ajtai mögött azonban újra és 
újra a rések: a másságok, a módosulások hasadé-
kai — az olvasás botrányaivá szelidülten. Somlyó 
György értő  megközelítésében (Fiú-e vagy lány? A 
költészet vérszerződései, Szépirodalmi, Budapest, 
1977.) sorra láthatóvá lesznek e módosulások, meta-
morfózisok: a történelmiség és modernség, a n đ i 
és a férfi princípium, a költő i személyiség és a költő i 
beszéd dialektikájának eme egyedülálló kihívásai. 

Psyché költészete megköveteli tő lünk, hogy kilép-
jünk saját korunk kultúrájából, irodalmi konvenciójá-
ból, kanonizálva azt a számunkra már idegen, archai-
kusnak minősülő  nyelvi konvenciót, amit más múlt-
beli költőknél az élményi olvasásban hajlamosak va-
gyunk „nem észrevenni". Csokonai költészete szá-
munkra annak ellenére korszerű , hogy kora kultúrá-
jának konvenciórendszerében fejezte ki magát; mi 
saját kultúránkon belül maradva olvassuk, önz ő  be-
idegzettséggel lefejtve róla, „nem olvasva" azt, ami 
benne konvenció, végül is a nyelvet magát; öntudat-
lan csonkítással tartalmi olvasást végzünk. A Psyché 
olvasásakor ez a mozzanat beépül az esztétikai él-
ménybe: vállalnunk kell a játékot, nyelvi konvenció-
ként is olvasnunk kell, hogy ráérezhessünk az e 
konvenciórendszert (a költ ő i nyelvet) belülről feszítő  
erőkre. Csak e feszültségeket, érzékelve térhetünk 
meg, elbizonytalanodva, saját kultúránkba, anélkül 
azonban, hogy az e kettősségbő l eredő  feszültség 
feloldódna. A Psyché tökéletesít egy másfajta nyelvi 
konvenciót, ráirányítva a figyelmet e másságra, ab-
szolut körülhatárolja magát egy (re)konstruált meta-
nyelvben, mintegy intézményesíti a költő i beszéd 
nyelvi kódjait, hogy a költői beszéd maga ne legyen 
más, mint ez intézményesség elleni totális, több frontú 
lázadás, ahol minden nyelvi jel eltérés voltában jut 
jelentéshez; minden nyelvi kétértelm űség, ami rést 
üt e, mondjuk, formai (re)konstrukción, a nyelvi kö-
töttségektő l való megszabadulás, a költ ői beszéd 
ellenőrizetlen, „isteni" szabadságának a pillanatává 
lesz: közvetlenséggé, bennsőséggé, „izgató érin-
téssé". A költő i nyelv a konvencióhoz tartozást cél-
zó építkezés és az azt belülrő l lehetetlenítő  ironikus 
destrukció Janus-arcúságával áll el őttünk, nem egy-
szerűen a folyamatos alakulás, hanem a folyamatos 
átváltozás képességének a birtokában. 

Valami egészen hasonló történik a költ ői személyi-
séggel is. Weöres Sándor, újabb önmagától elide-
genítő  alkotói kötöttséget vállalva, személyesíti a 
nyelvi konvenciórendszert, amibő l, lerombolva azt, 
építkezik; pszicho-analitikus körültekintéssel sajáto-
sít, jelöl meg egy hangot, megismert önmagához 
képest látszatra valami abszolut másnak (nőnek!) a 
hangját. Eletrekelt egy személyiséget, aki lehetett 
volna is, meg nem is, de mert élet гekeltették, hát: 
van,  életének, indulatiságának teljes történelmi és 
alkati konkrétságával, valószer űségével. Ám Psyché 

nem keveredik el „az életben" — sem „kora", a XIX. 
század irodalmi életében, sem Weöres Sándor köl-
tészetében, annak valamiféle álcázott alteregója-
ként. Megmarad egy teremtett hangnak, egy szuve-
rén látásnak. S miközben élvezzük a „lehetett volna 
is, meg nem is" — Psyché életszer űségét, nő iessé-
gének és költészetének történelmi és élményi hite-
lesség ű  szuggesztív önmegvalósulásait —esztétikai 
élményünk túlmutat a ráismerésnek, elfogadásnak, 
beleélésnek ez olvasói élvezetén. Psyché költésze-
te nem az, amivé hitelesíti magát a Nyelv, a Tör-
ténelem, a Pszichológia adottságait feltérképezve —
s amivé ezek az intézményességükben vállalt adott-
ságok személyesítik és ideológizálják őt. Tudniillik 
lehetne csak ez is, költő i játéknak, егбргбbának ak-
kor is zseniális volna, és túl az olvasás élvezetén —
számtalan tanulság levonására képesíthetne ben-
nünket az alkotás és élményiség, a személyesség 
és „személytelenség" kérdésköreit illetően, ám ek-
kor megmaradna átlátható játéknak, a „mívesség" 
a tudás demonstrációjának. Weöres nem érte be 
ennyivel, nem is érhette be, ha egyszer ki akart 
lépni önmaga és költészete korlátai közül. A „hara-
kiri" csak akkor sikerülhetett, amennyiben Psyché is 
fölülemelkedik megteremtett kötöttségein, ha úgy tet-
szik, nő iségének és élményiségének történelmi és 
metafizikai determinációin, egy magatartássá, lét-
szemléletté, látássá inkarnálódva a költ ői beszéd 
világot teremtő  transzformációi révén. A játék itt lesz 
„átláthatatlanná", egyszersmind „olvashatóvá", 
szubjektíve értelmezhetővé is, amennyiben a költé-
szet olvasásától nem a ráismerés örömét várjuk, 
hanem a Mondatlan, az Ismeretlen létrejöttének tet-
ten érését a szövegben és önmagunkban, egyszó-
val valamiféle jövő idejűségét, érzéki folytonosságát 
létezésünknek. 

3. 

Psyché létszemléletének alapja, a legegyszer űbben 
mondva, az életöröm. Talán furcsán hangzik, de ez-
zel az életszemléletével Psyché magányosan áll 
nemcsak a mi irodalmunkban, hanem jószerivel az 
egész újabb kori európai irodalomban is. A létezést az 
érzéki élvezetek formájának, illet ő leg céljának tekin-
teni, az érzékiség aktivitásának hinni —újabb kori 
civilizációnk legkülönböz őbb eszmei indíttatású filo-
zófiáiban egyként: nihilizmus, dekadencia, elfajulás, 
szóval; vétség. Az emberi vereséghelyzetét, feladá-
sát jelöli a kodifikált morális eszmények eléréséért 
való küzdelemben, ezektő l a morális eszményektő l 
való elfordulást, közvetve vagy közvetlenül, tagadá-
sukat. Mintha a keresztény vallásfilozófia egyszer s 
mindenkorra felosztotta volna számunkra az értékek 
terrénumát, mindörökre a fejünkbe verve: siralom-
völgyben élünk, megdicsőülésünk ára az életrő l mint 
az érzéki örömök forrásáról való lemondás. A „menny-
országról" vallott utópisztikus elképzelések változ-
hattak, ahogyan változnak belülr ől a normaként ko-
difikált értékek is, abban azonban mindegyik „nem 
naiv" filozófiai tanítás egyetért, hogy az ember nem-
beli lényegének a megvalósítása nem az érzéki 
gyönyörszerzés útján történik. Ezzel párhuzamosan 
de-erotizálódtak maguk az eszmék is, a kívánandó 
morális értékek, és az Érzékiség tartománya vissza-
szorult a testiség köreibe. Erósznak szárnya szeg ő-
dött, de-erotizált világképünkben nincs már meg a 
mindenen áthatolni, mindent áthatni tudó hatalma. 
Ahogyan Psyché „írja" a fosónak küldött „epistolá-
jában": 270 
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A mindenben tsupán ketten vagyunk, 
A vén siket s a bájoló ribantz, 
Nints harmadik. S ez a világ keserve. 

A népköltészet — talán az egyetlen hang, amely egy 
világot tudott szembeállítani a kereszténység nap-
jainkig elható aszkézis-tanával — jobbára már csak 
ezzel a megcsonkított Erósszal, a besz űkített értel-
mezésű  — test-központú, szerelem-központú — érzé-
kiségfogalommal tudott operálni. A népköltészet lét-
szemléletének világot teremtő  hedonizmusa ezért 
legfeljebb a de-erotizált világképen belüli anarchis-
ta, „ösztönös " lázadásnak minősülhet ; naiv és rész-
leges emlékezet a vágyott de nem ismert harmóniá-
ról. Mint ilyent „t ű rte meg" (irodalmi) gondolkodá-
sunk az évszázadok során, a világról, létezésr ő l va-
ló „tudományos gondolkodás" peremére szorítva, 
elraktározva a kellemes, de „használhatatlan" is-
meretek tárházában. 

Psyché létszemlélete nem naiv, világa nem a har-
mónia, hanem a diszharmónia. A naiv kozmogó-
niákhoz (a hellén-római mitológiához és a cigány-
ság —népiség — differenciálatlan világképéhez) való 
kötődései negatíve élelmezik őt; nemcsak azt mu-
tatják meg helyzetében , amivé már nem lehet, aho-
vá történelmileg nincs még csak illuzórikus visszaté-
rés sem, hanem azt is, hogy ez az érzékiség min ő-
ségileg is más: tragikus tudatú, nem tud az idillr ő l, 
minden megnyilvánulásában „át-üt rajta a halál". 
Egyszersmind minden megnyilvánulásában kihívás 
is a mindenkori patriarkális társadalom ellen. A sze-
relem, a szexualitás csábító cigánypurdéjából Psyché 
a szemünk előtt változik át erotikus lénnyé, magát 
választó szubjektummá , aki a világot szemez ő  „fér-
fiasság " elvei, az erő (szak), a ráció kettős erkölcsű  
célérdekeivel a fogékonyság, az érzékenység, a 
gyengédség elveit szegezi szembe. Vagyis hát az 
úgynevezett specifikusan női princípiumokat. Mar-
cuse utópisztikus elképzelése szerint az ideális szo-
cialista társadalom megszervezettsége ezeken a 
princípiumokon fog alapulni, mikor is elveszítve 
„specifikusan nő i" partikularitásukat és ebb ől eredő  
agresszivitásukat . a racionalizált hatalmi rend ellené-
ben az érzékiség és az értelem emancipációját je-
lentenék, ezek „androgűn egységét". 
Az emancipált érzékiség és értelem androg űn egy-
sége — ez az a térség , hová a magát választó Psy-
ché „a költészet lepkeszárnyain " eljut, s ezek azok a 
minőségek, melyekbő l kiindulva a világ milyensége 
lelepleződhet e költészetben. „Éld a tulajdon életed, 
ne a mit néked mások jelelnek" — tanácsolja Psyché 
„Vesseléni Mikának", kora „legfé гfkљb" férfiának, s 
a tanács érezhet ő  agresszivitásából véletlenül se 
holmi egzisztencialista aszocialitást akarjunk kiolvas-
ni, hanem a kettős erkölcsű  patriarkális világrend 
elleni individuális tartást , védekezést . E világrend 
brutális életellensége, örömellenessége lepleződik 
le az Epistola ennen magamhoz vers expresszív lá-
tomásaiban , hol az anyaság megaláztatása „csu-
pán" konkrét — és elementáris szuggesztívitású — bi-
zonyítása annak, mivé sterilizálódhatnak az értékek 
(Erkölcs; Jog; Szabadság stb.) akkor, ha az érzéki-
séghez csak mint megt ű rt „ ribantz "-hoz, a fajiság 
tartozékához tud viszonyulni. 

Psyché nő iségének „progresszív agresszivitása" 
(Marcuse), mellyel a történelmiségében megragadott 
léte „szennyes ládá(i)ba / is be-világít" evokálja azt 
a másfajta életformát is, minek szellemi alapjaiban a 
nő i és férfi princípiumok, a lélek és szerelem „öszve-
forrhatnak". Virtuálisan megidézi azt, mid őn önma- 

gát, léte feszítő , mozgatóerő it e különbözőségek di-
ametrális erőtereinek egységében szemléli: 

Úgy is ellen-tét vala női testem 
S férfiu lelkem: 

Kívül édes lágy simaság, de bévűl 
Szikla görcsökben feszülő  nehéz ércz, 
Óriás műhely, veritékben ázó 

Szomjas örök tűz. 

(Tükör előtt) 

De meghaladja Psyché látása nő iségének agresszi-
vitását abban is, ahogyan az e világrendet belülr ő l 
feszítő  mindennemű  eretnekség sorsára, végkifejle-
tére rámutat. Egyetlen példán érzékeltetjük ezt: az 
Jus ultimae Noctis a versben a felakasztott betyárok 
képe „bamba jányka" szemmel láttatva: 

Lóbált a lábok, 
Himbált a seggök, 
Akár ha hágnák 

A szűz leget. 

A betyárság büntetése nem egyszer űen a halál, ha-
nem a nemtelen, dicstelen, drasztikusan undorító ha-
lál; ugyanaz az undor aurája övezi, ami a testi szere-
lem gyönyör-pillanatait is akkor , ha megmarad testi-
ségnek, „öröm-árunak", katalizátornak, szentesített 
utcai és családi prostitúciónak : a racionalizált hata-
lom kiszolgáltatottjának és tartópillérének. És ugyan-
az a kielégületlenség, fojtogató magábazártság (Som-
lyó elemzi e költő i képi leírásnak az új regény techni-
kájára emlékeztető  tárgyias zártságát), ami egy ilyen 
szexualitásban felizzik, „ropogat": 

Oldalod mellyűl borusan szököm-fel, 
Óriás kígyó ropogat: magányom, 

Mint fejér tűz-nyelv rohanok mezítlen 
Szomjuságomban, ki az éjtszakába, 

(Eggy lovász fihoz) 

4. 

Psyché költészete a testi szerelemnek, az erotikának 
egy másfajta látomását is értelmezi. Lényegében 
egész magatartásával, „mértéktelenségével" egy fel-
szabadult erotikus létezés hogyanjait kutatja, nem 
nőként, de „androgűn lényként" — a nembeliség tu-
datszintjére emelkedet szubjektumként. Ez a látomás 
nem idéz fel semmiféle harmóniát, a „hellén der ű " 
teljességgel hiányzik innen. Az erotikus szubjektum 
egyedül van a halállal szemben , az őt létében leg-
közvetlenebbül megsemmisítéssel fenyegető  deter-
minációval szemben. E feloldhatatlan antinómiatuda-
tában a létezés csak diszharmónikus lehet egy eman-
cipált érzékiség ű  és értelm ű  világképben is. Psyché 
voltaképpen azáltal válik erotikus szubjektummá, 
hogy megérti egyediségének zártságát és végessé-
gét: az egymásért való lét, a szeretet így juthat jelen-
téshez. „Szeretek minden-kit eggy gyanánt" — vall-
ja Psyché az Epistola ennen magamhoz versben, s 
vallomása kettős értelmű : egyszerre jelöli az érzéki-
ség kurvasággá degradálódását a történelmi reali- 



tásban és a partikularitás önzésein felülemelked ő  
szubjektum totalitásvágyát a szeretet, a szerelem ré-
seit meglelve. 

„Mi megkíséreljük a közösködést, de semmiféle 
egymáshoz fordulás nem szüntetheti meg a közöt-
tünk tátongó alapvető  különbséget. Amikor ti haltok 
meg, nem én halok meg. Mi, ti és én, diszkontinuitív 
lények vagyunk. (...) A szakadék valóban mély és 
én nem látom, hogyan haladhatnánk meg. Minden-
esetre érzékelhetjük együtt a szakadék feletti szédü-
letet. Ez megigézhet bennünket " ( Bataille: Az ero-
tizmus, Beograd, 1972, 9-10. old; a kiemelés tőlem) 
Psyché szerelem-felfogása, férfi és n ő  kapcsolatá-
nak tartalmát és célját tekintve igen közel jut Bataille 
erotizmus-szemléletéhez, amikor az erotikus együtt-
létben, az erotikus gyönyörben, extázisban nemcsak 
a szubjektum zártságának, diszkontinuitásának „pil-
lanatnyi" megsz űnési lehetőségét látja, hanem a ha-
lál megismerését is, egyetlen helyzeti lehetőségün-
ket, hogy nevethessünk tulajdon létünk, egyedisé-
günk megszűnése fölött. 

Szinte meg-kövülve ketten, 
Nem-lét mély ölébe hulltan 
(Más is jő  még, ez hihetlen) 
Eggy magánnyá öszve- forrtan, 

Többé nem tudjuk mi vóltunk, 
S mint halunk, ha ez se hóltunk, 
Észt eggymásba veszejtettünk, 
Perczenet érez helyettünk, 

(Minutes volantes 1.) 

Psyché „nőies" érzékenysége, fogékonysága, foko-
zott életközelisége azonban az érzékiségnek ezt a 
lehetőségét, a lehetőséget, hogy megérezhessük lé-
tünknek szubjektivitásunkon túli folytonosságát, nem 
korlátozza a férfi és nő  erotikus kapcsolatára. Az ő  
szerelmes, nevető  szeme mindent ezzel a látással 
tud látni; a teljességre szomjúhozásában vallásos 
áhitattal legyőzve „itteni" idegenségünket: „Meg-
halunk s eggy tsepben itt az örök élet." (Séta lo-
vaglás) 

5. 
Psyché életszomjúhozásának formája az erotikus 
csábítás. Amikor azt állítja önmagáról, életelvvé té-
ve meg ezt, hogy „Szeretek mindenkit eggy gya-
nánt", akárha a Don Juan-i érzékiség princípiumot 
is megfogalmazná. Éš mégsem azt. Psyché érzé-
kiségében „a minden elmúlik" individuális tapaszta-
lata reflektálódik, neki a csábítás nem életformája, 
hanem a létezés megélhetővé tételének, megragad-
hatóságának a vágyban meglelt intenciója. 

Most kell hogy el szalaggy 
És mindent félbe haggy, 
Mikor leg-édesebb, 
Leg-hőbb, leg-könnye 
A mának múlatsága 
Már is emlék te-benned. 

(Minutes Volantes IV.) 

Ami nem tud kívánatossá lenni, annak Psyché látá- 
sában életértéke, önértéke sincs, s ahhoz (etikusan) 
viszonyulni sem lehetséges. Márpedig Psyché érzé- 

kisége mindig „lélek és szerelem" egységeként té-
telezi önmagát, mindig magában hordozza az etikus 
létezés — az együtt-létben az egymásért való lét —
megvalósíthatóságának azáhítását. Erotikus gát-
lástalanságának — mellyel az individuális szabadság 
nevében sorra elutasítja magától az Etikátlanság 
(álerkölcs) intézményesült rendszereit — ethosza van. 
Ez az ethosz Psyché nőiségében konkrétizálódik: a 
jóságban, a részvét és az adakozás jóságában, 
mely áthatja erotikájának minden megnyilvánulását. 

Weöres nagyszer ű  ötlete, hogy Psyché költészete 
és „alakja" mellé helyezze a „kortárs" Ungvár-Né-
meti Tóth László költészetét és alakját ilyen érte-
lemben is jelentéshez jut: miként Psychének „az ő  
Ficzkójához"való erotikus vonzódásában gy őzedel-
meskedik a jóság princípiuma, akként haladja meg 
egész érzékiség szemlélete költészetének érzékle-
tességében azönmagáért való esztétikai élvezetés-
ség életidegenségét. 

6. 

Végezetül és összefoglaló helyett: ha megsejthet-
tünk valamit ezidáig Weöres költői játékának di-
menzióiból, nem tudjuk megállni, hogy akár egyet-
len homályos mondat erejéig is, de ne utaljunk is-
mételten a humornak és iróniának e teremtő  játék 
minden szintjén jelenlevő  szerepére, kisugárzására. 

Psyché magatartása nem ironikus; az óélet-szom-
júhozása annak az émber-Jézusnak a szomjúságá-
hoz hasonlatos, aki a Golgota hegyén azt mondja: 
„Szomjas vagyok." Psyché abban a pillanatban lesz 
ironikussá, amikor beszélni kezd, akárha Isten volna, 
s a Menyegz ő  boraként itatja velünk megkínzottsága 
evetjét: „szívének rongyait". De ha egyszer Psyché 
nincs is, ha ő  csupán beszéd? 

S mi a szerepe itt Weöres Sándornak, aki mindezt 
megrendezte? S aki nyilván tudja azt is, amit Vladi-
mir Jenkelevič  mond az iróniáról: „A szabadság 
tetőpontja az, mikor az ellenfél játékát játsszuk, be-
lülre kerülve az ellenfél nézőpontján, s közben úgy 
teszünk, mintha nem adnánk igazat a barátainknak, 
hogy lehet valamit akarni és vele ellentétesen cse-
lekedni, minden körülmények között per contrarium 
hatni." Mindenesetre a Psyché költészete ez: per 
contrarium minden körülmények között. 
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Írni valamirđ l, amit szlovén irodalmi erotikának vagy ugyanígy 
nemiségnek és testiségnek nevezhetnénk, már régt ő l fogva nem 
kívánatos és sokszor tabu. Erről csak meghatározott módon lehet 
írni: úgy, hogy a nemiséget megnevezzük ugyan, és elismerjük 
létezését, de a Szellem és Érték álláspontjáról tárgyaljuk. A ne-
miségre vonatkozó tilalom az utóbbi százötven év szlovéniai ke-
reszténységébő l illetve katolicizmusából ered; kés őbb ezt a sze-
repet átvette a korai, nagymértékben sztalinizálódott marxizmus, 
amely így ehhez a területhez az elvilágiasult vallás emelkedett-
ségébő l közelített. Zois és Vodnik halála óta állandóan folyik a 
harc a hagyományos szellemiség között, amely a nemiségben az 
önmaga elleni legelvetemültebb diverziót látja, és az írók között, 
akik művészetüknek ilyenfajta értelmezésével egyetértenek, de 
ezt pozitívumnak tekintik. Az érzékiség szabadságának határa 
állandóan tágul, ami összhangban van az általános társadalmi és 
szellemi demokratizálódással, tehát a valamikori autokratizmus 
és monizmus felbomlásával, részekre hullásával és differenciáló-
dásával, az önálló szubjektivitások és ezek beleszólásának na-
gyobbfokú elismerésével, és ezzel együtt a saját, független életre 
való jog térhódításával; ez a megoszló hatalom természetesen 
nem lehet mindig csak a szellemé, éppúgy szükségszer űen a 
testé is (bár sok esetben képmutatóan, szégyenl đsen az). A saját 
és az idegen (ezzel együtt a világ) test autonómiájának — de nem 
csak mint ezköznek, a Szellem kiterjesztésének —élménye és az 
autonómia elismerése összefügg a hatalomnak mint olyannak és 
nem mint az Igazi (az Isten vagy bármely más Eszme) hatalmá-
nak a megélésével és elismerésével. A test és a hatalom még-
sem ugyanaz. A test egyben valami egészen más, még ha ösz-
szefonódik is a hatalommal: a test szimbolizálja a világ bels ő  el-
rendezettségének, az emberi nem végességének, az élvezethez 
való jognak, a gyakorlatnak mint alapmértéknek, az újfajta szen-
zibilitásnak — amely többé nem logocentrikus, hanem a Logosz 
túloldalán található és onnan is ered — a megismerését. A világ 
többé nem végrehajtója egy —Szellemi — Hatalomnak, ami fölöt-
tünk áll, hanem az önmagában elismert hatalmak sokaságává 
automatizálódott, amelyek önnön magukat alapozzák meg, és 
amelyek egymás között megteremtik illetékességük hálózatát, 
miközben a szerelem kommunikációjával fonódnak össze. Két 
ember között, azén és azén között, azén és a társadalom vagy 
a tárgyak között nincs többé hely a hatalmas Harmadik: a Szel-
lem-Törvény-Szó-Isten-Lélek számára, nekem mindig csak a má-
sik, a másság szab határt, az erőm, az érvényességem, a gya-
korlatom, a lehetőségem, a szerelmem, a biologikumom, az ér-
dekeim, az áldozatkészségem, kulturális-episztemológiai hori-
zontom a másikig, a másságig terjednek. 

Természetesen ezt a csatát még korántsem nyertük meg. Azon, 
hogy Prešem költészetét 150 éwel ezel đtt „rútnak", szellem-
telennek, alantasnak bélyegezték, amelyben túlteng a nemiség 
és a testiség, és hogy ugyanez a költészet ma a követend đ  
erkölcsi eszmény, nem kellene túlságosan fellelkesednünk. Egy-
részt minden Prešem-interpretációnk sajátos természet ű , ti. mind-
egyikük Prešem romantikájára és aromantikus-eszményített 
szerelmére épül, ami azt jelenti, hogy (túl)hangsúlyozzák e köl-
tészet szellemi fennköltségét, magasztosságát, amelyet nem te-
remthetett meg az alantas — pusztán testivalóságban, de szinte 
teljesen figyelmen kívül hagyják Prešem költészetének másik vo-
natkozását, amely olyannyira testiesen érzéki, hogy nyilván az 
egész szlovén irodalomban nincs párja. (Prešem modern szel-
lemű  olvasása még csak ezután kezd đdik, még csak ezután 
tudunk majd elrugaszkodni az eddigi hazafias-humanisztikus tol-
mácsolástól) Másrészt nagyon kevés változott Prešernt ől napja-
inkig; az érzéki-erotikus irodalom ma sem sokra becsült, ha ugyan 
nem tiltott is, csakhogy a vita az erotikus irodalom m űvelđ i és a 
janzenisták között most más területen folyik. Azel đtt a jelöltről, a 
tartalomról volt szó: a jogról, hogy a testiség гбl — amely nem 
magasztosít föl és nem tisztít meg lelkiekben vagy erkölcsiekben 
senkit — egyáltalán lehessen íni, vitatkozni. Ez a vita, ez két-
ségtelen, eldőlt. (Ebben a második világháború el đtt Gregorič , 
Aškerc, Cankar, Golija, Govekar, Pregelj, Prežih és Ingoli č  jártak 
elöl.) Ám a felszabadulás, amit a liberális és liberalizáló irodalom 
(amelybe végül is a marxista irodalom is tartozik) magával hozott, 
megtorpant a vitára való jog szabadságánál, annál, hogy mit 
vitasson meg, nem merészkedett tovább, a hogyan, a jelöl б , a 
vita nyelvének kérdéséig. A nyelv fölszabadulásának folyamata, 
a tabuk és a zárlat alá helyezett szavak feloldása (amit talán 
Henrik Tuma kezdett meg a század elején a Naši Zapisciban 
megjelent ismert lingvisztikai tanulmányaiban a szexuális fogal-
makról — ha ugyan ennek a folyamatnak nem Prešem az elindító-
ja, csakhogy ő  forradalmi újításait nem nyomtatta ki, hanem él ő -
szóban terjesztette a társadalmilag erre alkalmasabb intézmé-
nyekben, kocsmákban, tehát a kontra-elit világában, az ellenvi-
lágban, a felforgató tevékenység akkori területén), igazából ép-
pen a legutóbbi időkben, az évtized második felében kezdett 
intenzívebbé válni. 

