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1. Az erotika az élet igenlése, még a halálban is.
(George Bataille)

2. A szeretet: eksztázis. (Robert Musil)
3. Azt írjuk, hogy „Sok diót eszünk”, és nem azt, hogy „Sze
retjük a diót”, mivel a „szeret” szó bizonytalan szó, nem

pontos és nem tárgyilagos. (Agota Kristof)

4.... néha, amikor írok, nő vagyok. (Nádas Péter)
5. A=A (A)
6. Az érzéki szerelem el akarja hitetni velünk az égi szerel
met; egymaga hiába próbálná, de mert öntudatlanul ott él
benne az égi szerelem része, sikerül neki. (Franz Kafka)

7.

A végtelen nélküli véges csak mint elégedettség lehetsé

ges. (Emmanuel Lévinas)
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tézis az erotikáról
8. A kis misztérium: jobb adni, mint kapni. (Kierkegaard)
9. A nagy misztérium: kapni sokkal nehezebb, mint adni.
(Kierkegaard)

10. Igen. (James Joyce)
11. Semmi máshoz nem értek, csak a szerelemhez.
(Platón, Esterházy Péter)

12. A szeretet ellentéte nem a gyűlölet, hanem a félelem.
(André Scrima)

13.

A szenvedés, a kín ellentéte a gyönyör. De van olyan

gyönyör is, amelynek nincs ellentéte; ilyen gyönyör a négy
zet inkommenzurabilitásának szemlélése, amely ahhoz az
ellentét nélküli gyönyörhöz hasonlatos, ami az aktuálisan
véghezvitt testi szerelem. (Arisztotelész, Tóth Imre)

14. Az íráshoz csak a test töredékei jutnak el.
(Roland Barthes)

15. Még ezt is írta: A test a gondolkodásnak az a remekműve,
amely lehetővé teszi, hogy ragyogjon, és egyben vérezzen

is – hogy sugárzó legyen, és a saját sugárzásába pusztuljon
bele. (Edmond Jabès)

16.
17.

Később az est folyamán dédapám matematikai úton

próbálta bizonyítani, hogy az elérhető pozitúrák száma nem

haladhatja meg a 17-es prímszámot. (Ian McEwan)
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Mondd, emlékszel, akkor egyszer (folyó? víz? akkor
meg nem? akkor is?). Éppen. Aztán ismét. Szá
molgattunk. Kérdezetlenül s kérdésre. Mondd, ha
emlékszel, hányszor voltál szerelmes. S hány szeret
kezésre emlékszel, igen, nem tudom, hány, emlék
szem. nagyon sok. persze nem a szám(ok) a fontos.
egy.
Tizenhét? Értsem mint felszólítást? Úgy látom,
nem megyek vele semmire, hiába rakosgatom,
számlálgatom a betűket, például. Egyetlen szó fordul
elő a szövegben, ami több tizenhét betűsnél. Egyet
len név sem tizenhét betű, a Platón–Esterházy páros
meg túlhaladja. „A nagy misztérium” – na, ez így
éppen tizenhét (számoltam, persze, a szóközöket is).
Van-e valamiből tizenhét ebben a szövegben? Név?
Nem. És mondat sincs annyi. Vagy több van. Tézis?
Hát abból sincsen 17. Az utolsó (tizenhetedik) tézis
névelők nélkül tizenhét szó. Meg a név nélkül.
Hogyan számoljon el az értelmező azon játékai
val, melyek nem vezettek semmire? Mi lenne, ha
beleírnám a neveket a mondatokba (george a halál
ban is; musil: robert [próbáld ki, mindenki rávágja];
azt írjuk, és agota azt; péter, amikor írok, nő nádas).
Néha, ha nem? Nő, nem né? Né (lányok ezek,
vagy dugják a férjüket? Tamási). Ahogy beköszön
egyik idézet mögött egy másik. Vagy több. Tizenhét
nél nem több? S milyen pozitúrák? Hiszen éppen azt
vizsgálgatnám, hogyan kapcsolódhat egyik szöveg a
másikhoz, milyen, amikor egyik a másikban, mások
az egyikben, nem is látod pontosan, mettől meddig
szöveg a szöveg. A tézisek, ezzel a számozott fölsorakozással, mintha azt mondanák: elég takarosan
elkülöníteni a szerzőket, a szavak-mondatok pedig
önkéntelenül (olvasó) beállnak majd valamely eset
legesen szükségszerű értelemérzék (Sinn)-pozitúrába.
én is ezt teszem, ha találok valakit az agyamban. Ez
a tér (magunkban), ami arra van, hogy történhessen
velünk szinte bármi._______________________
Erotika, megengedés. Immár nem tudom úgy
olvasni e szót (sem), hogy ne lássam benne a nevem.
Ahogy mondod. Magam talán. Hová álljak. Tied.
milyen az, valakié lenni? hogy nem a magamé? hogy
el vagy veszve? vagyhogy? várom, hogy jöjjön felőled
hír, betűk, szavak, mondatok, ahogy kell. úgy.
tényleg, ahogy csak lehet.
ezek, csak ezek, ezek a szavak, persze csínján a sza
vakkal, de azért mindig. akkor, persze a kötőszavak,
a kötőhangok, a kötőmondatok, kötőszöveg. na ez is
jó.
kötőszöveg. legyen.

még, is,:, hogy, és, nem, mivel, amikor, de, mert,
csak, mint, igen, hanem, amelynek, amely, ami

•Ármeán Otília, 1976, Medgyes, a BBTE-n végzett magyar
német szakon 1999-ben, jelenleg a Szegedi Tudományegyetem

Elmélet és Interpretáció szakán harmadéves PhD-hallgató.

Ármeán Otília
Transzformációk
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„Az erotika az élet igenlése, még a halálban is”.
George Bataille gondolatát érdemes a Denis de Rougemont-éval együtt olvasni. „A nyugati líra nem
annyira az érzéki gyönyört, a beteljesült szerelmet
dicsőíti, mint a szerelmi szenvedélyt. A szenvedély
pedig egyenlő a szenvedéssel. Ez a lényeg.”
Két idézet, mely árnyalja és magyarázza egymást.
Feledkezzünk meg most egy pillanatra arról, hogy
az egyik az erotikáról beszél, a másik pedig (legaláb
bis látszólag) éppen ellenkezőleg. Figyeljünk arra,
hogy mindkettő ugyanazon a tengelyen fogalmazó
dik meg, mindkettő ugyanazt a két pólust mutatja
föl: az életet és a halált. Bataille mintha azt mondaná,
az erotika még a halált is képes legyőzni, életté vál
toztatni; Rougemont azt, hogy a legörömebb öröm
szenvedés; a legéletebb élet már halál.__________
Minden ismeretünk ellenére, melynek hatására
még mielőtt gondolkodnánk, Éroszt Thanatosszal
azonosítjuk, ugyanígy (gondolkodás nélkül), mint
egy reflexből tiltakoznánk a két minőség ilyen öszszekapcsolása ellen. Látszólag mi sem áll távolabb
tőlünk, mint hogy az igazi szerelmet érezvén a halál
ra gondoljunk. Azt nézed, ahogy a sálját igazítja,
ahogy nyelvével megérinti az ajkát, és a fogai közé
kívánkozol – hát miért juttatják eszedbe a tarto
mányt, ahonnan nem tér meg utazó?
Éppen azért, mert ha a szerelem tényleg igazi,
akkor nagyon is valószínű, hogy nem térünk vissza
belőle. Nem akarsz lemondani a sálat igazító kezéről,
és azt szeretnéd, ha csak te hatolhatnál nyelveddel
a fogai közé. Hányszor kiver a féltékenység hidege,
hányszor gondolod, hogy ez a fasz itt mindent el fog
venni tőled; és hányszor magyarázod magadnak, hogy
semmit nem tud elvenni, az emlékeidet a legkevésbé.
De nem akarod, hogy csak emlékeid legyenek: azt
akarod, hogy minden a tied legyen. Ő is, mindenestül,
túl minden határon. És mi van túl minden határon?
Egyáltalán, ami a határok felé törekszik, olykor
megérinti őket, máskor esetleg túl is csap rajtuk, az
közeli rokona a halálnak. Az „utolsó napjáig ezen
dolgozott”-szerű legendák éppen azért alakultak ki,
mert az ember szeretné azt hinni, hogy néhányan
nem a halál hívásával törődnek, hanem a szenvedély
kiáltását hallják meg. A szenvedélyét, mely a halál
ba visz.
„Tönkretette az a nő!” „Tönkretette az a férfi!”,
mondjuk, mert jó volna mindenről egyértelmű képet
látnunk; és nem gondolunk arra, hogy talán ő tette
tönkre magát, mert egész életét, minden mozdulatát
hozzá mérte: Hozzá, akit szeretett. Csak őt szerette,
nyilván.
A legnagyobb szerelmes versek ezt a gyönyörű
borzalmat fogalmazzák meg. „Én félek, nem tudom
mi lesz, / ha álmom újra fölvet? / Kívánlak, mégis
kapkodón / hányom föléd a földet / A számban
érzem mocskait / egy leskelő pokolnak: / mit rejt
előlem, istenem, / mit őriz még a holnap?”. Pilin
szky sorai éppen arról beszélnek, ahogy a két vég
letes érzés összeszikrázik; hogy sem az egyik, sem
a másik nem igaz külön-külön, csak együtt; hogy
a szenvedély (mint Rougemont mondja) egyenlő a
szenvedéssel; és hogy nem vagyunk képesek szaba
dulni ettől a rettenetes azonosságtól.

Demény Péter
Ha álmom
újra fölvet

Tévedés egyébként azt hinni, hogy létezhet erotika
szenvedély nélkül is. Létezhet talán, ha a szenvedélyt
a másikhoz kapcsoljuk: ha nem szeretjük is szenvedé
lyesen a társunkat, az erotika örvénye attól még feléje
ránthat. De nincs erotika szenvedély nélkül abban az
értelemben, hogy nincs erotika „magára”: aki nem a
dugásért udvarol, nem azért, hogy másnap eldicse
kedjen a numerákkal (tizenhétszer volt meg nekem,
érted?! tizenhétszer!) hanem azért, mert udvarolnia
kell, az az erotika szenvedélyének rabja; az nem vala
kinek a sálat igazgató kezéért fog a pokolra (no és a
mennybe) jutni: az mindenki kezéért megőrül – már
persze mindenki olyannak a kezéért, aki rendesen
meg tud igazítani egy sálat...
Végül egy hipotézist (óóóóhhh!) szeretnék kifejte
ni. Igazán nagy szerelmes verseket az tud írni, akinek
nem mindegy. Arról lenne szó, hogy a művészet csak
akkor képes szédítően örvényleni, ha a kézről (az
előbbi példánál maradva) kiderül, nincs belőle több.
Sejtésem szerint például a Heltai Jenő dalai azért
nem lettek és nem is lesznek soha olyan csodálato
sak, mint az Ady vagy a Pilinszky-versek, mert a
kis Katóval kapcsolatban még senki nem érezte úgy,
hogy „Mi hírért, sikerért szalasszon, / Ösztönzőnk,
igazi valónk, / Kiszakadt belőlünk, az asszony”. Ezért
a trubadúrlírából, bármilyen varázslatos és elbűvölő
lenne is, valami mégis hiányzik. Visszatérve ahhoz
a két idézethez, amelyből kiindultam, azt hiszem,
éppen a halál hiányzik belőle. Pontosabban a halál
lehetősége. A trubadúr persze nagyon kegyetlen tud
lenni, és ritka alkalmakkor még szenvedélyesen sze
retni is tud, de általában csak attól fél, hogy elvész a
kéz, amely a sálat igazítja. Ha durva akarnék lenni,
azt mondanám, a kézért félti a tulajdonosát. Vallott
volna bármilyen lobogó szerelmet, a szakítás más
napján már egy másik kéznek (szemnek, mosolynak,
mellnek, combnak, csípőnek, nőnek) udvarol. De
hogy ki ez a nő, az őt nem különösebben érdekli. Ő a
nőkbe szerelmes; minden nőbe.
Ez a szerencséje az életben, és szerencsétlensége
a költészetben.
•Demény Péter, 1972, Kolozsvár, a BBTE-n végzett magyar-román
szakon 1995-ben. A Krónika főmunkatársa. Kötetei: Ikarosz imája

(versek, Marosvásárhely, Mentor, 1994), Bolyongás (versek, Maros
vásárhely, Mentor, 1997).
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Akkor: én szeressek jobban kapni, hogy te boldog
lehess, hogy adtál, mert én neked akarok örömet sze
rezni... ?
Don Juan történetére rímelő klisék: Don Juan
története a világirodalom nagy szerelmes regénye.
Don Juan csak elcsábítja a nőket. Don Juan hűtlen,
hazudik, házasságszédelgő. Don Juan apákat és férje
ket öl meg, árvákká, özvegyekké teszi a nőket. A gyil
kosság úgy tartozik hozzá, mint nőhöz a gyerek. Don
Juannak 1300 szeretője van. Nem tiszteli a házasság,
szüzesség, erényesség, hűség szentségét. Don Juan
egy nőt sem hagyna ki, de azonnal továbbáll. Don
Juanba mégis minden nő szerelmes. És Don Juan is
szerelmes minden nőbe.
Csakhogy sok Don Juan történetben1 még sincs
szó szerelemről, s ez éppen a kis és nagy misztérium
ból válik világossá. Inkább a szerelemtől (a kis- és
nagy misztérium terhétől) való menekülésről.
Don Juan – „a nők” számára érthetetlen módon
– menekül „a nők” boldogság-, házasság-, lelki béke
ajánlatától. Persze, mert „a nők” (Mirandák, Donna
Elvirák, Donna Annák, Donna Inezek, Donna Elisák
stb.) folyton „csak” adni akarnak. Odaadásukkal
üldözik Don Juant. Tisztaságukat, szüzességüket,
hűségüket, oltalmukat, sírig tartó szerelmüket, várai
kat, örökségüket ajánlgatják fel. Egy példa: „Don
Juan: Mit óhajt tőlem, Olvera hercegnője? A Hölgy:
Meg akarlak menteni. Don Juan: Ön az a hölgy, aki
engem férjül akar. A negyvennégy szobás palota.

Vincze Kata Zsófia
A kis misztérium: jobb adni,
mint kapni.
A nagy misztérium: kapni
sokkal nehezebb, mint adni.
(Kierkegaard)

Kitartása, kedves hercegnő, bámulatos. Egyébként
jól figyelte meg: ámbár a sakk a nőnél jobban érdekel,
nőktől hemzseg az életem. De mégis téved! Engem,
hercegnő, nem győzött le még a nő...A Hölgy: Én
nem férfira éhes nőként jöttem ide (...) Így maradt
rám Olverában a szép palota. Úgy gondoltam, lakj te
a bal szárnyában, én pedig továbbra is a jobb szárny
ban maradok. Közbül nagy udvar: semleges terület.
Szökőkút. Csönd. Találkoznunk se kell, kivéve, ha
éppen társalogni akarsz. Ráadásul a hercegi vagyon
is, játszva tűnteti el csipp-csupp adósságocskáid, és
könnyedén betöm minden evilági bírószájat, amely
gyilkost kiáltana rád. Ergo: amíg a kastélyban lakol,
emberfia téged nem zavarhat a geometriádban. Don
Juan: Ámde? A Hölgy: Nincsen: „ámde”. Don Juan:
Ön, el kell ismernem, hercegnő, ért, rendkívül ért
a férfitermészethez. Jó. De mi lesz az életmentés
ára? A Hölgy: Az, hogy elfogadod, Juan.” A Hölgy
„csak” adni akar. A drámában egy olyan szituáció
éleződik ki, ahol az önszeretet bűnnek minősül, ahol
az önzetlenség eljátszása kerül a szerelem helyébe.2
Akár a keresztényi szeretet hiedelme is lehetne. Esze
rint az önszeretet (elvárás, a saját szerelmi öröm)
annyi mint önzés, s mint ilyen az erényes odaadás
ellentétévé válik. A Don Juan történetébe tartozó
nők beteges fájdalma, folyamatosan újratermelődő
csalódásaik, bánataik abból a felfogásból erednek,
mely az önszeretetet és a más iránt érzett szerelmet
egymást kizáró érzelemnek tekinti. Így minél kevés
bé szereti valaki önmagát, annál jobban szeretheti a
másikat. (Mintha a szeretet osztható lenne.)
Ezt az ajánlatot Don Juan mégis elfogadja.
A Hölgy és Don Juan egyhangú, szenvedélytelen
unalomban élnek együtt a 44 szobás palotában.
Minden este szótlanul együtt vacsoráznak, a nő, úgy
tűnik, gyereket vár. Mindketten attól szenvednek,
hogy a másik nem boldog.
Vagyis mindketten attól szenvednek, hogy a
másik annyira akarja őt szeretni, hogy ő maga nem
akar boldog lenni. Ettől pedig, hogy ő nem akar
boldog lenni, a másik szenved, aki pedig annyira
akarná őt szeretni, hogy érte a saját boldogságáról is
lemondana.
A hatalmas odaadás és önzetlenség egyszerű kép
lete végül a „világirodalom nagy szerelmes történeté
ben” zavarba ejtő udvariaskodást teremt közéjük,
nem szerelmet. Mivel a drámában e két szereplő
önszeretete az önzetlenség megjátszása útján rég
átváltott önmaguk gyűlöletébe, a másik szeretéséig
képtelenek eljutni. Mert igazán nem akarja egyik
sem azzal kezdeni, hogy önmagát szeresse. Ez nem
lenne erényes dolog. Inkább óvatosan udvariaskod
nak. (Különben is: Don Juan, amikor még a geo
metria szerelmese volt, legcsodálatraméltóbbnak a
háromszöget és a párhuzamosokat tartotta.)

1 Itt most csak Max Frisch Don Juan-drámájára gondolok. (Ford.
Bányai Géza) Európa, Bp., 1978.

2 Önmagunk szeretése a lélek önzésének fertőző fekélye. (Ignác

•Vincze Kata Zsófia, 1979, Kolozsvár. Jelenleg negyedéves hall

érsek: Katolikus Hitgyakorlat, 1577.); Kálvin szerint az önszeretet:

gató a BBTE magyar-néprajz szakán.

pestis. „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.”
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Láng Zsolt
[Kommentár]

9. Igen. (James Joyce)
Nem válaszoltam, mert nem tudtam, igenjét ho
gyan érti. Úgy érti, hogy „igen”, vagy úgy, hogy
„nem”? Ö közben talán nem is várt válaszra.

10. Semmi máshoz nem értek, csak a szerelemhez.
(Platón, Esterházy Péter)
__ Azt mondta, a tét: a szerelem felbontása.
11. A szeretet ellentéte nem a gyűlölet, hanem a féle
lem. (André Scrima)
A szerelem a bátraké, a gyűlölet a gyáváké. (Nem
mertem megmondani.)

1. Azt írjuk, hogy „Sok diót eszünk’’, és nem azt, hogy
„Szeretjük a diót”, mivel a „szeret” szó bizonytalan
szó, nem pontos és nem tárgyilagos.
(Agota Kristof)
Azt mondta: eredetiben francia. Pontosabb, tárgyilagosabb. Az eredetit nem ismeri. „Aimer” ma
gyarul azt jelenti, „szeretni”. Viszont a magyar „sze
retni” egészen, de egészen mást jelent, mint a fran
cia „aimer”.
2. A szeretet: eksztázis. (Robert Musil)
Azt mondta, értenünk kellene görögül is. Akkor
rögtön látnánk magunkat kívülről. A kéj csak körön
kívül robban. (Mi a kéj? Voluptas vagy libido?)
3. A est A (A)
Nem tudom, vajon ez azt jelenti, hogy: A non est
B?

..
4..
néha, amikor írok, nő vagyok. (Nádas Péter)
Amikor írok, valamivé lennem kell, hogy lássam
magam.
5. A végtelen nélküli véges csak mint elégedettség le
hetséges. (Emmanuel Lévinas)
Azt is mondta, a filozófia kísérlet arra, hogy a tu
datba illessze azt, ami nincs a tudatban.

12. A szenvedés, a kín ellentéte a gyönyör. De
van olyan gyönyör is, amelynek nincs ellentéte;
ilyen gyönyör a négyzet inkommenzurabilitásának
szemlélése, amely ahhoz az ellentét nélküli gyönyör
höz hasonlatos, ami az aktuálisan véghezvitt testi
szerelem. (Arisztotelész, Tóth Imre)
A baszásra nem volt szavunk.
13. Az íráshoz csak a test töredékei jutnak el.
(Roland Barthes)
Néha, amikor írok, nő vagyok.

14. Még ezt is írta: A test a gondolkodásnak az a
remekműve, amely lehetővé teszi, hogy ragyogjon,
és egyben vérezzen is – hogy sugárzó legyen, és a
saját sugárzásába pusztuljon bele. (Edmond Jabès)
Erről a mondatról mindig ugyanaz jut az eszem
be. Nagyhét előtti kedden, délután hatkor történt a
Mikó utcában. Egy asszony pucolta az ablakot a ne
gyedik emeleten. Pongyolája félrecsúszott... de nem
ez a lényeg. Hirtelen leugrott elém. Mintha csak
egyetlen lépcsőfokról szökkent volna le. Mosolygott,
mint egy pöttyös labda. És szájon csókolt.
15. Később az est folyamán dédapám matematikai
úton próbálta bizonyítani, hogy az elérhető pozitúrák száma nem haladhatja meg a 17-es prímszá
mot. (Ian McEwan)
Az 1-es prímszám az 1. A 2-es prímszám a 3. A
3-as prímszám az 5. A 4-es a 7. Az 5-ös a 11. A 6-os a
13. A 17-es prímszám, hajól számolom, a 37.
16.

6. Az érzéki szerelem el akarja hitetni velünk az égi
szerelmet; egymaga hiába próbálná, de mert öntu
datlanul ott él benne az égi szerelem része, sikerül
neki. (Franz Kafka)
Azt kérdeztem: igen?

7. A kis misztérium: jobb adni, mint kapni. (Kierkegaard)
A nagy misztérium: kapni sokkal nehezebb, mint
adni.
8. A nagy misztérium: kapni sokkal nehezebb, mint
adni. (Kierkegaard)
Azzal fogadott, ha akarom, levetkőzik előttem, a
villanyt sem kell leoltanom, nekem ajándékozza mez
telenségét. Igyam ki, mint egy pohár pezsgőt.

Csak láthatatlan figyelhet meg láthatatlant. Csak
test érinthet meg testet. Csak szerelem érthet meg
szerelmet.

17. Az erotika az élet igenlése, még a halálban is.
(Georges Bataille)
Azt mondta, az erotika a módszer igenlése [arra],
hogy beszéljünk egy [ ] nyelvet.

•Láng Zsolt, 1958, Szatmárnémeti. Kötetei: Fuccsregény (Kriterion, Bukarest, 1989), Perényi szabadulása (JAK-Pesti Szalon,
1993), A pálcikaember élete (Polis-Kriterion, Bukarest, 1994),
Hányan mentek Piripócsra? (KOMP-PRESS, Kolozsvár, 1995),
Bestiarium Transylvaniae (Jelenkor, Pécs, 1997).
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Nagy Imola
Erotika helyett

Meteorológiai jelentés a jövőből. 2005. április 4-én
esik az eső. Négy évvel ezelőtt lejárt az Űr-Odüsszea.
Szerencsésen visszaérkeztünk. Mindenki a testében
van. A szex jó. A szavaknak már csak egymás között
van értelmük. Fúj a szél. Szétnézek magam körül: új
világban vagyok. (Ez azt jelentené, hogy meghaltam?)
Ez a világ nem úgy új, hogy ilyen még sohasem volt,
hanem úgy, hogy ez lett abból, ami valahol meg fog tör
ténni. Jelen ideje mások jövője. (Saját múltja nincs).
Úgy döntök, leírom azt, amit látok. Azt mondom, amit
beszélek? Azt csinálom, amit írok? Azt látom, amit
csinálok? Valaki azt mondta, hogy nem történt semmi
olyasmi, ami le ne lett volna (vagyon) írva. Leírom azt,
amit látok, nehogy ne legyen.
Kietlen, lapos, óceánszagú, exipari kikötőben
élek, Brooklynban, amolyan térben, időben előretolt
helyőrségben. Pénztelen fiatalok a világ minden
részéről őrzik benne azt, amit éppen a legfonto
sabbnak tartanak. Szinte becsületbeli kötelességből,
szinte mindenki művész. Csak az árulóknak kell
valamiből megélniük. A többiek verseket írnak, zenét
csinálnak, átprogramozzák az Internetet a saját
ízlésükre, rajzolnak, szerepelnek. Ezt azért is meg
tehetik, mert a túlélésen túl semmilyen kötöttség
nincs. Nincs család, nincs egységes kultúra, hagyo