A tartalomra vonatkozó jog annyit jélent, hogy az író vagy a tudós 
minden megfigyelt dologról vitatkozhat, de csak meghatározott —
megengedett — nyelven szólhat: a tudományos nyelv is, amely az 
anyagot morálisan semlegessé teszi, elveszi szubverzív ké-
pességét, sokkhatását, felszabadító erejét, tudatalatti jelentését, 
és így a pszichikum blokádjai között a személytelen, testetlen 
tudományos Igazság nyelvébe olvasztja be, vagyis a Szellem 
kizárólagos fennhatósága alá vonja. A tudományos nyelvet nem 
sajátíthatja el mindenki; aki élni tud vele, az a meglev ő  intézmé-
nyes rendszeren belül nevelđdött, törvényszerű lég meghatározott 
pozíciót tölt be, vagyis mindenestül egy konkrét értékrendszeren 
belül van, amelyhez eszerin viszonyul; az establishment tagja. 
Specifikus nyelv a tudományé: a testet de facto kizsigereli, a 
testiséget lebontja fogalmakra, egy viszonyrendszer funkcionálá-
sára — vagyis a fogalom a logikához utalja, a logocentrikus rend-
szerek logikájához —, ami, mint tudjuk, egyben alá van rendelve 
az Érték hagyományos rendszere gyakorlatának és elveinek, min-
den tilalmának és parancsának. A testiség mint testiség — mint 
érzékiség, mint közvetlen élvezet, mint gyakorlat, mint össze-
ütközés, mint hatalom, mint naivan odaadó és értékeiben véd-
telen agresszivitás, mint az anyaggal való egyesülés, tehát mint 
materializmus (a logocentrizmus idealizmus, és sajnos a szlovén 
marxizmus annyira ős-idealisztikus jelleg ű , hogy spiritualizmusá-
ban szabadon összehasonlítható a tomizmussal) — elt űnt (a sza-
vakba olvadt). Hasonló a sorsa a költ ő i nyelvnek is. A költő i nyelv 
leírja, mondjuk, a hős testi érzéseit, vágyait, s őt utal a nemi 
kapcsolatra, de oly módon, hogy ezek a vágyak vagy a nemiség 
szép maradjon; ám csak akkor szép, ha — ahogy mondani szok-
ták — nem sérti az esztétikai (jó) —ízlést és az erkölcsi érzéket. S 
ezeken — ezt is tudjuk — csak akkor nem esik folt, ha az írói nyelv, 
amelyet az alkotó a nemiség leírásakor használ, nem értelemben 
semleges, lényegében idealisztikus, eszményített. Az íróknak, 
akik hivatásuk, elhivatottságuk szerint felszabadítók, ez az irodal-
mi ábrázolás számára meghatározott, kötelez ő , általános szocia-
lizált és konvencionális nyelv szömyű  lidércnyomásnak, akadály-
nak, cenzúrának, gúzsba kötöttségnek t űnik (amit kimutathatunk 
— és ez remélhető leg sikerül is — egy sor, a szlovén irodalomból 
vett példán Prešernt ől Prežihig és Balanti čig), ezért, hogy a fenn-
álló „irodalom" társadalmilag engedélyezett területén maradva 
valahogy mégis megőrizzék magukat, rendszerint valamiféle kö-
zéputat keresnek, hogy elkerülhessé;: a társadalmi morált jelent ő  
konvencionalizmust, amely saját irodalmuk számára a halált je-
lenti, és ugyanakkor mégse lépjenek tiltott területre. Így jutunk el 
a metafora egyik alapjelentéséig, vagyis hogy benne a szó egy 
másik — tiltott — szót helyettesít; sejtetni enged, de nem egyene-
sen közöl, nem nevez néven semmit, és éppen a jellege által 
emelkedik ki az irodalom a nyers banalitásokból a költ ő i sejtetés 
nyelvi magasába. Eszerint az esztétika szerint a szépség épp 
abban van, ahogy ezek a „mindennapi", „ízléstelen", „szégyen- 273 



letes" vagy alkalmatlan kifejezések , művek és érzések quasi-
reális módon , álomszerűen , vagy hasonlatokkal közvetíthetđk; ez 
a szépség őrzi a tartalmat , a formát pedig lényegileg változtatja 
meg. Az ilyen irodalom hozza létre apót-jelölés rendszerét (ami-
nek természetesen több évezredes hagyománya van, ezzel egy-
ütt tehát esztétikája, törvényei, szabályai , ízléskritériumai és vi-
szonylagos autonómiája). 

A szlovén avantgarde irodalom „forradalma" az utóbbi években 
a nyelv — tartalmi — forradalma . Mivel a logocentrikus rendszer 
valami mássá formálódik át , a szavak természete és funkciója is 
változást szenved. Már régóta , legalább tíz éve követhetjük nyo-
mon a szavaknak ezt az átalakulását . A hagyományos — huma-
nisztikus — nézőpontból ez a folyamat azt jelenti, hogy aszó 
elveszíti súlyát, jelentését, mélységét, üressé, funkcionálissá vá-
lik, vagyis a szövegkörnyezettő l válik függővé : aszó haldoklik. 
Ám egy másik szemszögből ez a folyamat nem aszó halálát 
jelenti , hanem csak másféleségét . A modern — avantgarde —
irodalomban aszó többé nem teremtmény , nem egyenes leszár-
mazottja a Szó -Logosznak . Mivel aszó, meghatározása szerint 
Lét, Isten, Eszmény, Cél, Abszolút Jöv đ , Szent, Mély, Szép, 
Osszhang stb., maga is felveszi — minden egyes kifejezésmód, 
de különösen a művészi — az említett meghatározások köntösét. 
A hagyományos szó tehát eleve adott Jelentést —Értelmet —
hordozott magában ; mihelyt valamit megérintett , azt átlényegí-
tette, az Igazság, a Szépség, a Valódiság magasabb régióiba 
emelte, spiritualizálta . Írni — vagyis különbözđ  dolgokat, embe-
reket , viszonyokat állapotokat stb. megnevezni — annyit jelentett, 
mint költő iesíteni a banális, költő ietlen, véletlenszerű , üres, zord, 
„nemi" jelleggel felruházott , „hús-vér " világot, amely önmagá-
ban, a szó érintése nélkül megmaradt volna ilyennek. Írni —
alkotni — annyit jelentett , mint a világ esetlegesen hétköznapi, 
rendezetlen rendjét törvényszer űen szép renddé — egy emelke-
dett világgá — változtatni . Eppen ezért minden szó, ha természe-
tével összhangban (a Logosz természetével összhangban: mint 
szép, mélyértelm(, cizellált, és nem szubverzív vagy ocsmány 
kifejezést ) alkalmazták , önmagában véve is teljes és értelmes 
volt; ezért a világ, amelyet megformált , maga is teljes és értelmes 
volt, és közvetítésével — a m űvészet közvetítésével — egyben tár-
gyi világgá is vált, amelyet aszó nevezett meg. (Ez az elemzés 
Vidmar a művészet emelkedettségérő l szóló egész elméletének 
analízise is, egyben magyarázatot ad Vidmár komoly fenntartá-
saira a korszerű  avantgarde irodalom iránt, amely, íme, nem 
fennkölt, mivel ilyetén természetét elveszítette, vagy legalábbis 
fokozatosan veszíti.) 
Mivel a Logosz — Lét, Isten — a végső  jelölt, tehát a világ leg-
mélyebb, legvégső , legteljesebb tartalma, á szó is, jelöltként és 
megnevezettként (tartalomként ), mint ilyen a fennálló érték-, tár-
sadalmi -politikai stb. rendszerhez idomul (amely természetesen a 
háttérben marad , láthatatlan , nem nyilvánvaló ). Vagyis a szavak 
és a szavak által megnevezett dolgok kapcsolata minden eset-
ben a történelmi, kultú гális, érték- stb. rendszerek és a dolgok 
kapcsolata , a megnevezés összhangban van a rendszerrel, a 
dolgok (az anyag ) totális kisajátítása a rendszer által, mindennek 
a rendszer tárgyává való totalizációja , mindennek egy adott rend-
szerbe iktatása . A világ teljessége , amely egyben a szó teljes-
sége is, valójában a rendszer teljessége — meghatározott értelme 
—, amit a szavak képviselnek és tolmácsolnak . A szavak teljessé-
gének elvesztése csak a rendszer teljességének az elvesztése, 
illetve — pontosabban — törés a társadalmi stb. rendszer és az 
anyag kapcsolatában . Az avantgarde irodalomban a szó többé 
nem a Logosz (Rendszer) letéteményese, nem az, ami egy bur -
kolt rendszert képvisel (a jelöltet, a tartalmat ), hanem jelölővé 
alakul át, vagyis az írás, az alkotás részévé válik, amikor az írás 
a szó szoros értelmében alkotás, és nem a világ visszaadása. Az 
írással (a nyelvvel ) saját sorsunkat , történelmünket , teгmészetün-
ket, feltételeinket , tartalmainkat , életünket írjuk, ezért „üresek", 
pusztán „funkcionálisak " a szavak , sajátos természetük csak 
abban van , hogy meghatározott kombinációkban összekapcso 
lódnak , és ezzel megalkotják a világot , amely nem visszatükröző-
dése valamilyen létezés el őtti világnak (a Logosznak , az Eszmé 
nek, a Rendszernek stb.) hanem újból felépített, képzeletünk se-
gítségével megálmodott új világ, mely új, mert új a nyelv (a 
szavak , természetesen , csak a Rendszer elrendeltetésszer ű  Er-
telmére nézve „üresek ", nem pedig sajátos anyagiságukra, tó-
nusukra , színükre , azokra a lehetőségeikre nézve, ahogyan meg-
határozott gondolatokat és élményeket képesek kiváltani). 

A nehézségek abból adódnak, hogy mi ezt az új nyelvet (újszer ű  
alkotást ) mindig meghatározott , jelenlevő , hagyományos feltéte-
lek között (az ismert világban , az establishment világában, egy-
szóval egy logocentrikus rendszerben) hozzuk létre. Ez az oka, 
hogy a tradíció átalakulása valami mássá nem lehetséges máról 
holnapra , azonnal és közvetlenül , hanem a két lehetđség érintke-
zési övezete közötti hosszantartó átáramlással — amit egyesek 
átmeneti korszaknak , mások a metafizika alkonyának , megint 
mások a fordulat el őtti pillanatnak vagy „tisztítót űznek" stb. ne- 

veznek . Mi mai írók ezen a senkiföldjén alkotunk , egyik lábunkkal 
már az új , a másikkal még a régi világban — s nyilván egyedüli 
sikeres módszerünk az árulás lehet , amellyel képesek vagyunk 
egymás ellen fordítani a kett őt , olyképpen , hogy egyik oldal szá-
mára sem biztosítjuk a végső  megoldást és egyiket sem ismerjük 
el feltétel nélkül . Ezt a módszert talán szubverzív dialektikának 
nevezhetnénk, mivel mindkét szemléletet kikezdi, minden tézisü-
ket megsemmisíti , hogy a másságot (az új nyelvet ) ilymódon a 
tiltott, az eddig láthatatlan , még-nem-rendszerezett szférájában 
keresse. 

Ha a dologi testbő l való kiszakadás a (töredékes ) hatalmakból, a 
meg nem szilárdult, de kialakuló , a még meg nem teremtett, de 
keletkező  erőkbő l való kiszakadást jelenti, a bizonytalan , a határ-
helyzetekbe sodródó , az erőszakos és gyengéd hatalmaktól való 
elszakadást , akkor az új világ „új" szavakból való felépítése — a 
szavakból , mint a nyelvi jelölőbő l való kilépés — tehát nemcsak a 
világ kiüresítését jelenti (csak a hagyományok világának kiüresí-
tésérő l, a régi jelentések megtisztításáról, a logocentrikus konno-
tációk hályogának eltávolításáról lehet szó ), hanem a világ újbóli, 
de másfajta telítéséről is ; azzal a különbséggel , hogy ez az új 
világ már nem eszményített , szakrális, spirituális Ertelmekkel, 
hanem evilági testiséggel, érzékiséggel , anyagisággal teljes. Az 
avantgarde irodalom nem az emelkedett , megváltó irodalom világ-
fölötti látszatvilágát hozza létre, hanem a reális világok egyikét 
alakítja ki. Meghatározott módon mégis fundamentális világot: 
mivel a szóval mint olyannal foglalkozik ,, ezzel modellt teremt a 
többi metanyelv számára . Az avantgarde irodalom nem minden 
ember számára kötelező  nyelv, mert az emberek rendkívül válto-
zatos nyelvi rendszerekkel (metanyelvekkel) élnek. De ez az iro-
dalom számukra paradigmatikus , mert épp benne játszódik le a 
hagyományos nyelv elleni szubverzió sorsdöntő  kísérlete, a sza-
vak átalakulása jelölbđ l jelölővé. 

S ha most vizsgálódásunk eredményeit a kutatásunk elején vá-
lasztott területen , az erotikus irodalomban alkalmazzuk, beláthat-
juk, hogy éppen a nemiség a testiség paradigmatikus része, hogy 
éppen benne nyilvánul meg a legvilágosabban az anyagiság, 
ezért teljesen érthető , hogy éppen körülötte lángolt fel a heves 
küzdelem a spiritizmus és az avantgarde , a Szellem és a test 
(dologiság, gyakorlat , immanencia ) között . A hagyományos felfo-
gású politikusok és irodalmárok — már Prešern korában is — való-
színű leg a nemiséghez való megváltozott viszonyulásban látják a 
legnagyobb , és ezért a sorsdöntő  veszélyt a logocentrikus, zsar-
noki, autokrata, misztikus rendszerekre nézve; ezért nem meg-
lepő , hogy épp e területre összpontosul tabuik nyomása. Az 
avantgarde irodalom az új nyelvért folytat harcot — ez a harc 
pedig a világesemények detemináló feltételei közepette folyik. 

keszeg károly fordítása 
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Igen, a halszembő l figyelő  tekintet, a harmadik, a világ szeme 
mintegy kimetszi azt a teret, amelyben a párok üzekednek. S őt, 
mintha az aktorokat is ő  szabná meg: foglalatosságukban a játék, 
a rítus, a munka és az élv arányait, megosztásának és megosz-
lásának mindenkori mértékét, a testhelyzetek változatosságát 
vagy változatlanságát, érintések és lökések durvaságát vagy fi-
nomságát, az El őtt és az Után tartamát és tartalmát. 

A szem pompás szimbóluma vezeti be Giacomo Casanova lovag 
erotikus ténykedéseinek sorozatát Fellini vásznán. A gáláns Ve-
lence ünnepélyeinek egyike. Talán az egyetlen ez a kor és ez a 
város, amelyrő l biztosan tudható, hogy ünnepségeiben a két egy-
másra feneked ő  testvér, a játék és a rítus valami z ű rzavaros 
egyensúlyra jutott, a menthetetlen merülésben reprezentáció és 
frivolitás egymásba kapaszkodott. A levélben, amelyet maszka 
ad át maszkának, ismeretlen hívja találkára az állandó szerelmi 
készenlét akrobatáját. A kéjpalotába dévaj apáca a vendéglátó, 
vagy inkább nem is ő , hanem ama halszem mögötti testetlen és 
nem nélküli tekintet. A soror el őkelő  szeretőjéé, búvo-, de nem 
rejtekező  helyén. 

A részt nem vevő , de jelenlévő  harmadikról, a néz ő ről szögesen 
ellentétes képzetek alakultak ki az erotika világtörténetében. A 
nagy keleti erotikus kultúrák dokumentumaiban gyakran tapasz-
talható e jelenlét. Szolgák, gyermekek, barátn ők tűnnek föl India, 
Kina, Japán csodálatos erotikus m űvészetében a közösülők mel-
lett. E képek, amelyeknek egy sorozata stílusosan bukkan el ő  
a filmbeli kéjlak előcsarnokának falán (s nemcsak azért tökéletes 
stílusérzékkel, mert a rokokó fölfedezte magának a chinoiseriet!), 
más szempontból is az intimszféra szükségletének a szégyen-
kezésnek alacsonyabb standardjáról tanúskodik, mint ami a ke-
reszténység óta a mi kultúránkban fokozatosan, bár korántsem 
valami egyenes fejlődésvonal mentén létrejött. Talán egészen 
Picasso néhány rajzáig bezárólag Európában soha nem ábrázol 
ták olyan minden groteszkségtő l, feszültségtől, sőt, szabados-
ságtól ment magátólértet ődőséggel és leplezetlenül az aktust, 
a fölmeredő  és behatoló hímvesszđt, a kitáruló és bevev ő  szemé-
remajkakat, vagy akár a szeméremtestek és a szájak érintkezé-
sét, mint ezeken a képeken. Nyilván azrért nem, mert a kép 
nézője maga is harmadik, akinek részt nem vétele — a szeretkezés 
megváltozott státusa követkertében — korántsem lehet magától 
értetődő . A jelenlévő , hacsak nem távozik zavartan, valamiképp 
bevonódik az élvezet körébe, s — akár a kéjles ő  vesszőfutása, 
akár a halszem fölényes, libertinus, m űélvező  rafinériája, akár a 
mostanában divatozó peep-show-k élvez ő  és élvezett számára 
egyként kockázatmentes intézménye révén —élvezetében meg-
foszttatás és nemnélküliség van. 

Mitő l foszttatik meg az ily módon élvez ő? A válasz egyszer ű : 
nemi szervei használatától, saját aktivitása hozadékától. De eb-
ben a tényállásban e használatnak oly mérv ű  fölértékelése, 
a szexusnak olyan egzisztenciális súlya, a mindennapi életb ő l 
való kiválása mutatkozik meg, amelyet a régi erotikus kultúrák 
nem ismertek: E kiválás nagy hírhozója Freud volt, épp ama 
kolumbusi tettével, hogy fölfedezte — fölfedeznie kellett — a min-
dennapi élet és a szexualitás összefüggését. Okozója pedig 
nem más, mint a feltétlen, a személyre, az egész személyiség-
hez szóló, történeti formájában egy személyre szóló és kizáróla-
gos vágy, egyszóval az individuális szerelem létrejötte. Ez ad 
metafizikai súly helyett egzisztenciális súlyt a szexusnak (hiszen 
a régi erotikus kultúrák mindig erotikus-vallásos kultúrák voltak, 
Erósz éppúgy, mint a Káma, valamely metafizikai rendbe, kozmi-
kus éroszba ágyazódott), ez ad pillanatkaraktert neki, kiemelve a 
mindennapokból a megpillantás, az eksztatikus pillanatok, a Ui-
bestod ünnepi toposzaival. S ha — amint ez szükséges — vissza-
vétetik a mindennapokba, lefordítattik annak nyelvére, akkor 
történeti formájában, a monogám házasságban, mint „a szexua-
litás egyedüli legitim enklávéjában" ( Norbert Elias), ez degra-
dálja az erotikát. Lefokozza pontosan a freudi felosztás szerint 
úgynevezett normális nemiségre, illetve az egymásnak megfelel ő  
frusztrációra és perverzióra. Lefokozza az erotikus kultúrát a na-
turalizált „egészséges" erotikásra, a szexológia tudományára és a 
pornográfiára. Lefokozza a77a1 is, hogy személyre irányuló vol-
tában létrehozza a maga ellentétét, a hangsúlyozottan nem má-
sik személyre irányuló szolipszista erotikát. 

Erósz, a szépség utáni vágy, de még Káma, a tudatos gyönyör 
sincs céljánál a látott dolgoknál, a Másiknál annak testi valójá-
ban. Az előbbi a nem testi szépségre emlékezik, az utóbbi át-
szellemíti, átlelkesíti az érzéki élvezetet. Nincs céljánál egy meg-
határozott személynél, mert a személyek csak közvetíthetik 
egymásnak a szépséget vagy a gyönyört. ,,... bármely test szép-
sége édestestvére egy más testben lév ő  szépségnek — és ha 
a külső  formában levő  szépségei kell keresni, nagy botorság 
nem minden test szépségét ugyanannak tartani." Igy Platón. 

akik a szép testeket a velük való egyesülés miatt szeretik, 
azok is csak azért szeretik azokat, mert szépek." Így Plotinosz. 
Mi sem ellentétesebb a modem erósszal, mint ez. Az individuális 
szerelemtő l a megtestesülő , mintegy testekbe szétosztódó egye- 



times szépség képzete éppoly távol áll, mint a testi szerelem 
közvetítő  jellege. Ott  a szerelmes tekintet az, amely megszépít, ott 
éppen ennek a valakinek a kiválasztása és megnyerése az, ami 
gyönyört okoz, egyszóval ott a szeret ők spirituális értelemben 
sem közvetítik , hanem közvetlenül adják egymásnak a szépséget 
és a gyönyört . Ott  a szándék a meghatározott személyiség élve-
zetében , és a viszontélvezetben , a szerelmesek uniójában céljához 
ér. A harmadik , a világ szeme mintegy kihuny, ha föllobban a 
szerelem — ez persze sohasem lehetséges, de másik igy fogal-
mazza meg eszményét és főképp így akarja érezni a szerelmes. 
Vagyis elvonatkoztat a világ szemét ő l , ezer rávetülő , értékelő , 
irányító , javasoló szemsugártól , amelyek metszéspontjában ada-
tik élnünk , s amelyek nagy részét öntudatlanul és tudatosan 
(választva ) bensővé tesszük . Gesztusa , hogy csak a másik tekin-
tete által akar formát nyerni ; „ ...pillantásod metsz és alakít". Jól 
értsük: csak ez a pillantás , tárgyiatlanul , a tiszta közvetlenség 
pillanatnyi örökkévalóságában , elbújva a világ tekintete el ő l. Hogy 
a Kómában és Erószban világon túli, világfölötti értékekre, a világ 
értékeire utalt a párkapcsolat , az megformálta világon belüli he-
lyét, mindig a világ szeme el őtt. Ez a hely az els őben a temmnб-
szeti, az isteni teremtésnek, e szexuális cselekménynek örök 
reprodukálása . Gazdagsága , változatossága , kifinomultsága nyil-
ván összefügg reproduktív jellegével . A másodikban a fenti szép-
ség hiánya és keresése, azon egyedüli ideáé, amelyet érzéki 
módon megközelíthetünk. De mert csak megközelíthetjük így, 
birtokba nem vehetjük , ezért a görög erotika dünamisza a szexu-
alitástól különváló vagy egyenesen aszexuális erotikához vezet. 
(A homoszexualitás intézményének s az els ő  nagy aszexuális 
erotikusnak , a platóni Szókratésznek pedagógiai érosza egyaránt 
erre vall.) Mindezzel ellentétben a modern szerelem teljesen im-
manens, világon belüli — s mégis, világon belüli helyzete több 
mint bizonytalan. Hiszen ez csak azt jelenti, hogy nincs egyete-
mesebb instancia, mint a másik alakító pillantása , hogy a világ 
nem magasabbra, hanem alacsonyabbra veti tekintetét . A kultúr-
történet nagy szerelmei a világ ellen szervez ődte , e nagy szerel-
meknek nem adatott világuk . Romeo, aki egy pillanat alatt válik 
Róza imádójából Júlia szerelmesévé , e pillanatban megteszi 
a nagy utat a szerelemvallástól az individuális szerelemig. 

she, whom I love now, / Doth grace for grace, and love for 
lovi allow; / The other did not so" („ ...szerelmemért szerelmével 
fizet, /Nem úgy mint Róza" —Mészöly Dezső  ford.) — mondja 
Romeo : a kapcsolat szimmetrikussá válik, megsz űnik a szerető  
és a szeretett különböz ő  státusa . Választják egymást az egész 
világ ellenében , választják egymást egyetlen szerelmes éjsza- 
kára. 

A szerelem e világból való , de a világ ellenére van . Ez természe-
tesen elszántan és tudatosan csak széls őség . Általános, hogy 
világnélküli . Világtalan , vak. Ami azt jelenti , hogy egyedüli értéke, 
evidenciája saját maga . Célja egy meghatározott személyiség 
élvezete és viszontélvezeti, de nem azon személyiség értékei 
vezetik . Érdeklđdést , hajlandóságot , vágyat persze értékek kel-
tenek, de ahol a szerelem van jelen, ott mindezek belevesznek 
a szerelem egyedüli értékébe. Belevesznek és nem konstituálják 
amazt. Ezért válhat el a szeretet a szerelemt ő l . A személyt épp 
ilyen voltában, épp—így—létében igenli, éki szerelmes. Тбbol áll 
tő le a pedagógiai érosz , távol minden folyamat , távol a jövő ; 
a szerelem megörökít , megörökített pillanatokban él. Mindebb ő l 
az következik, hogy a szerelemnek nincsen életformája. Nincs 
kánona, nincsenek intézményei . Az együttélés életformájában az 
unió, az egyesülés alá van rendelve az egyezségnek , amely vagy 
szerződés — ahogy Kant meghatározta — egymás kölcsönös bírá-
sára, vagy pedig szövetség . Lehetnek súlyos erotikus motívumai, 
de maga az intézmény nem erotikus. 

Az erotika az interszubjektív érintkezésnek az a módja, amelyet 
az érintkezők , az Én és a Másik (Másikak ) közötti unió vágya 
sarkall . Kik érintkező  felek, hogyan határozzák meg az uniót —
ennek változásai jelentik az erotika történetét . A meghatározott, 
autonóm s ugyanakkor elszigetelt személyiségek közötti unió 
vágya, a szerelem , két követelést tartalmaz. Az els ő  a tiszta 
közvetlenségé , a kommunikáció azonosságban való megsemmi-
süléséé. Spirituális szimbóluma ennek a szerelmi halál, imma-
nens szimbóluma az egyidej ű  orgazmus — gyaníthatóan ezért 
nyert olyan fetisizáltan középponti helyet az utóbbi az európai 
nemi életben. Az Én és a Másik közötti tökéletes közvetlenség-
nek persze nem lehet életformája — ez szigorú egzisztenciális 
határ , s annál inkább az , minél inkább kidolgozza magát az 
immanens egzisztencia. A szerelem ezért világnélküli: követe-

léséből a szabad individuumok világában boldog , telítette 
pillanatok fakadhatnak , de nem teljes élet . A második követelés: 
Jegyen a másik ember, akit szeretek, öncél és nem eszköz 
számomra , szükségleteit integráljam saját szükségletemmé. A 
másik ember eszközzé változtatása azonban társadalmi formáink 
s a bennük formálódó interszubjektív kapcsolataink általános 
jellegzetessége. A szerelem ezért világellenes: követelése ösz-
szeütközik az elszigetelt individuumok világáva. Az unióekét 
egymáshoz nem tartozó , mert más szférában elhelyezked ő  
követelése , maga is unióba lép a szerelemben, s egymásra 

vonatkoztatása — egy életfonma szempontjából — olyan belső  
feszültséget eredményez, amely elvileg is lehetetlenné teszi a 
szerelem életformává változtatását . Az életforma lehetőségét az 
egyik követelés dominanciája és a másik alárendelése vagy 
megsemmisítése kínálja . Ha a második alá rendel đdik az első , ez 
a párkapcsolatokat a nem erotikus , elvont szeretet h űvös 
fényébe állíthatja , de éppígy új és nagy (aszexuális és szexuális) 
erotikus energiákat szabadíthat fel. Ha az els б  követelést nem 
feszélyezi a második , akkor nincs akadálya a Másik tárggyá 
tevésének , s az e tárggyal való uniónak . Don Giovanni , Laclos és 
Sade hősei , Kierkegaard Csábítója testesíti meg az erotikus 
emez esztétikai életvitelét. 

„Miről beszélnek általában a jegyesek? Ahogy én tudom, 
buzgón igyekeznek kölcsönösen beépíteni egymást az illet ő  
családok unalmas összefüggésébe. Nem csoda hát, hogy az 
erotika eltűnik. Ha nem értünk ahhoz, hogy a szerelmet 
abszolúttá tegyük, melyhez képest minden más töгténés eltűnik, 
akkor soha nem lenne szabad belemennünk a szerelembe, még 
ha tízszer házasodunk is meg. Legyen bár egy nagynénim, akit 
Mariane-nak, egy nagybátyám, akit Christophernek hivnak, 
legyen bár egy apám, aki őrnagy, stb. stb., ám mindezen hétköz-
napiságoknak semmi közük nincs a szerelem misztériumaihoz. 
Sőt még az illető  elmúlt életének sem" — mondja a Csábító. 
Belátható , hogy a szerelem abszolúttá tételének törekvése élet-
formává csak úgy válhat , ha megtöri , azaz megsemmisíti vagy 
metervezi a Másik minden akarását . Minden más történés csak 
úgy tűnhet el, hogy mindez egyetlen elme és képzelet történése. 
Misztériummá csak úgy válhat a szerelem a misztériumok 
transzcendens szavatolása híján, hogy a démonikus csábítás 
(vagy ellentéte , a szentimentális rajongás ) ágán visszahajlik 
alanyához . Az európai individualizmus legfőbb pozitív erotikus 
értékével, a szerelemmel szemben a legfőbb negatív erotikus 
érték a csábítás , a nem szimmetrikus , egoista élvezet. 

Ha most visszatérünk Casanovához , nem alkalmazhatjuk közvet-
lenül a fenti eszmefuttatás eredményeit . Újra ki kell nyílnia a 
szemnek , amelyet becsukódni hagytunk , amikor a szerelmesek 
egymásba rögzül ő  s az egoista erotikus pervertált , önmagába 
visszaforduló tekintetéről beszéltünk . Az elsőhöz a fiatalság vi-
lágtapasztalatlansága , történetnélkülisége kell, hogy életté 
lehessen álmodni . A másodikhoz — Kierkegaardnak igaza van —
életformaként , tehát életgyakorlatként és életideológiaként 
démonikus zsenialitás : ideáltípusai ezért a mítoszban és a 
filozófiai költészetben találhatók . E démoniénak — meglehet, célja 
elérése okából eltitkolva — nem más a jellegzetessége, mint a 
szerelmi elragadtatásnak : a világ szemébe nevet, szembeszáll 
a világgal , egyetlen határozott mozdulattal elfödi a világ szemét. 
Csak még elszántabban, hiszen egyetlen szemsugár , a Másiké 
sem igazolja gesztusбt . A csábító naplóját megírhatja a bölcsel ő , 
de a démonikus erotikus maga nem ír emlékiratokat a világnak, 
mint a libertinage neves erotoгбnjai. 

A szem tehát újra kinyílik . Casanova eljárja előtte szerelmi 
balettjét , hogy aztán a fekvđtámaszok izzasztó gimnasztikájával 
feleljen meg az elvárásoknak . A produkció végeztével a taps és 
a néhány értékel ő  mondat arra ösztökéli , hogy fölhívja a nagyúr 
figyelmét egyéb képességeire is. De a halszem mögött már senki 
sincs. 

Tárggyá teszi a másikat és ugyanakkor a világ szeme , a nyilvá-
nosság várakozása szerint cselekszik . Képességeit szolipszista 
önélvezetének és a világban való kalkulált boldogulásának 
szolgálatába állítja. Casanova emlékiratainak anyagából Fellini ily 
módon választotta ki és alkotta meg a maga Casanovájának 
mechanizmusát . Ez a két mozzanat uralkodik és keveredik el 
komikusan a szerelmi kalandok sorozatán . A szeretkezési ver-
seny Rómában , s a nő , mint az effajta versengéshez elengedhe-
tetlenül szükséges kellék . A minduntalan elájuló és ájulatában 
fölhasznált (mellékesen meggyógyított) lány Velencében. Az or-
gia Drezdában a táncoló, emeletes ágyban , amelyet megbámulni 
összesereglik a fogadó közönsége . A flagelláció —szintén Velen-
cében . Az aggnő  okkult okokból való meghágása az ifjú szerető  
szeme láttára és látványának segédletével Párizsban . Végtelen 
váltakozása a helyeknek és helyzeteknek , az arcoknak és a 
testeknek , a színes alkalmaknak . Minden perc várakozással és 
lehetőseggel telítve, s a beérő  várakozás , a megvalósuló lehető-
ség minden perce a tárggyá tevés és a megfelelni akarás üressé-
gébe oszlik. 

E szolipszista és karrierista erotika egyensúlya akkor bomlik meg, 
akkor mutatkoznak meg határai , amikor a hős a világ által igazolt 
és a tárgyiasításban gyakorolt fölénye megsz űnik , amikor a sze-
relem kevesebbé vagy többé válik annál, amit Chamfort definíci-
ója meghirdetett: kevesebbé vagy többé válik az epidermiszek 
érintkezésénél . A hiány ott teljes, ahol a csábító h ős tehetetlenné 
vagy leskelődővé válik. A kigúnyoltatás és a kifosztás Londonban, 
amelyet színpadias öngyilkossági kísérlet követ. Az óriásn đ  meg-
jelenése két törpe kíséretében — cirkuszi mutatványos đ , aki 276 



minden férfit lebukóz, hanyattvág: Casanovát is. A lovag pedig 
lefizet az egyik törpét, hogy megleshesse. S milyen finom, hogy a 
sátor résén idillikus gyermeki világ t űnik elő : a férfiak pusztító 
bekebelezésének megelevenedett jelképe — Fellini mitológiájának 
oly sokféleképpen fölidézett alakja — babázik és fürdés közben 
valami édes, régi dalt énekel. A másik végleten, ahol a kapcsolat 
érzéssel telítődik, két jelenet rajzolja ki a határokat. Miután a ven-
déglátó házigazda fiúszeret őjével erotikus kisoperát ad el ő , Ca-
sanova rejtélyes kedvese — aki másnapra el is t űnik majd — hófe-
hér ruhában, egy gordonkán, tündéri, nosztalgikus változatban 
ismétli meg az operetta témáját. S Casanova könnyekre fakad, 
mintegy annak elérhetetlensége okából , akit pedig a karjai között 
ta rt . Saját ellentétévé változik: szentimentális rajongóvá. Württem-
bergbem pedig a nász az automata bábuval, a tárggyá tevés 
maximuma, ahol az aktus valóban tárggyal történik, s ez a tárgy 
csiholja ki a hősből a legszubjektívabbat, az igazi belefeledke-
zést, sđt, az igazi szenvedélyt is. Ekkor szakad ki ajkáról az 
„amor" szó. 

Az impotens, a frusztrált, a rajongó, a fetisiszta, a pecér —íme 
világunk erotikus kaleidoszkópjának mintázatai. Világunké? Van-é 
az ily-ennyire színes? Másképp fogalmazva egy kissé dokt г inér 
kérdést: miért Casanova, ha — mint gondolom — a modern erotika 
mitológiája született meg itt? Hiszen elsб  pillantásra valóban nem 
más ez a film, mint memoár illusztrációja, a gáláns kor e гkölcstör-
téПetének színes képeskönyve. S az eltelt két évszázadban nem-
csak a férfiak ruhájának, nemcsak a tárgyi környezetnek a szí-
nességét váltották föl a szürke ámyalatai. A helyi vagy pontosab-
van korbéli színezet eltéveszthetetlen — ez valóban a kéjsóvár 
buranói apácának, Maria Magdalenának, szeret őjének, Bernis bí-
boros francia követnek és Casanovának háromszög-alakzata, ez 
valóban ama kor orgiája , flagellációja, kéjlesése , valóban ama 
kor okkult babonái, mechanikus szerkezetei, á la mode manír-
jai, valóban, konkrétan , pontosan , minden részletében az a stílus. 

A stílhűség rendkívül gondos kidolgozása azonban nem valami 
historista azonosulást szolgál, hanem egy mélyenszántó m űvészi 
döntés eredménye, amely szerint az erotikus aurát fölidézni — ha 
az a fđ  művészi cél — távolítólag stilizáltan kell és lehet . Értsük: 
az aurát magát , s nem a benne mozgó embereket , mint szemé-
lyiségeket, nem a szeretet vakítását és a szerelem izzását, nem 
a magaláztatás poklát. Nem azt, hogy valaki belepusztul abba, 
hogy tárggyá teszik, hanem azt, hogy esetleg meg is gyógyul 
tő le, nem azt, hogy a korbács hasít, hanem hogy kéjesen simo-
gat. A tárggyá tevés és a tárgynak lenni akarás kiegészíti egymást 
— ezért lehet az előbbi sikeres. Sikeres, az említett határokon 
belül. 

Minden stilizált ebben a filmben. A színek — a főhős rózsaszín, 
dohánybarna, fényes-zöld öltözékei. A velencei orvos egyenest a 
commedia dell'artéból lépett el ő . Az elszunnyadó apa régi komi-
kus közhely. A nemzeti sajátosságok fölötti majdhogynem alpári 
tréfálkozásból kinövő  tomboló jelenet Württembergben, s a drezdai 
opera forsriftos-katonás gyertyaoltásának vicce. S őt, stilizált a ten-
geri vihar — ki ne látná, hogy valami sötétkék m űanyagot fújnak 
meg alulról? Stilizált a reggeli köd — ki ne látná, hogy valami 
gyolcsot aggattak a lombokra? (Olyan átlátszó célzás ez, hogy 
hányaveti merészségét csak az egész m ű  teljes sikere igazol-
hatja.) Stilizált Casanova személyisége — hiába veszi le álarcát 
az első  jelenet után, arca, mimikája továbbra is, mindvégig álcás 
marad. Sohasem nevet, bár őt kinevetik. És stilizált mindenekfö-
lött legfőbb tevékenysége. Az erekciót a mindig magával hordott 
óraszerkezetbő l kiugró, s kackiásan forgolódó madár stilizálja. 
A drezdai jelenetben ennek óriási árnya vetül a falra. Az aktus 
maga pedig csak ritmus: játékosan nehéz torna és könnyed ba-
lett. Balett az egész film — csak alig valamivel alacsonyabb stili-
zációs szinten, mint a befagyott lagunák táncos álma az agg 
Casanova képzeletében. Balettfigura benne maga Casanova, is, 
ezért hamis minden olyan értelmezési kísérlet, amely személyi-
ségként ítéli meg. Fellini ítélete annál keserűbb, hogy nem sze-
mélyre szól: az erotikus aura középpontja és jelképes kisugárzója 
nem személyiség. Hanem: mitológiai al..k. A filmcsillagok és dal-
nokok, az új profán erotikus mitológia gyártott bálványai, akik 
viszont mintát adva gyártják az erotikus magatartást, hasonló-
képpen működnek. A modern erotika, a világ erotikára nyíló s azt 
megszabó tekintete, az erotikáról való közfelfogás deperszonali-
zál. Deperszonalizál azzal, hogy nemcsak mintákat kínál, hanem 
mintákat kényszerít, s így —még ha e minták önmagukban nem 
is volnának tárggyá tev ők — tárggyá tesz. 

De a stilizációnak, amely elvonatkoztat a személyt ő l, Fellini film-
jében más értelme is van , pontosabban értelmének más oldala is 
van, mint a világ deperszonalizáló tekintetének fölidézése. Mert 
ez a világ — ha elvonatkoztatunk a benne m űködő  személyektő l —
csodálatos, gyönyörűséges, szórakoztató, szépséges, változatos, 
színes, elragadó, gazdag. Egyre elviselhetetlenebb, egyre hide-
gebb és ellenségesebb emberi világ, egyre vonzóbb, melegebb 
és elbájolóbb tárgyi világ (beleértve az embereket is, mint tenné- 
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a Satyriconban is, ahol a világ elsajátíthatósága volt a kérdés, és 
így szól a Casanovában is, ahol a másik emberrel való unió. Az a 
bolondos, lángesz ű  ötlet a madár-órával, az a zöld atlaszruha a 
franciakert mélyebb zöldje el őtt, az a remek fátyoltánc a halszem 
láttára , az a holdsütötte , havas táj, amelyben elporzik egy hintó! 
Az erotikus dramaturgia eszközei — technikai kultúra, díszlet, 
jelmez —játszó személyek nélkül. 
A rendezđ  maga is Szemmé válik , a modern művészet legfan-
tasztikusabban , leggazdagabban , legváltozatosabban látó és lát-
tató szemévé . A minden láthatóra kiterjeszked ő  látomásnak, a 
látvány uralmának ára van . Fellini ezt nem tudja kevésbé, mint a 
másik nagy mester az ellentétes póluson, Bergman, aki az exten-
zív gazdagság helyett az intenzív szegénységet választotta, aki 
az erotikának , az En és a Másik közötti unió lehetđségének vagy 
lehetetlenségének kérdését egy-egy arc mikro-topográfiájában 
ábrázolta . Ez az ár a hidegség , amit e valaha oly érzelmes m ű -
vész kész megfizetni. A modem erotikát szimbolikusan összefog-
laló mű  nem ertikus alkotás — kell ennél többet mondanunk? 



lautréamont 

maldoror 
énekei 

részlet 

Ó, érthetetlen pederaszták, ért nem fogok gyalázkodni nagy lealacsonyításotokra: ért nem vagyok 
hivatott megvetéssel sújtani besüllyedés formájú végbélnyílásotokat. Elég, hogy a szégyellni való és 
már-már gyógyíthatatlan betegségek, melyek titeket gyötörnek, magukkal hozzák elkerülhetetlenül a 
büntetést. Ostoba intézmények törvényhozói, sz űkagyú moralisták, táguljatok tőlem, mert páratlan 
lélek vagyok. És ti, fiatal kamaszok, vagy inkább fiatal leányok, magyarázzátok el nekem honnan és 
miért (de tartsátok be a három lépés távolságot, mert ért sem bírok szenvedélyeimnek ellenállni) a 
bosszú, amely szívetekben kicsirázott, hogy az emberiség ágyékára ilyen sebkoronát forrasszatok. 
Ti teszitek, hogy pirulva szégyellje fiait a magatartásotok miatt (amelyet én tisztelek!); paráznaságo-
tok, mit felkínáltok az első  jöttmentnek, a legmélyebben szántó elmék logikájának gyakorlata, annak 
ellenére, hogy túlzott érzékenységetek a n ői nemet is ámulattal tölti el. Lényetekben kevesebb, vagy 
több talán a földi lényeg mint felebarátaitokéban? Egy hatodik érzéket birtokoltok, amely bel őlünk, 
hiányzik? Ne hazudjatok, és mondjátok ki amit gondoltok. Nem akarlak faggatni titeket, mivel 
megfigyelőként érintkeztem már fenséges elmétek tökéletességével, tudom mihez tartsam magam. 
Áldalak bal kezemmel, felszentellek jobb kezemmel, angyalok, kiket univerzális szerelmem védel-
mez. Csókolom arcotokat, csókolom mellkasotokat, csókolom lágy ajkaimmal arányos és illatos tes-
tetek különböző  részeit. Miért nem mondtátok azonnal, hogy tibennetek fels őbbrendű  szépség 
kristályosodott ki? Magamtól kellett kifejtenem a számlálhatatlan gyöngéd és sz űzies kincset félénk 
szívetek dobogás-rejtekéből. Rózsakoszorú-díszes mellkas. Szét kellett nyitnom lábaitokat hogy 
megismerjelek és szám rányílon szemérmetek jeleire. De (fontos rámutatnom) ne feledjétek minden-
nap meleg vízzel mosni részeitek b őrét, mert ha nem, a betegség fekélyei háborítatlanul n őnek majd 
csillapíthatatlan ajkaim repedezett szögleteiben. Ó, ha a mindenség nem pokol lenne; hanem egy 
óriási égi végbélnyílás — nézzétek a kézmozdulatot, melyet alhasam tájékán végzek: igen, belemé-
lyeszteném vesszőmet vad mozdulataimtól vérz ő, recsegő-töredező  gyűrűsizmán keresztül, az ő  
medencefalaihoz! Balszerencse nem borítana elhomályosuló szemeimre futóhomok-dűnéket felfe-
dezném azt a földalatti zugot, ahol a szunnyadó igazság rejtezik, ragacsos spermám folyói így 
találnának óceánt, mely befogadja őket! De miért bánkódom a dolgok képzeletbeli állásán, amely 
sohasem nyeri el a megvalósulás pecsétjét. Ne okozzunk magunknak fájdalr*at futó feltevések 
halmozásával. Jöjjön el, akit éget a vágy, és ágyam ossza meg velem; de vendégszeretetemet 
szigorú feltételhez köröm: tizenöt évesnél nem lehet idősebb, és ne higyje, hogy én harminc 
vagyok; különben, miért volna ez baj? A kor távolról sem csökkenti a szenvedély izzását, és hajam 
lehet fehér, mint a hó, nem korom miatt ősz, hanem olyan okból, melyről önök tudnak. Én nem 
szeretem a nőket! A hermafroditákat sem. Olyan lényekre van szükségem, akik hozzám hasonlóak, 
homlokukon az emberi nemesség kitörölhetetlen, mélyen metszett pecsétjével. Bizonyosak vagytok-e 
afelől, hogy akik hosszúra növesztik hajukat, velem egy-természetűek lennének? Én nem hiszem, 
és véleményemtől semmi nem fog eltántorítani. Keserű  nyál csorog számból, nem tudom miért. Ki 
fogja szíva-szárogatni, hogy attól megtisztítson? Szivárog ... egyre szivárog! Tudom én, mi ez. 
Észrevettem, hogyha vért iszom annak a torkából, aki mellettem fekszik (ezért vádolnak igazság-
talanul, hogy vámpír vagyok, igy a halottakat nevezik, akik sírjukból kiszállnak; márpedig én még 
élek), hát a vér egy részét másnap számon keresztül kiadom: íme a b űzös nyáladzás magyarázata. 
Mit tehetek róla, ha káros szenvedélytől legyöngült szerveim megtagadják a táplálkozási funkciók 
teljesítését. Senkinek se fedjék fel azonban bizalmas közléseimet. Ezt nem magamért mondom, 
hanem éppen önökért és másokért, hogy titok tekintélye a kötelesség és az erény határain belül 278 



tartsa azokat, akik az ismeretlen felvillanyozó vonzásában utánzásomra csábíttatnának. Legyenek 
szivesek a számra tekinteni (pillanatnyilag nincs időm hosszabb udvariassági formula alkalmazásá-
ra); elsőbben is meglepi önöket alkati jellegzetességeivel; összehasonlításaikból a kigyót kihagyva; 
az van, hogy összehúzom szövetét a végső  határig, hogy elhitessem, hűvös jellemet mondhatok a 
magaménak. Tudni fogják azonban, hogy homlokegyenest ellenkez ő  alkatú vagyok. Miért is nem 
láthatom ezeken az angyali oldalakon keresztül olvasóm arcát. Ha nincs még túl a kamaszkoron, 
közeledjék. Simulj hozzám, és fi félj, hogy fájdalmat okozol; szorítsuk összébb izmainkat. Még 
jobban. Érzem, hogy felesleges tovább fesziteni; e papírlap névleges átlátszatlansága eléggé 
figyelemreméltó akadálya teljes egyesülésünknek. Mindig szégyentelen hajlandóságot tápláltam a 
kollégiumok sápadt fiataljai, a beesett mellű  inasok iránt! Szavaim nem álom-hordalékok és sok 
kibogozni való emlékem akadna, ha arra köteleznének, hogy szemük előtt végigvonultassam az 
eseményeket, melyek fájdalmas beismerésem hitelességét tanúsítanák. Az emberi igazságszolgálta-
tás eddig még nem ért tetten, noha ügynökei kétségbevonhatatlanul ügyesek. Egy pederasztát meg 
is öltem (nem is olyan régen), mert nem adta át magát eléggé szenvedélyemnek; holttestét egy 
elhagyatott kútba dobtam, és döntő  bizonyítékot nem tudnak ellenem felhozni. Miért remeg a 
félelemtől, kamasz olvasóm? Azt hiszi tán, magával is ugyanúgy akarok tenni?  On  felségesen 
igazságtalannak mutatkozik... Igaza van: őrizkedjen tőlem, főképpen ha ön tetszetős küllemű . 
Részeim örökösen lehangolóan duzzadoznak, senki sem állíthatja (hányukkat elfogta már a kisértés!) 
hogy szokványos nyugalmi állapotban látta volna őket, még az a cipőtisztító sem, aki az őrjöngés 
pillanatában megšzú гt késével. A hálátlan! Hetente kétszer váltok ruhát, mivel a tisztaság nem 
létezésem lényege. Ha nem igy cselekednék, az emberiség napok alatt, szörnyű  harcokban pusztul-
na el. Valóban némelyik vidéken, alighogy megérkezem, szüntelenül jelenlétükkel gyötörnek, képe-
sek a talpaimat nyalni. De micsoda erejük van azén mag-csöppeimnek, hogy magukhoz vonzzák 
mindazokat, akiknek szaglóérzékük van! Jönnek az Amazonas pattjairól, átszelik a Gangesz-öntözte 
völgyeket, elhagyják a sarki zuzmókat, hogy hosszú utakat tegyenek a keresésemre, és megkérdez-
zék a mozdulatlan városoktól, nem láttak-e elmenni, egy pillanatig, sáncaik hosszában, azt, akinek 
szent spermája illatosítja a hegyekei, a tavakat, a hangafüves pusztákat, az erdőket, a hegyfokokat, 
és a tengerek mérhetetlenségét! Kétségbeesésükben, hogy nem találkozhatnak velem (titokzato-
san a legeldugottabb zugokba húzódom, avégett, hogy buzgalmukat szítsam) a legsajnálatosabb 
tettekre ragadtatják magukat. Háromszázezren állnak oda mindkét felől és ágyúk bömbölése szol-
gáltat előjátékoz a csatához. Mindkét szárny egy emberként, egyszerre lendül el őre. Egész századok 
ütköznek meg és hullanak halomra. Megrémült lovak vágtatnak mindenfelé. A golyók engesztelhe-
tetlen meteorként hasogatják a földet. Az ütközet játéktere végtelen véráztatta mez ő, amikor eljön az 
éj és egy felhő  hasadékában megjelenik a néma hold. Az égitest párás sarló-ujja hullaborította 
térségeket mutat, és rámparancsol, hogy egy pillanatig elmélyülten elmélkedjem afölött, milyen 
végzetes következményei vannak megmagyarázhatatlan, b űvös képességemnek, mellyel a Gond-
viselés felruházott. Sajnos, beláthatatlan évszázadokra lesz még szükség, amíg az emberiség 
teljesen kipusztul álnok csapdám miatt. Ugyanígy egy ügyes elme, aki nem dicsekszik, eszközül 
használja fel céljai eléréséhez azokat a dolgokat is, melyek eleinte legy őzhetetlen gátként jelentek 
meg előtte. Ertelmen mindig ehhez a fontos kérdéshez fordul, és önök a tanúim, hogy lehetetlen 
megmaradnom immár a szerény témánál, melyet kezdetben tárgyalni szándékoztam. Még csak egy 
szót... téli éjszaka volt. Mialatt az északi szél fütyült a fenyők közt, a Teremtő  kinyitotta kapuját az 

279 	űri sötétségek közepette, és beengedett egy pederasztát. dагбсzI zSUZSa fогdÍtaSа  



balázs 
atti la 

bataille-ról, 
az 
ég 
kékjérő l, 
simone 
szemérő l 
valamint 
egy 
tavaszi 
levéltöredék 

(George Bataille: Az ég kékje, Prosveta, Beograd, 
1978.) 

Szeretett Lajosunk! 

Erre tavasz - van, nyílnak a virágok, kis húsos szirmukat egyes 
országokban különös előszeretettel fogyasztják. Nem mondom, 
szeretem a kirántott karfiolt, ennek ellenére a macskák kegyetle-
nül hangosan gondoskodnak az utánpótlásról. Állandó hadban 
állnak a gépkocsikkal, melyek a fantázia legszélesebb skáláján 
mozogva kenegetik őket az aszfaltra. Valójában nem is oly ötlet-
dús ez a macska-halál. A lényeg unalmasan ugyanaz. Vala-
milyen csoda folytán egy macska-tetem került itt, az llirska vé-
gén, az útszéli sövényre — aszalodása jelzi az idő  múlását. Asza 
lodik a halálban, mini nagyapáink a létben. Vagy teljesen érthe-
tően: aszalodik, mint mi mindannyian; földi pályafutásunk vége 
néha tarkónkra lehel. Tehát, szerelmeskednek a macskák em-
bertelenül, s én nem értem, hisz elmúlt már február, s gyanítom: 
ezek a parázna cicuskők fütyülnek a mitológiára. Ők is tömnek 
kedvtelésből. De ha még látnád a békákat: minden elképzelést 
felülmúlóan, valami magasztos, csak számukra ismert cél érde-
kében vetik magukat tömegesen a kerekek alá. Normális körül-
mények közt egy elhaladó kocsi nyoma nem látszik meg szem-
betűnően az aszfalton, de itthon más a helyzet: egy-egy elha-
ladó jármű  nyomát száz meg száz zöld/rózsaszín békatrutymó 
fémjelzi, melyekről még az is leolvasható, hogy mekkora bizton-
sággal ült X. У. vagy N. N. a volánnál. A köztisztaságiak lapáttal 
takarítják el a felelőtlen tetemeket. És a macskák tökölnek han-
gosan, velőtrázóan és istentelenül, minden tekintet, tapintat és 
korrektség nélkül. Tökölnek istentelenül, mint februárban szoká-
suk, mint azt tudni véli róluk a közvélemény. Február óta tart a 
falrengető, idegtépő  világköztársaság, özönvíz, nyarvogó kara 
tyolás, aminek már —úgy látszik — semmi se vet véget. Esze-
veszett kandúrok indulnak el százával az út túloldaláról. A hatal-
mas átkelés. Ezren és ezren vesznek oda, de ezren és ezren 
érkeznek meg áhított céljuk kapujába — futnak révbe. És acéltól 
elütöttek milliói keringnek körbe vérben forgó szemekkel és ro-
hannak meg mindent, ami a szent vulvához hasonló. 

Azóta kalászba szökkent a búza, nyár lett a tavaszból, asszony a 
lányból. De sebaj, mire ez az írás megjelenik, lehet hogy a gyere-
kek ismét előveszik szánkóikat és sárgarépát faragnak a hóem-
ber orrának. Most augusztus van, rekken ő  hőség, s a macskák 
újra nekifogtak: fő leg éjjel űzik, a nappali forróságban csak kó-
vályognak a kerítések közt, a kerítések közé szoruló melegben. 
Animal, post coitu triste — zengte réges-rég a hírneves Ovidius. 
Az állatok párzás után szomorúak, mint mi az elröppent id ő  
igézetében, s ezen mit sem változtat az, hogy egyesek szerint a 
nőstény az állatvilágban nem képes az orgazmusra. Hogy kelle-
mes pillanatokat él át, az a felületes megfigyel ő  számára is 
világos, s a kellemes pillanatok részese a behatoló majd távozó 
hímvessző  fájdalma is — a szúnyoghálón sértetlenül a szobába 
tolakodó, már-már emberi prüszkölés, sikoltozás, óbégatás. Ho-
mo, post coitu, triste — vagyis az ember, mondja Bataille némileg 
változtatva az ovidiusi megállapításon: az orgazmus maga a kis 

halál; a tudat kikapcsolódása, a görcs csak megdöbbent ő  külső  
hasonlóság, valójában ez az egyetlen alkalom az ember életé-
ben, amikor a visszatérés lehetđségével — idézőjelek közt — kilép-
het önmagából, megadhatja magát; bekapcsolódhat a folytonos-
ságba, amibő l épp önnön léte szakítja ki, pár másodpercre feltép-
héti saját korlátait, megtagadhatja lezárt önmagát, saját dédelge-
tett diszkontinuitását. Az egymásba fonódó testek az idd szóban 
forgó töredékében nem szigorúan kö гi lhatárolható te és én, de 
ezek is szánalmasan múlékony percek csupán. Az új élet a kelet-
kezés mikro-m űhelyébe kettő  halálával kezd ődik: két sejt szű nik 
meg létezni mint egyed, két lény olvad eggyé az 1+=1 nem 
matematikai egyszer űségével, az ovulum és a bakkecske sper-
mium találkozása — csak a további kutatások fogják kideríteni, 
hogy az önfej ű  hím ivarsejt megpillantja-e valamiképp megsem-
misülése előtt saját tükörképét a petesejt sima oldalán — a szapo-
rodás képzetkörén belüli kontinuitás. Kezdete annak, ami a szü-
letéssel folytatódik, a nagyobbára ünnepelt világrajövetel, ami, 
tekintettel a n ői kijáratok fekvésére, ide kívánkozik a bölcs és 
szentéletű  hippii Szent Agoston találó megjegyzése, vizelet és 
bélsár közt történik. Szar és pisa közt pillantjuk meg leend ő  ideig-
lenes, valószín ű leg végleges tartózkodási helyünket. Szaporo-
dás, de itt többrő l van szó. Többrđ l az „asszony lesz a lányból" 
egyébként sokszor mulattató képzetkörénél is. Az állat és az 
ember nemisége közti különbség — mondjam így — a szexualitás 
és az erotika különbsége: amennyiben az elđző  tisztán ösztönös, 
az utóbbi sokkal rafináltabb, millió gellert kap az emberi tudat út-
vesztőjében, messzire sodródik az utódnemzés fogalmának er đ-
terétő l, de a puszta közösülését ől is. Jól tudta ezt a Hammer-
steinnél vaníliapudingot majszoló Freud, mégha felismerése túl-
kapásokra is adott alkalmat. (Két dolgot jegyeznék itt meg. Egy: 
az utódnemzéssel kapcsolatban elhangzottakat támasztja alá az 
ember ősi igyekezete, hogy birkabélbő l vagy hasonlóbál úgy-
ahogy elfogadható kotont fabrikáljon. A másik: nem szeretném az 
állatok nemiségét vegytisztán az ösztönösre sivárítani, de a tudo-
mány jelenlegi állásánál az egyszer űség kedvéért még megbo-
csáthatóan teszem. Többek közt az állatok párválasztási mecha-
nizmusa is jelenleg vitathatóan ismert terület.) 
Az asszony lesz a lányból erkölcsi kérdés. Itt két út lehetséges: 
az egyik a hagyományos erkölcs határain belül marad (házas-
ság), míg a másik a „szégyenfolt" — vétség az erkölcsi rend 
ellen, melyet az egyház évszázadokon át sulykolt belénk máig 
kiirtatlanul. Vétség az egyetemességre törekvđ , a törvény hord-
erejére pályázó szabály ellen, s ezzel együtt izgalmasabb téma, 
több derülésre, pusmogásra, vérontásra ad ma is komoly okot. 
Izgatóbb, mert tiltott gyümölcs fogyasztása, tilalom megszegése 
— ez a bataillei- filozófia egyik alaptétele. Ha avasnak érezzük 
egy kicsit, akkor nyugodtan javasolható egy kis nyitott szem ű  
séta világunkban. Nem változtak meg még a dolgok oly gyöke-
resen. (Epp a minap panaszkodott egy rég látott barátom, hogy 
nem elég adakozóak a lányok. Emlékszem, engem is cefetül 
megkínzott valamikor egy, nemis oly sokára rá egy gitárosé lett. 
Ebben az irányban tapogatózva komoly tanulmányt is lehetne írni 
a gitár vonzerejéről.) Ennyit az eredend đ  bűnről, a másik a törté-
nelmi pattern: a szexualitás megzabolázása a halállal kapcsola-
tos tilalmakkal párhuzamosan — a tilalmakat szaporító munka 
hatására — már az ősi időkben elkezd đdhetett; az emberré 
vedlés kínos és hosszantartó folyamata alatt az ember megér-
tette, hogy meg kell halnia, el đbb vagy utóbb, így vagy úgy, mese 
nincs, még azok is, akik megtanulják irányítani szívük dobbaná-
sát, elvesztik a csatát az utolsó dobbanásnál. A legszégyentelje-
sebb dolog felismerésével karöltve alakult át a szégyentelenség 
a szégyen nemiségévé is. A szégyen nemisége szülte az eroti-
kát, s ma még tapsikolunk örömünkben egy-egy remekbe szabott 
szeméremdombra feszül ő  illatos bugyi láttán. A nemiség meg-
nyomorítása, tehát, nem tisztán a kapitalizmus szüleménye, mint 
azt Foucault állítja: a humanizmus és reneszánsz egyes megnyi-
latkozásait leszámítva a középkor, például, legalább annyira nem 
a bővérű , szabad pajzánkodás megnyilvánulása, mint amennyire 
nem csupán a kínzókerék és spanyolcsizma birodalma. Foucault 
egyébként gyorsan elintézi Bataille-t: misztikusnak kiáltva ki üti rá 
a pecsétet és küldi el a búsba. Foucault nemiség-hatalom-fejte-
getéseinek itt nem szoríthatok helyet. 