mány, szokás, felelősség, kötelesség. Nincs mire
fogni. Van: játéktér, kicsit lepusztult ugyan, a kísér
letezésre, akár az életünkkel való kísérletezésre is.
Ilyen volt Pinkusz életkísérlete is: ő volt az ügye
letes Minotaurusz a környékünkön. Hatalmas szar
vakkal ellátott jelmezét sohasem vetette le. Abban
élt, és azzá vált. Ez a kétméteres, szőrős, szarvas,
emberarcú állat csak meggörnyedve tudott belépni
a földalattiba, és groteszkül könnyed ujjakkal zon
gorázott. Aztán egy nap eltűnt az élő tünemény
Bohémiából is, annyit hallottunk róla, hogy elment
egy afrikai törzshöz istennek. A másik szélsőséges
underground kísérlet az volt, amikor egy „alkotó
párnak” gyereke született a környezetünkben. A
születések olyan ritkák, hogy minden egyes újszü
löttre úgy tekintünk, mint valami földön kívüli cso
dára. Úgy nézünk az újszülöttre, mint az újszülött
a világra, de amire igazán vágyunk, az az, hogy
mi is úgy lássuk, érezzük a világot, mint ő. És
más csodák is történnek mifelénk, például az, hogy
nem veszünk bele a pusztaságba, mert jól meg
markoljuk a ceruzát, és átrajzoljuk pusztai kóbor
lásunkat képregénnyé, egyszemélyes, kétdimenziós
történetté. Egyfajta túlélési romantika uralkodott
el a környéken.
A brooklyni csoportkép hölggyel kicsit úgy néz ki,
hogy: többnyire magányos hölgyeket látok magam
körül. A nem magányos hölgyek láthatatlanok és
ritkák. Viszont a nem magányos hölgyek, akik lát
hatók, még ritkábbak, ámde szép félresiklásai a
teremtésnek. Csoda: valami ténylegesen működik a
kapcsolatban, és a kapcsolat mindkét fele kreatív. A
csoportkép többi része körülbelül a következő eleme
ket foglalja magába: magányos cowboy, kalózkapi
tány, kozmikus belső utazó, afrikai isten, mindenféle
majom, oroszlán, Szfinx, remete, bölcs, szent, agg
legény (akik azt tudják, hogy mit nem akarnak az
élettől), s egy-két félig elszenesedett példány, akik
felragadtak az áramkörre a nagy izgés-mozgásban
(akik úgy tudják, hogy a technológia meg fogja válta
ni őket).
A szerelem is egyszemélyes business. Szerelmün
ket pár méterrel a fejünk felett viseljük. Oda próbá
lunk meg felsűríteni minden fénysugarat, amit a
körülöttünk levő sokszínű részletekből gyűjtöttünk
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be fordított prizmaszerűen. Így a földi képeket, rész
leteket kezdjük nem felismerni magunk körül, hisz
megvontuk tőlük a fényt. Fel nem ismert képeink, el
nem mondott szavaink könny-, izzadtság-, gyönyör-,
vércseppenként csapódnak ki a testünkön. A testet
csak ideiglenesen sikerült kivonni a körforgásból.
Földi szerelmünket már régen feláldoztuk. A „mási
kat” kivontuk az életből, abbéli igyekezetünkben,
hogy megtartsuk érintetlenségét, épségét. Az alkotás
elkeseredett próbálkozás az „ő” helyettesítésére.
Nem oldó hatása van, mint a megélt szerelemnek,
hanem szűkítő, sűrűsítő, és nem lépi túl magányun
kat. Ha meg véletlenül mégis meghaladja a magá
nyunkat, az ajándék.
Mi teremtjük a valóságot szeretkezés által. Kis
merészke (állítás). A szeretkezés egy húron pendül
az álommal, képzelettel, elképzeléssel, tervvel, testet
adással, testet öltéssel, beavatással, megvalósulás
sal, jelenléttel. Olyan érzéki, szubtilis anyagban
létezünk általa, amely szétárad a világban, és amely
képes képpé, elképzeléssé, emlékké, álommá öszszeállni, vagyis amelyből olyan képeket formálha
tunk saját magunknak, amilyeneket óhajtunk. Szép,
intenzív és illékony, és mindent felölel a pillangóef
fektustól a máglyatűzig. Újraalkotható és átalakít
ható. Nincs ellenállás. Nincs én. Személytelen –
mert minden személy, lény, lehetőség benne van –
erotika. Légből vett.
A világ közepén ülünk egymás mellett szerel
memmel, és nem tudok megszólalni. Tudom, csak
annyit kellene mondani, hogy „olyan régóta keres
lek”, vagy, hogy, „igen”. De nincs hangom. Érthetet
len zaj és képáradat vesz körül. Érzem, milyen erővel
szól hozzám, de nem jönnek a szavak. Megnémultam.
Tulajdonképpen bármit mondhatnék, minden helyén
való és szép és fontos lenne. Hiába tudom ezt, nincs
ki megszólaljon, mert csak a belőle áradó erő által
vagyok. Később már úgy sem. Marad a test mint
sötétség, nem mint a gyönyör forrása: aki istenné
próbál lenni, állattá válik. De ez sem pontos, mert
az állat nem látja szeretkezés után azt az apró anya
jegyet, ami Archimédész szilárd pontjaként képes
megváltoztatni a világot egy szempillantás, a másiké,
alatt. Idegenség.
„... mintha kezed kezem volna.”

Úgy volt, hogy láttam minden arcát. Lassan és
fokozatosan változott át kihívó, fiatal fiúból öreg, gon
doskodó majomkirállyá. Életének mindenik fejezeté
ben ismertem őt. Nem tudom, hogy mikor láttam
először, az a történet előtt történhetett. Talán valami
kor én ő voltam, talán egyek voltunk. Azt is láttam,
hogy merre jár képzeletében, vágyaiban, elképzelé
seiben és eszméiben, mint ahogy ő is látta mindeze
ket bennem. Besétáltunk egymás világába, és mikor
útközben valahol találkoztunk, testileg is közel kerül
tünk az élet láthatatlan, intim forrásához. Elhittem
akkor, hogy lehetséges az, hogy két íjból kilőtt nyíl
ugyanabban az időben, ugyanazon a helyen ér célba.
Teljes lényként ébredtem fel.
Pontosan leütött csengő, magas hang szól a
gerincoszlopon. Olyan pontos, mint az, hogy „A sze
retet ellentéte nem a gyűlölet, hanem a félelem.”
Pont: az a pont, ahol két gömb érintkezik egymással:
androgünök szeretkezése. A sejt harmonikusan, egy
oktávval fennebb piheg. Az árnyék és test, visszhang
és hang felfedezik közös instanciájukat. Az érzéki
lenyomat illékony lepel, nem takar semmit, de alkal
mat ad a találgatásra, a képzelődésre, a szeretetre,
ami a maga során továbbszövi a leplet.
Mondanom sem kell, zaj van körülöttem. Min
dent magába olvasztó zümmögés, dübörgés, Niagara,
ajtónyikorgás, emberzörej, beszédfoszlány, informá
cióáradat, áradat. Egyenes adás. Tavasz délutáni
fény van a konyhámban, és elhiteti velem, hogy írok.
Nem kell kimenni, mert bent van a Nap, még ha néha
csak pislákol is. Meteorológiai jelentés vége. Ez csak
a keret kedvéért, hisz olyan „jóképű”. Szinte szexi.

P.S.
A16. tézist én a következőképpen írnám át: 16. tézis:

•Nagy Imola, 1966, Marosvárhely. 1990-ben végzett a kolozs
vári BBTE Filozófia Karán. 1992-től Brooklynban él, Rumi-vers

fordításai előkészületben a Mentor Kiadónál.
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Kelemen Attila
[Fatál]
1. Az erotika az élet igenlése, még a halálban
is. (George Bataille)
Egy ír krupié mesélte, akivel egy jó darabon
együtt utaztam, '62 nyara volt, és én akkor sem
voltam sokkal barátságosabb, mint most, mégis
egész úton mesélt a pasi, mintha az élete függött
volna tőle. Valami hajó várta a kikötőben, mindegy,
ott, azon lett volna a kaszinóban valami. Aztán
a végén elmondta, hogy bocs, azért nem hagyott
aludni, mert van egy krupié babona, de hogy mi az
összefüggés aközött meg minden, nem értettem.
Azt mesélte, hogy egy csapat bohém olasz vagy
spanyol, nem tudom már, azt hiszem olasz, de volt
közöttük nem csak olasz, hanem más is, végül is min
degy, valamilyen nagyobb kalandra vágyott. Nyár
volt akkor is, és némi unalom is, de ezt csak gondo
lom, ő nem tematizált erről. A legmerészebb, gondo
lom, unaloműző indítvány az volt, hogy adják el a
lelküket a Sátánnak, és már majdnem így is maradt,
bár sokan ócskának találták, meg nem tudták végül
is, hogy mit is kérjenek cserébe, ami a Sátánnak is
megérné, meg nekik is, meg azért páran katolikusok
voltak, de mégis belementek volna, mert jobb ötlet
nem volt, amíg valaki ki nem találta, hogy mindenki
csábítsa el az őrangyalát, akit aztán vegyen rá min
denféle disznóságokra.

2. A szeretet: eksztázis. (Robert Musil)
Kurvát csinálni az őrangyalból, ez már elsőre
is mindenkinek bejött. Aztán ahogy belegondoltak,
úgy vitte el képzeletüket az örvény egy olyan helyre,
ahol nincs sem lent, sem fent, ami nem tudom pon
tosan mit jelent, de mindenképpen jó okuk lehetett a
lelkesedésre. De semmilyen lelkesedés nem tarthat
örökké, vagy mi, mert...
3. Az érzéki szerelem el akarja hitetni velünk
az égi szerelmet; egymaga hiába próbálná,
de mert öntudatlanul ott él benne az égi sze
relem része, sikerül neki. (Franz Kafka)
... amit képzelet ad, képzelet vesz el.
•Kelemen Attila, 1973, Nagyvárad. Filozófia szakot végzett a
kolozsvári BBTE-n, magiszteri diplomát az irodalom szakon szer
zett, jelenleg a Szegedi Egyetem Multimédia Karán PhD-hallgató.

ATransindex internetes lap felelős szerkesztője.
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4. A végtelen nélküli véges, csak mint elége
dettség lehetséges. (Emmanuel Lévinas)
Eltelt pár hét, és kiderült, hogy az alapötlet nem
eredeti, mert annak idején, amikor a kosztümös
filmek játszódtak, volt valami svájci aranycsináló
pasi, aki belefogott a projektbe, és megírta a nők
elcsábításának univerzális tudományát. A lényeget
a következőkben fogalmazta meg – volt más is, de
arra nem emlékszem: 1. úgy tenni, mintha, közbe
pedig dehogy, 2. ritmusváltás a legváratlanabb pil
lanatokban, 3. először a delikvens gyűlöletét kell
elnyerni, de olyan gyűlölet legyen az, ami nem okoz
neki örömet.

5. Semmi máshoz nem értek, csak a szere
lemhez. (Platón, Esterházy Péter)
Csakhogy ezt a tudományt az őrangyal szeme
láttára dolgozta ki, úgyhogy semmit nem ért vele,
mert úgy kell tenni, mintha, közbe pedig dehogy, ő
meg úgy tett, mintha és úgy is látszott, mintha...

6. Az íráshoz csak a test töredékei jutnak el.
(Roland Barthes)
Itt rontotta el. Mert aki a tudományt gyakorolja,
az nem tudja a tudományt megkoronázni. Közben
bele-belealudtam a dumába.

10. Még ezt is írta: A test a gondolkodásnak
az a remekműve, amely lehetővé teszi, hogy
ragyogjon, és egyben vérezzen is — hogy
sugárzó legyen, és a saját sugárzásába pusz
tuljon bele. (Edmond Jabès)
asszem mégiscsak elég szép volt ahhoz,
11. A kis misztérium: jobb adni, mint kapni.
(Kierkegaard)
12. A nagy misztérium: kapni sokkal nehe
zebb, mint adni. (Kierkegaard)
hogy a pasi elkezdjen variálni, hogy hogyan
tovább. Képzelheted, milyen szitu. Azt sejteni lehe
tett, hogy valaki biztos rosszul jár, mert ha az angyal
enged, a pasinak nem lesz őrangyala, ha nem enged,
nem lesz szerelme. Az angyalnak meg amúgy is
nagyon rosszul jött volna ki bármi is.
13. A szenvedés, a kín ellentéte a gyönyör.
De van olyan gyönyör is, amelynek nincs
ellentéte; ilyen gyönyör a négyzet inkommenzurabilitásának szemlélése, amely ahhoz
az ellentét nélküli gyönyörhöz hasonlatos,
ami az aktuálisan véghezvitt testi szerelem.
(Arisztotelész, Tóth Imre)
Szar ügy.

7. A=A (A)
Az unatkozó makarónik meg már javában gya
koroltak, volt, aki kurvákon, volt, aki apácákon, volt,
aki regényírással gyakorolt, vagy mit tudom én, de
miután meghallották a sztorit az aranycsinálóval,
elgondolkoztak, és látták, hogy nincs esélyük, meg
gondolom, közben már el is múlt a nyár. Esélye csak
egy pasinak volt, lehet, hogy az volt a spanyol, aki
csak és kizárólag a fejében dolgozott, és amikor nem
látta senki, úgy viselkedett, mintha mindenki látná,
amikor pedig mindenki látta, úgy tett, mintha nem
látná senki sem.

14. Később az est folyamán dédapám mate
matikai úton próbálta bizonyítani, hogy az
elérhető pozitúrák száma nem haladhatja
meg a 17-es prímszámot. (Ian McEwan)
Végül belátták, hogy a kocka el van vetve, és egy
ideig minden, ami mozogni tudott, nem mozgott,
vagy csak hozzájuk képest mozgott. No de a lényeg a
lényeg. Azt hiszed a végtelenségig tudtak így pörög
ni?

8. A szeretet ellentéte nem a gyűlölet, hanem
a félelem. (André Scrima)
Miután ezt az egész fesztivált jó sokáig csinálta,
és volt, aki azt hitte, üti el magát, volt, aki azt
hitte, nagyon bika pasi, akkor néha kezdett úgy
tenni, mintha a poharak, fémek, vizek tükrözésé
ben néha-néha meglátná az őrangyalt, akit persze
nem látott, de úgy tett, mintha, és közbe maga sem
hitte volna el, mit látott, annyira meg van döbben
ve. Nem tudom, meddig trükközött így, de bejött
neki, és amikor bejött a képbe, teljesen megrémült,
de már annyit gyakorolta az egészet, hogy nem lát
szott, hogy meglátta a nőt, aki, azt hiszem, már nem
bírta tovább, és inkább megjelenült neki.

16.

9. Azt írjuk, hogy „Sok diót eszünk”, és nem
azt, hogy „Szeretjük a diót”, mivel a „szeret”
szó bizonytalan szó, nem pontos és nem tár
gyilagos. (Agota Kristof)
Ez a nő, ez az angyal, nem volt egy különösen
szép nő, de a pasi érthetően csak bírta a helyzetet.
Vagy várj csak,

15. Igen. (James Joyce)
Hát nem.

(...)

..
17..
néha, amikor írok, nő vagyok.
(Nádas Péter)
Nyugi, az egészet csak most találtam ki.

[Erdélyi Magyar Adatbank]

Lázáry René Sándor
(1859–1929)

Abiság
„1. Mikor pedig megvénhedt és megöre
gedett Dávid király, bár leplekkel takar
gatták be, mégsem bírt felmelegedni.
2. És mondának néki az ő szolgái: Keres
senek az én uramnak, a királynak egy
szűz leányt, a ki a király körül legyen,
és őt ápolja, aludjék a karjai között, és
melegítse fel az én uramat, a királyt.

3. Keresének annakokáért egy szép
leányt Izraelnek határiban; és találák a
Súnem városából való Abiságot, a kit el
is hozának a királyhoz.
4. És a leány igen szép volt, és a királyt
ápolta és szolgált néki. De a király nem
ismeré őt.”

(A Királyokról írt I. könyv)

1. Ne szólj! Lopózz be hűvös
éjszakámba: ágyasházamban
reszketek, hideg ráz.

2. Vén láz vacogtat, mint rossz
ónkupát: földindulás horpadt,
ürült edényt. Az rezdül így, ha
végleg ottfeledték a hálótermek
ében asztalán.

3. Ne szólj! Ne késs! Lopózz be,
hogyha hívlak: forró hideg lel,
fájnak csontjaim.

4. Fájnak, fáznak, remegnek, szinte
megrepednek, mint hangtalan sziklák
a pusztaságban, ha nap hévsége
s hajnalok fagya feszíti szét
közömbös testöket... úgy zengenek.

5. De kínban zengek én is. Mivel
kihűltem, mint régi kő: öreg

hegységek gyűrött ráncai.

6. Hátjöjj! Lopózz be! Reszketek:
borulj rám! Feküdj reám, ha féregként
vonaglok, akár kiszáradt vén
folyómeder, vagy szélfúvásban fázó
függönyök: csillagzatok magasság fátylain.
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7. Úgy fázom én. Hiába gyúl a tűz.
Hiába rajtam száz rideg lepel.
Hiába bújok állatbőr-halomba, ha
csak magamba burkolózhatom,

mikéntha bánat volnék, agg magány.

8. Kihűltem én. Hiába száz lepel.
9. Hátjöjj, borulj rám: légy te lenge
leplem! Légy lágyan omló álom, könnyű
hullás! Légy könnyű, messzi, drága
kelme, melyet sosem viselhet már a
vétkező test...

10. Csupán az elme érinthet hasonlót.
Netán a lelkek lassult verdesése, midőn
való világuk vetkezik le...

11. Feküdj reám, boríts el, mint a fény:
melengess, mint az ifjabb nyáridők!
úgy hullj le rám, mint délutáni
álom: légy könnyedebb csapongó
tollpihénél... Légy könnyű, mintha
Isten rámlehelne.

12. Bizony mondom, hogy súlytalan
lebegsz. Könnyebb vagy apró, véletlen
madárnál, míg fekszel itt nehéz

szívem fölött, kopár, kiszikkadt
férfimellkason.

13. Akár magasló szirttetőre
tévedt kicsiny rigó.

14. Remegsz te is. Ne rebbenj el!
Ne reszkess! Ne riasszon föl vérem
döndülése, mert ismerős, mint elzúgó

vizek, kőgörgeteg vagy várkapuk zaja.
Oly ismerős az, mint lélegzeted.

15. Remegsz: egymástól némán
reszketünk, mint tengeren párhuzamos
habok, kiket más-más hullámzás

űz a parthoz. Más szellő hajt, más

hordoz szét bennünket, s megint más
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hajszol légi semmiségbe. Végső morajlás –
mégis ismerős, mert vágyainknál
ismeretlenebb.

16. Ne szólj! Ne mocczanj! Fedj be,
mint a csend: hallgass, melengess,
tarts a karjaidban! Hanem csak úgy,
miként kicsorbult, hűvös kardvasat.
19. Akárha sutban döglődő kutyát, ki
meglehet, hajdan királyi volt, de már
galád, csúf, gémberedt tetem. Úgy tarts
öledben engem is.

20. Mert fázom én. Megháborodtak
fürge tagjaim... De immár régen
együtt reszketünk: egykedvűen,
mint kettős czédrus fáradt ágai.
Külön s egyetlen árnyékot vetünk.

21. Úgy, Abiság, úgy tarts meg öledben!
És ne szeress, sose csókolj! A testi
valóm roncs. Csak suta vétkek összekuszált,
rossz szövevénye: didergő, drága szemétdomb,

mely önmagába roskad... Kényszerek, árva
bűnök kaparják szét kevélyen végül is azt,
ami megmaradt még. Ámde a lélek. A lelkem.

A lelkem öleld legalább,
Abiság, csak a lelkem!

22. Most csak a lelkem öleld, Abiság,
csak a lelkem. Mert fiatal vagyok én,
s agg is, akár a Teremtés. Mert telerakva a
Föld örömökkel, mégsem enyém valahány: mind
mégsem enyémek.

23. Túl fiatal vagyok én, Abiság, ma
a vágyhoz: vén vagyok én szerelemhez,
túl vén tán a halálhoz is.

.Jeruzsálem, 1900júliusában
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Beczássy Mária
(1876–1940)

Dávid
„1. Mikor pedig megvénhedt és megöre
gedett Dávid király, bár leplekkel takar
gatták be, mégsem bírt felmelegedni.
2. És mondának néki az ő szolgái: Keres
senek az én uramnak, a királynak egy
szűz leányt, a ki a király körül legyen,
és őt ápolja, aludjék a karjai között, és
melegítse fel az én uramat, a királyt.

3. Keresének annakokáért egy szép
leányt Izraelnek határiban; és találák a
Súnem városából való Abiságot, a kit el
is hozának a királyhoz.
4. És a leány igen szép volt, és a királyt
ápolta és szolgált néki. De a király nem
ismeré őt.”

(A Királyokról írt I. könyv)

1. Mi történik velem? Istenem,
hol járok? Lépteim miféle új
erővel visznek az ismeretlenbe?

2. Lelkem alig bírja követni fürge
lábaim – szívem dobbanása

közvetíthetne, de
őt sem értem, ugrál vagy ujjong,
vagy fél.

3. Mit mondhatnék neked? Nézem
árva kezeim: fájó csontjaid,
tested, ami van.

4. Hogy is érinthetnélek? Bár
kezeim hozzád közelítenek, de nem,
hogy is engedhetném, nem lehet,
folyton ez van, a nem lehet, és
forró valóm majd megszakad...

5. Bár szakadna, gondolom olykor
sötéten, és aztán nem gondolom, csak azt,

hogy minden, még az a kő is,
rólad szól nekem.

[Erdélyi Magyar Adatbank]

6. Ó, hogy mennék hozzád! Reszketek:
elcsendesítenél. És lennék, mint sima tó,
lábaidnál, te partomon, várva, hogy szép
lassan ereszkedj belém.
7. Egyedül vagyok, lány. Szavaim
nincsenek. Félnék is, eszemmel félek is,
de testem, kicsi hűtlen állat, menne,
nem enged itt maradnom. Ott sem vagyok.

Ez már nem magány.

8. Vágyakozás a kőre. Vagy árulás.
9. Honnan tudom, hogy te vagy ez az elszánt
szótlanság, ez a soha nem sejtett és folyton
várt hívás? Finoman belémkarolsz, s én
rémülten észlelem: sejtjeim ráborulnának

meggyötört testedre

10. mint messziről érkezett könnyű kelme hull
zilált tükörre – ha szólsz és látsz: vagyok,

míg tart a hullás...

11. álmomban te voltam és egy gyermeket
szerettem, szaladtunk le a Tiberishez, nyár volt,
és mi szomjasak, zsebeim üresek, a gyermek
vett elő komolyan néhány többszáz éves
aranypénzt.

12. Ölbe vettelek.
13. És szaladtam veled lefelé egy sose
látott macskaköves sikátoron.

14. Nem érinthetlek. De ha hozzám lépsz,
és ingadozó kezem arcodhoz szorítod,
érzem, mily nehéz most neked levegőt
venni. Mert szikla vagy,

vagy zúgó kőgörgeteg.

[Erdélyi Magyar Adatbank]

15. Mintha kinéznél életedből, annyira
idegen vagyok neked, és annyira közel.

Tudod, hogy ámulok, és félek, és
valami időtlen bizalom van bennem.
Hogy is mondanám? – annyira végtelen.

16. Vonj magadba. Érzem szíved,
véred, lüktetésed csillapítaná ezt a

remegést. Most ne nézz rám. Te légy
szemérmem.

17. Bátyám ha lennél, csókolhatnálak,
nem útálnának meg engem, anyám anyád
volna, bemennénk házunkba, te oktatgatnál
engem, én fűszeres borral itatnálak,
gránátalma borral.

18. Remegj csak, édes bátyám,
hadd hajtsam homlokom válladhoz,
ölelj át erősen, remegek. Így legyünk,
mint a fák szerelme.

19. Dávid. Édesem. Engedd
hogy szeresselek, tudni nem akarom,
miként: mint a fák, mint testvérek,
mint kövek vagy kutyák
vagy angyalok. Nem.

20. Így. Ahogy vagyunk.
21. Fák, testvérek, kövek,
kutyák és angyalok.

Jeruzsálem, 1900 júliusában

[Erdélyi Magyar Adatbank]

Jacques Lacan
Bevezetés és válasz Jean Hyppolite
előadására Freud A tagadásáról
*
A nyelvi kereszteződés • A filozófiai diszciplínák • A hallucináció struktúrája
A másikhoz való minden viszonyban, a denegáció

Akik itt voltak a legutóbbi alkalommal, Freud Az áttétel dinamikája című írásának
központi részéről hallhattak egy kifejtést.
Ez a kifejtés azt mutatta meg Önöknek, hogy az áttétel legfőbb mozzanata onnan
indul ki, amit az ellenállás mozgása alapjának nevezhetnék. Kiemeltem ezt az ana
litikus elmélet által elleplezett pillanatot, amikor az ellenállás alapvetően a beszéd
nek a hallgató, a tanú, amely ez esetben az analitikus jelenlétére irányuló billegő
mozgásában nyilvánul meg. A pillanat, amikor az alany elhallgat, rendszeresen az
igazsághoz való közelítésének legjelentősebb mozzanata. Ekkor tiszta állapotában
ragadjuk meg az ellenállást, amely az analitikus jelenlétének gyakran szorongással
telített érzésében tetőzik.
Elmondtam Önöknek azt is, hogy az analitikus kérdezősködése, amikor az alany
elhallgat – amely, mivel Freud javasolta, egyesek számára szinte automatikussá
vált – Nem valami olyasmire gondol, ami rám, az analitikusra vonatkozik? – nem
más, mint egy olyan aktivitás, amely kikristályosítja a beszédnek az analitikusra
irányulását. Ez a kristályosodás pusztán azt teszi nyilvánvalóvá, hogy az alany
beszéde, amely ha nem válhat azzá a teljes beszéddé, amelyben feltárulhatna tudat
talan alapja, eleve az analitikusnak van szánva, az ő érdeklődését akarja felkelteni,
és az alany létezésének arra az elidegenedett formájára támaszkodik, amit egónak
nevezünk.