Semmi sem állhatja útját a fajtalanságnak, igyekezetünk, hogy 
akadályokat gördítsünk elé, csak fokozza amúgy is növekv ő  
éhségét — vonta le élete következtetését de Sade márki a vincen-
nes-i fegyházban. Bataille hasonlóképp gondolkodik: törvény és 
törvényszegés dialektikusan viszonyul egymáshoz, tilalom nélkül 
az ember nem léphetett volna a fejlettség mai fokára, tilalom 
nélkül nem jött volna létre az erotika. (Az els đ  tilalom történeté-
ben, keletkezésünk sztorijában — ezt ugyan Bataille tudtommal 
nem említi — az első  tilalom folytán Erósz legalább annyira jelen 
van, mint Lucifer. A tilalom megszegése mentette meg az embert 
a boldog együgyűségtől.) Tilalom tilalmat szül, s mivel minden 
tilalom megszegésre csábít, Bataille sorozatosan hágva át az 
akadályokon, gondolatban, a szem meséjében eljut a kéjgyilkos-
ságig: Don Amindo döbbenetes, ugyanakkor kacagtató „kimiská-
rolása" a reichi szekundáris, gyógyítandó ösztönök megnyilvánu-
lása. Reich véleménye szerint az efféle egészségtelen, közös- 280 
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ségellenes megnyilvánulásokat a kielégületlenség okozza. Most 
már kissé naivan hangzik az állandó Freud -szapulása közben 
kifejtett szexuálökonómiai tétele: a közösségre nézve káros szen-
vedélyek mindent orvosló levezet ője a boldog, meghitt vaginális 
coitus. Ha a sikeres párválasztású, vaginálisan közösül ő  embe-
rek táborából valaki is azt mondaná, hogy nem ragadja magát 
néha álmodozásra , az közönséges képmutatás lenne . Nyilván-
való, hogy ezen a téren az elmélet és a gyakorlat közt óriási a 
szakadék ; nyilvánvaló , hogy , például, a fent említett kéjgyilkos-
ság joggal büntetendб , de míg csupán az akadályokat nem is-
merő  képzelet számyalásá гól van szó, mely itt -ott jól bele is rug 
erkölcsi kritériumaink sípcsontjába , addig nagyon is hasznos le-
het, nem árt néha megropogtatni kicsit erkölcsi világunk meszes 
burkát — mondom ezt igazán anélkül, hogy értéket csupán a vélt 
rombolás erejével mérném . Ebbб l a szempontból Bataille írásai is. 
az emberi szellem legvégletesebb dokumentumaihoz tartoznak, 
mint a hírhedt márki m űvei. 

Tehát : nem pártolhatjuk mások bármilyen indítékú bekapcsolását 
az egyetemes körforgásba, ezt leszegezem. A nemiség és a 
halál vonzerejében maradva : a halál elkerülhetetlen buja és té-
kozló , mint a nemiség , a halál erőszak és erőszak az erotika is, 
nem csupán a szétfeszített combokra , a húsba vájódó körmökre 
és fogakra gondolva . Az erotika egyfajta er őszak , egyik történel-
mi sanyargatója pedig az egyház , s az egyház válasza az ere-
dendő  bűnre csupán e гđszakkal való támadás az erđszakra. Az 
egyház lejáratta magát az évszázadok folyamán: a keresztény 
vallás a felületes gondolkodás kifutópályájává vált, mert nem kér-
dez, válaszokat gyárt . Mozgása táncra hasonlít: egy lépés el őre, 
egy hátra . Az erotika , ellentétben az állatok szexualitásával, els ő-
sorban belsđ  tapasztalat , s ellentétben a keresztény vallással a 
kérdések miriádjait veti fel az emberben önnön létével kapcsolat-
ban. A kereszténység az ördögi erotika ellen fordulva hadba 
indult a többi vallás ellen, holott , bizonyos szempontból, a leg-
vallástalanabb . Nagyjából így épül Bataille ellentmondásokra épü-
Iđ  filozófiai fejtegetése , ahogy az élet ingázik a féktelen kacaj és 
a sírás közt. A szem történetében kegyetlenül le is számol az 
egyház réveteg képvisel đjével: Don Amindo groteszk krisztusi 
szenvedése közepette kétségbeesetten felkiált: uraim, önök való-
színűleg azt gondolják, hogy én képmutató vagyok — de ezzel 
sem sikerül elejét vennie az egyre féktelenebbé váló duhajkodás-
nak, mert már eleve nem arra megy a játék, hogy bel őle, Don 
Amindóból, kicsikarják kétarcúsága vallomását . A biblia egyik 
alapvető  tilalmán hágnak át a templom látogatói — ne ölj!  Ѕ  a 
hullára teleped ő  Simone kíváncsisága az ember borzadállyal teli 
kíváncsisága , mellyel a halállal bekövetkez ő  változást szemléli. 
Itt erotikus színezetet nyerve döbbenetes hullacsonkításban csú-
csosodik ki. A lehető  legtorzabb szentségtelenítés, melyet el le-
het képzelni. A legfurcsább az, hogy szerepcsere történik, Batail-
le baszkódik , a szerencsétlen áldozat az erkölcstelen ocsmány 
szörny hóhérai szemében . Kéjgyilkosság ez, melyr ő l a macská-
kat egyes, magömlésük közepette elüt ő  polgártársaink csak ál-
modni merészelnek, jellegzetes erejében egy filmjelenethez mér-
hetđ , melyben a halott férj fekete koporsójára felkapaszkodó, 
szégyentelenül szőke asszony vad, magamutogató táncba kezd 
elhunyt férje szeme láttára (a koporsó fedelén pici ablak), s a 
krematórium tisztítptüzéb б l is sértetlenül elđkerülб  szemgolyók 
további rémségeket tapasztalnak . Kis kupac füstölgő  hamuban 
csücsülő  két golyó — ez azonban valóságtól elrugaszkodottabb 
Bataille meséinél. 

Reich után , aki a kielégülés lehetőségét akarja nyújtani a serdü-
Iđknek is, Foucault szintén sű rűn emlegeti a nemiségüktđ l erő-
szakkal megfosztott gyermekeket : a patriarkális család fojtó fül-
ledtségét, a viktoriánus intézetek fasiszta rendszerét, ahol ég ő  
lámpák fényében igyekeztek álomba szenderülni a bennlakó diá-
kok, felügyelő ik ilymód próbálták útját állni az önfertőzésnek, az 
egymás közti szerelmeskedésnek , amit, bezárul a mágikus kör, a 
túlzott elzártság csak serkentett. A szem történetének (Mese a 
szemről) pelyhedző  állú hőse ilyen visszafogott atmoszférájú csa- 
ládban tengődik , elhülyült katolikus generális apjával az asztal-
főn, míg váratlanul be nem lép életébe a hasonéves ö гdöngđs 
Simone, aki már ismeretségük legelején belemártja felhevült pun-
ciját a macska tejébe, megmutatva a fiúnak azt, amit látni óhaj-
tott. E mindössze bevezetője az elkövetkező , a fantázia legszéle-
sebb skáláján mozgó erotikus gyakorlatnak , a józan ész határait 
meghaladó bacchanáliáknak . Milyen ez az ördöggel szövetkező , 
bűnre csábító Simone? Bataille így írja le: Simone magas és 
szép. Túlnyomórészt egész egyszerű: hangjában, tekintetében 
nincs semmi kétségbeesés, ellenben, ami az érzékiséget illeti, 
oly borzasztóan éhezik mindarra, ami tébolyító, hogy a legtá 
volibb hivó szóra arca a másodperc töredékében olyan kifeje 
zést ölt, ami a lehető  legegyértelműbben emlékeztet a nemiség 
legmélyebb rétegeire, például, vérre, fojtogatásra, váratlan bor-
zadályra, bűnre, mindarra, ami ősidők óta rombolja az ember 
meghitt boldogságát. Az ő  arcán láttam először azt a néma, 
tökéletes görcsöt, ami rám is átterjedt aznap, amikor beleült a 
tejbe . S ha már a tejnél tartunk , had iktassak ide be egy másik 
részt is, ami talán képes lesz rávilágítani kissé a Simone mellé 

szegidő  hősünk beállítottságára : lefeküdtem a fűbe fejem nagy 
lapos kőnek támasztva, tágra nyílt szemmel, pontosan a Tejút, 
ez a fura szakított seb, koponyasze г "íen boltíves, csillagzatok 
övezte csillagondó és égi vizelet alatt: az ég' csúcsán éktelen-
kedő, látszólag ammóniumpárából álló repedés alatt, mely egy 
pillanatra megcsillant a végtelenben, az üres térben, mely oly 
értelmetlenül rikolt a semmibe, mint a kakas a síri csendbe —
összezúzott tojás, kivájt szem vagy a saját elvakitott, kőre nehe-
zedd koponyám, a képek végtelenségig kavarogtak bennem. A 
kakas ingerlő  rikoltozása különösen megegyezett életemmel, 
melyben én voltam a kardinális, a repedés miatt, a vörös szín 
miatt, az almáriumból kiszűrődő  rekedt hangok miatt, valamint 
azért, mert a kakasnak elmetszik a torkát. Más embereknek a 
világmindenség tisztességes, mert a tisztességes emberek te-
kintete a heréltek tekintete, ezért irtóznak az illetlen bujaságtól. 
ők nem rémülnek meg sem a kakas hallatán, sem pedig a csil-
lagos ég alatti sétájuk közben. Általában, amikor belekóstolnak a 
„testi gyönyörökbe" azt egy feltétellel teszik: a gyönyöröknek 
jellegteleneknek kell lenniük. Ettől az időtől kezdve minden kéte-
lyem eloszlott: én nem szeretem azt, amit általában „testi gyö-
nyöröknek" neveznek, mert azok lényegükben seíz űek; csak azt 
szeretem , ami „mocskosnak" számít. Az egyszer ű  bujaság nem 
elégít ki, mert az egyedül önmagát mocskolja be, érintetlenül 
hagy, igy vagy úgy, valamii, ami fennkölt és makulátlanul tiszta. 
A bujaság, amit én ismerek, nemcsak a testemet és a gondola-
taimat szennyezi be, hanem mindent, amR elé tudok varázsolni, 
pédául, ezt a végtelen, csillagokkal pettyezett világ űrt, ami itt a 
díszítés szerepében tetszeleg. Én a holdat az anyák és lánytest-
vérek vaginájából csordogáló vérrel hozom kapcsolatba, a menst-
ruációval, a kínos szagokkal stb. Ezzel meg is adtam a koor-
dinátákat . A mocskolni való tisztaság emberalakú megtestesítője 
az otthon puritán nevelésben részesül ő , szemérmes, gátlásos 
Marcella, a harmadik , aki, miután egyszer belesodródik az előző  
kettő  játékába , mellőzhetetlen kellékké válik , a normandiai szek-
rénybe bújva részt vesz a fiatalok eget rengető  csoportos masz-
turbációjában , s elindul a lejtőn lefelé. (Pontosabban : đ  masztur-
bál a szekrényben, míg a többiek odakinn féktelenül szeretkez-
nek; kéjérzése tetőfokán bepisil, s nedve kicsurog a szekrénybő l. 
Erős a gyanúm , hogy amit fentebb az almáriumból kisz ű rődő  re-
kedt hangnak fordítottam , az valójában Marcella kéjes nyögé-
seire vonatkozik .) Halála mérhetetlen csapás a másik kett ő re 
nézve, felfoghatatlan , keresik , kutatják , őt vélik felfedezni ebben-
abban; szomorúan gondolnak a gyönyör perceire, amikor lepisál-
hatták imádott sima bőrét . Itt érdemes egy pillanatra megállni: a 
vizelet központi szerepet játszik Bataille szépirodalmi alkotásaiban. 
A legmosolyogtatóbb az, ahogy a vizelés kényszere avatkozik be 
sajátos deus ex machina gyanánt a fejleményekbe: váratlanul, a 
legkülönbözőbb helyzetekben, ellentmondást nem t ű rően, vissza-
vonhatatlanul , s a cselekmény , esetleg a növekvő  feszültség, ez-
zel rögtön félbe is szakad, fel is oldódik a hugyozás lúdb ő rös 
katarzisában . A másik rendkívül fontos motívum , a szem törté-
nete szempontjából , a tojás . A vizelet—szem—tojáš kapcsolatát 
Bataille egy gyermekkori emlékének, egy mélységesen az emlé-
kezetébe vésődő  képnek a felidézésével magyarázza : paralízis-
ben szenvedő  vak apja, aki később meg is őrült, nem mehetett ki 
az illemhelyre mint azt az épkézláb emberek teszik, ehelyett arra 
kényszerült, hogy kis dolgát egy éjjeliedénybe intézze. Mivel az 
inger sű rűn jelentkezett, nem átallott mások el őtt is űг ítkezni egy 
pokróccal takarva magát , melyet, lévén hogy vak volt, rendszerint 
fordítva tartott maga elé . A legérdekesebb mégis a mód volt, 
ahogy nézett ű rítkezés közben: minthogy semmit sem látott, szem-
bogara , mintha a semmibe nézne, felül a szemhéja alá szökkent: 
hatalmas dülledt szeme volt karvaly -fizimiskája üregében, mint 
két főtt tojás fehérje. A kellemes érzés zavaros elégedettséget 
csalt ki arcára, szórakozott , gunyoros mosolyt . A halál szagát ter-
jesztette , a tojás finom burka a halál szemre szök ő  hályoga. Mire 
emlékeztet a pisálás. Simone? A szem borotvával való kifúrá-
sára , valami vörösre , a napra. Mindhárom szerephez jut a Mar-
cella halála után következi kalandokban , fordított sorrendben: a 
spanyol napfény , a torreádor bikavadító posztója , a megkínzott 
lelkész szeme . A spanyolországi kalandok harmadikja a zseb-
hokizó angol , sir Edmund , akit Bataille az égbál pottyant kisre-
génye közepébe — Simone palackos szelleme, aki a legelképesz-
tőbb dolgokat cselekszi úrnője szolgálatában. Bataille kicsit a 
fantazáló impotens Krúdy, vel đscsontja összes élvezetével; a 
mesebeli Szindbád , aki kihajózik a tengerre új kalandok remé- 
nyében. 



csany і  
erzsébet 

„szoknyád 
meg 
fölöttem 
ernyove 
táguló 
égboltom 
legyen" 

(Marsall László) 

Milan Komnenić  és Marsall László a maguk sajátos égboltú ero-
tikus költészetének mai modem alkotói. Más-más reflexek és 
képzetkörök aktivizálódnak verseikben, de érdekes összecsen-
dülések is föltünedeznek e költészetekben. 

Marsall László verseiben a társkeres ő  űzöttség érzésé гб l, hiányok 
és jelenlétek látomásairól, a szerelem lelki tüneteir đl meditál 
intellektuális és játékos módon. Olykor az öröm zivatarában áz-
kolбdik a meglélés és megőrzés mozdulatával az elragadtatott 
egzaltáltság szó-tehetetlenségéig, költészetet sem t ű rő  hevéig. 
Fölépül, kiteljesedđ , lelkes, tiszta terekrő l induló öröm- és bol-
dogság — hátterű  szomorkodás kanyarog e versekben — mélyen, de 
tragikum és végzetesség nélkül. A szerelem lélegzetelállító, életet-
elállító élménye tükröz ődik: 

Minek lélegeznem, ha szeretlek, 
ébredeznem aludnom innom ennem, 

s mondanod: „szeretlek" — ha szeretlek, 
s kérdeznem: „szeretsz-e?" — ha szeretlek,. 
ha csupán csak szeretlek — minek? 

Humor, gúny és öngúny színezi ezt a szerelemhez való gyöngéd 
viszonyulást, s teremti meg legerбteljesebb sorait: „Fúrodjam 
inkább én bele, tűzkullancsfej,/mint kecskebékába legpuska-
golyd,/ nyúlánk teste hiányának légüres terébe". 

Marsall László absztrakt gondolkodásra hajló költб , versmondatai 
bonyolultak, szófűzése akrobatikus, s ezáltal hangneme filozofikus 
emelkedettségű . Kötбjeles szókomplexumok, sok igébő l képzett 
főnév, birtokragokkal alkotott új fogalmak (pl. tebennemedben) 
alakítják ki eredeti és jellegzetes nyelvezetét. Ezen a nyelven 
mondja el erotikus élményeit is, az érzékit finom, értelem-sz őtte, 
szerelem-fűtötte képzeteken át közelíti meg. 
Milán Komnenić  költészetében egy radikálisan sarkított, újszer ű  
és érvényes költбi magatartás rajzolódik ki. Szemléletbeli újdon-
sága esztétikailag is gyümölcsözik. Verseiben az egzisztenciális 
próbatételeken átesett ember kiteljesedett érzékisége m űködik. 
Világát már nem vonják be a hamvas szerelmek dilemmái, a 
figyelmet, érzelmeket felfokozottságukban is megbénító-megpu-
hító élményiség. Mindezeken túl megmarad az ítélni- és átélni 
képes szenvedély, mely már biztonsággal mondhatja ki azt is, 
hogy: „ő  azén menedékem, s utána тбг nem leszek". * Létszük-
séglet marad hát a szerelem, csakhogy az élet halmozódó ki-
hívásai, mindinkább kirakodó képkockái sarkítják, pontosítják. 
Nem szerelmes izgalmakról, kéjek гбl van már e versekben szó, 

hanem egzisztenciális megtartóer ő  megleléséről. Agresszivitás 
kell ehhez a küzdelemhez a teljességért: a pillanatnyi megsem-
misülés-érzetben kiteljesedđ  létért. Teljesség kell, nemcsak gyö-
nyör. A menedék azért az, mert az egészet őrzi, élet és halál 
fonásvidékét, a megmártózást a szennyben, a kínokban, a nem-
létben is: „szürcsölöm a bozótba ezt az osztrigát/, lerészege-
dek ettől a szakállas nihilizmustól". 
A Hajnalban szerettelek... kezdetű  versben bontakozik ki legex-
presszívebben ez a groteszk, felajzott valóság a fiatalság és a 
forradalmiság robbanó erői utáni nosztalgia hevétől áthatva. A vad 
párzást illúzióromboló részleteivel együtt mint teljes létkört idézi 
meg a költđ , keserű-fájdalmasаП  perlekedve az elmúlással máris 
elmerült, elenyészett önmagunkért, szenvedélyeinkért, az életért. 
A véres szeretkezés a „párizsi derengésben" az egész világ 
kozmikus bekebelezésévé, szétbomlasztásává tágul a vers folya-
mán. Férfi és nб  viszonya az ember és a világ relációjává transz-
ponálódik, melyben így az élet megismerésére és birtoklására 
fordított hatalmas erбözönök a nб  felé irányulnak s izgatóan 
benne összpontosulnak. Groteszk hasonlatok, helyzetteremt đ  va-
lóságelemek kijбzал ító beütésein és rombolásában is az élet-
igenlés, a szétzúznivalóságábаn is szeretett kedves ellentétein 
nyugszik e vers távlata: az emberi létezés mozgalmas megidézése. 

A nб  e világban mint a természet öntudatlan és ezért elpusztítha-
tatlan létezбje, nбstényi nyerseségével és er ő ivel győzelemre pre-
desztinált. Ezért ostromolja e „forrást", ;,ágyúcsövet", ezt a „bu-
gyellárist", „szívókagylót", ezt a „meredélyt" a kívül-maradott, 
a támadásra ítélt, a mindenségben, a létben megfürdeni akaró. 
Hallgass meg... kezdetű  verseben bibliai emelkedettséggel tá-
rulnak föl a nбiséghez, mint a léthez, a mindenséghez f űződi 
szálak szövevényei, amelyek lényegében az erotikumból táplál-
kozók. Az erotikum védelme hát e versben ismét a kiteljesült 
élet védelme: 

és körmöddel vésd be a Vágy mindenhatás бgáгбl szóló 
rendeletet 

és ólmot önts a Lehetetlennel való kapcsolataink szögeibe .. . 
...darabold szét 
a bágyadt tengődést... 

. légy ondóval behintve 
mint a Kánaán földje .. . 
sikoltás vagy a bensőnkből az élethez és a ragyogáshoz 
és mindenkoron az leszel... 

Komnenić  verseiben ez a szükség, ezek az energiák nem lágyul-
nak „költészetté", érintésük megdöbbent ő  hűséggel fejezik ki az 
érzelmek és szenvedélyek építđ  és eróziós munkáját. 

Képei — megteremtve egy sajátos erotikus nyelvet —élénk szín ű  
metafóra-halmazok, intellektuális bonyolításoktól, elid đzésektő l 
mentesek. Képzetkörét, metaforikus nyelvét a növény- és állat-
világból meríti, s erre fordítja le, alkotja meg a n őiség sajátosan 
látott testi-lelki szépségét. 
A két költđ  viszonyulásának eltérő  vonásai az eddig leírtakból 
is érzékelhetőek. Komnenićnál az erotikum, a nemiség, s külön 
a nőiség önállósuló, alapvett, energikus szimbólummá szélesül. 
A nemi viszonynak, mint a teгnészetes emberi tevékenységek 
egyikének, az erotikus vágyenergiáknak vad expresszivitása, 
szépsége ragadja meg. Csak a testiségr ől szól, a szerelmet is 
cipelő  fiziológiai kötбdésгб l, s így messze elkerüli a szerelmi köl-
tészet közhelysze гííségeit és nyűglődéseit. 

Marsall Lászlónál az erotikum nem válik létértelmez ő  ponttá. Két 
ember harmonikus kiteljesedése, „vörösö гбmgömbje" marad, 
melynek szüksége van  a szerelem díszleteire. A boldogság és 
kielégülés miatt ezek a leírások nem érhetik el a Komneni ć-ver-
sek nyitott mozgalmasságát. 

A két költészet metaforavilágában találhatók köz ős képzetek, mint 
a szívókagyló (Komneni ć), és a „sós és síkos kagyló" (Marsall). 
Mindkettejüknél felmerül a bárka/hajó fogalma. Az idézet némi 
szemléletbeli hasonlóságokra is utal: 

...megvénül! s mint öblбs kanca-bárka, 
a Hármashatárhegy csúcsán fennakad, 
s míg savanykás tatja elszivárog, 
párzás közepette nagyokat bő fdg. 

(Marsall) 

... majd az olajbarna arcú jón szüzeket 
vezetik ki... 

és más rabnők nyáját, kiknek fara 
mint a fedélzetek .. . 

(Komnenić) 

* 
(A fordítások tőlem.) 
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vuk 
stefanović  
karadžić  

vöröske 
uram  

vuk 
stefanović  
karadžić : 
crven ban. 
prosveta, 
beograd, 
1979 (erotikon) 

Noha a szerb költészet so-
hasem volt mentes az eroti-
kától, Vuk megjelentetett 
gyűjtése az erotikus népköl-
tészeti alkotásoknak csak ki-
sebb hányadát ölelte fel. A 
Szerb népköltészet elsđ  kö-
tetében (amely a lírai, az ún. 
„nđ i" népdalokat tartalmaz-
za) csak azok kaptak helyet, 
amelyek Vuk megítélése sze-
rint érnek valamit, de ame-
lyekben nem szerepelnek ún. 
„trágár" kifejezések. A.többi 
— az erotikus ihletés ű  népda-
lok zöme — mind ez ideig, 
legalábbis formálisan, hoz-
záférhetetlen volt a széle-
sebb olvasóközönség szá- 
mára. (...) 

Egészében véve a „trágár" 
népdalok is a népköltészet 
részét képezik. Nyilván a 
szerelmi költészethez állnak 

mi helyt 
legyen háromfalva? 

— Háromfalva nem jó helyt van! 
— Mi helyt legyen Háromfalva? 
— Két szép lányszem határolja! 
— Nem jó helyt van Háromfaba: 
Erdđ  sincsen, patak sincsen, 
Eke alá jó föld sincsen! 

— Háromfalva nem jó helyt van! 
— Mi helyt legyen Háromfalva? 
— Kerek két csecs fogja közre! 
— Nem jó helyt van Háromfalva: 
Erdő  sincsen, patak sincsen, 
Eke alá jó föld sincsen! 