1.
Az egó viszonya a másikhoz, a szubjektum viszonya ehhez az önmaga-másikhoz,
ehhez a hozzá hasonlatoshoz, amelyhez képest létrejött, az emberi konstitúció lénye
gi struktúrájához tartozik.
Ebből a képzetes funkcióból kiindulva képzelhetjük el és magyarázhatjuk meg,
hogy mi az egó az analízisben. Nem az egó pszichológiai értelméről beszélek, ahol
a funkciója a szintézis, hanem az egóról az analízisben, ahol a funkciója dinamikus.
Az egó itt elhárításként, elutasításként nyilvánul meg. Belevésődött az alany által
tanúsított ellenkezések sorozatának egész története annak integrálásával szemben,
amit majd az elméletben, de csak majd ott a legmélyebb és a leginkább félreismert

* A fordítás alapjául használt kiadás: Le séminaire de Jacques
Lacan. Texte établi par Jacques-Alain Miller. Livre I: Les écrits
techniques de Freud. Éditions du Seuil, 1975. 63–73.
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ösztöntörekvéseinek neveznek. Más fogalmakkal, az ellenállásnak ezekben a Freud
által oly jól jelzett mozzanataiban azt figyelhetjük meg, ami által maga az analiti
kus tapasztalat mozgása is izolálja az egó alapvető funkcióját, a félreismerést.
Az álomanalízis kapcsán beszéltem Freud kutatásainak érzékeny pontjáról, moz
gatórugójáról. Akkor szinte paradox formában láthatták, hogyan feltételezi a freudi
álomanalízis, hogy az álomnak beszédfunkciója van. Ezt mutatja a tény, hogy Freud
egy elenyészett álom utolsó nyomát pontosan akkor érzékeli, amikor az alany teljes
mértékben az analitikus felé fordul. Ez pontosan az a pillanat, amikor az álom már
csak nyom, álomtöredék, egy elszigetelt hangsor, amelynek mi megtaláljuk az átté
teli pontját. Felidéztem már ezt a jelentéstelített, kiemelt megszakítást, amely az
analitikus ülés egyik fordulópontja lehet. Az álom tehát egy azonos mozgás szerint
modellálódik.
Szintén kimutattam a ki nem mondott, mert elutasított, mert az alany által verworfen, elvetettbeszédjelentőségét. A mindennapi élet pszichopatológiájából1 vett
példával mutattam ki a beszéd sajátos súlyát egy szó elfelejtésében, és azt, hogy
hogyan érzékelhető akkor is a különbség aközött, amit az alany kijelentésének meg
kellett volna fogalmaznia, és ami marad számára, hogy azzal a másikhoz szóljon.
Jelen esetben a Herr szó hatására kiesik valami az alany beszédéből, a Signorelli
hangsor, amelyet a beszélgetőtárssal már nem tud felidézni, aki előtt egy pillanattal
előbb potenciálisan, jelentéstelítettségében hívódott elő a Herr szó. Az ellenállás
és az analitikus tapasztalat dinamikája közti alapvető viszony eme megvilágító pil
lanata tehát egy olyan kérdéshez vezet el, amely e két fogalom köré sarkítható – az
egó, a beszéd.
Ez egy oly kevéssé elmélyített kérdés – pedig talán ennek kellene kutatásaink
alapvető tárgyának lennie –, hogy M. Fenichel írásaiban például azt találjuk, hogy
az alany az egó közvetítésével kétségtelenül eljuthat a szavak értelméhez. Analiti
kusnak kell-e lenni ahhoz, hogy azt gondoljuk, egy ilyen jellegű nézet legalábbis
vitatható? Ha elfogadjuk az állítást, hogy az egó irányítja a motorikus megnyil
vánulásainkat és következésképpen a szavaknak nevezett hangsorok alakulását,
mondhatjuk-e, hogy a mi beszédünkben jelenleg az egó ura mindannak, amit a
szavak (el)rejtenek?
A szimbolikus rendszer rendkívüli módon kusza, a Verschlungenheit, kereszteződöttségi sajátosság jellemzi, amelyet a technikai írások fordításai –
mennyire túlságosan is leegyszerűsítve – komplexitásként adnak vissza. A Ver
schlungenheit a nyelvi kereszteződést jelöli – bármely, önkényesen elszigetelt nyelvi
szimbólum nemcsak szolidáris az egésszel, hanem egy egész sor átáramlás, ellen
tétes meghatározottság által szerveződik át, és konstituálódik, amelyek egyszerre
több regiszterbe helyezik. A nyelvnek ez a rendszere, amelyben beszédünk elmozdul,
nem valami olyan-e, amely meghalad minden ráhatni akaró szándékot, és amely
pusztán pillanatnyi?
Az analitikus tapasztalat pontosan a szimbolikus rendszernek (amelyet a hagyo
mány konstituál számunkra, és amelybe individuumokként illeszkedünk be, annál
is inkább, mivel azt nem kibetűzzük vagy megtanuljuk) ezeket az ambiguitásait,
ezeket az eleve benne lévő gazdagságokat, ezeket a funkciókat működteti. Ez a
tapasztalat folyamatosan abból áll, hogy megmutassa az alanynak, hogy többet
mond, mint gondolná – csak ebből a szemszögből tekintve a kérdést.
Genetikai szemszögből is vizsgálhatnánk a kérdést. De akkor egy túl messzire
vezető pszichológiai vizsgálódásba bonyolódnánk, és ezt most nem tehetjük meg.
Kétségbevonhatatlannak tűnik továbbá, hogy nem az első szavak megjelenése által
jelzett motorikus uralomtól kezdődően tudunk ítélni a nyelv elsajátításáról, mint
olyanról. Az első szavak megjelenése, amelyet a megfigyelők szeretnek feljegyezni,
érintetlenül hagyja azt a kérdést, hogy a motorikus reprezentációkból eredeztethető
szavak milyen mértékben erednek a szimbolikus rendszer egészének, mint olyan
nak a felfogásából.
A klinikai tapasztalat szerint az első szóelőfordulásoknak teljesen esetleges a
jelentőségük. Mindenki ismeri a gyermek kifejezésmódjában megjelenő első nyelvi
fragmentumok változatosságát. És tudjuk, hogy milyen meglepő, amikor a gyerek
határozószókat, járulékszókat, szavakat, talán-t és még nem-et mond, mielőtt egy
főnévi szót, egy tárgy legegyszerűbb nevét kimondaná.

1 L. a Tulajdonnevek elfelejtése című részt. Cserépfalvi, Bp., 17–21.

Mindenik lábjegyzet a fordítóé.
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A probléma ezen előzetes felvetése nélkülözhetetlennek tűnt bármely érvényes
megfigyelés elhelyezéséhez. Ha nem sikerül megértenünk a szimbolikus funkciónak
az emberi megvalósításban játszott szerepének autonómiáját, lehetetlen tényekből
kiindulnunk anélkül, hogy a legsúlyosabb megértési hibákat követnénk el.
Mivel ez nem egy általánospszichológia-kurzus, föltehetően nem lesz alkalmam
újra fölvetni ezeket a kérdéseket.

2.
Úgy gondolom, ma csak az egó és a beszéd problémájának bevezetésére van
lehetőségem, értelemszerűen abból kiindulva, ahogyan az tapasztalatunkban meg
jelenik.
Csak abból a pontból kiindulva ragadhatjuk meg ezt a kérdést, ahol az megfogal
mazást nyert. Nem tehetünk úgy, mintha az egó freudi elmélete nem létezne. Freud
szembehelyezte az egót az Az-zal,2 és ez az elmélet áthatja elméleti és gyakorlati
elképzeléseinket. Emiatt szeretném ma felhívni a figyelmüket egy olyan szövegre,
amelynek a címe A tagadás.3
A Verneinung, amint arra M. Hyppolite felhívta a figyelmem, denegáció, és nem
negáció,4 ahogy azt fordítani szokás. Szemináriumaim során minden adódó alka
lommal magam is így neveztem.
A szöveg 1925-ből való. Az egó pszichológiáját és az Az-hoz való viszonyát tárgy
aló tanulmányok megjelenése utáni. Fontosnak tartom, hogy Az ősvalami és az én
után következik. Freud itt újra felveti az egónak és az alanynak az analitikus ülésen
elhangzó beszédmegnyilvánulásai közti, számára mindig fontos kapcsolatát.
Bizonyos okokból, melyeket hamarosan maguk is felismernek, úgy gondoltam,
hogy M. Hyppolite, aki jelenlétével, közbeszólásaival megtiszteli munkánkat, egy
olyan kritika támaszában részesíthet bennünket, amelyet minden korábbi írásának
ismerete igazolhat.
A felvetett probléma, majd meglátják, nem érint kevesebbet, mint, ha nem is
a megismerés, de legalábbis az ítélet egész elméletét. Ezért nemcsak arra kértem,
egy kissé valóban makacsul, hogy helyettesítsen, hanem arra is, hogy adja hozzá A
tagadás szövegéhez azt, amit csak ő tud.
Azt hiszem, hogy az általunk elfoglalt pozícióban mellőzhetetlen filozófiai disz
ciplínákban képzetlen szellemnek itt nehézségei támadnak majd. A mi tapaszta
latunk nem egy affektív tapogatózás. Nem az a dolgunk, hogy a többé-kevésbé
eltűnő, zavaros élmények visszatérését idézzük elő az alanyban, ami a pszichoanalí
zis mágiája lenne. Egy ilyen szöveg esetében a feladatunknak felelünk meg, ha egy
olyan szakértő véleményét hallgatjuk meg, akinek van gyakorlata a nyelvkritikában,
és otthonosan mozog a filozófiai diszciplínák területén.
Ez az írás újra bizonyítja Freud írásainak alapvető értékét. Minden szó megér
demli, hogy megvizsgáljuk előfordulását, hangsúlyát, sajátos színezetét, megér
demli, hogy a legszigorúbb logikai analízisnek vessük alá. Ezért különbözik attól,
ahogyan ugyanazokat a fogalmakat az egyes tanítványok többé-kevésbé esetlege
sen csoportosítják, akik számára a problémák megértése, ha szabad így mondanom,
másodlagos volt, és sohasem eléggé kifejtett. Ez pedig az analitikus elméletnek a
bizonytalanságaiban folyamatosan megmutatkozó degradációját eredményezte.
Mielőtt átadnám a szót M. Hyppolite-nak, fel szeretném hívni a figyelmüket egy
olyan vita során tett közbevetésére, melyet a dolgok egy sajátos szemlélete hívott elő
Freud és a pácienseire vonatkozó intenciói kapcsán. M. Hyppolite akkor Z
* mellett
foglalt állást...

2 „...a freudi Es (angol és latin id, francia ça) mostanára általáno
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san elfogadottá vált magyar megfelelője, az »ösztön-én«, töké

giai írások. (Ford. Májay Péter) Filum Kiadó, 1998.147–150.

letesen ellentmond a lacani felfogásnak, hiszen eszerint az Es

4 Franciául: dénégation/négation. Bár a Freud-tanulmányban
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szerkesztők megjegyzése.
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M. Hyppolite: – ... rövid időre.

– ...igen, egy pillanatra. Arról volt szó, ha emlékeznek, hogy mi volt Freudnak a
pácienssel szembeni alapvető, szándékolt magatartása akkor, amikor azt állította,
hogy az ellenállás beszéd általi analízisét behelyettesíti a szuggesztiónak és a hipnó
zisnak való alávetéssel.
Akkor nagyon óvatosnak mutatkoztam annak kiderítésében, hogy egyfajta har
ciasságról volt-e szó Freudnál, sőt dominanciáról, olyan maradványokról, ame
lyeket fiatal kora ambiciózus stílusában érhettünk tetten.
Úgy gondolom, hogy van egy eléggé fontos szöveg ebben a tekintetben. Ez a
Tömegpszichológia és én-analízis egy része. A tömegpszichológia, azaz a mások
hoz való viszony szempontjából az egó mint önálló funkció itt jelenik meg először
Freudnál – pusztán azért jegyzem ezt meg, mert igazolja azt a sajátos módot, ahogy
an én felvezetem ezt önöknek. Ez a rész a negyedik fejezetben található, amelynek
a címe Szuggesztió és libidó.5
Az ember kész kijelenteni, hogy a szuggesztió (helyesebben a szuggerálhatóság)
tovább már nem bontható ősi jelenség, az ember lelki életének alapvető tényezője.
Így tartotta ezt Bernheim is, akinek bámulatos művészetét magamnak is volt szeren
csém 1889-ben megtapasztalni. Emlékszem, fojtott, ellenséges érzülettel figyeltem
a szuggesztió zsarnoki voltát. Egyszer egy beteg nem mutatkozott eléggé késznek
az instrukciók követésére, és Bernheim rárivallt: »Mit művel ön? Vous vous contresuggestionez!« Azt mondtam magamban, ez nyilvánvalóan jogtalanság és erőszak.
Az embernek joga van ellen-szuggerálni, hogyha megkísérlik szuggesztiónak alávet
ni. Akkori ellenállásom a későbbiekben még jobban megerősödött, mert a szuggesz
tió, mely mindent megmagyaráz, egyedül csak önmagát nem akarja magyarázni.
Ezzel kapcsolatban jutott eszembe a régi találós kérdés: »Kristóf Krisztust, s ő a
világot hordja a vállán, / Mondd: hol veti meg a lábait Krisztoforósz?«
Freud tehát valóságos lázadást tanúsított a beszéd erőszakos hatalmával szem
ben. A Z
* által felvetett lehetséges tendencia az ellenállás analízisében pontosan
az a téves út, amelyet az analitikus gyakorlatban kerülni kell. Úgy gondolom, ilyen
értelemben ez a rész nagyon fontos és idézésre érdemes.
Még egyszer megköszönve M. Hyppolite-nak a közreműködést, aki, amint
hallom, hosszas figyelmet szentelt ennek a szövegnek, arra kérem, hogy ossza meg
velünk benyomásait.
J.Hyppolite dolgozata olvasható az Écrits-ben, 879–887., vagy J. Hyppolite:
Figures de la pensée philosophiques kötetben, Paris, 1971. I. kötet, 385–396.

3.
Nem lehetünk eléggé hálásak M. Hyppolite-nak, hogy a Freud gondolkodásához
való kapcsolódással alkalmat adott nekünk arra, hogy szembesüljünk az általa oly
jól elhelyezett pozitív pszichológia másik oldalával.
Érintőlegesen megjegyzem, hogy a szemináriumok során a pszichoanalitikus
mező metapszichológiai jellegét hangsúlyozva, nem teszünk egyebet, mint hogy
rátalálunk arra, ami a gyakorlatunkban evidencia, és amely szinte minden írásában
megnyilvánul annak, aki kapuit számunkra feltárta.
Sok mindent le lehet vonni az erre a szövegre való reflexióból. M. Hyppolite
dolgozatának rendkívüli tömörsége lehet, hogy bizonyos értelemben didaktikusabb
annál, mint az, amit, bizonyos szándékossággal, az én stílusom kifejez. Sokszorosí
tom majd a szöveget azok használatára, akik ide járnak, mivel, úgy tűnik, nincs
jobb előszó a szintek elkülönítéséhez, a fogalmak kritikájához, amelybe a fogalom
zavar elkerülése végett szeretném önöket bevezetni.
Freud szövegének M. Hyppolite általi feldolgozása megmutatta a szintkülönbsé
get a Bejahung, az affirmáció és a negativitás között, amennyiben ez egy alsóbb
szinten – szándékosan használok túlságosan esetlen kifejezéseket – megalapozza
a szubjektum–tárgy viszony konstitúcióját. Pontosan ide vezet el ez a jelentéktelen,

5 In: Sigmund Freud: Tömegpszichológia. Társadalomlélektani
írások. (Ford. Szalai István) Cserépfalvi, Bp., 1995. 203.
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de kétségtelenül a filozófiai gondolkodás egyes leginkább aktuális eszméihez csatla
kozó szöveg.
Ugyanakkor ez megengedi számunkra az intellektuális és az affektív híres ellen
téte körül folyamatosan fenntartott ambiguitás kritikáját – mintha az affektív
egyfajta színezet, eltörölhetetlen minőség volna, amelyet önmagában kellene fel
lelnünk, függetlenül a lecsupaszított bőrtől, amely a szubjektum által létesített
viszony tisztán intellektuális realizációja volna. Ez a felfogás gyermeteg, és eltérő
irányba tereli az analízist. Minden olyan furcsa, sőt különös érzés, amelyet az alany
az analitikus ülés szövege szerint beismer, szenzációs sikert konnotál. Ezt eredmé
nyezi ez az alapvető félreértés.
Az affektív nem egy sajátos sűrítettséghez hasonlít, amely megragadhatatlan az
intellektuális feldolgozás számára. Nem a szimbólumalkotás egy mitikus túliságán
helyezkedik el, amely megelőzné a diszkurzív megfogalmazást. Csak ez engedi meg
nekünk egy csapásra, nem mondanám, hogy elhelyezzük, de hogy felfogjuk, hogy
miben áll a teljes beszéd realizációja.
Kevés időnk maradt. Most példákon keresztül kísérelném meg szemléltetni,
hogy hogyan tevődik fel a kérdés. Két oldalról szeretném ezt megvilágítani.

4.
Vegyünk először is egy olyan jelenséget, amelyet a pszichopatológiai kifejtés új táv
latokba helyezett – a hallucinációt.
Egy ideig a hallucinációt kritikus jelenségként kezelték, amely kapcsán
feltevődött a tudat diszkriminatív jellegének kérdése – nem lehetett a tudat a hallucinált, valami másnak kellett annak lennie. Tulajdonképpen elég, ha az érzékelés
újabb fenomenológiájához kapcsolódunk, ahogyan az M. Merleau-Ponty könyvében
megjelenik, hogy lássuk, éppen ellenkezőleg, a hallucináció lényegiként integrált a
szubjektum intencionalitásába.
Általában megelégszünk egy pár regiszterrel, mint például az örömelv, amikor
a hallucináció kialakulását akarjuk megmagyarázni. Ennek értelmében úgy tekint
jük, mint az alany kielégülésre törekvésének első mozzanatát. Nem elégedhetünk
meg egy ennyire egyszerű teoretizálással.
Emlékezzenek vissza a példára, amelyet legutóbb idéztem a Farkasemberből. A
kérdéses alany analízisének fejlődése, az ellentmondások, amiket a nyomok mutat
nak, melyeken keresztül követjük helyzetének alakulását az emberi világban, egy
Verwerfungra, egy elutasításra utalnak – a genitális sík mindig is olyan volt számá
ra, szó szerinti értelemben, mintha nem is létezne. Ezt az elutasítást, úgy mon
danám, hogy a non-Bejahung szintjén helyeztük el, mivel egyáltalán nem tehetjük
arra a szintre, mint a denegációt.
A folytatás a meglepő. Sokkal érthetőbb lesz az Önök számára A tagadás
kapcsán ma adott magyarázatok fényében. Tulajdonképpen általában a Bejahung a
feltétele annak, hogy a szubjektum számára valami létezzen, és ez a Bejahung nem
a negáció negációja. Mi történik tehát akkor, amikor nem jön létre ez a Bejahung, és
így semmi sem nyilvánul meg a szimbolikus regiszterben?
Nézzük a farkasembert. Számára nem volt Bejahung a genitális sík realizációja.
A szimbolikus regiszterben nincs nyoma ennek a síknak. Számunkra erről az
egyetlen nyom egy kisebbrendű hallucináció kialakulása, nem a történetében,
hanem valóban a külvilágban. A kasztráció, ami pontosan az, ami addig számára
nem létezett, annak formájában manifesztálódik, amit elképzel – hogy megvágja a
kisujját, olyan mélyen, hogy már csak egy kis bőrdarab tartja. Akkor olyannyira elá
rasztja egy kifejezhetetlen katasztrófa érzése, hogy még a mellette lévő embernek
sem mer beszélni róla. Az, amiről nem mer beszélni, a következő – olyan, mintha az
a személy, akinek mindig, azonnal beszámol minden érzéséről, érvénytelenítődne.
Már nincs másik. Adott egyfajta közvetlen külvilág, megnyilvánulások, amelyeket
abban érzékel, amit én egy primitív valósnak, egy nem szimbolizált valósnak nevez
nék az aktuális szóhasználat szerint szimbolikus formája ellenére, amit ez a jelen
ség felvesz.
Az alany egyáltalán nem pszichotikus. Pusztán csak hallucinációja van. Később
pszichotikussá válhat, de abban a pillanatban nem az, amikor ez a különálló,
csomószerű, gyermekkorától idegen, teljes mértékben dezintegrált tapasztalata van.
Gyerekkorának ezen a pontján semmi sem engedi meg, hogy skizofrénként azo
nosítsuk, de mégis egy pszichotikus jelenségről van szó.
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Itt tehát egy teljesen alapvető tapasztalati szinten, ezen a forrásponton, ahol a
szimbólum lehetősége megnyitja a szubjektumot a világhoz való egyfajta viszonyra,
egy korrelációról, egy ingadozásról van szó, amelyet kérem, hogy jól értsenek meg –
az, ami nem elismert, betör a tudatba a látott formájában.
Ha elmélyítik ezt a sajátos polarizációt, sokkal könnyebbnek fog tűnni a déjà-vu
bizonytalan értelmű jelenségének vizsgálata, amely a viszony két módja, az elismert
és a látott között helyezkedik el. A déjà-vu által a külső világban valami a határig
jut el, és sajátos preszignifikációval tör elő. A retrospektív illúzió átviszi a déjà-vu
területére ezt az eredeti minőséggel felruházott érzetet. Freud nem egyébről beszél,
amikor azt mondja, hogy a külvilág minden benyomása implicit módon valami
olyanra utal, amit a múltban már érzékeltünk. Ez a végtelenségig alkalmazható –
bizonyos értelemben minden érzékelés szükségszerűen tartalmaz utalást valamely
múltbeli érzékelésre.
Ezért tértünk vissza az imaginárius szintjére, mint olyanra, az eredeti forma
modellképének szintjére. Nem a szimbolizált és verbalizált elismertről van szó. A
felvetett problémákkal nem annyira a visszaemlékezés, hanem sokkal inkább a
reminiszcencia platóni elméletében találkozunk.
Bejelentettem már Önöknek egy újabb példát, amelyet az analízis úgynevezett
modern védelmezőitől veszek. Látni fogják, hogy elvei már Freudnak ebben az
1925-ös szövegében megjelennek.
Nagy jelentőséget tulajdonítanak annak – ahogy ezt megfogalmazzák –, hogy
előbb a felszínt elemezzük. A vég vége volna, ha megengednénk az alanynak a
fejlődést, és ezzel megmenekítenénk ettől a fajta véletlentől, amit a tartalom intellektualizált, az analízis által újra felidézett sterilizációja jelentene.
Nos, Kris egyik cikkében egyik alanya esetét tárgyalja, akit ő analízisnek vet
alá, és aki egyszer már járt analízisre. Ez az alany sok megkötöttséget él meg a mes
tersége, egy intellektuális mesterség gyakorlásában, amely, ahogyan az sejthető,
nem esik távol azoktól a dolgoktól, amelyek minket is foglalkoztatnak. Ez az alany
mindenféle, mondhatni alkotási nehézségekbe ütközik. Valójában mintha megbék
lyózná életét az az érzése, hogy, tömören fogalmazva, plagizátor. Folyamatosan
megosztja gondolatait valakivel, aki nagyon közel áll hozzá, egy kiváló tudóssal, de
folyton kísértést érez arra, hogy átvegye vitapartnere gondolatait, és számára ez
mindig béklyót jelent, amikor meg akar valamit jelentetni.
Végül sikerül kiadnia egy szöveget. Egy nap mégis azon kapja magát, szinte dia
dalmasanjelenti ki, tétele már megtalálható a könyvtárban, egy publikált dolgozat
ban. Íme, ezúttal szándéka ellenére válik plagizátorrá.
Miben állhat a felszíni interpretáció, amelyet Kris tőlünk elvár? Feltehetően a
következőben – Kris hathatósan érdeklődik aziránt, ami történt, és ami a tanul
mányban van. Közelebbről megvizsgálva, rájön arra, hogy az alany által felállított
tételek lényege egyáltalán nem jelenik meg a másik tanulmányban. Töredékeiben
igen, vannak kis dolgok, amelyek ugyanazokat a kérdéseket vetik fel, de semmi
sincs páciense új nézeteiből, akinek a tétele teljesen eredeti. Ebből kell kiindulni, ez
az, amit – nem tudom, miért – a dolgok felszínen való megragadásának nevez.
Márpedig, mondja Kris, azért ragaszkodik az alany ahhoz, hogy magatartása
megkötött, mert az apja soha nem tudott semmit kiadni, ez pedig azért van, mert
elnyomta – a szó mindenféle értelmében: – a nagyapa, aki nagyon erős és termé
keny személyiség volt. Szüksége van arra, hogy az apjában egy nagyapát leljen fel,
egy apát, aki nagy lehet, aki képes lehet tenni valamit, és úgy elégíti ki ezt a szük
ségletét, hogy oktatókat talál ki magának, akik jobbak, mint ő, akiktől a plagizálás
közvetítésével függővé válik, ami miatt majd szemrehányásokat tesz magának, és
amelynek segítségével megsemmisíti magát. Nem tesz semmi egyebet, minthogy
kielégíti azt a szükségletét, amely gyerekkorát felkavarta, és következésképpen
uralta történetét.
Kétségbevonhatatlanul érvényes interpretáció. És fontos látni, hogy hogyan
reagál rá az alany. Mit tart Kris az általa adott és igencsak messzire vezető értel
mezés konfirmációjának?
A továbbiakban kibontakozni látjuk az alany egész történetét. Láthatjuk, hogy
a valós, alkotó és hatalmas apa iránti szükséglet – tulajdonképpen fallikus – szimbolizációja mindenféle játékon ment keresztül a gyerekkorban, halászati játékokon
– nagyobb vagy kisebb halat fog-e az apa? stb. De az alany közvetlen reakciója a
következő. Hallgat, de a következő ülésen azt mondja – Másnap, amikor kimentem
a városba, egy bizonyos utcán haladtam át – ez New York-ban történik, abban az
utcában, ahol sok külföldi étterem van, és exotikus dolgokat lehet enni – és egy
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helyet kerestem, ahol találok olyan fogást, amit különösképpen szeretek, a friss
velőt.
A helyes interpretáció által előidézett választ láthatják, azt tudniillik, hogy az a
beszédnek egyszerre paradox és jelentéstelített szintje.
Minek tulajdonítható, hogy ez az interpretáció helyes? Valami olyasmiről van-e
szó, ami a felszínen van? Mit jelent ez? Semmit, hacsak azt nem, hogy Kris egy két
ségtelenül alkalmas kibúvó által, de amelynek kimenetelét nagyon jól előre láthatta,
pontosan meglátta azt, hogy az alany, megnyilvánulásának ebben a sajátos formájá
ban, amit egy szervezett beszéd folytatása jelent számára, amelyben ő mindig alá
van vetve a denegációnak nevezett folyamatnak, és ahol beteljesedik egója integrá
ciója, nem tükrözheti vissza ideális-énjéhez való alapvető viszonyát, csak inverz for
mában.
Más fogalmakkal, a másikhoz való viszony, amennyiben abban a szubjektum
eredendő vágya igyekszik megnyilvánulni, mindig tartalmazza a denegációnak ezt
az alapvető, eredeti elemét, amely itt az inverzió formáját kapja.
Ez, mint láthatják, csak újabb problémákhoz vezet minket.