— Háromfalva nem jó helyt van! 
— Mi helyt legyen Háromfalva? 
— Két combocska melengesse! 
— Jó helyen van Háromfalva: 
Erdő  is van, patak is van, 
Eke alá jó föld is van! 

törik-szakad 

Húgomasszony váltig fogadkozott: 
„Törik-szakad, utánam biz nem jár!" 
— Addig-addig, kötélnek állt mégis; 
„Törik-szakad, oltár elé nem visz!" 
— Addig-addig, kötélnek állt mégis; 
„Törik-szakad, velem ugyan nem hál!" 
— Addig-addig, kötélnek állt mégis; 
„Törik-szakad, ugyan be nem teszi!" 
— Addig-addig, kötélnek állt mégis; 
„Törik-szakad, ugyan ki nem veszi!" 

söpri kata 
az utcát 

Söpri Kata az utcát, 
Düllesztgeti a farát, 
Kilátszik.a piszke, 
Jaj de nagyon büszke. 

hegyi 
leányka 

„Haj, te hegyi leányka, 
Mit ér ez a gyapjacska?" 
„Minden fürtje aranyat — 
Ha nem vagy rest, számoljad! 
Két garas meg egy dénár: 
Annyit fizet a molnár!" 

máró 
és péró 

Máró terelt báránykákat, 
Péró őrzött ürücskéket; 
Amig Márót álom nyomta, 
Péró lopva jól megnyomta. 
Máró ébredt csudálkozva, 
Combját, hasát tapogatta: 
„Hej, te Péró, ürük ő re, 
Mitő l nedves dombom szőre?" 
„Kisbáránykád körülnyalta, 
Végig nyalta-nyalintotta! " 
„Dombom szőre mitő l lapul?" 
„Kisbáránykád döfögette, 
Döfögette, letapodta!" 

eladó 
lány 

Férjhezmennék akár holnap! 
— Akit érdekel: 
Tarajacskám illeg-billeg, 
Éppen megfelel! 
Aki legény megnősülne, 
Jöjjön csak, ha mer, 
Széles vállú, kemény nyakú: 
Kelő  nap a jel —
Kertecskémben gyomlálgasson 
Ki itt elhever, 
Kutam után kutászkodjon, 
Amíg rá nem lel! 

az 
erdőben 

Mentem volna, anyám, 
Rőzsét szedegetni, — 
Mentem volna, hanem, 
Pelyhes állú legény, 
Anyám, édesanyám, 
Derekam ragadja: 
Anyám, édesanyám, 
Szoknyámról vesz mintát? 
De nem, anyám, nem az —
Mcllyem leborítja: 
Anyám, édesanyám, 
Ingemrő l vesz mintát? 
De nem anyám, nem az —
Lábom emelinti: 
Anyám, édesanyám, 
Csizmámról vesz mintát? 
De nem, anyám, nem az —
P-ám döfögeti: 
Anyám, édesanyám, 
Mindjárt belehalok! 
De nem, anyám, dehogy —
Veti gyöngyharmatját: 
Anyám, édesanyám, 
Mindjárt elrepülök! 
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a 
vendég 

Minden madár szépen fújja —
Egy se úgy, mint a pinty! 
Vendéglátó is jól fúrja —
Vendég, jaj: mint a pinty! 

a  
tolvaj  

Babot vetek, dinnyét vetek, 
Kertem szép lány dézsmálgatja, 
Dinnyét kóstol, babot szakajt. 
Várok rája sötét estig, 
Addig várok, csak meglesem, 
Megtapintom ingecskéjét —
Lapul benne két szép gyümölcs, 
Se nem kemény, se nem puha, 
Harapásra legízesebb. 
Kezem lejjeb-lejjebb talál: 
Mi lapul a köldök alatt —
Hát ott dinnye, kettéhasadt, 
Dinnye-résen víz csordogál. 
Lovam rúgtat itatóra, 
Csillapul is, virradóra. 

haranzáda 

Sebes vizű , hideg Sitnicábал  
Szép lány áztat fehéredő  vásznat, 
Teregeti, épp hogy megszáradna, 
Legény megyen arra, Ha гanzáda, 
Fehér vásznán rajta lépte nyoma. 
Sírva fakad, szidja Haranzádát: 
„Adja Isten, legyen sz űk esztendőd!" 
Visszafordul, visszaszól a legény, 
Sű rű  bajszát eképp pödörintve: 
„Legyen ilyen sű rűn tегmб  buzám, 
Ne fogjon ki rajta semmi idđ!" 
Ám a leány visszavág aszóra, 
Két kezébe fogja két szép mellét, 
Haгanzáda rajta ki nem foghat: 
„Ilyen jegek verjék el a termést, 
Minden szemet, minden szál búzádat, 
Ne óvja meg, akárhány imádság!" 
Haгanzáda nem hagyja annyiban, 
Bal kezével tagját megmarkolja: 
„Ilyen kalász szökjön szárba addig, 
Ne döntse le vihar, se jégeső !" 
De a leány, ő  se adja alább, 
Bal kezével đ  is markol alább, 
Haragja is ereszkedik alább: 
„Ilyen csókák lepjék el a búzát, 
Mind egy szálig szerte-szerte húzzák!" 
Feleseltek, birokra is keltek. 

bognár antal fordítása 

legközelebb, noha valame-
lyest el is térnek attól. Nem 
egy ilyen alkotás a szerelmi 
érzelem legmélyebb rétegei-
ből fakad. S ami a legfonto-
sabb: ezekben a sajátos nép- 
dalokban, ahogyan Vuk ne- 
vezi đket, a hétköznapi élet 
szólal meg, sokkal inkább, 
mint bármely tragikus felhan-
gú népköltészeti alkotásban. 
Joggal elvárt humoros hatá-
suk (ami miatt néha felszí-
nesnek látjuk đket) nem tu- 
datos nevetteti szándékból 
ered, hanem az élet váratlan 
fordulatainak felvillantásából. 
(...) Mindenek elбtt: ezekbő l 
a népdalokból sugárzik az 
életегб  — a népénekes mint- 
ha csak annak akarna han- 
got adni, hogy az élet tele 
van szépséggel, nem is győz-
zük megismerni mindet! Nem 
a jólét optimizmusa ez (a nép 
a jólétet nem ismerte, de da-
lai, talán a Rigómező  utáni 
periódus kivételével, soha-
sem csak az élet sötét olda-
láról szóltak), hanem annak 
az embernek a derűje, aki ál-
modik, de megéli azt is, hogy 
a kertek alatt találkozik ked-
vesével; a két szép gyümölcs-
rő l van itt szó, „Se nem ke-
mény, se nem puha, / Hara-
pásra legízesebb"; a szerel-
mi játszadozásról, ami pusz-
tán fizikai kapcsolatként sem 
a rituálé elszegényítése, ha-
nem annak szerves része, s 
a népdalok ezt a rituálét 
megkapó elevenséggei feje-
zik ki. (...) [A rigmusok] ki-
fejezđereje nem a szavak 
közönségességében,nem az 
erkölcsrombolásban és a 
szeméremsértésben rejlik, 
mert ez a világ nem ismeri 
ami mai képmutató szégyen-
érzetünket. Ha meg is ma- 
radnak egy zárt közösségen 
belül (amelynek határán kí- 
vül érvényét veszti ez a sza- 
badosság), a csoporton be- 
lül, ahol az ilyenfajta kom-
munikáció egészen teгné-
szetes, él az igény egy-egy 
gondolat minél szellemesebb 
megfogalmazására (nem-
csak az erotika területén ta-
lálkozunk ilyen tréfás felel-
getőkkel). A patriarchális il- 
lendđség itt talányossá vá- 
lik — maga is része egy er-
kölcsi rendnek, amihez csak 
bizonyos alkalmakkor kell ra-
gaszkodni. (...) A férfi és a 
nđ  ezekben a népdalokban 
teljesen szabadok és egyen-
rangúak, tele életörömmel, 
s nem ismerik a mai értelem-
ben vett gátlásokat. Nem ta-
kargatják vágyaikat, de ez 
még nem jelenti azt, hogy ne 
tarthatnánk őket civilizáltak-
nak. Ez a civilizáció inkább 
nagyon is evilági, s a bol-
dogság — valami igen ma-
gasrendű  dolog, de nem elér-
hetetlen. Félre a szégyenke-
zéssel és az elő ítéletekkel —
nincs okunk Vuk e népdalait 
másként fogadni, mint ami-
lyenek. 

blagoje jastrebić  utósza-
vából 

béka 
brekk-brekk 
Béka brekk-brekk — 
Ágaskodik; 
Csibe csipp-csipp —
Incselkedik; 
Galamb gu-gukk —
Benn van tövig! 

a pap 
meg 
a papné 

Nagy a lárma papék udvarában —
Nagy az öröm vagy a keser űség? 
Sem vigasság, sem jajveszékelés, 
Hanem a pap vallatja a papnét: 
„Mondd meg, asszony, kivel voltál jóban?" 
„Jóban voltam egy keresked đvel, 
Száz garasért, tíz arany dukátért —
Száz garasból lettél diakónus, 
Tíz dukáttal pappá szenteltettél!" 
„Légy csak jóban, asszony, akivel kell, 
Tegyenek csak engem esperessé, 
Te leszel az áldott esperesné!" 284 
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A maradékaikban felszín alá szorult népi kultúrák sokkal régebbi 
múltban gyökereznek, mint a polgárság vagy a tiltásokkal teli 
vallás, a kétezer éves kereszténység megjelenése. A régi korok 
régi vallásai sem voltak tabu-mentesek. Egy-egy kor jellemz ő , 
aktuális tiltásai nem fedték egymást, mint ahogy azonos korok-
ban a különböző  vallások, kisebb és nagyobb társadalmi közös 
ségek egymástól teljesen eltérő  szemszögbő l kialakított tiltásai 
sem. Gondoljuk végig: ma is hatalmasak az eltérések. A tilalmak 
megszegéséért járó büntetés módja, keménysége és hatékony-
sága is mindig a legszélesebb skálán mozgott. Vannak nomád 
törzsek, melyek elfelejtették ördög szavukat, s csak körülírva 
fejezik ki ezt a fogalmat, mert elfelejttette velük a beléjük vert 
félelem: nevét hallva megjelenik! A kiejtett szó varázslatos ereje 
„igézett", ördögöt űzött, ráimádkozással gyógyított vagy rontott 
meg korokon át. A tiltások a beszédnél is mélyebbre törtek, a 
gondolatbeli megfogalmazásig: vétkeztem „gondolatban, szóval 
és cselekedettel, én vétkem — én vétkem — én igen nagy vétkem!" 

Csoda-e, ha sok szó tabu volta ma is intenzíven jelen van tuda-
tunkban? Persze lényeges eltérésekkel egy-egy társadalmi osz-
tályban, rétegben, közösségben és ezek részeiben. Ha egy „jól 
nevelt" társaságban azt mondom: „penis", a társaság tagjai el-
komolyodnak, s az emberi testnek egyik szervére gondolnak. A 
népi elnevezések bármelyikének hallatán ugyanez a társaság 
mélységesen megbotránkozik. Azt mondják, a svédek nem tud-
nak káromkodni. A legszélsđségesebb káromkodásuk ha azt 
mondják: „ördög és pokol!" Vajdaságból nézve, úgy t űnik, kife-
jezés'kultúrájuk ennyivel szegényebb. 

A Iegkülönbözđbb eredetű , jellegű  és formájú tiltásokat produkáló 
és respektáló idđkben is a hivatalos felszín alatt minden társa-
dalomban jelen volt egy, a természetes élethez jóval közelebb 
álló szemlélet, hisz ha nem lett volna jelen, indokolatlanná vált 
volna az ellene való küzdelem, azaz maga a szabály, a tiltás, s 
ha a természetes élethez nem állt volna közelebb, a hatalom és a 
vallás együttes nyomása alatt el đbb-utóbb kiveszett volna. 

A kereszténység kétezer éves hatását nem lehet semmissé ten-
ni, figyelmen kívül hagyni szabadabb, bölcsebb đsi keleti kultúrák 
írásos vagy tárgyi hagyatékai felé kacsingatva, hisz bizton a ke-
reszténység el őtti startalapunkat sem ismerjük, és nemcsak rész-
leteiben nem. De tény az, hogy a kerészténység egész ideje 
alatt, mely a lélek tisztaságát minden eszközzel nekiszegezi a 
„test ördögének", valamennyi m űvészeti megnyilvánulás vala-
mennyi formai készletét használva, közelebb vagy távolabb a fel-
színhez ott van egy másik m űvészet is, mely a vallás és a vele 
egy nótát fújó hivatalos társadalom tabuira nem sokat hederít, 
tiltott kérdésekről szól tiltott módon. Ezeket a relációkat ma már 
sokszor nem is nagyon értjük. Mert egy szempontból nyilván nem 
ve,atlenul folyt a hadakozás „fajtalan f űzfapoéták szemtelen éne-
kei", a virágénekek ellen. Felszínes szemlélés alapján kinek jut-
na ma eszébe, hogy pl. a ma tandalként is terjed ő  ún. Gunaras 
lány („Megdöglött a kis Juliska gangos gunara” kezdet ű ) vidám-
ballada tulajdonképpen elég obszcén szerelmi szimbólumok lán-
colata. „A ludak tulajdonképpen magái a lányt jelképezik, amint a 
legényt a népdalban lova vagy ökre. S ha a ludak közé hajigált a 
bíró fia —méghozzá arany buzogánnyal —, amiért a lány kárté 
rítést kér, azaz ki akárja kényszeríteni a jóvátételt, a feleségülvé-
telt, abból világos, hogy a megtörtént szerelmet kell jóvátenni" — 

285 	magyarázza Vargyas Lajos. 

A használt forma tehát mindig az éppen aktuális. És ebben mit 
sem különbözik egymástól az egyéni m űvészet s a közösségi 
művészet. A dallamos vagy csak szöveges, verses vagy prózai 
szellemi néprajz minden megnyilvánulási formájának ma is meg-
van a megfelel ő  számú obszcén tartalmú és nyelv ű  anyaga, csak 
a terjedésük bonyolódik le ma is spontán módon. Ha számuktól 
el is tekintünk, mely egymagában is elgondolkoztató, tartalmuk, 
formai fogásaik megannyi tanulmányi szempontból megérdemlik 
a ráfigyelést. 
Vaskos kötetnyi ilyen dallamos és trufa anyagunk nem rendsze-
rezett. A szemelvények válogatása csak tájékoztató, rámutató 
jellegű . 

Első  helyen talán mégis a szokásokhoz köt ődő  obszcén dalokról 
kell szólni, azaz az olyan dalokról, melyek szövege szabályszer ű -
en, következetesen és szokáshoz kötötten „zsíros" szöveg. Vaj-
daságban, a Tisza mindkét oldalán, els ősorban a disznótoros 
kántálók állattáncoltató énekei említésre méltók. Általában ci-
gánynak öltözött, maszkírozott alakoskodók a disznótori kántálók, 
akik láncra kötött állatmaskarákat (medvét, rókát, kecskét, maj-
mot) táncoltatnak, s közben zsíros szövegeket rigmusolnak. Dal-
lamukat illetően kezdetleges énekek ezek. Fels őhegyen pl. csak 
egy magas hangon recitált szöveg ez, melyet a „Maxigazda", a 
medvetáncoltató láncos botjának ütemes csörgése, fakanállal vert 
lukas tepsi zöreje, a szintén lánccal, kolompokkal ékesített med-
ve (kifordított bundába öltöztetett, medvének álcázott legény) tán-
cának zaja, s a vendégek sivalkodása kísér. A szokás minden jel 
szerint az ősi pogány korba nyúlik vissza. (Lükő  Gábor bizonyítá-
sai alapján az obi-ugor medvetorral tart egyenes ági rokonságot.) 
A revizítumok maguk is ősi eredetrđl tanúskodnak. Feltehetđen a 
„zsíros" 'szöveg sem véletlen tartozéka a disznótori kántálásnak. 
Padén a szöveget már három hangterjedelm ű  „dallamon" ének-
lik (duda-hatás?). A növekvđ  vagy csökkent szótagszám szerint 
csak a hanghossz változik. 

Az obszcén szövegek nagyon sok esetben ő riznek régi dallamo-
kat. Az ilyen szövegek ugyanis az esetek túlnyomó többségében 
elterjedt, divatos dallamokra születnek új versszakként ma is. A 
régen többet énekelt đsj dallamok egyéb szövegei sokszor már 
feledésbe mentek, csak az obszcén szöveg đ rzi még a dallamot 
— szívósan. Gyűjtésük ilyen szempontból is hasznos (aztán lehet 
keresni az alájuk tartozó egyéb szövegeket !s). 

A régi és újabb kelet ű  táncdallamok obszcén szövegei azoknak a 
koroknak a stílusát idézik, melyekben az adott dallamra táncolt 
táncok voltak divatban. Számbelileg kisebb, szöveggazdagságu-
kat illető leg magasan a többi fölött álló és igen elterjedt típus az, 
melyben az elszaporodott obszcén szövegek annyira háttérbe 
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Ar - ra ké - r~m a 	szorn-szé - до  - та~ , 

U - 	- rój - ja пговх  a Zzc - ka - rrtal! 

Szomszédomnak pöcse bбге , 
Fölötözött cicabđ rbe, 
Hagyja, koma, né sajnájja, 
úgysé akad más pinára! 
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Az én 	pi - n'&rr hгí sz esz - đеп  - diis ko -  rá - ba, 

Di -  а  -  та  -  go~ 
	

z=ör- dö -  söü сг  fo -  gá -  vaČ  

szorították az eredetit, hogy az szinte el is t űnt, lényegtelenné 
vált, s ma ezek a dalok úgyszólván kizárólag obszcén szövegük-
kel ismertek. Némelyik, úgy t űnik, az egész nyelvterületen ismert 
sőt azon kívül is. (Pl. a Csicsónét éneklik Szlavóniában horvát 
szöveggel js, „č ičuli"-vá értelmetlenedett refrén-kezdettel, tánc 
alá.) Ilyen a kisebb területen, de nálunk általánosan ismert Hej, 
bicska, bicska, bicska csantavéri kisbicska is. Szövege csasztus-
ka típusban, rögtönzésképpen is szaporodik, de rengeteg vándor-
versszakot is maga alá vonz, csak ütemileg alá férjen. Általában 
bandában éneklik, de csak a refrént közösen, a szövegeket pedig 
mindig más és más, szinte egymás felé hajigálva a versszakokat, 
vagy lakodalom végén bandában mulatva, szinte versenyezve, ki 
tud rá több szöveget. 

Az obszcén szövegek tulajdonképpeni célja a nevettetés, a köny-
nyű  mosolytól a hangos hahotáig. Egyik módja ennek az értelem 
meglódítása után a játékos elkunkorítás – szelíd irányba. 

Nепг  so - ká -  ra.  maiz a fe - ne о  -  szi rnöy ! 

 

  

El - гпеп  - iem еп  q- 	 -  јо  ko -  r v 
Ez a kislány -föcsinátatta magát, 
Mer nem tudta t űbe fűzni a cérnát! 
Nagy a hasa, eladó a varrógép, 
Mer a pina mindég bolondozhatnék! 

Csóka, 1962. 
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Hej, di - гouг , da-ráj-rom, da-rád-rorn! 

Te vén banya, mit keseregsz a potkán, a potkán, 
Lábad között fészket rakott a potkány, a potkány, 
Sej, dírom, darájrom, darájrom, 
Sej, dírom, darájrom, darájrom! 

OLE fe-küdL  re  тог-nár-Ze- уеп.у  a.  owL -oar- ore  ha-ha- 

He-csa ú-szik a vге -be, md- п&-le -gérzy re  liszt-be 

Elmentem én a piacra jó-jó korán, 
Rátahátam egy nagy szđrös pi- pi- 
Csára fordul az ökröm, ha elfárad megkötöm. 

Júniusba szépen szól a kapa, kasza, 
Elđ  lóg a szegíny ember fa- fa- 
Faszerszámja, üll ője, kaszaköszörül ője. 

Szeptemberbe leváдják a ná-ná-nádat, 
Szaladj kislány, megfogom a pi- pi- 
Pipára gyújt a legény, amikor a lányokhoz ér. 

Ezt az asztalt még lehetne gya- gya- lulni. 
Ezt a kislánt meg lehetne ba- ba- 
Barátom azt nem lehet, mer a világ kinevet. 

Zenta, Orompart. 
Gyerekkoromból. 

Mint ahogy az egyéb népdalszövegeknél, ezeket jllet đen is csak 
ritkán van támpontunk az eredet táji jelleg ű  meghatározásához 
az egész nyelvterület anyagának felmérése nélkül (hisz a dalla-
mok is – de még jobban a szövegek – terjedés közben alakulnak, 
változnak), erre azonban bizonyos megszorításokkal olykor még-
is lehet következtetni. (Ilyennek látszik a Csantavéri kisbicska is.) 
Nem annyira a gyűjtés helye miatt, mint inkább a dallam (dal) 
alapján, amihez kötődik, valószínű leg a szegedi kirajzású „ö"-z đ  
nyelvterületen keletkezett a szöveg (dallama közismert: A sze-
gedi híd alatt lányok sütik a halat, vagy mifelénk: Sédérjányi 
csárdába, ecet ég a lámpába kezdettel): 

//: A szögedi híd alatt, kislány a legény alatt.  :1/  
Jaj, de keservessen nyög! 
Töri a seggit a rög! 
Maradj rózsám csöndössen, csiПájjuk mög röndössen! 

Természetesen nemcsak népi dallamokhoz kötбdnek obszcén 
szövegek. Kápcsolódnak azok magyar nóta, csárdás, sláger, ope-
rett- vagy operarészlet, s őt egyéb dallamokhoz is, csak köz-
kedvelt legyen. Ezeken sokszor átüt még az obszcén djákver-
sek íze, olykor a városszélj, szinte öncélú trágárkodás. (A folya-
mat kezdeti stádiuma, mikor csak egy-egy sorvég vagy kulcsszó 
változik meg – váratlan fordulattal.) 

A népi eredetűnek tartható (egy-egy nagyobb közösség által már 
megszű rt, alakított) szövegek közt, talán értheti okok miatt, a 
legvaskosabbak a katonadalok obszcén szövegei. Alapfokon azon-
ban ezek is megtartották az ilyen népi szövegek f ő  jellemvoná-
salt: a váratlan fordulatokban gazdag, játékos, szellemes gondo-
latfűzés után az utolérhetetlen pajkossággal kacskaringósított csat-
tanót, amit – a legálszentebb öregasszonyoknak is nehéz neve-
tés nélkül kibírni. 

(A közism. „Már ezután így élem világom" kezdet ű  dal dallamán:) 

Már ezután gatya nélkül járok! 
Lóg a tököm, nevetnek a lányok, 
Barna kislány gondolja magában, 
Jobb vóna ha bennem kalimpálna! 

(A közism. „Kút, kút, kerekeskút van az udvarunkban" kezdet ű  szöveggel elterjedt 
dallamon:) 

Ennek a szép barna lánynak szúrós a pinája. 
Mondtam az anyjának, mért nem borotválja, 
De az anyja, a vén kurva azt felelte rája: 
Akinek a tökit böki, lassan taszigálja! 286 



A trufa szó olasz eredet ű . 
Onnan került a magyarba is. 
Jelentése: csíny, kópéság, 
tréfa, azaz az arról szóló tör-
ténet. 

A trufa mint m űfaj a rene-
szánsz korában terjedt el és 
virágzott igazán az akkori 
Európában. A magyar nyelv-
területen - nyilván nem vé-
letlenül - Mátyás király korá-
ból szólnak először írásos 
emlékek ilyen történetekr ő l, 
s az sem véletlen, hogy szám-
talan tréfás történet forog 
közszájon magáról a nagy 
reneszánsz királyról napja-
inkban is. 

A felvilágosodás korában 
született m űfaj ez. Felszaba-
dult, derűs, örömös, szóki-
mondó történetek, melyek 
sem választott tárgyukat ille-
tően, sem a szókimondás, a 
néven nevezés terén nem is-
mernek el semmilyen korlá-
tot, akadályt, s boldog élet-
örömmel tobzódnak ebben a 
szabadságban. Reneszánsz 
kori virágzásának idején a 
trufa, mint ma a vicc, szinte 
tudatformáló hatással van 
jelen az akkori társadalmak 
valamennyi szintjén. Az iro-
dalomban ezt a jelenlétet 
Boccacio és Matteo Bandel-
lo neve fémjelezi, a paraszti 
társadalom lelkivilágában pe-
dig olyan -intenzitással ver 
gyökeret, hogy ez a virágzás 
ma is ta rt . 

A trufák világa a h űbéri tár 
sadalom roppant szigorú val-
lási kötöttségeit s az abból 
kinőtt polgár társadalom ál-
szentté vált világát nem sze-
reti. Kifigurázott alakjainak 
sora vallja ezt, kendőzetle-
nül, de az esetek túlnyomó 
többségében úgy, hogy a 
kifigurázottak körül, a bünte-
tésükben is ott van a meg-
értő , meleg humanitás. A 
trufa nem öl, vagy csak rit-
kán, s benne a halál akkor 
is a mérhetetlen butaság 
(kapzsiság, önfejűség) ön-
magát hajszoló vége, vagy 
a vidám, napos élet termé-
szetes rendje. 287 

Hát valamikó régén történt. Vót éggy bérés, aki elát szógáni. Ugyé a régi időbe ez így mént, szó-
gálásnak monták. Eggy Пagygazdahó. Annak a gazdának vót égy nagyon szép lánya. Dehát ugyé a 
lány nem át szóba a bérésse/, akárhogy Пézétt ki kinézetre, mivelhogy szégény vót és lénézték. 
Abba az időbe az embéréket osztályozták, ki ilyen, ki olyan. 

A bérésnek nagyon tetszétt a gazdának a lánya, de mivelhogy bérés vót, sehogy sé tudott a 
közelibe férkőzni. 

Különben erős vót, el vót ösmerve, hogy a kömyékénn, a szállásokon és a faluba ahova jártak 
táncóni, talán ez vót a legerősebb legény. Szép magas, derék fiatalembér vót. Mikó elmértek tánc-
ra, e/mént néha abba a társaságba is, ahova ez a lány járt szórakozni, táncóni. Hát elkérte. Akkó 
vótak /ékérésék, elkérte táncóni. 

A lány nagyon haragudott, merthát ugyé azok a jobbmódú fiatalembérék nem mertek a közelibe 
férkőzni, mer látták, hogy éggy jó, vállas fiatalembérrel van dóguk, és több ízbe nem is adott tán 
cost. Hát ez nagyon bosszantotta a lányt, hát hogy hogy távolítsa e/ maga körül, gondokozott. 

No,  ma]  éggy cselhő  folyamodik. 
Elérkézétt éggy ilyen vásár alkalom, mikó nem tom melyik községbe vásár akart /énei, no, 

elkűdik a Jánost - mer Jánosnak hívták - elküdik a Jánost, hogy majd elaggya a szürke lovat. 
Hát, befogta a kocsiba és útrakelt a vásár irányába. Hát több ilyen kissebb erdőkön is mént 

körösztű . 
De a gazda azt mosta néki, hogy korán indújjoп  el, má éfél után, mer messze vót az a község, 

hogy odaérjén, mire réggel /éssz, idejibe. 
De ezret mind a lány tanáta ki, nem is az vót a szükségés, hogy a lovat elaggya, hanem vala-

hogy... valahogy valami trükkhöz folyamodik. 
No, oszt a János föl is kel, éfél elmút, mégpucóta a szürkét. Hát a szürke kanca vót, ugyé, 

befogta a kocsiba, osztakkó ballagászott. Eccécsak lóháton megjelenik előtte égy valaki. Rászól, 
hogy: - Áj]! 

Az arcán maszk vót. 
Mégáll. 
- Ki vagy? 
Mongya hogy hát kinek a bérésse, hogy híjják, milyen János. 
Azt mongya: 
- Mégparancsolom, hogy szájj lé a kocsirú! 
Lészát a János, végignéz a lovason, hát a lovas ilyen csendőri ruhába vót ötözve, de sötét vót, 

nem tutta kinézni, hogy hát kicsoda, micsoda. Csak azt látta, hogy külsőleg csendőrnek néz ki. 
Aszongya: 
- Aj] föl a fürhécre! 
A kocsi elejin az a lábkötő  fa, azt fürhécnek hijják, ugyé. 
Fölát a fürhécre. 
Aszongya: 

Védd ki a faszodat és rögtön még kő  basznod a szürkét! 
De uram!... 
Nincs itten mit „uram"! Rögtön fogjon neki! 
Dehát nem áll fő! 
Húzza fére a szürkének a farkát, bizsirkázza a szürkének a pináját és fő  köll hogy ájjon a 

fasza! Nincs itten mese! 
Hát oszt a János _ akkó a csendőröknek nem léhetétt neméi mondani -, hát oszt fölát a 

fürhécre, oszt kezdte vájkáni a szürkének. A szürke oszt kezdétt mocorogni, nem akarta am! 
Mon  gya osztón szaporán a János: 

- Hőhe, szürke, hőhe! Én vagyok a té gazdád! Hát nem ősmersz még? Haggyad mán ... -
aszongya. 

No oszt, addig erre, addig arra, hogyhát a sok vatyarászástú fölát a Jánosnak a fasza, oszt 
elhúzta a szürkének a farkát, osztón kezdte tologatni béfelé. 

Jó nagy fasza vót néki. Hát a szürkének, mikó béjjebb mént, hun jó vót, hun nem. Kezdétt a 
farkával csapkormi, még nem akart óni. Akkó mindég momta, hogy: 

- Hőhe, szürke, hőhe! En vagyok a té gazdád! 
Ez valahányszó mégismétlődöti, a csendőr úr fogta magát, ellovagót idegén irányba. 
A János elmémt a vásárba. Bántotta a Jánost, hogy hát ilyen slamasztikába keverédétt, hogy hát 

a csendőr megbaszatta vele a szürkét. 
Hát ugyé olyan árat montak néki odahaza, hogy kéryén a lójé a vásárba, hogy az nem is vót 

eladó. Hát nem kelt el a ló, hazamént vissza a János. 
Dél felé, vagy mit tudom én, estefelé mikó hazaért, kifogja a szürkét, bévezeti az istállóba - hát 

má ezt nem meséli el sénkinek, nagy szégyén vóma, ugyé, szép szál legény, osztakkó mégbaszatták 
vele a szürkét. 

Tellik-múlik az idő, odaér a szombat, vasárnap, ménnek táncra, János kezdi elfelejteni az 
egésszet. Nagyon tetszétt néki a gazdának a lánya. Szép lány vót nagyon, kapkottak érte azok a 
mágnás legényék! De mikó János mégjelént, akkó mind /ékopott. 

Ni oszt, mént a lányé, táncónak. Eccé osztóm mégemlíti néki a lány, hogy hát: 
- Hőhe, szürke, hőhe, én vagyok a té gazdád! 
Mer a lány vót a csendőr. 
Húj, erre a János nagyon dühös létt. Hunnap tudhassa ez?! Ez má a borzasztóbbná is bor-

zasztóbb! 

Hát, mindégy, nem merte, mihánt lékérték a lányt t őle, tovább nem merte soha főkérni. 
Búsul a János, mén végig a faluba, nem mén a táncra. Eggyik öregasszon kint áll az utcán. 
- Jó napot, szülém! 
- Jó napot fiam! Hát té mé búsúsz? 
- Jaj, haggyon - aszongya -, maga idős asszony, magát jósnak is mongyák erre, de nékém 

nagyon nagy bajom van. Hanem - tonna-é rajiam segíteni? 
- Mégpróbájjuk. Én mán sok embérén segítéttem, János. No osztan mesédd el, hogy mirül van 

szó. 
János osztón elkezdi mondani, hogy hát, hát bizon elkütték vásárra, hogy vigye el a szürkéi, és 

út közbe éggyik erdőbú mikó kezdétt kiérni, éggy lovas csendőr elébe át, és aszonta, hogy még kő  
őnéki baszni a szürkéi. Hát, aszongya, nem mert ellentáni a parancsnak, muszáj vót végbehajtani. 
Néki is fogott, elvégezte rajta, mégbaszta a szürkét. Oszt elmongya sorba, hogy a lány még vala-
hunnan alighanem mégtudta. 