De a folytatáshoz hasznos volna megállapítani a szintkülönbséget egyrészt a
szimbolikus, mint olyan, a szimbolikus lehetőség, az ember szimbólumokra való nyi
tottsága, és másrészt ennek a szervezett beszédben való kikristályosodása között,
amennyiben az alapvetően tartalmaz ellentmondást. Úgy gondolom, M. Hyppolite
kommentárja ma kiválóan bizonyította ezt önök számára. Azt kívánom, hogy
őrizzék meg az eszközeit és azok használati módját, mint olyan fogódzókat, ame
lyekhez bármikor visszanyúlhatnak, amikor a szemináriumunk során nehéz csomó
pontokhoz érkeznek. Ezért köszönöm M. Hyppolite-nak, hogy rendelkezésünkre
bocsátotta magas képzettsége javát.

1954. február 10.
Fordította Incze Éva

•Incze Éva, 1977, a BBTE-n végzett magyar-néprajz szakon
1999-ben, jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Elmélet és
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Darabos Enikő
A másik határain,
vagy még azon is túl...
Az erotika mint negatív teológia

1. A bevezetés nehézségei
Georges Bataille Az erotika című könyvéhez írt Beve
zetésében a következőket írja: „[i]nkább nehezeb
ben értsenek meg, minthogy pontatlan legyek”.1 Ez
a mondat egy olyan, első olvasásra eléggé ellentmon
dásosnak tűnő episztemológiai álláspontot sugall,
amely szerint minél pontosabb a kifejtés, annál nehe
zebb dolga lesz a megértésre törekvő olvasónak. A
megfogalmazásnak egy olyan típusú pontosságáról
van itt szó, amely akadályozza (vagy legalábbis meg
nehezíti) a megértést. Amikor a végletes pontos
ságra törő nyelv eljut önnön határaira, vagy még
azon is túl...
Az erotika című könyvet író Bataille kísérletét
abban látom, hogy a nyelv határainak megtapasz
talásával egy időben szóvá tegye az erotikus tapasz
talat mibenlétét. Ez úgy is érthető, hogy szövegében
az erotika működésének leírása megismétli a leírás
tárgyát, azaz amennyiben bármiféle erotikus tapasz
talat elszakíthatatlanul egybefonódik az áthágás, a
határsértés tapasztalatával, Bataille ezt retorikájá
ban, az erotika és a nyelv viszonyában reprezentálja.
Ebben az értelemben az erotikáról szólni a nyelvhatá
rainak megsértését jelenti, vagy legalábbis egy olyan
határtapasztalatot, amely az áthágás természetéről
árulkodik. Az olvasó számára mindez abban mutat
kozik meg, hogy Az erotikát olvasva önkéntelenül
és ellenőrizhetetlenül kivetül megértése határaira,
elbizonytalanodik, és ismételten hipotéziseinek átér
tékelésére kényszerül. Bataille szerint ugyanis a
nyelv „normális keretek között” úgy működik, hogy

„[b]ármely dologról lehetetlen egymással tökélete
sen ellentétes véleményt mondani” (77), vagyis
fenntartásokkal él az aporetikus megfogalmazások
érvényességével szemben. Elsősorban ezektől a
„keretektől” próbál megszabadulni, ezeket teszi próbá
ra, amikor az erotikus tapasztalat természetének
nyelvivé tételére vállalkozik.
Ez a próbálkozás már a Bevezetés első radikális
tézisében élet-halál kérdésévé válik: ,,[ú]gy fogal
mazhatnánk, hogy az erotika az élet igenlése még
a halálban is” (11). Ennek a kijelentésnek a szilajsága2 egy olyan metanyelvi paradigmát implikál, mely
szerint az erotika szóvá tétele a megértés igenlése
az értelem enyészpontján. Mielőtt azonban az értel
mezés beleszédülne egy ilyen metanyelvi szakadék
ba, azokat a hipotéziseket értelmezem, amelyek egy
effajta dedukció alapjául szolgálhatnak.

2. Folytonosság és megszakítottság
Az előzőekben felmerült bataille-i „igenlés” minősége
eltéréseket mutat annak nietzschei stratégiájával
szemben. A különbséget abban látom, hogy míg ez
utóbbi a véletlen és az esetlegesség felől állítja az
igent mondás képességének aktív és teremtő erejét,
Bataille-nál az igenlés nosztalgikus színezetet kap.
Ezt a nosztalgiát fedi (f)el a folytonosság fogalmá
nak értelmezésében, amikor azt írja, hogy „nem
folytonos lények vagyunk, egyének, akik egymástól
elszigetelten halunk meg egy felfoghatatlan kaland
ban, de nosztalgiánk van az elveszített folytonosság

•Darabos Enikő, 1975, Szatmárnémeti, a BBTE-n végzett

1 Georges Bataille: Az erotika. (Ford. Dusnoki Katalin) Nagyvilág

magyar-angol szakon 1999-ben, jelenleg a Szegedi Tudományegye-

Kiadó, Bp., 2001. 26. A továbbiakban ebből a kiadásból idézek.
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2 „Az erotika tere alapvetően a szilajság, a megsértés tere” (19).
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iránt. Nehezen viseljük el, hogy a véletlen kénye-kedvének vagyunk kiszolgáltatva, hogy mulandóságra
vagyunk ítélve. Míg szorongva kívánjuk, hogy ez a
mulandóság minél tovább tartson, nem tudunk sza
badulni az eredeti folytonosságtól...” (16). Ezek alap
ján a folytonosság valamiféle egykor fennálló állapot,
amelyet létbe való beleszakadásunkkal elveszítet
tünk, és miközben kétségbeesetten ragaszkodnánk a
megszerzett, nem folytonos létünkhöz, nem tudunk
szabadulni „az eredeti folytonosságtól”, amit viszont
megszakítottságunknak köszönhetően ismerhetünk
fel. „Szakadék van az egyik lény és a másik közt,
a megszakítottság szakadéka... Mély ez a szakadék,
és... [m]indannyian egyformán szédülünk e szaka
dék láttán. Megigéz bennünket. Ez a szakadék bizo
nyos értelemben a halál, és a halál szédítő, a halál
vonz” (16). A folytonosság tapasztalata a másiktól
való elszakítottság traumatikus tapasztalatában és
a vele való érintkezés megújuló kísérleteiben nyil
vánul meg, csakhogy „semmilyen érintkezés nem
számolhat fel egy döntő különbséget. Ha [önök] meg
halnak, nem én halok meg...” (16). A folytonosság
ezek szerint elválaszthatatlan a halál tapasztalatától.
A másik halála döbbent rá arra, hogy saját halálom
mal a lét folytonosságát reprezentálom. Nem foly
tonos létem felszámolásával jelenvalóvá teszem a
másik számára a folytonosságot, csakhogy ebből a
tapasztalatból éppen a halálom által kirekesztem
magam. Folytonosság tehát nincs a másik nélkül,
mint ahogy a megszakítottságot is csak hozzá képest
lehet állítani. Ilyen értelemben azt is állíthatnánk,
hogy a bataille-i nosztalgia a(z elveszített) másik
utáni beteljesíthetetlen vágyakozás. A vele való töké
letes egybeesés, a másikba való belefolyás vágya, ami
az erotikus tapasztalatban pillanatnyi lehetőségként
mutatkozik meg: ,,[a]z erotika végső értelme az
egyesülés, a korlátok megszüntetése” (162).
Ezt az értelmezést bizonyos értelemben közeli
nek érzem ahhoz, amit Slavoj Žižek a Jacques Lacan
által bevezetett jouissance rejtélyes fogalmáról ír.
A szó Lacan női szexualitással foglalkozó kései sze
mináriumainak egyik kulcsfogalma. Hogy ez milyen
zárat nyit, az azért is kényes kérdés, mert értelmezői
nem egyértelműen a nemi izgalom csúcspontjának,
a gyönyör orgazmikus beteljesülésének jelölőjeként
interpretálják, miként arra a szó etimológiája alap
ján gondolni lehetne.
Žižek Az inherens törvényszegés avagy a hata
lom obszcenitása című előadásában például egy
olyan „interszubjektív találkozásként” értelmezi a
jouissance-ot, amelynek pillanatában felvillan a
másik traumatikus lényege: az a megragadhatatlan
mag, amely következetesen ellenáll a szimbolizációnak. Ezek alapján a jouissance az élvezet olyan
pillanata, amelyben a másik megismerhetetlen lénye
ge mutatkozik meg, ami egyszerre gyönyörteli és
obszcén. „Ez a Valóssal való találkozás mindig trau
matikus, legalább minimálisan van benne valami
obszcén, így nem tudom egyszerűen részévé tenni
saját univerzumomnak: mindig marad egy szakadék,
ami elválasztja tőlem”3 – írja Žižek.
Bataille és Žižek a szakadék metaforájában
találkoznak: mindkettejüknél ez szimbolizálja azt