- Hát ez - aszongya -, nagy baj fiam, de  ma]  próbálunk rajta segíteni. 
De mán erre az időszakra a gazdalegényék mind el vótak marva a lány körű. Úgyhogy a lány is 

búslakodott azér, hogy hát nincsen néki paпnér, aki néki megfelelne. Mer a Jánostú mindémki fét. No 
osztón mén végig a falun a lány --majd az öregasszony kisüt valamit -, mégállíjja: 

- Lelkém Juliskám, ájj má még! 
Mégáll osztan. Aszongya: 

ott, 
ott, 
öreganyám! 
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Mondanivalójában , hozzáál-
lásaiban alapfokon emberi, 
hisz emberi gyarlóságok kö-
rül forgó világ ez, melyek fö-
lött sokszor pálcát se tör, 
csak jót nevet rajtuk, de ok-
talan tiltások ellen egészsé-
ges kijátszással reagál. A 
pipogya, az ügyetlen, de 
nagyravágyó , a buja, de ál-
szent, a gazdag , de gyatra, 
a tehetetlen, a buta, az él-
hetetlen, a fösvény, azok 
nélkül féltékeny, a faramuci-
an sanda emberi viszonyok 
közt a maga igazáért szelle-
mes ügyességgel , váratlan 
fordulatokkal, tele lelemé-
nyességgel küzdő  Jánosok 
meleg, emberi világa ez olyan 
hangvitelben, mely elsősor-
ban a hivatalos társadalmak 
tiltásokkal teli szófetisizmu-
sán lép át természetes élet-
örömmel, s olyan anyagmeg-
formálásban , hogy ne legyen 
vitás : alapcélja mégiscsak a 
nevettetés. 

Természetes hát, hogy sok 
esetben (az itt közöltben is) 
a trufa társadalmi jelleg ű  
mondanivalóval vemhes. A 
gazdag—szegény küzde-
lemben, a csendőrruhát öl-
tött mindenható hatalom jel-
képének „megszégyenített" 
János ésszel, csellel vág 
vissza, de emberi egyen-
súlyba hozó fortélyának üze-
nete nem rejtett — kimondott 
üzenet. Errő l szól a mese. 

A trufa formai anyagmeg-
munkálása , mint a szellemi 
néprajz valamennyi termé-
kénél, sok szájon keresztül 
szű rt . Emberi magatartása 
sok-sok Jánosé tehát. A 
cselekmény csak forma. De 
sok-sok szájon át csiszolt. 
Ezért meggyőző . 

dr. bu гбny bála 

— Olyan búsnak /бссб  .. . 
— Búsnak am — aszongya —, mer képzejje — aszongya —, ez a, ez a bérés, aki nálunk van, ez a 

János, fő  sé /éhet néki mondani még az év lé nem tellik, öt évre van szerződtetve, és mindén legént 
elmar — aszongya. — Kit mégver, ki így, ki úgy, de nem mer velem séhun sénki sé táncóni, sé 
szórakozni, mindénki elmén! 

— Tudod mi a té bajod? — aszongya. —' Nem azé nem szeretnek tégédet! Fére van  a pinád! Té 
eztet nem tudtad, biztossan, én látom a farod állásárú ahogy mész. Próbájj csak lépni égy párat! 
Biztossan hogy az! Gyere csak bé, gyere csak bé, én úgy látom. Tédd csak föl a lбbod a székre! 

Főtelte oszt az ülőszékre a lábát, hát természetéssen ugyé férehúzta a pináját. Nézi, aszongya: 
— Hát tényleg fére van a pinád, nézd csak té is tükörbú még — aszongya —, ez mégláccik a 

farodon is. 
— Jaj, oszt akkó, Mans néni (vagy minek hítták a jósasszont) — aszongya —, hogy léhetne ezért 

segíteni? 
— Léhet, lányom, én eztet mind helyre tudom ténni, csak elő  kő  készűn4 égy pár napot kő  vámi, 

mlkó én előkészülök rá, ért szólok. Példájú szérdan, hónaputón e/gyüssz, és akkó ért mégorvosolom. 
Nem is fog fájni. Méglбtod mennyi udvarlód lész, osz milyen mágnás gyerékék! 

No osztón a Juliska el is mént harmadnapra, jelentkézik az öregasszonyná. De közbe a béréssel 
még vót beszélve, a bérés bánt vót тб  a spájzba, osz várta. Mégérkézétt a hölgy, no, aszongya: 

— Vesd lé a bugyit, oszt tédd bé a kemencébe a fejedet, gyugd bé jó, mer ennek így van csak 
hatása , ténékéd nem is /éhet látni, még másképp té mozgasz! ... A keméncébe itten jd belebújsz, a 
farod kint van, akkó hátú én szépen mégigazítom. 

No, osztan a lány bégyugta szépen a fejit a keméncébe , az öregasszony a hüvelykújjával 
elkezdte szépen kevergetni a segge partyát. Intétt a Jánosnak, hogy a spejzb ű  gyühet ki. Az 
lábujjhégyén kigyütt, гб  akkó a sudrimаnkó fő  vót óva, oszt lassan az öregasszony e/vétte az ujját 
onnan, oszt a János bététte a plajbászt, oszt lassan nyomja béfеlé, béjjebb, béjjebb. 

Aszongya éccé a hölgy, hogy: 
— Ott, ott, öreganyám, shun .a hüvelykujja mozog, ahun a hüvelykujja mozog! 
Oszt mikó elvégezte a János, kivélte a plajbászt, lé/аnkatt bémént vissza a spejzba. Az öreg-

asszony oszt mongya: 
— No, hogy éгzéd magad? 
— Jaj — aszongya —, zеlбbb ugrott helye — aszongya —, úgy billégétt bánt az ujjára! Mi' csínt? 

Nagyon jó vót! 
— Hát — aszongya ; akkó ugrott  here  — aszongya ; mer ottan égy csont fére vót fiacskám, oszt 

az vót. 
No osztón a Juliska is elmént haza, János is később hazamént. Követkézétt a tánc, mégin ugyé 

a szombat odaért vasámap, ménnek a táncra. A lány nagy boldogan mén táncóni. János is kicsípott 
nyomás utána! 

Bémégy, hát nem merték mégint fökérni! Főkári a János. M!ngуб  oszt mongya néki a lány, 
hogyhát: 

—Hőhe, szürke, hőhe, én vagyok a té gazdád! 
János aszongya: 
— Ott, ott, öreganyam, ahun a hüvelykúja mozog! 
Akkó oszt a lány is elhallgatott. 
És ewel vége is létt a mesének. 

mesélte: gyetvai mámon, 38 éves, Zenta, 1973. 
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gunda 
béla 

szex 
és 
szemiotika  

Az etnológiában, folklórban és a nyelvtudományban el đtéгben 
állnak a szemiotikai kutatások. Magát a szemiotikát Mead Marga-
ret úgy határozza meg, hogy „a rendszerezett kommunikáció 
minden módozata". Ez a meghatározás magába foglalja mind-
azokat a kommunikációs formákat, jeleket is, amelyek a két nem 
közötti kapcsolatok kialakulásához vagy a kapcsolatok megsz ű -
néséhez vezetnek. Jelek révén a leány és a legény tudomást 
szereznek egymas szándékáról, érzelmeikr ő l. A jelekkel közlik, 
hogy a megnatározott szituációkban lehetséges közöttük a 
szexuális kapcsolat. A jelek érzelmeket, szándékot adnak tudtul 
és kifejezik a házasság lehetđségéгбl a szülők véleményét is. 

Az alábbiakban néhány idevonatkozó megfigyelésemet közlöm 
és a korábbi etnológiai irodalomból is felsorolok több adatot, 
amelyek legnagyobb részben magyar falvakban kerültek feljegy-
zésre. 

A Sárközben (Tolna megye) đsszel — szб lбérés idején — a leá-
nyok csapatosan kimennek a sző lбhegyre, hogy az érő  szđ lőrő l 
lármával, kerepl бkkel elriasszák a madarakat. A legények nap-
közben meglátogatják őket s együtt tréfálkoznak, dalolnak. A 
leányoknál tésztából sütött karika alakú perec  van. .A  legények 
kezében pedig bot. Ha az egyik leány valamelyik legény botjára 
húzza a perecet ez meghívásnak számít estére a hálótanyába (I. 
példa, lásd ehhez a következtetéseket). A hálótanya az egyik 
kunyhó a szđ lбben, amelybe ágynem űt visznek ki a leányok, 
hogy ott aludjanak. Este a leányok, legények együtt mulatnak, 
dalolnak egy öregasszony felügyelete mellett. Ennek ellenére 
mégis előfordul, hogy valamelyik leány teherbe esik. Az ilyen 
leányt az öregasszonyok veszik pártfogásba s el đbb-utóbb férj-
hez adják. A botra húzott perec szexuális érteime nyilvánvaló. A 
hálótanya szokásának variánsa a szlavóniai leányok szexuális 
elemekben bбvelkedб  pudárkodása, amelyet Penavin Olga írt le 
értékes kó гбgyi szótárában. 

Kalotaszegen (Erdély) a legények és leányok esténként a falusi 
közös kútnál találkoznak. Ha a leány a vizes edényre egy csokor 
virágot köt és így megy a kúthoz, ezzel jelzi, hogy estére a 
csűrben, az istállóban szívesen látja a szeretőjét. Ha a legény a 
meghívást elfogadja, akkor đ  tölti meg a leány vizesedényét (1-a. 
példa).. Ugyanitt ha a leány a sarlóját aratás után valamelyik 
legénynek ajándékozza, ezzel azt közli, hogy bátran jöhet hozzá 
esti beszélgetésre és a legény minden kívánságát teljesíti (I. 
példa). A legény a következ ő  nyáron — ha addig a leány nem 
ment férjhez — új sarlót ad a leánynak. El őfordul, hogy a férjes 
asszony is odaajándékozza a sarlót valamelyik neki tetsz ő  le-
génynek, házas embernek (1. példa). Az ilyen sarlóajándékozás 
is a szexuális kapcsolat lehetőségét fejezi ki. 

Különböző  jelekkel adják tudtul a szülđk, hogy leányuk már olyan 
korban lépett, hogy fogadhatja a legényeket, férjhez mehet. Szá-
zadunk elején még élt az a szokás, hogy a lakóház elé vagy 
mellé — ha ott 16-18 éves leány lakott — hosszú póznát vertek a 
földbe s a pózna felsб  végére egy csokor virágot és szalmacsuta-
kot kötöttek (Baracska, Fejér megye). Kajászószentpéte г  faluban 
(Fejér megye) szintén ismerték ezt a szokást. Ha a leány betöl-
tötte a 16-17 évet egy hosszú rudat t űzött le a ház előtti virágos 
kertbe. A rúd végére díszes kend őt, cserépedényt kötött. A níd 
addig állt a kertben, míg a leány kedvére való legényt nem talált 
(II. péda). Gyakran 5-6  hónapon át is helyén maradt a rúd és 
jelezte a leány várakozását. A néphagyomány szerint a kacér 
leány piros kendőt kötött a rúdra és így közölte, hogy a házasság 
előtti szexuális kapcsolatokat sem veti meg. Hasonlóan adták 
tudtul az eladó leányt a legényeknek a vasi Őrségben is. Ha a 
leány eladó sorba lép és várja a legényeket, a szülik ezt azzal 
jelzik, hogy az apa magas oszlopot ás le a ház elé. Az oszlop 
felső  végén vashegy van, amit a falu kovácsától kér el. A vashegy 
alá egy deszkalapra díszes agyagkorsót helyeznek, amely annak 
a kútnak, forrásnak a vizével van teletöltve, amelyb ő l a leány 
korábban rendszeresen ivott. A korsóra piros, fehér, zöld szala-
gokat köt a leány. A deszkalapot piros kukoricacsövekkel is kö-
rülaggatják. Az oszlopot néhány hét múlva ássák ki, a vashegyet 
visszaadják a kovácsnak és a korsót a vízzel együtt elteszik. (II. 
példa). A násznagy ezzel a vízzel hinti be a lakodalom napján a 
leány tűzhelyét. Ocsđdön (Békés megye) a 15-16 évet betöltött 
leány egy rudat tűzött az utcaajtóhoz. A rúd végére kenderkócot 
kötött. Ezzel jelezte a legényeknek, hogy most már járhatnak 
hozzá. A rúd 3-5 héten át volt az utcaajtóban, hogy ezt a falu 
minden legénye észrevegye (II. példa.) De nemcsak az eladó 
leányt jelzik az oszlopokkal, karókkal, hanem a különböz ő  eladni-
való árukat is. Egy okleveles adat szerint már 1653-ban szokás 
volt, hogy a kerítés mellett egy hosszú karóra egy csutak szénát, 
szalmát vagy más takarmányt függesztettek és ezzel jelezte a 
gazda, hogy szénája, szalmája vagy más takarmánya van eladó. 
Takarmány eladását jelzđ  karókat a felsб  végükre kötött szalma-
vagy szénacsutakkal ma is láthatunk az Alföldön. A vásárokon 
hosszú rúdra (pl. a felállított kocsirúdra) kötött széna- vagy szal- 



macsutakkal azt közli a parasztgazda, hogy használt szekere, 
gazdasági szerszáma van eladó. A jelzések ebbe a csoportjába 
tartozik a székelyeknél ismeretes szokás. O tt  a ház elé tűzött 
zászlóval jelzi a gazda, hogy a következ ő  napra segítségül szán-
tani hívja szomszédait, barátait. 

A legények figyelmét nemcsak póznákkal hívják fel az eladó 
leányra. szeged vidékén és masutt is az Alföldön piros kukorica-
csöveket függesztenek ki az utca felé a ház oromfalára. Szeged 
vidékén szokásos , hogy az eresz alá, az utca felé a ház falára 
zsinegre fűzött cérnagurigákat akasztanak ki, hogy !ássák az 
érdekeltek a leány már sok cérnát felhasznált a kelengyéje varrá-
sához s a legényeket szívesen látják a hózná!  (II.  példa). Figyelmet 
érdemel az a szokás, amelyet Nyitra megyéböi (Ság falu) írtak le. 
Ebben a szlovák faluban a lakóház hátsó falát szürke, agyagszín ű  
festékkel bemeszelik és a gazdasszony az ujjaival virágmintákat 
rajzol a még nedves falra. Az ujjak nyoma ott marad a falon. A 
virágminták jelzik, hogy eladó leány van a háznál (II. példa). 
Hasonló szokás 40-50 évvel ezel őtt a Garam folyó mentén 
(Csehszlovákia) is ismeretes volt néhány magyar faluban (Mohi, 
Ujbars). Kós Károly a Szilágyságból írja le, hogy a t űzhely körüli 
falrész díszes kifestése szintén az eladó leányra hívja fel a figyel-
met (Népélet és néphagyomány, Bukarest, 1972. 219. 1.). Külön-
ben a népm űvészet bővelkedik a vágyak és érzelmek kifejezésé-
ben. A legények által készített díszes guzsalyok, mosósulykok, 
mángorlók a leány megközelítésének eszközei is. 

Valószínű , hogy a fenti jelek alakulása a következ őképpen tör-
tént. Általános volt a magyaroknál a különböz ő  áruk eladásátjelz ő  
oszlopok felállítása. Ezzel az oszloppal hívták fel a figyelmet az 
eladó leányokra is. Az oszlopok ilyen célból való felállítása azon-
ban ma már csak reliktumokban maradt meg, de más eladó 
árukat is jeleznek ilyen rudakka. A festett fal, a piros kukoricacs ő , 
a cérnaguriga — amelyekkel a szül ők férjhezmenendő  leányukra 
felhívják a figyelmet—valószín ű  újabb (a XIX. század folyamán 
kialakult) jelek. 

Erdélyben, Gömör megyében a lakodalom napján állítanak virág-
gal, pántlikákkal, pereccel díszített oszlopokat a menyasszony 
háza elé. Véleményem szerint ebben az esetben az eladó leány-
ra figyelmeztető  karók átkerültek a lakodalom napjára és eredeti 
funkciójukat elvesztették. 
Itt kell megemlítenem a pártában maradt leányok farsangvégi 
kicsúfolását, amelynek számtalan változatát ismerjük. Pénovátz 
Antal írja a vajdasági Pacsér гб l, hogy az öregleánynak szalma-
csutakot kötnek a kapukilincsére (A pacséri földm űvelés és állat-
tartás szótára, Újvidék 1975. 51. 1.). Hasonló szokásról tudósít 
Borus Rózsa még kéziratos bácstopolyai szokásmonográfiájá-
ban. Topolyán, ha valamely háznál Szilveszter estéjén szalma-
csomót kötöttek a kilincsre vagy szárkévét dobtak a háztet ő re, 
azt jelentette, hogy ideje a leányt férjhez adni. 

Általános szokás, hogy öregasszonyok beszélgetés közben igye-
keznek a legénynek leányt, a leánynak legényt ajánlani. Az öreg-
asszonyok (a modern idők házasságközvetítő  irodáinak az elő-
dei) felhívják a figyelmet a dolgos, szorgalmas leányra illetve 
legényre és ezzel a házasságot el ősegítik. Az öregasszonyok 
bizonyos jelekkel adják tudtul szándékukat ( lll. példa). Biharban 
(Furta) ha az öregasszony a bal kezével csukja be a szobaajtót 
egyel azt jelzi, hogy a leány után jött érdekl đdni, de tulajdonkép-
peni szándékát csak akkor mondja meg, amikor a leány anyja a 
látogatás után kikíséri az utcaajtóhoz . Ha az öregasszony a szo-
baajtót nem a kezével, hanem a hátával teszi be (a hátával meg-
löki), akkor már a szülők, a leány vagy a legény tudják, hogy mi a 
szándéka a vendégnek (Torontál). Ha téli estén a családhoz egy 
ismerős öregasszony a»al állít be, hogy „hoztam nektek finom 
sült tököt" ezzel jelzi, hogy a leánynak férjet jött ajánlani (Panyo-
la, Szatmár). A beszélgetés során a szül ők nem adnak határozott 
választ az öregasszonynak, de ha friss kaláccsal kínálják meg, 
ezzel már sejtetik, hogy az ajánlatát elfogadják. Ha nem marasz- 
talják és távozáskor az öregasszonynak a konyhaajtó el őtt a 
földre keresztbe fektetett sepr űn kell keresztülmennie, ezzel azt 
jelzik, hogy felesleges az örega sszony fáradtsága ( III-a. példa). 
Több faluban (Békés megye) felkér a legény anyja vagy maga a 
legény egy ismerős öregasszonyt, hogy érdekl ődjék a nekik tet-
sző  leány vagyoni viszonya , erkölcse iránt . Néhány nap múlva az 
öregasszony megjelenik a háznál . A leány erkölcseiről nem sokat 
beszél, de ha egy meszel őt tart  a kezébe, ez azt jelenti, hogy a 
leány nem szűz , erkölcsei nagyon lazák . Baranya megye több 
falujában (Sellye, Kákics, Vajszkí) még 40-50 évvel ezel őtt a 
leány után érdekl ődő  öregasszony egy üres kézi kosárral jelent 
meg a leány szüleinél. A kosárban piros kend ő  volt. Errđ l már 
tudták a látogatás célját. Beszélgetés során az öregasszony a 
szülők, a leány előtt dicsérte a legényt, beszélt annak vagyoni 
helyzetérő l. A szülők, a leány azonban határozott választ szóban 
nem adtak . De ha távozáskor a leány anyja a kosárba gyunöl-
csöt, tojást , aszalt almát , szilvát tett és azt a piros kend ővel 

szépen letakarta , ez annak vo lt  a jele, hogy a legény tetszik a 
leánynak és szüleinek . Az üres kosárral távozó öregasszony 
tudta, hogy eredmény nélkül kereste fel a családot . Ilyenkor csak 
ennyit mondottá legénynek : „Üresen maradt a kosaram!" vagy 
minden magyarázat nélkül letette az üres kosarat a legény aszta-
lára és másról kezdett beszélni, nem is említve a leányos háznál 
tett látogatását ( III-a. példa). 

A házasság megkötése el őtt a legény , a leány a szülők társasá-
gában kölcsönösen meglátogatják egymást, hogy közelebbr ő l 
megismerjék egymás házát, gazdaságát, az otthoni rendet, tiszta-
ságot. Előfordul, hogy a legény és a lány csak az ilyen kölcsönös 
látogatás alkalmával ismeri meg személyesen egymást. Addig 
csak a fenti közvetítő  öregasszonyok révén tudnak egymásról. 
Teггnészetesen a látogató szül ők, a leány, a fiú a szándékukról 
nem beszélnek és határozott választ sem vámak a vendéglátók-
tól. Ha azonban a leány szüleinek a házánál a vendégeket puly-
kahússal vendégelik meg — ezt jd jelnek veszik a legény szülei és 
maga a legény is . Ez annak a jele , hogy a leánynak és szüleinek 
tetszik a legény . A palócoknál , ha a leány nincs megelégedve a 
legénnyel , akkor a látogatás alkalmával a felkínált ételb ől nem 
fogad el semmit . Visszautasítást jelent az is, ha a leány szülei 
a kinált kenyérbő l és dióból nem esznek. 

A legény a megismert és neki tetsz ő  leányt egyedül is megláto-
gatja. A legény és a leány érzelmeiket , egymás iránti vonzódásu-
kat ilyenkor különböző  jelekkel adják egymás tudtára . Ha a le-
gény nagyon tetszik a leánynak, akkor elveszi a szobába lépés-
kor a kezéből a kalapot és felteszi az ágyra (Szatmár vidéke). Az 
Alföld több vidékén a legény a néki tetsz ő  leányt piros almával 
kínálja meg s ha a leány az almát el őtte azonnal megeszi, ez 
annak a jele, hogy a leány szívesen van együtt a legénnyel, 
udvarolhat néki a legény ( I-a. példa). A legény azzal is kifejezheti 
vonzódását a leány iránt, hogy távozáskor a leány szüleivel, 
testvéreivel kezet fog, de a leánnyal nem. Ez annak a jele, hogy 
tetszik néki a leány , aki ilyenkor kikíséri a legényt a konyhaajtóig 
és ott búcsúznak el egymástól . Ha a legény idegen faluból sze-
ké ггel jön a leányhoz, akkor az udvari kaput el őre kinyitják. A ki 
nem nyitott kapu annak a jele, hogy nem látják szívesen. Ha 
nincsen nyitva a kapu , de a leány szerelmes a legénybe , akkor d 
maga siet kinyitni a kaput a legény érkezésekor . Az Alföldön 
(Békés megye) a leány szerelmének a jele, ha érkezéskor letisz-
títja a legény csizmájáról a sarat és távozáskor dióval ajándékoz-
za meg. Ha egy piros kukoricacs ő  függ a konyhaajtón a legény 
érkezésekor és távozásakor — ez is azt jelzi, hogy a leány szereti 
a legényt ( I. példa). Előfordul azonban olyan eset , hogy a sötét 
estén a legény irigy és huncut társai ellopják a kukoricacsövet. 
Ennek gyakran a legények közötti verekedés a következménye. 
Az alföldi tanyakon a nagy távolságok miatt a fiatalok nem min-
dig ismerik egymást. Ilyenkor az els ő  benyomásoknak döntő  a 
jelentősége . A leány és a legény elé a szül ők az asztalra két 
pohár bort tesznek. Ha mindketten isznak a borból akkor kölcsö-
nösen tetszenek egymásnak (I-a. pékfa). Ha az ivást elhárítják 
vagy csak az egyik iszik, akkor nem lesz házasság az ilyen 
ismerkedésbő l. A történtek után mindkét fél tudja magát mihez 
tartani . Ha a leányos háznál az udvarló legényt még nem ismerik 
közelebbrő l, a legény jó jelnek tekinti, ha előtte az asztalon nem 
mécsest , hanem faggyúgyertyát gyújtanak . A legény megtudhatja 
a leány és szülei szándékát olyan módon is, hogy elmegy a 
leányos házhoz és szívességből aratásra vagy valami más nyári 
munkára jelentkezik . Ha szívesen látják, ez azt jelenti, hogy elfo-
gadják vőnek . Előfordul, hogy a legény boros kulaccsal köszönt 
be a lányos házhoz s beszélgetés közben megkínálja a leányt, a 
leány szüleit . Ha a szülők a bort elfogadják és távozáskor a 
kiürült kulacsot megtöltik borral , ezzel jelzik , hogy a leánynak és 
szüleinek tetszik a legény, szívesen feleségül megy hozzá a 
leány ( I-a. példa). 

Szatmá гban a leány észrevétlenül foghagymát tesz a néki nem 
tetsző  legény zsebébe. A leány negatív érzelmét fejezi ki az is, ha 
a látogatóba jövő  legényt nem székre, hanem padra ültetik le. 
Nyitгбban a legényt szinten padra ültetik . A leány apja a pad 
egyik végén helyezkedik el. Beszélgetés közben az apa mindig 
közelebb húzódik a legényhez, annyira , hogy le is szorítja a 
padról . Ez azt jelenti , hogy távozhat a házból a legény: sem a 
leánynak, sem a szülđknek nem tetszik. Komárom megyében a 
leányt esténként több legény is látogatja , s azok, akik komolyan 
szeretnének néki udvarolni , rézgyű rűt adnak a leánynak. Minél 
több gyű rűt hord a leány az ujjain annál nagyobb a dics ősége. A 
látogatások során a neki tetsz ő  legényt kiválasztja magának. Ez 
a legény a többiek távozása után esténként a leánynál marad. A 
leány azzal adja tudtul a legénynek, hogy szereti, hogy egy 
szoknyára vetkőzik és lefekszik az ágyba . A legény mellé fekszik. 
Néhány hét múlva a leány már azt az egy szoknyát is leveszi és 
úgy fekszenek le egymás mellé. Ugyancsak Komárom megyében 
a leány és szülei a leánykérő  legénynek nem adnak azonnal 
választ . De ha a legénnyel meg vannak elégedve , akkor a leány 
anyja a kérést követő  este a leánnyal mákos rétest és egy üveg 290 



bort küld a legénynek, aki a leányt az istállóban várja. Megeszik a 
rétest, megisszák a bort s a leány kési éjszaka megy haza. A 
következi este a legény megy el a leányhoz hasonló ajándékkal. 
A kölcsönös látogatás és ajándékozás tehát a pozitív válaszad đs 
egyik formđja. 

Az érzelmeket a szándékot ki lehet fejezni különböz đ  ruhadara-
bokkal. A palócoknál, az Alföldön a leányhoz járó legény díszes 
szű rét kint hagyja a konyhában. Ha távozáskor a sz űrt a konyha-
ajtó előtt az eresz alatt vagy az udvaron egy karóra felakasztva 
találja, ez annak a jele, hogy sem a leány, sem a szülei nem látják 
szívesen. Többet ne látogassa meg đket. Ha szívesen fogadták a 
legényt, akkor a sz űrét a ruhásládába tették s másnap jött el érte 
a legény (I-a. példa). El őfordult már olyan eset, hogy a kitett sz ű r 
miatt a tegény meggyilkolta a leányt. Az olyan legénynek, aki 
rosszhírű  leányhoz, asszonyhoz jár, az erkölcsös leány házánál 
kidobják a kalapját az udvarra, a ház elé kiakasztják a sz ű rét —
jelezve, hogy mehet tovább. 
Több magyar vidéken a leányt egy id ősebb asszony vagy férfi 
kéri meg a legény nevében. Ha kérés alkalmával nemet monda-
nak az öregasszonynak (gyalogsátán), a szándékát elutasítják, 
az asszony kérését. Justh Zsigmond (1863-1894) Delelő  c. no-
velláјбban etnográfiai h űséggel írta le, hogy a leánykérőbe menő  
öregasszony balkezében fehér kend őt ta rt  s errő l már tudják a 
szándékát (III. példa). Ha az utcán meglátják az öregasszonyt a 
fehér kendővel, az ismerősei megállítják és érdeklődnek, hogy 
hová megy, honnan jön és milyen eredménnyel járt a leánykérés 
(Békés megye, Szentetomya falu). Ha az id ősebb férfi nagy görbe 
bottal és tarisznyával állít be a házhoz, err ő l már tudják, hogy 
leányt kérni jött (Furta, Hajdu-Bihar megye). 

1 809-bбl érdekes adatunk van Szegedrбl. Ott  abban az időben a 
leány a szüzességét, az asszony a férjéhez való h űségét azzal 
jelezte, hogy fehér kötényt hordott. A vétkes leányt és asszonyt a 
fehér kötény viselésétđ l ismerősei eltiltották. A szüzességnek 
egyébként több más jele is van. 1=ppen úgy, amint a sz űz leány-
ra, fiúra különböző  feladatokat lehet bízni. igy csak szűz fiúk 
gyújthatják meg a Szent Antal napi mágikus tüzet. 

A kocsmák egy sajátságos ismertet őjele volt még 50-60 éwel 
ezelőtt a cégér. A cégér hosszú rúdra kötött gyaluforgács-csomó, 
amély a kocsmaajtó felett lógott. A cégérhez a hosszú forgács-
szálakat az asztalosok gyalulták feny đfábбl. A vörös fenyő  for-
gácsából csinálták a legtartósabb cégért. Az esőnek, hónak 
a vörösfenyđ  állt ellen a legjobban. A néphagyomány szerint 
szűzleány koporsójából gyalult forgácsot is használták cégér-
nek. A torgács-csomót felül, közepén piros szalagokkal Кöњ lkö-
tötték s borosüveget is helyeztek közé. A parasztok szerint a cé-
gér hosszú forgácsszálai a leányok hosszú haját szimbolizálják. 
Ehhez tudnunk kell, hogy a kocsmákban olyan leányokat alkal-
maztak, akik mint prostituáltak (szömély) a vendégek rendelkezé-
sére állottak. Abban a kocsmában, ahol csak egy szömélyt 
alkalmaztak, a cégér egy helyen volt átkötve színes, piros pántli-
kával. Ahol két leány volt ott két helyen  kötötték körül a cégért. 
Új cégért Szent György nap (ápr. 24.) táján ősszel Szent Mihály 
hetében (szept. 29.) akasztottak ki a kocsmaajtó fölé. Ezt az 
alkalmat nevezték cégér szentelésnek, amely táncos mulatság 
volt cigány zenekarral a kocsma el őtt. Ilyenkor a kocsmárosné, 
a prostituált leányok kínálták a bort, a kalácsot, amelyért a kocs-
ma előtt nem kellett fizetni, csak azért, amit a kocsmában ittak 
a vendégek. Az utcán kínált borért a szömély fizetett, mert 
a hagyomány szerint ekkor volt az ő  „lakodalma". A szömélyek 
cifrán felöltöztek, kifestették az arcukat. Ilyenkor „szentelték fel 
đket" is. A szömélyt attól számítottđk a kocsmához tartozónak, 
amikor a kezében lévő  borosüveget a cégérhez hajította. 
Tudjuk nagyon jól, hogy az emberek járásából gyakran következ-
tetni lehet a jellemre, az individuális tulajdonságokra. A magyar 
paraszt észrevette, hogy a n ők járása kifejezi, jelzi szexuális 
magatartásukat. Erről tanúskodik több magyar népdal. Pl.: 

Megismerni ki a kurva, 
Késő  este jár a kútra, 
Megismerni járásáról, 
Mint a baglyot szólásáról. 

A járásban kifejeződő  szexuális magatartásáról Ady Endre az Úri 
szűz dicsérete c. versében így ír: 

Vágyad több, mint az utcalyányé, 
Éji. óráid vétkesebbek. 
Ajkidon a nedves hazugság 
S ringó járásodban nagy bűnök 
Lebegnek. 

Következtetések 
A fentiekben olyan jeleket, gesztusokat ismertettem, amelyek 
érzelmet, vágyat, szándékot fejeznek ki, házasságra, szexuális 
kapcsolatok felvételére hívják fel a figyelmet. A jelek, a gesztusok 
lehetđséget nyújtanak ahhoz, hogy a két nem egymáshoz köze-
ledjék. A jelek, gesztusok elđsegítik a társadalmi organizmus 
működését, mozgását, a házasságot és ezzel a család létrejöttét.' 
Vannak olyan jelek, gesztusok, amelyek a házasság el đtti, a 
házasságon kívüli szexuális kapcsolatok lehetđségét jelzik. 
A jelek, a gesztusok szükségtelenné teszik a szóban való véle-
ménymondást és ezzel az érdekelt személyek elkerülik a vitákat, 
a hosszú és félreértheti magyarázatokat. A jelek figyelmeztetnek 
egy társadalmi akcióra, lezárnak egy társadalmi akciót vagy egy 
akció megindulását teszik lehetđvé. Minden jel és gesztus hatá-
rozottabban és világosabban fejez ki véleményt, magatartást, 
mint a szavak. A jelek, gesztusok tartalma és értelme mindig 
konkrét, határozott. A jelek révén a paraszti közösség tagjai vita, 
megbeszélés nélkül vesznek tudomásul valamilyen közeledési 
szándékot, akciót. Amikor egy idős magyar asszonnyal a fenti 
jelekrđ l beszélgettem, azt mondotta: „Fiam, ért a jelekből többet 
megértek, mint a szavakból!" 

Ezt a szemiotika nyelvén úgy lehet mondani, hogy a kódok (rep-
resentamen) minden félreértés nélkül kiváltják az interpretánst, 
a kontextus egásze rendezett áthalások, zörejek nincsenek. Kon-
notáció vagyis egy adott jelhez másodlagos jelentés nem kap-
csolódik. A konnotáció a szóbeli megbeszélésnél feltétlenül el ő-
fordulna s ebbő l meg nem értések vagy félreértések következ-
nének. A nyelvészetbđ l tudjuk, hogy a szemantikának a központi 

Tanulságosak azok a jelzések, amelyekkel leányok, menyecskék, 
40-50 év közötti asszonyok tudomására hozzák a szeret őjüknek, 
hogy szívesen látják it és zavartalanul eltölthetnek együtt né-
hány órát, megvan a lehet ősége a szexuális érintkezésnek. 
Az Alföldön ismeretes az a szokás, hogy a mezen dolgozókat, 
a határban legeltet ő  pásztorokat a feleresztett — messzire ellát-
szó —kútgémmel hívják haza. igy jelzik, hoqv kész az ebéd. 
A tanyák között bujkáló betyároknak is igy adták tudtul, hogy 
közelednek a csendőrök. A feleresztett kútgém jelezheti azt is, 
hogy szabad az út a kikapós menyecskéhez, a háznál csak 
egyedül tartózkodik (I. példa). Amint a menyecskénél a szeretije 
megjelent, a kútgémet azonnal leeresztették. Mátraderecskén 
(Heves m.), ha a háznál udvarló van, felengedik a kútgémet, 
hogy más idegen ne menjen be, ne zavarja a fiatalokat. A gyime-
si csángóknál a hegyek között egymástól közelebb-távolabb fek-
vő  szállásokon laknak. Az asszony, a leány gyakran egyedül van 
otthon, mert a férfiak az erd đben dolgoznak, a juhokat a hava-
sokon őrzik. A leány, az asszony a szeretđjével megbeszéli, hogy 
bizonyos jelre bátran jöhet hozzá. Egyedül tartózkodik otthon. A 
lakóházhoz közeli kút, forrás mellé a leány, az asszony a földbe 
leszúr egy fenyđágat. Egy fenуббg azt jelenti, hogy nem sok id đ  
áll a rendelkezésre, mert hazajöhet a férje, az apja, az anyja. 
Földbeszúrt két fenyőággal azt jelzi az asszony vagy leány, hogy 
estig egyedül lesz otthon (I. példa). Azért szúrják le a kút, a forrás 
mellé a fenyđágat, mert az ahhoz közeledi férfi nem kelt gyanút 
— mindenki azt gondolja, hogy inni megy. A férfi a jelet kihúzza 
a földbál és magával viszi. A szeret őjének csak ennyit mond: 
„Elhoztam a jeledet!" Persze az ilyen jel értelmét más is ismeri, 
a jelet észre is veszi. De tiszteletben tartja, nem nyúl hozzá. 
A nđ  az ilyen látogatás alkalmával a kutyát bezárja a cs űrbe, az 
istállóba, hogy ne ugasson. A palóc falvakban a 40-50 éves 
asszonyok — ha férjük beteges volt, meghalt stb. — gyakran 
szexuális kapcsolatba léptek a v őjükkel, az após pedig a fiatal 
menyével, ha annak a férje katona volt, idegenben dolgozott stb. 
Az ilyen kapcsolatokat a család elnézte. A v đ  gyakran 20 évvel is 
fiatalabb volt, mint az anyósa. Az asszony azzal adta tanújelét 
szexuális kívánságának, hogy titokban sült húst, kalácsot vitt ki 
az udvaron dolgozó vejének. De volt olyan vérmes asszony — ha 
ketten voltak otthon a vejével —odaszólt neki: ,Gyere Pistal 
feküdj le velem, te még fiatal vagy!" A vđ  eleinte húzódozott, de 
egy-két eset után rendszeressé várt közöttük a szexuális érint-
kezés. A menyecske is tartózkodó volt az apósával szemben, de 
bizonyos jelekkel tudtára adta, hogy hajlandó vele szexuális kap-
csolatba lépni. Ilyen jelzések voltak: kérés nélkül megtisztította 
apósa csizmáját, kikefélte a kalapját, kimosta fehér vászon tarisz-
nyáját, az udvaron vagy kint a szántóföldön (amikor az ebédet 
vitte ki néki) a járomszeget visszadugta a járomba úgy, hogy azt 
az apósa is lássa (I. példa). Az ilyen menyecske viselkedésének 
híre terjedt elđbb-utóbb s az utcán is utána szóltak a tréfás 
férfiak: „Julis! mikor teszed helyére a járomszögemet?" — A 
tréfás, szabadszójú menyecse így szólt vissza: „Túl kicsi a maga 
járomszege, nem veszem én azt a kezembe!" (Kazár, R ~nác, 
Hollókđ). A SбгКÖZben az asszony kis cserépfazekat tesz ki az 
ablakba és ezzel jelzi, hogy nyugodtan jöhet hoцá a szeretđje (I. 
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problémája a jelentés . A jelentés fogalma körül sok a zavar, a fél-
reértés . Az ismertetett kódokkal kapcsolatban a jellel elválaszt-
hatatlan tudati képmást , a jel jelentését pontosan ismerjük. Tud-
juk, hogy a jelet a valóság mely területéhez rendelhetjük hozá, 
tehát azt , hogy mi a jel deszignátuma. 

Az ismertetett vizuális jelek , a kódok sorában , a csatomahálózat-
ban szigorú rendszert, tö гvényszeгííséget megállapítani nehéz, 
noha kétségkívül a legtöbb esetben nem alkalmi konvenciókról 
van szó. A jelekben visszatükröz ődik bizonyos hagyományszení-
ség, azokat nemcsak egy feladó és címzett ismeri, éppen ezért 
magukban hordozzák a variálódás lehet őségét is. De szemiotikai 
és etnológiai szempontból nem az egyéni 'betűvariánsok' a lé-
nyegesek , amelyek a 'grafológus ' számára sok mindenről valla-
nak, hanem a jelzések összessége , a kontaktusok létrejötte, a 
jelek szintaktikai , szemantikai és pragmatikai egysége . A pragmati-
kát nyomatékkal hangsúlyozom , mert kódjaink világosan mutat-
ják a jelhasználat társadalmi hatását. 

Az ismertetett jelek, gesztusok társadalmi dimenziója általában 
háromféle : 1. Egy individuum közli a szándékát egy másik, meg-
határozott individuummal (I. példák). 2. Az individuum közli a 
szándékát az érdekelt közösség különböz ő  tagjaival , az ismerđ-
sökkel és az ismeretlenekkel (II. példák). 3. Vannak közbeiktatott 
jelek, gesztusok is, amikor egy harmadik személy jelzi a két 
személy közötti szándékot , az egyik személy irányából a másik 
személy felé irányuló akciót (III. példák). 
A fenti három esetet a következ ő  szimbólumokkal fejezhetjük ki: 

(I. példák.) 	A 	> B, 
(II. példák.) 	A 	> B,, Bz, Bз  ...~ 
(III. példák.) A 		> X ------> B 

Az elsđ  és harmadik esetben pozitív vagy negatív értelm ű  visz-
szacsatolási folyamat is lehetséges: 

1. (I-a. példa.). A 
T•  

3. (III-a. példa.) 	 

A 	> X 	>8  

T 

A jelek lehetnek eszközök , tárgyak (pl. faggyúgyertya , a kútgém 
állása), amelyek kifejezik a szándékot , a kívánságot , a szexuális 
akcióra hívják fel a figyelmet . De igen gyakoriak az emberi gesz-
tusok, cselekedetek, az emberek magukkal hordott jelei. Mind-
egyik esetben averbális és figurális mechanizmus egyaránt m ű-
ködhet. 

Megjegyzés. Tanulmányom eredetileg angol nyelven jelent meg 
(Sex and Semiotics, Journal of American Folklore, vol. 86. Nr. 
340. 1973. 143-151. l.), s egész megfogalmazásában alkal-
mazkodom a folyóirat követelményeihez. A sokadat a folklóristák 
íájékoztatását szolgálja. A terjedelmes jegyzetanyagot az olva-
só a fenti folyóiratban megtalálja. A tanulmány angol nyelven, 
jegyzetekkel megjelent Ethnographica Carpatho-Ba/kanca c. 
munkámban is (Budapest 1979). 

	>8  
± 
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bruno 
bettelheim 

az 
állat 
képében 
megjelenő  
kérő  

Az ember léte akkor válik teljessé, minden 
lehetőségét kibontakoztatóvá, ha azon fö-
lül, hogy megvalósította önmagát, képes 
önmagát nyújtani egy másik emberrel való 
kapcsolatában is. Ennek eléréséhez sze-
mélyiségének legmélyebb rétegeit kell moz-
gósítania. 

Az állat képében megjelen ő  kérő rő l szóló mesékben az anya szere-
pe látszólag háttérbe szorul — az anya annak a gonosz tündémek 
az alakjában ölt testet, aki a gyermek el őtt állatiasnak tüntette fel 
a nemiséget. Majd minden szül ő  többé-kevésbé tabukat állít gyer-
meke elé, a nemiségre vonatkoz ć  úialmak tehát oly egyetemes 
és bizonyos fokig elkerülhetetlen elemei a nevelésnek, hogy 
semmi sem indokolja annak a személynek a megb űnhődését, 
amelyik állatias vonásokkal ruházta fel a nemiséget. Ezért van 
az, hogy a kérőt állattá változtató gonosz tündér sohasem b űnhő-
dik meg a mese végén. 

A hđs a mesehđsnđ  odaadó szerelme által nyeri vissza emberi 
alakját. Az átok csak akkor sz űnik meg, ha a hбsnб  igazán meg-
szereti бt: ha át tudja vinni rá apjához való korábbi, infantilis 
vonzódását. Dolgát megkönnyíti apja — mégoly nehéz szívvel 
adott — beleegyezése: A szépséges királykisasszony és a sár-
kány címűben például az, életét féltve el đbb visszatartja lányát, 
azután mégis enged a könyörgésnek és hozzáadja a sárkányhoz. 
Az érzelmeknek ez az áttev ődése (átalakulása) úgy a legtelje-
sebb, ha az apa iránti szublimált gyermeki vonzódásnak mintegy 
kései megvalósulása, s ugyanakkor egy korban hozzáill đ  partner- 
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A mesék tudatelđttes értelmünkhöz szólnak, s ezt úgy éljük át, 
hogy mintha valami fontosat akamának közölni, nemünkt đl és 
a mesehős nemétő l függetlenül. Mégis érdemes felfigyelni arra, 
hogy az ilyenfajta mesék (nyugat-)európai változatainak z бmé-
ben a férfi ölt állati alakot, s az átok alól egy n б  szerelme 
szabadítja. Hogy milyen állatként jelenik meg a kéri, az vidéken-
ként változó. Egy bantu változatban például egy krokodilus válto-
zik vissza emberré, mégpedig olyképpen, hogyha egy sz űz le-
nyalja az ábrázatát. 1  Másutt disznót, oroszlánt, medvét, szama-
rat, békát, kígyót stb. vált meg a sz űz szerelme? Azt kell feltéte-
leznünk, hogy mindeme mesék megalkotói szerint a pár boldog 
egyesüléséhez szükséges, hogy a nб  megszűnjék a nemiséget 
visszataszító és állatias dolognak tartani. (...) 

a 
békakirály 
(...) A legkisebb királykisasszony aranylabdával játszadozik egy 
kút mellett. A labda beleesik a kútba, s a királylány nagyon 
elkeseredik. Megjelenik a béka és megkérdi tele, mi bántja. Föl is 
hozza neki a labdát azzal a feltétellel, ha a királylány maga mellé 
fogadja, mellette ülhet, poharából ihat, tányérjából ehet és ágyá-
ban alhat. A királylány mindent megígér, mert úgy gondolja, egy 
béka úgysem köthet barátságot az emberrel.  El  is kapja a labdá-
ját a békától, de amikor az arra kéri, hogy most már vigye 
magával, elszalad, és egy idd múltán egészen megfeledkezik 
róla. 

De másnap este vacsoraid đben a béka bebocsáttatását kéri a 
királyi udvarba. A királylány bacsapja az orra el őtt az ajtót. Ijedel-
mét látva a király faggatni kezdi. Miután megtudja tele, mi történt, 
a király kiköti, hogy amit ígért, meg is kell tartania. (gy hát a ki-
rálylány ajtót nyit a békának, de most meg azzal késedelmeske-
dik, hogy föltegye az asztalra. A király parancsára azonban ígé-
retét be kell váltania. A királylány újfent megpróbál kibújni adott 
szava alól, amikor a béka melléje akar feküdni, de a király ráripa-
kodik: ne viszolyogjon attól, aki nem tagadta meg a segítséget 
tő le, mikor bajba jutott. A királykisasszony irtózatában odacsapja 
a falhoz az ágyába tolakodó békát — s az királyfivá változik. 
A meseváltozátok többségében ez akkor következik be, miután a 
béka három éjszakát töltött el vele. Egy régebbi változat még 
egyértelm űbb: a királylánynak meg kell csókolnia az ágyába fo-
gadott békát, s aztán három hétig alszanak együtt, mígnem a 
béka daliává változik. 3  

Ez a mese a gyermek lelki fejl ődésének folyamatait rendkívüli 
módon összesű ríti. A királykisasszony kezdetben szép kisleány, 
aki gondtalanul játszadozik labdájával. ( Még a nap is —úgymond 
— elhalványult szépsége mellett.) Mindennek a labda az oka. 
A labda kétszeresen is a tökéletesség szimbóluma: alakjával és 
anyagával (a legértékesebb anyagból, aranyból van). A fejletlen 
narcisszisztikus pszichét jelképezi: minden lehet бség együtt van  
benne, de egyiket sem bontja ki. Ahogy a ladba mély, sötét kútba 
esik, a naivitásnak vége, Pandóra szelencéje felnyittatott. A ki-
rálykisasszony egyazon keserűséggel siratja gyermeki ártatlan-
sága és a labda elvesztését. Csak a csúnya béka képes arra, 
hogy visszahozza tökéletességet — a labdát — a sötétségbál, 
ahová a lélek szimbóluma aláhullott. Sötétebb odalát fedve fel az 
élet visszataszítóvá és bonyolulttá vált. 

Mivel még az élvezet-elv irányítja tetteit, a leányka f űt-fát ígér, 
csak hogy kívánsága teljesüljön, nem gondolva következmé-
nyekkel. A realitások követeléseit azoban nem lehet kijátszani. 
A lány ki akar bújni ígérete teljesítése aló, becsapja az ajtót a bé-
ka előtt. Most azonban közbeavatkozik a fölöttes Én a király ké-
pében: minél jobban elzárkózna a királylány a béka követelései 
elő l, a király annál keményebben szorítja rá, hogy ígéretét mara-
déktalanul beváltsa. A játékból a végs őkig komoly dolog lesz: 
a királykisasszonynak fel kell n đnie, minthogy kényszerűen vállal-
nia kell a megfogadott kötelezettségeket. 

Világosan kirajzolódnak az egy másik személlyel kiépüli meghitt-
séghez vezetđ  út lépcsőfokai. A leányka elđször egyedül játsza-
dozik. A béka szóba elegyedik vele: megkérdi tele mi bántja; 
együtt játszanak a visszaszerzett labdával. Aztán a béka fölke-
resi, melléje ül, együtt étkeznek, szobájába kíséri, s végül ágyába 
tolakszik. Minél fokozottabb testi közelségbe kerülnek, a lányban 
annál erősebb az iszonyat és a félelem, különösen ha a béka 
megérinti. Az ébred ő  nemiség nem mentes az undortól vagy a 
félelemtő l, mi több, a gyű lölettő l sem. A félelem haragként, gy ű-
löletként tör ki a királylányból, amikor a békát odacsapja a falhoz. 
E tettével, mivel általa egész lényével megnyilatkozott és vállalta 
ennek kockázatát — ellentétben azzal, ahogy korábban igyekezett 



kibújni a felelőség alól, majd ahogy aztán egyszerűen alávetette 
magát apja akaratának — a királykisasszony túlhaladja önnön 
félelmét, és gyű lölete szeretetté változik. 

Ez a mese mintegy azt közli, hogy az ember csak akkor tud 
szeretni , ha képessé vált arra , hogy érezzen ; még a negatív 
érzelmek is többet émek, mint a teljes közöny. A királylány figyel-
me eleinte teljesen saját magára összpontosul : csak a labdája 
érdekli. Amikor kiötli, hogy nem fogja megtartani a békának tett 
ígéretét, semmit sem érez közben, meg se fordul a fejében, mit 
válthat ki ez a békából . A béka fokozatos testi és személyes 
közeledésével érzelmei egyre erбsбdnek — 6 maga épp ezáltal 
válik mindinkább személyiséggé . Fejlődése folyamán sokáig alá-
veti magát apja akaratának , de mind erősebben érez ő  maga; 
s végül aztán önállóságát bizonyítja azzal , hogy az apai parancs-
csal ellentétben cselekszik . Ahogy a királylány azzá válik ezáltal, 
ami, ugyanez történik a békával is: királyfivá alakul. 

Egy másik szintjén a mese azt közli , nem várhatjuk el, hogy első  
erotikus tapasztalataink kellemesek legyenek , mert félelemmel 
telve nem tudjuk egykönnyen átadni magunkat nekik. De ha az 
átmeneti viszolygás ellenére megengedjük a másik félnek a köze-
ledést, egy pillanatban bekövetkezik a felismerés bodog döbbe-
nete: a teljes meghittségben feltárulnak a nemiség igazi szépsé-
gei. A békakirály egyik változatában a királylány „az együtt eltöl-
tött éjszaka után arra ébredt , hogy mellette a legszebb dalia 
alszik".^ Igy ebben a mesében az együtt eltöltött éjszaka hatá-
sára (s nem nehéz elképzelnünk, hogyan telt el) gyökerestül 
megváltozik a vélemény arról , aki élettársává lett. Más mesék is, 
melyekben ez a folyamat egy naptól három hétig terjed ő  jdősza-
kot vesz igénybe, türelmet javasolnak: idđ  kell ahhoz, hogy a 
meghittségbő l szerelem szülessék. 

Mint annyi másik , az állat képében megjelen ő  kérő ről szóló mesé-
ben, itt is az apa az, aki összeboronálja lányát a Кбгбvel. Boldog 
egyesülésükre az đ  kitartásának köszönhetđen kerül sor. A szülđ i 
irányítás , mely a fölöttes Ént alakítja ki — meg kell tartanunk 
mégoly meggondolatlan ígéreteinket is — felel ősségteljes tudat 
létrejöttét eredményezi. Ez nélkülözhetetlen a boldog személyes 
és nemi egyesüléshez, kell ő  érettség nékül az feleletlen volna és 
nem lenne tartós. 
De hát a békával mi van ? Neki is be kellett hogy f бjön a feje 
lágya , mielđtt a királylányt elveheti . Ami a békával lejátszódik, azt 
mutatja , hogy az anyához kötđdб  szeretetteljes függ ő  viszony 
előfeltétele a megemberesedésnek. Akárcsak bármely gyerek, 
a béka is egy teljes szimbiózist áhít. Ki ne kívánta volna gyerek-
korában , hogy anyja ölében üljön , tányérjából egyen, poharából 
igyon , van-e aki nem bújt anyja mellé az ágyba , hogy vele alud-
jon? Bizonyos idđ  eltette után azonban a gyermeket meg kell 
fosztani az anyjával való szimbiózistól , mert az megakadályozná, 
hogy valaha is érett személyiséggé váljék . Bármennyire szeretne 
anyja ágyában maradni, anyjának ki kell бt „ebrudalnia" — s ez 
fájdalmas , de elkelњ lhetetlen tapasztalata az eljövend ő  függet-
lenségnek. Csak amikor a szül ő  rákényszeríti a szimbiózis fela-
dására , akkor kezd a gyermek azzá válni , ami, mint ahogy a béka 
is csak miután a nyoszolyából „kituszkolják ", szabadul meg az 
alávetettség egy éretlen létfo гmбjától. 

A gyermek tudatában van annak , hogy a békához hasonlóan a 
létezés alacsonyabb fo ггбјбból egy magasabba kellett és kell 
majd átlépnie . Ez egészen tегmészetes folyamat , hiszen a gyer-
mek élete egy alacsonyabb stádiumban kezd ődik , nincs tehát 
szükség annak magyarázására, miért jelenik meg a h ős állat 
alakjában . A gyermek tudja, hogy helyzete nem rosszakarat vagy 
varázslat műve — a világ rendje ez . A béka élete a vízben kez-
dődik , a gyermek születése is egy „vízi életfopna " elhagyása. 
Történetileg a mesék elette járnak a mi embirológiai Ismereteink-
nek: a magzat születése el бtt végigjárja a törzsfejl đdés fokoza-
tait, mint ahogy a békaegyedek is átváltoznak f„t„,_ 
mán. 

De miért épp a béka (vagy mint a .Három tolliphe című  mesében: 
a varangy) jelképezi a nemi viszonyt , s nem más állat? Béka 
jövendölte meg például Csipkerózsika teherbe esését is. Az 
oroszlánhoz vagy más fenevadakhoz képest a béka (vagy a 
varangy) nem félelmetes; egyáltalán nem életveszélyes állat. Ha 
negatív érzéseket vált ki bennünk, ez az érzés az undor, mint 
A békakirályban is. Nehéz lenne ennél jobb megoldást találni 
arra , hogy a gyermeknek tudtára adjuk : nem kell félnie a nemiség 
(az ő  számára ) undorító vonatkozásaitól . A békáról sző lő  mese —
a béka viselkedése, ami a királylánnyal megesik , s végül ami 
kettőjükkel történik — alátámasztja , hogy helyénvalóaz undorkel-
tés, míg a gyermek éretlen a nemiségre, és elđКбszíti a kíváná-
tosság felkeltését, erre alkalmas időben. 

Noha a pszichoanalízis szerint nemi ösztöneink életünk kezdeté-
tő l fogva befolyásolják cselekedeteinket, viselkedésünket, óriási 
különbség mutatkozik aközött, ahogy ez a gyermekeknél és 
ahogy a felnőtteknél megnyilvánul . A békát használva fel a nemi- 

ség jelképének, azt az állatot, amely más alakban (ebihalként) él 
a fiatal korában , s egészén másban érett egyedként, a mese 
a gyermek tudatalattijához fordul , és segítséget nyújt neki abban,_ 
hogy a nemiségnek azt a form бját fogadja el , amely életkorának 
megfelel , egyúttal pedig hozzászoktatja ahhoz a gondolathoz, 
hogy miközben növekszik, nemisége is — s ez így jó — át fog 
alakulni. 

Léteznek más , közvetlenebb , nem tudatosodó kapcsolatai is a 
nemiségnek és a békának . A gyepnek tudat alatt összekapcsolja 
a ragacsosság , nedvesség békák (varangyok) kiváltotta érzését a 
saját nemi szerveihez kapcsolódó hasonló érzetekkel. A béka 
azon képessége , hogy izgalmában fdtuvбdhat , ismétcsak öntadt-
lan asszociációt vált ki a megmerevedi hímtaggal 5 Bármennyire 
is undorító lehet egy béka, amit egyébként A békakirály meg-
győzően bemutat, a mese arról gyбz meg bennünket, hogy még 
egy ilyen nyálkás , utálatos állat is valami széppé változhat meg-
felelб  körülmények között és bizonyos alkalmakkor. 

A gyerekek ösztönösen vonzódnak az állatokhoz, gyakran kö-
zelebb érzik magukat hozzájuk , mint a felnőttekhez , szeretnének 
ők is abból részesülni, ami az ösztönök szabadsága és az élve-
zetek könnyű  — az állatoknak eleve megadott — életfornájának 
tűnik. De ezzel a vonzódással egyiittjár a gyermeki szorongás, 
hogy ő  maga nem annyira emberszámba vehet ő , mint kellene. 
Ezek a mesék legyőzik az ilyenfajta szorongást , az animális 
létezést olyan bábállapottá változtatva , melyből a legeslegrokon-
szenvesebb személy fog kikelni. 

Nemiségünk állati jelleg űként való megélése rendkívül káros kö-
vetkezményekkel jár: olyannyira, hogy sok ember sohasem ké-
pes a maga — vagy a más — nemi életét ettđl megszabadulva 
szemlélni. Ezért a gyermekekkel meg kell értetni, hogy a nemiség 
eleinte tűnhet ugyan undorítóan állatinak , de a taszító külsб  mö-
gül egyszer , ha majd megtalálja a módját , hogyan közeledjen 
hozzá, elđ  fog bukkanni teljes szépsége. Ebben a mese, mely 
egyáltalán nem említ nemi vonatkozášokat és nem is utal rájuk, 
lélektani szempontból helyesebben viszonyul ehhez a kérdéshez, 
mint tudatos szexuális nevelésünk nagy része. A korszer ű  szexu-
ális nevelés azt kísérli meg tanítani, hogy a szex normális , kelle-
mes, sбt szép, és — természetesen — nélkülözhetetlen a fajfenn-
tartáshoz. De mivel nem abból indul ki, hogy a gyertek szemé-
ben a szex lehet undorító, s ennek fontos védi szerepe v an  a 
gyermek életében, a ko гszeгű  szexuális nevelés nem tudja meg-
gубzni a gyermeket . A mese — elfogadva azt , hogy a béka (vagy 
más állat ) undorító — elnyeri a gyepnek bizalmát , és így azt a 
szilárd meggyőzбdést ültetheti el benne, hogy — mint ahogy a 
mese állítja — kellő  pillanatban az az undorító béka életünk leg-
drágább társaként fog megjelenni . S ez az üzenet úgy adódik 
át, hogy közvetlenül nem is történik említés a nemiség гб l. 

szerbhorvátból fordította bognár arafa/ 

' Erre vonatkozóan lásd: Dictionary  of Folklore (Funk and Wagnalls, New York, 1950) 
és G. M. Teal: Kaffir (Folk Society, London, 1886) 

Az írás nélküli kultúrák ilyen típusú meséi közül igen sok mutat arra, hogy a ter-
mészettő l még el nem távolodott népek felfogása is ilyen : a nemiséget ők is állatiasnak 
tartják , amit egyedül a szerelem alakíthat át emberi kapcsolattá . Mit sem változtat 
ezen , hogy a nemi aktus folyamán tanúsított agresszívebb szerepe folytán többnyire a 
férfit látjuk állatiasnak. Mint ahogy az a tudattalan felismerés sem, hogy a n ő  — noha 
az ő  szerepe többnyire a passzívan t ű rőé — sem maradhat tétlen, az aktus folyamán 
valami egészen közönséges dolgot kell m űvelnie — amilyen például a krokodilus ábrá-
zatának lenyalása —, amennyiben a puszta nemi egyesülést szerelme lényegíti át. 
Az állat -férjrő l vagy — feleségrő l szóló meséknek az írás nélküli kultúrákban totemiszti-
kus jellegük van. AJáva -szigeti lalangok szájhagyománya szerint például egy herceg-
nő  kutyától szült fiút, s a törzsnek ez a fiú az ősatyja (Die Márchen der Weltliteratur, 
Malaiische Mdrchen, szerk. Paul Hambruch, Diederichs, Jena 1922). A joruba törzs 
egyik meséje szerint egy tekn ősbéka vesz nőül emberi teremtményt, ezzel veszi kez-
detét a nemi élet a Földön — ez is az állat képében megjelen ő  kérőnek a nemi vi-
szonnyal való szoros kapcsolatát mutatja (Leo Frobenius : Atlantis: Volksmárchen und 
Volksdichtungen aus Afrika, Diederich, Jena, 1921-1928, 10. k.). 

A békakirály els ő , a Grimm testvérek által meg nem jelentetett változatára vonatko-
zólag lásd: Joseph Lefftz: MArchen der Brüder Grimm: Urfassung (C. Winter, Heidel-
ber, 1927) 
° Katherine M. Briggs: A Dictionary of British Folk Tales, I—IV.(Indiana Universi ty  Press, 
Bloomington, 1970) 
s A békakirályfi című  versében, mely a Grimm testvérek meséjének szabad költő i 
feldolgozása , Anne Sexton a tudatalattira fogékonyan így ír: „Ha a béka hozzáér, / az 
érinthetetlen elreped, / akár a villamos csigák."— vagy: „Béka — apán nemi szerve" 
(Anne Sexton: Transformations, Houghton, Mitflin; Boston, 1971) 
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Az erotikáról, az erotikus létezésr ő l gondolkodva koncepci-
ónk kiindulópontjában nem valamiféle szexuális tabuk dön-
tögetése állt, s mégcsak nem is a nemi felvilágosítás kérdés-
köre. Hisszük, középiskoláinkban szükséges lenne egy ilyen 
tantárgy bevezetése is, de tudjuk azt is, hogy a mai 17-20 
éves fiatalok, nem beszélve a náluknál id ősebbekről, a min-
dennapi érintkezés és a különböző  kommunikációs médi-
umoknak köszönve, ahogy mondani szokás, „mindent" tud-
nak a nemi életről. Ez önmagában hasznos és szükséges is, 
ám, hogy ezt a „tudásukat" a maguk emberi felszabadultsá-
gát kiteljesítve építhessék be gondolkodásukba, erre lenne 
hivatott az iskolák pszichológusainak szakszer ű  pegagógiai 
munkája. Mert a szexuális szabadosság és a felszabadult 
érzékiség ű , erotikájú emberi lét semmiképpen sem azono-
síthatóak egymással. A polgári társadalmak hatalmi struktú-
rája képmutató és demagóg mádon a politikai elnyomás esz-
közeként kamatoztatja a szerxuális szabadossággal szem-
beni „toleranciáját". Marx és Engels korának német kispol-
gára, ahogyan azt Engels egyik kritikájából tudjuk, még szem-
forgató ájtatoskodással utasította el a német népi irodalom 
remekét, az Eulenspiegelt, a mai német kispolgár már a por-
nófilmek sokasága között válogathat— ugyanazon társadalmi 
rend képmutató erkölcsének az áldozataként. A szocialista-
humanista erkölcs utópiája ennek a polgári képmutatásnak 
a teljes felszámolását célozza, rámutatva, többek között arra 
is, hogy a szexuális felszabadulás önmagában nem oldja 
meg az egyén elidegenültségét, csupán a társadalmon be-
lüli össz-emberi viszonyok teljesmérték ű  átszervezése teszi 
azt lehetővé. Az önigazgatás legmélyebben humanista esz-
méjének az egyéni emberi életre vonatkozó célkit űzése épp 
ez. Számunk esszéinek eszmei-gondolati kiindulópontjában 
az erotika ilyenfajta értelmezése áll. Az erotika témáját nem 
szűkítettük le a testiség köreire, az erotikus létezésr ő l gon-
dolkodva az emancipált érzékiség ű , nem elidegenült emberi 
létezés minőségeiről kívántunk gondolkodni, egyúttal törté-
nelmi áttekintés-vázlatot is adva különböző  koroknak az ero-
tikához és a szexualitáshoz való filozófikus és m űvészeti vi-
szonyulásáról mint például az antik kor filozófiájának, a nép-
költészetnek, valamint és nem utolsósorban a katolikus mo-
rált a maga evilági hatalmának eszközévé tev ő  polgári gon-
dolkodásnak az értelmezésével. Nem szabad megfeledkez-
nünk arról, hogy a vallásos gondolkodás, ami nem egyenl ő  
az Isten-hittel, ahogyan Lenin figyelmeztetett, mélyen beivó-
dott az emberi tudatba, e vallásos gondolkodás pedig az ero-
tikáról csak a bűntudatteljes gyónás, a beismerés formájá-
ban történő  beszédet tudja elviselni. Ez a vallásos gondol-
kodás nehezíti meg, hogy az erotikáról és a szexualitásról 
felszabadult természetességgel beszéljünk, gondolkodjunk. 
A pornográfia a gondolkodásnak ezt a zavarodottságát kama-
toztatja, mikor üzletet teremt a „tiltott gyümölcsb ő l", az ösz-
tön-élet szintjére alacsonyítva az, ami egyik fontos aspektu-
sa az emberélet szocializálásának, az emberi felszabadultsá-
gon alapuló közösségi létnek. Ahhoz tehát, hogy az erotiká-
ról felelősségteljesen és eligazító érvénnyel beszélhessünk, 
állandóan szemünk előtt kell tartani a vallásos tudat önnön 
magunkban való meggyökerezedettségét és az öntudatlan 
szabadosság zsákutcáit is. 

Az elmúlt évtizedekben, különösképp a hetvenes években az 
egész világban és a mi társadalmunkban is, érezhet ővé vált 
a művészetek nyelvének határozott erot!zálási kísérlete, va-
lamint az erotikáról való tudományos, társadalomfilozófiai és 
művészetfilozófiai gondolkodás. Ez a jelenség szorosan ösz-
szefügg a társadalmi lét minőségéről való gondolkodással. 
Ilyen formán természetszer űen másként is alakul a nyugati 
polgári világban s másképp alakul a mi társadalmunkban. A 
polgári világ radikális bírálói a polgári hatalmi struktúra és 
mechanizmus elidegenítő  törvényszerűségei ellenében és az 
üzletté vált pornográfia ellenében tiltakozva értelmezik az 
erotikát, mint az elidegenült szubjektumnak a maga zártsá-
gából való kitörési lehetőségét. A jugoszláv kultúrában 
hangsúlyossá vált erotikus-antropológiai kutatói programok 
és az erotikus művészi nyelv kialakítását célzó törekvések 
össz-társadalmunk demokratikus evolúciójával együtthalad-
va jelentkeznek. Az emberi lét intimisztikus és közösségi tar-
talmainak egymásra vonatkoztatását kísérlik meg, a m űvé-
szet nyelvén segítve az emberi tudat felszabadítását és szo-
cializálását akkor is, amikor, miként Milan Komnenil költé-
szete sugalmazza, a testi szerelemr ő l való beszéd természe-
tessége és humanizmusa mellett száll síkra, leszámolva a 
szerelmi költészet trubadúr jellegével, s akkor is, mikor a 
polgári örökség nyomaira, vagy épp a technokratizmus ef-
fektusaira figyelmeztetve a nyelv groteszk gesztusait juttatja 
jelentéshez, mint pl. Milko Valent és Petri György verseiben. 
A modern m űvészet erotizáltságának jelenségér ő l gondol-
kodva észre kell tudnunk venni e m űvészi törekvések alapve-
tő  problémáját: az erotikának nincs nyelve. Illet ő leg, nagyon 
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szegényes nyelvvel rendelkezünk—érthetjük ezt a szó filozó- 
fiai és nyelvtani értelmében egyként. Profanizálva a problémát 

egy szerb kritikus kisarkítását idézem, ki szerint szerbhorvá-
tul a szeretkezés tényét az „opštiti" szakkifejezés mellett 
csupán egyetlen szóval lehet jelölni, mégpedig egy ún. 
nyomdafestéket nem tű rő  szóval. Nem tudom, mennyi ebben 
a túlzás, mindenesetre tény és való, s ez a magyar nyelvre és 
a magyar nyelvű  erotikus irodalomra is vonatkozik, hogy az 
erotikus irodalom létrehozása mindig erotikus nyelvteremtés-
sel jár együtt. Nyilván nem lehet itt cél a nyelvi drasztikusság, 
mi több, az öncélú nyelvi drasztikusság se esztétikus, se hu-
mánus nem lehet, tehát kritikusan kell tudnunk tájékozódni e 
költészetben és prózában is. A humanisztikus célkit űzések-
nek alárendelt alkotói birkózásokat a nyelvvel magával azon-
ban tudnunk kell értékelni. 

A népköltészet hedonizmusa mindig is szemben állt a keresz-
tény vallásfilozófia aszkézis-tanával, m űvészettörténeti önis-
meretünk azonban sokáig úgy tudta, a népkölt ő  a metaforikus 
versbeszédben elrejtve merte csak e szembenállását megfo-
galmazni, vagyis virágnyelven. A népköltészet teljes és tudo-
mányos hitelű  ismeretéhez tartozik e tévhit felszámolása. Vuk 
Karadžić  erotikus népköltészeti gy űjtése megközelítő leg 150 
éves késéssel látott napvilágot, példázva a szerb népi költé-
szet vitalitását, egészséges életörömét, a humorra„az áler-
kölcs kipellengérezésére való alkotói erejét — legtöbb darab-
jában értékes költészetet teremtve. számunkban egy űjtésbő l 
is hozunk kisebb válogatást, és Вurány Béla gyűjtésébő l is, 
aki a magyar népköltészet erotikus hagyományaiban igyek-
szik fellelni a népi képzelet értékteremt ő  leleményeit. A vas-
kos népi humor erkölcsi tisztaságához kétség nem fér! Engels 
szerint a tű résre és szenvedésre ítélt népi életben meg őrző-
dött derű , elmésség, csipkelödđ  és csípđs játékosság, a tréfa 
megtartó erejét és bölcsességét kell becsülnünk e népköltés-
ben. 

Ahhoz, hogy a magunk erotikus szemléletét tisztázhassuk, 
szükségünk van a történelmi és m űvészettörténeti összefüg-
gésekben való tájékozódásra , a történelmi visszapillantásra. 
számunk egy folyóiratszám keretén belül ez önismeret gaz-
dagítását tűzte ki céljául. 

Az a felszabadult természetesség, mellyel egyik-másik írásunk 
bizonyos keményebb, drasztikusabb kifejezéseket használ, 
egyébként csupa olyan kifejezéseket, melyek az ilyen típusú 
szövegekben a jugoszláv ifjúsági és nem ifjúsági sajtóban egy-
ként előfordulnak, másrészt az a tudományos elmélyültség, 
mellyel írásaink élnek meggyőzően bizonyíthatja, nem a kihívás, 
a nyelvi megbotránkoztatás volt a célunk, hanem a gondolko-
dásra serkentés egy olyan téma feltárásával kapcsolatosan, 
amely a legérzékenyebben érinti az emberi életet. 

Tekintettel arra, hogy Vajdaságban először foglalkozunk átfo-
góan az erotika kérdéskörével, Szerkesztőségünk, Kiadói taná-
csunk és Alapítónk együttes megbeszéléseket folytatott akci-
ónkról, s ezek során megállapitotta, hogy a kérdést továbbra is 
napirenden kell tartanunk, helyet kell biztosítanunk számára a 
SZDSZ és lapjainak akcióprogramjában. 

a felelős főszerkesztő  
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rezime 

Razmišljaju ć i  O  erotici, erotskom postojanju, ni  U  kim slučaju nismo imali kao polaznu tačku, 
naše koncepcije , neki rušenje seksualnih tabua , pa  bak ni oblasti polnog prosve ć ivanja. Veru- 
jemo da bi  a  školama srednjeg stupnja  bio  potrebno uvesti jedan takav predmet nastave, 
ali znamo i to da sadašnji 17-20 godišnji mladi Ijudi, ci govore ć i  O  starijima, kako to obično 
kažemo, znaju „sve"  0  polnom životu. Ovo  ii  korisno i potrebno, ali, da bi to „znanje" i miš- 
lјепје  služilo upotpunjavanju njihove ljudske emancipovanosti, za to bi kilo potreban stručni 
pedagoški rad školskih psihologa. Jer seksualna oslobodjenost ni  U  kim slučaju se  ci  mibe  
izjednač iti sa erotskim Ijudskim postojanjem emancipovane senzualnosti . struktura vlasti gra- 
djanskog društva demagoški profitira, upotre ыjavajuć i svoju „ toleranciju " prima seksualnim slo- 
bodama , kao instrument političkog tlačenja. Nemački malogradjanin u doba Engelsa i Marksa, 
kako to znamo iz jedne Engelsove kritike, još је  sa hipokrizijom odbijao remek-deli nemačke 
narodne književnosti Eulenšpigela , dok nemački malogradjanin današnjice  vad mibe da bira 
medju gomilama porno -filmova u ulozi žrNe licemernog morale istog društvenog uredjenja. 
Utopijska misao humanisti čkog socijalističkog morala cilia na potpuni obračun s tim gradjanskim 
Iicemerjem, pokazuju ći izmedju ostalog i na to, da seksualna emancipacija  sara  u sebi ne 
razrešava otudjenost pojedinca, ve ć  to omogućava semi totalna preorganizacija sveljudskih 
odnosa unutar društva. Cilj najdubije humanisti čke ideje samoupravljanja u odnosu  as individual-
fi  ljudski život  ii bad to. U idejnd-misaonoj polaznoj tački eseja u ovom broju stdji objaš- 
njavanje erotika na takav nač in. Temu erotike nismo suzili  as  krug telesnosti. Razmišljaju ć i 
o erotskom postdjanju,  beleli ami  da mislimo  O  neotudjenosti Ijudskog postojanja, emanci- 
povane čulstvenosti, ujedno dajuć i i istorijsku skicu-pregled filozofske i umetničke prakse raz- 
lič itih doba prima erotici i seksualnosti, kao na primer : filozofija anlitikog doba , narodne 
književnosti, ali  fi i u poslednjem redu objašnjavanjem gradjanskog razmišljanja, koje katoli čki 
moral uzima za instrument svoje ovosvetske vlasti. Ne smemo zaboravili, da  ii  religiozan 
način mišljenja, što nije isto što i vera u boga, kako  ii upozoravao Lenjin, dubokd utisnut U 
dovedju svest, a da taj na čin razmišljanja robe da ponese, hada  ii red 0 erdtici, samo govor 
a  obIiku ispovesti, pun osečanja krivice u obliku priznanja. To religiozno mišljenje otežava, da  O  
erotici i  0  seksualnosti govorimo i mislimo emancipovanom prirodnoš ču. Pornogгa/ija profitira u to]  
zbunjenosti razmišljanja, stvaraju č i b¢nis  06  „zabranjenog voća" i degradirajuć i ga na nivo instinkt- 
života. To što  ii  jedan od najvažnijih aspekata socijalizacije ljudskog života i zajedničkog 
postojanja, zasniva se na ljudskoj emancipaciji. Ukoliko želimo da govorimo  0 erotici sa punom 
odgovoma u i sa usmeravajuć im vrednostima, moramo stalno imati u vidu ukorenjenost reli- 
gioznog mišljenja u same, a ujedno i u zamke nesvesnog slobodnjaštva. 
U prošlim decenijama, a naroč ito  U  sedamdesetim godinama, osetio se U  celom svetu a i  U  
nekem  društvu jak pokušaj erotiziranja jezika umetnosti, kao i jačanje naučnog, društveno- 
filozofskog i umetničko-filozofskog mišljenja 0 erotici. Ova pojava se nadovezuje  as  razmišljanje 
o kvalitetu društvenog života. To mišljenje se as ovaj nač in prirodno drugač ije razvija u zapad- 
nom gradjanskom svetu, a drugč ije u našem društvu. Radikalni kriti čari gradjanskog sveta 
objašnjavaju erotiku nasuprot strukturi vlasti otudjuju ć ih zakonitosti i mehanizma gradjanskog 
društva, protestvuju č i protiv pornografije koja  ii  postala biznis i  U  njenoj kritici tražeć i mogućnost da 
otudjeni subjekt izbije iz svoje zatvorenosti. Ovo objašnjenje nalazimo u filozofiji Bataille-a, 
č ija prima pak  beli na svoj šokiraju ć i  cabin da osvetli poldžaj erotike u otudienom svetu. 
Erotsko-antropološko-istraživa čki programi koji  so se akcentóvano pojavili  a  jugoslovenskoj kul- 
turi i zalaganja adja ciljaju na stvaranje jednog erotskog umetni čkog jezika javljaju se para- 
Ielno sa demokratskom evolucijom našeg društva u celini. Ovim se nastoji  flu  povezivanju 
intimističkih i zajedničkih sadržaja čovječjeg postojanja, sa jezikom umetnosti, emancipacije i so- 
cijalizacije Ijudske svesti, i onda, kako to sugeriše poezija Milana Komneni ća, kad se zauzi- 
mamo ma prirodnost i humanizam govora  0 telesnoj Ijubavi. Ovim se  fi vrši  sari raskid sa 
trubadurskim karakterom Ijubavne poezije, ve č  se isto tako upozorava as tragove gradjanskih 
tradicija kao i na efekte tehnokratizma,  U  naglašenosti grotesknih elementima jezika,  kel  u 

poeziji Milko Valentina i Györgya Petrija. Razmišljaju ć i  O pojavi eritiziranosti moderne umetnosti, 
moramo da primetimo osnovne probleme tih umetni čkih napora: erotika fi  poseduje jezik. 
Ti.,  raspolažemo sa veoma siromašnim jezikom — uzevši to 0  filozofskom i gramatičkom zna- 
сепји  reč i istodobno. 
Hedonizam narodne književnosti uvek  ii stajao nasuprot učenja hriščanske askeze i veri, a u 
istoriji umetnosti dugo  ii  postojala zabluda da  ii  narodni pesnik smeo uobli č iti svoje protivljenje 
sari u metafori čkom jeziku pesme. Poznavaju ć i as nau čnom verodostojnošću, i to potpunom, 
narodne književnosti, pripáda i ibračunavanje sa ovom zabludom. ZbirKa erotskog narodnog 
pesništva Vuka Karadžića ugledala je svetlo dana približno sa 150 godina zakašnjenja, pri-
zentirajudi vltalnost srpske narodne književnosti njenu zdravu űvotnu radost, stvaralački smi- 
sao  ma humor i  ma  ismejavanje lažnog morals i u najvećoj meri vredno pesništvo. U ovom broju 
časopisa donosimo i manji izbor iz ovi zbirke, kao i zbirke Buranj Bele, koji pokušava na ć i 
a  erotskim tradicijama madjarske narodne knj¢evndsti elemente kreativnosti i stvaralačku vred- 
nost narodne fantazije. Zato, da bismo  U  pravoj meri sagledali nit erotskog, potrebno  Ii  da smd 

ukljućeni  0  istorijske i umetničko-istorijske vize, potreban  ii  istorijski pogled unazad. Broj časo -  
pisa, 0 komi govorimo, imao  ii ma  cilj da  U  okviru jednog skromnog projekta obogati to samo- 
poznavanje 



Francois Boucher: O' Murphy kisasszony a heverőn (1752) - az ülepművészet 
első  világkiállitásának anyagából, München, 1973 

„Ne legyenek többé kulcslyukon át való kukucskálások, se maszturbációk a sötét-
ben. Ne kelljen a szerelmi élményeket sem meggyónni. Tépjétek ki az ajtókat sarkaik-
ból! Olyan világot akarok, amelyben a vaginát egyszer ű , igaz bevágás szemlilteti, 
Olyan világot, amely érzéssel viseltetik a csont, a körvonalak és az er ős'alapszInek 
iránt - olyan világot, amely tiszteli tulajdon állati eredetét" - háborog Henry Miller, 
a nyilvánosság el ő l eltakart szerelmi játékok naturalista elbeszél ője. Az utóbbi 
évek erotikus- és szexhullámának irányadói id őközben már le is verték a kulcs-
lyukak keskeny nyílását, melyen a tekintet valaha úgy hatolt be a titkok vilá-
gába, mint a férfi nemi szerv a vaginába (a kett ős defloráció tehát nem is volt 
olyan ritka). Ha rátekintünk Francois Boucher 1752-es O' Murphy kisasszony a ne-
verön cím ű  festményére, vajon nem a kulcslyukperspektíva tárul éppen elénk? 
A szoba nehéz sötétjébő l, a vánkosok és drapériák selymes puhaságából kivi-
lágló nő i test térhatásának tükrözéses feler ősítése talán nem abból az optikai 
elferdülésbő l ered, amikor egy keskeny résen át egyszerre mindkét szemünkkel 
próbálunk átpillantani s szemléletünk tárgya mintegy megkett őződik? Ha pedig 
a küszöböt átlépve sikerült behatolnunk a helyiség bels ő  körébe, zárt atmoszfé-
rájába, akkor még mindig ott a tükör, amely majd megteremti a magányosság 
érzetét megsz űntető  belső  teret, az ikerállapot vagy a partneri állapot illúziójával 
nyújtva kielégülést. És itt - ti. a küszöböt átlépve, a kulcslyuk innens ő  felén -
már át is kerültünk századunk újabb kori erotizmus-ábrázolásának lemeztelenít ő , 
nyitottabb, testközeli világába, ahol a tükörtechnika immár nemcsak a sadei 
élvezetek megsokszorozását és fokozott hatványozását szolgálja, hanem - mint 
a testművészet protagonistájaként fellép ő  Gina Pane gyakorlatában - az anyához 
való fokozatos visszatérés és a vele kapcsolatos leszboszi állapot fájdalmas 
kísérletének eszközeként lép el ő . Amikor ugyanis Gina Pane a tükör el ő tt rózsa-
tövisekkel fonja át hastájékát, és az er ősödő  fájdalom révén kerül egy az orgaz-
must is kiváltható eksztatikus állapotba, a n ő-nő , illetve az anya-gyermek Lesz-
boszi viszonyán át ő  az anyát, az anya pedig a vaginát, a kutat, a tojást vagy 
a barlangot, végs ő  soron az ősi alapelvet szimulálja. 

Festőnő  es festményei: Dorothy lannone a berlini Európa-Központ 1972-es 
erotikus m űvészeti kiállításán 

Ez volt, mondhatnánk, az avantgarde m űvészet utolsó romantikus szépségkor-
szaka, helyesebben, annak a periódusnak a lezárása, amikor az emberi test még 
mint látvány, nem pedig mint anyag egzisztált. Éltek vele a pop m űvészettő l errefelé 
datálható összes figurativ iranyzatok, mint például a puszta látványt fénykép-
szerűen megragadó hiperrealizmus, vagy a térben ható environment a maga 
szoborszer ű  meztelen bábuival ( a semleges ideológiájú hiperrealizmus, ponto-
sabban Harro Schumacher könnyed, üzleties festményét láthatjuk egy düssel-
dorfi galéria munkatársának kezében). A pop-korszak után beköszönt ő  happe-
ning-éra azonban gyökeres változást hoz az emberi test m űvészeti tematizálásá-
nak módszereiben, méghozzá olyképpen, hogy az emberi testet nem látványként, 
holt tárgyként (a valóság utánzataként), hanem él ő  anyagként alkalmazza, nem-
ritkán az orgiák hangulatát is felülmúló szertartásos folyamatba iktatva be, imitt-
amott már a nemi aktust is a nyilvánosság elé tárva. A happening hatása a szín-
házra, a pe rformance-ra és nem utolsósorban a testm űvészetremeghatározónak 
bizonyul. Fő leg az utóbbi esetében, ahol az emberi test ugyanolyan legitim al-
kotói anyagként funkcionál, mint azel ő tt a márvány, az agyag vagy a fa. S nem 
véletlen, hogy a body art legkiemelked őbb képviselő i alkotásuk tárgyát legtöbb-
ször a szexuális tevékenységgel kapcsolatos konfliktusokból (androgyn, lesz-
boszi szerelem, homoszexualitás, kasztráció stb.) vezetik le, el őadásaikon pedig 
a vér, az emberi ürülék, a vizelet, a sperma stb. megjelenése szinte megszokott 
dolog. Számos akció az emberi test megcsonkításával jár és szó szerint is a 
halál árnyékában megy végbe. 

Art Lover 

art press art press art press art press art press art press art press art press art press art press art press art press art press art 
az emberi test 
mint látvány és anyag 

A nő i ősprincípium az egyik legrégibb kultúrában, az indiaiban is az anyag, 
a termékenység alapelve volt, amivel meg is magyarázható, hogy a különben 
aszkézisre !tevelö indiai vallásfilozófia intése ellenére az erotikus jeleneteket áb-
rázoló rajzok, festmények és szobrok miként honosodhattak meg a vallási Ii-
tesítmények díszeiként. Az indiaiak ugyanis mélyen hittek az ember szexuális 
tevékenységének és az általános természeti jelenségek visszaható misztikus 
kapcsolatában, vagyis, hogy a bő  termés kizárólag a n ő  és a férfi szexuális 
aktivitásának a gyümölcse. Mint látható, ez a hiedelem az őskori termékenységi 
kultuszra vezethet ő  vissza, amely a nő  nemi szerveit mindennél jobban igyeke-
zett kidomborítani a korabeli szobrokon és sík képz ődményeken. Amilyen gyö-
keres változáson ment keresztül az ember élete az őskortól napjainkig, olyan 
mértékben változtak a termékenységgel kapcsolatos civilizált felfogások, a szép-
ségeszménnyel összeköthet ő  nézetek is. Az egyik képen látható amerikai festö-
nö, Dorothy lannone azonban akár az őskor szoborformálójának a modellje is 
lehetett volna. A pop art formanyelvét kamatoztató festményeinek dús idomú 
nő i figuráihoz mintha ő  maga állt volna modellt, talán a jól bevált tükörtechnikát 
alkalmazva. A nőuralom befolyása alatt lev ő  kultúra mindig is az apa háttérbe 
szorítására helyezte alapjait, csak az anyával való, köldökzsinór-kapcsolatnak 
is nevezett közvetlen viszonyt ismerve el. A patriarchátus elleni lázongások 
a politikai zendülés programjával ötvöz ődve legutóbb az 1968-as diákzavargások 
idején erősödtek meg, amikor a „gyerekek" nyíltan szembefordultak az apák 
hatalomtekintélyével. Többek között ennek hatására terjedt el és maradt meg 
tartósan a fiúk hosszú hajviselete, a se férfi se n ő i (unisex) öltözködés, arról 
nem is szólva, hogy an ő ies kinézés a nemek szépségeszményét is jócskán 
megváltoztatta. Ebb ő l az időbő l, pontosabban 1970-bő l származik a japán Kishin 
Shinoyama erotikus fotója is, amely a hippizmus testfelszabadító ideológiájához 
dörzsölődve végeredményben a szabad szerelmet népszer űsíti. 

Kishitt Shinoyamafelvétele,az 19/0-es Photokina egyik kiemelked ő  alkotása 

Harro schuhmacher festménye a megtévesztésig törekszik fényképszer ű ségre 

A vallási elnyomás megjelenítése a kereszt, Krisztus és az ember szimbólumának 
felhasználásával - Verita Monselles alkotása 
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