a hiányt, amely jelentésessé tesz mindent, ami a
hiányon kívüli. Bataille-nál a másiktól való különvalóság szakadékának erotikus tapasztalata kínálja
fel a folytonosság átélésének lehetőségét, Žižeknél
pedig a jouissance képezi azt a szimbolikus törést,
amelyben a jelölhetetlen hiányként ugyan, de mégis
jelöli magát. A szövegrészek tektonikus mozgásai
azonban nem engedik, hogy szilárdan megvessük a
lábunkat. Az értelmezés maga is bezuhan a jouissan
ce feltáruló szakadékába, rémisztően méllyé válik.
A jouissance obszcénná tesz. „Lényege, hogy a foly
tonosság csodálatos pillanata váltja fel két ember
között az örökös megszakítottságot. Ez a folytonos
ság azonban inkább érezhető szorongásnak, éppen
azért, mert elérhetetlen, s csak tehetetlenül és remeg
ve áhítozunk rá” – írja tovább Žižeket Bataille, aki
feltehetőleg kapcsolatba került Lacan nem minden
obskurantizmustól mentes pszichoanalitikus elmé
letével. Ez a fajta obskurantizmus azonban azt a
benyomást kelti, hogy egy nagyon mély tudása van
a misztikus tapasztalatról, és minél nagyobb pon
tosságra törekszik, annál nehezebb megérteni. Ezért
obszcén.
Bataille feltételezett miszticizmusát az az állás
pontja is jelöli, mely szerint „[a] lét folytonosságáról
csak annyit mondok, hogy szerintem meg nem
ismerhető, hanem csak tapasztalható, mindig rész
ben kétségbe vonható, véletlenszerű formában” (26).
Az „eredeti folytonosság” utáni nosztalgia mint kiü
resedett nosztalgia tér vissza, amely egyaránt jelent
heti Isten halálát, az individuum, az egy(esülés)
lehetőségének felfüggesztődését. Csakhogy ezzel a
tagadással mintha meg is őrizné azt, amitől megvál
ni kényszerül, legyen szó akár magáról Hegelről is.
Michel Foucault szerint a bataille-i tagadás azon
ban mégsem a megszüntetve megőrző hegeli dialek
tikus illúzió továbbvitele, hanem a kimondhatatlan,
mert kiismerhetetlen (vagy fordítva) határainak való
ismételt nekirugaszkodás. Az Előszó a határsér
téshez című Foucault-szövegben a tagadásnak ez a
formája a „nem-pozitív affirmáció, vagyis a határ
próbára tételének filozófiája” megnevezést kapja, s
mint ilyen a nyugati metafizikus diszkurzussal szem
ben tételeződik, amely az idők folyamán a dialekti
ka szemfényvesztő trükkjeivel kápráztatta hiszékeny
emberi elménket, és hangzatos ellentmondásaival
tömítette el amúgy is korlátolt felfogóképességünk
hallójáratait. A bataille-i nem-pozitív affirmáció, a
határsértés filozófiájának tételezése mintha jó alka
lom lenne Foucault számára, hogy saját dekonstrukciós vállalkozását legitimálhassa, hogy mintegy
megtarthassa saját (óvatosan „kommentátori”-nak
nevezett) programbeszédjét. Foucault a metafizika
diszkurzusa által uralt „mindezidáig”-gal szegezi
szembe Bataille ürügyén a saját, „most van itt
az ideje” jeligével indukált igazságdiszkurzusának4
felismeréseit. És ez nemcsak azért kínos, mert

3 Slavoj Žižek: Az inherens törvényszegés, avagy a hatalom obsz
cenitása. Thalassa 1997/1.

4 Bővebben erről lásd Michel Foucault: Előszó a határsértéshez.
In: Uő: Nyelv a végtelenhez. Latin Betűk, Debrecen, 1999. 77–78.
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ismételten az imperatívuszokkal5 megtámogatott
jelenvalóság6 metafizikai kategóriáit hozza fel
érvként, hanem mert egy ilyen implicit szembeál
lításban (Bataille kontra dialektika) egy olyan látszat-oppozíciót tételez, amit a szövege tételesen
visszautasít.
Az effajta szembeállítások argumentatív erejét
az olyan szövegrészek törik meg, mint például a
következő: „[c]sak a negatív tapasztalat érdemes
figyelemre, de ez a tapasztalat gazdag. Soha ne
feledjük, hogy a tételes teológia negatív teológiával
egészül ki, amely a misztikus tapasztalaton alapul”
(27). Egy olyan olvasatban, amely megengedi magá
nak, hogy a tételes teológiát a Foucault által kritiká
val illetett metafizikus diszkurzus metaforájaként
fogja fel, a negatív teológiája a határsértés filozófiájá
nak metaforájává válik. A kettejük közti viszonyt
pedig nem a metafizika oly kárhozatos oppozíciókat
működtető strukturális szabályai, hanem a pótlólagosság („egészül ki”) határozza meg. A Bataille-idézet
ily módon a dekonstruktív gyakorlat archimédeszi
pontjára mutat rá – amit a saját dekonstruktív gya
korlata és „felvilágosultsága” eredményének tud be
Foucault, azt már Bataille (úgy) tudta. De ha azt is
hozzátenném, hogy sőt, jobban..., ugyanott lennék,
mint Foucault.
A negatív, azaz nyelvivé, azaz megismertté nem
tehető tapasztalat miszticizmusa éppen az effajta
fel- és átforgató erejében válik érezhetővé: nem
tűri a saját elfogulatlansága látszatában tetszelgő
apológiát, mert az ugyanúgy tételes kategorizáció,
akárcsak a direkt kritikák. Ez a fajta igenlés saját
tagadását is affirmálja, éppen azzal a szupplementáris logikával, ahogyan a megszegés fenntartja a tilal
mat, mert csak így tudja megszerezni az élvezetet,
amire tör. Bataille nyelve nem felszámolni akarja
a dialektikus ellentmondásokat, hanem ezeknek a
folyamatos próbára tételével szerzi meg magának az
áthágás gyönyörét. Ehhez azonban belátható módon
szüksége van rájuk. Ilyen értelemben az erotikával
kapcsolatos nézeteit akár a nyugati filozófia teoló
giáját kiegészítő negatív teológiaként foghatjuk fel,
ahol az erotika nem más, mint a misztika tételezése.
Azzal a különbséggel, hogy „az erotika kimondja
azt, amit a misztika nem tudott kimondani (mert
mihelyt kimondja, méltatlanná válik önmagához)”.7
De hát mégis mit? Az erotika türelmes.

5 „Egy napon fel kellene már ismerni ezeknek a tapasztalatoknak

a szuverenitását, és meg kellene kísérelni érdemi fogadtatásban
részesíteni őket; nem azért, hogy napvilágra hozzuk igazságukat –

nevetséges törekvés volna ez olyan beszédfajtákkal kapcsolatosan,
amelyek határainkat jelenítik meg

hanem hogy belőlük kiindul

va felszabadíthassuk végre saját nyelvünket” (77).

3. Tilalom és megszegés
Tilalom és megszegés pótlólagosságát Bataille azzal
az első olvasásra paradoxnak, ám hihetőnek tűnő
hipotézissel vezeti be, mely szerint „[n]incs olyan tila
lom, amelyet ne lehetne megszegni” (77). Ugyanis,
ha volna, nem lenne többé szükség tilalomra, mivel
a tilalom csak akkor az, ami, ha magában hordozza
a megszegés lehetőségét. Ha senki nem szegné meg
a tilalmakat, nem volna rájuk szükség. A steril, tilal
mak nélküli unalom utópiája jönne el – legalábbis
Bataille szerint, aki ebben a vonatkozásban hangsú
lyozottan ahhoz abaudelaire-i állásponthoz csatlako
zik, mely szerint a gyönyör tapasztalatának feltételét
képezi a határok megsértésének felismerése. Tila
lom és megszegés a gyönyör olyan feltételrendszerét
írja elő, mely szerint, ha nem szégyenkezel gyönyö
röd miatt, élvezeted nem lehet teljes. Vagy, mondjuk,
teljesebb is lehetne, ha szégyenkeznél. A megszegés
nek tehát tudnia kell a tilalomról, és ezáltal fenn kell
azt tartania.
A szégyen és a szemérem mint a tilalom tudo
másul vételének a tünetei a keresztény társadalom
bűntudati struktúráját meghatározó tényezők egyike.
Ez a kulturális ideológia ugyanis felállította azokat
a szexuális vonatkozású tilalmakat, amelyek az orgiasztikus acting out-ot ünnep formájában megengedő
kultikus társadalmak nem tartottak fontosnak
bevezetni, éppen mivel az ünnepben kijelölték
azokat a törvényes kereteket, amelyeken belül a
később tilalom alá helyezendő ösztönök és az ehhez
kapcsolódó gyakorlatok megengedettek voltak, és
nem vezettek a rend megbomlásához. A keresz
ténység azonban radikális módon betiltotta (illetve
minden érzékiségtől mentessé, szimbolikus rituáléi
nak elfojtott hátterévé tette) ezeket az orgiasztikus
praktikákat, és ezáltal megajándékozta az emberisé
get az erotika kifinomult bűnözésével. Az orgiák
erőszakossága, a megszegés gyönyörének effajta szer
vezett formája azonban olyan agressziós törekvések
meglétére utal, amelyek összeférhetetlenek azzal a
keresztény dogmával, mely szerint Isten a „saját
képére és hasonlatosságára” teremtette az embert.
Ez ugyanis egy egyszerű kauzális kötés beiktatásá
val elég rossz fényt vethet Istenre.
Sigmund Freud a Rossz közérzet a kultúrában
című esszéjében a keresztény társadalmak bűntudati
struktúráját az agressziós ösztön (vagy halálösztön)
hipotézisének segítségével írja le. Freud úgy véli,
hogy ennek a szociális erőtérnek az az érdeke, hogy
tagjait libidinálisan egymáshoz kösse („szeresd fele
barátodat, mint önmagadat!”), és ezáltal megterem
tse számukra a rend és az egyensúly alapjait. Ezt
nehezíti „az ember veleszületett hajlama a »rosszra«, az agresszióra, destrukcióra és ezzel a kegyet
lenségre is”.8 Írásában azt a kérdést veti fel, hogy
„[m]ilyen eszközöket vesz igénybe a kultúra, hogy a
vele szembehelyezkedő agressziót gátolja, ártalmat
lanná tegye, talán kiirtsa?”9 Úgy látja, hogy ameny-

6 „korunkban” (77); „napjaink filozófiája” (79); „napjaink gondol
kodása” (80);

8 Erről bővebben lásd Sigmund Freud: Rossz közérzet a kultúrá

7 Georges Bataille: Madame Edwarda. Előszó. Európa, Bp., 1991.

ban. In: Uő: Esszék. Gondolat, Bp., 1982. 378–383.

82.

9 I. m. 384.
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nyiben a kultúra képes szervezése alá vonni ezt az
agresszív ösztönkésztetést, ha egy elegáns, introjekciós trükkel befelé tudja fordítani, akkor nem
kell attól tartania, hogy az effajta ösztönök kitörése
fenyegetően hatna a társadalmi intézményekre, ame
lyek amúgy az egyének libidinális ökonómiájának
túlságosan is szigorú (és ezért ingatag) megszer
vezésével jöttek létre. Így a keresztény ideológia
alapjain létrejövő bűntudati társadalmakban az ere
detileg (legalábbis az örömelv meghatározó erejét
hirdető Freud feltételezéseiben) kifelé irányuló ag
resszív kitörések intrapszichikussá váltak, és a szub
jektumon belül mentek végbe azok a küzdelmek,
amelyeket a vonatkozó szakirodalom lelkiismeretfurdalásként emleget. Erőtlen társadalomkritikája
ellenére ez a freudi vélekedés azonban akár a
bűntudati gépezet előállításának legitimációjaként
is érthető.
Látható, hogy Freud a rosszra való hajlamot
belső, emberi ösztöntörekvésként definiálja, Batai
lle viszont azt állítja, hogy mindezek a törekvések
nem voltak »rosszak«, mindaddig amíg módjukban
állt levezetődni a különböző orgiasztikus ünnepek
keretein belül. Ezzel azt is állítja, hogy ezek részét
képezték a rendnek: a tilalmak orgiasztikus megs
zegése előfeltétele volt annak, hogy a megszegés
szervezett formáit lehetővé tevő struktúra tovább
működhessen. A megszegés „önmagában véve” nem
»rossz«, hanem az „elítélt megszegés” keresztény
hozzáállása által válik Rosszá. Bataille szerint ez
utóbbinak azért volt szüksége a szexuális tilalom
bevezetésére, mert az olyasvalamit fedett volna
fel, ami rámutat a miszticizmus alapvető dilemmájá
ra, mely szerint „a szentség és a tilalom egy és
ugyanaz, hogy a szentséghez a tilalom megszegésé
nek erőszakossága vezet el” (158). Vagyis, hogy Isten
eleve a megszegésre való felszólítás, amennyiben
valami olyan túliként reprezentálódik, melyet éles
határok választanak el mindattól, ami emberi. Túlsá
gosan is élesek ahhoz, hogy az áthágásuk nélkül
Isten istenként megmaradhasson: ha Isten a transz
cendencia elérhetetlenségében marad, nem létezhet
istentapasztalat. A szentség megtapasztalása – állít
ja Bataille – az áthágás által válik lehetségessé.
A szakrális erotika az erotika minden formájának
eredője – ez az, amit a kereszténység nem tudott
saját belső önellentmondásaként fenntartani, s ami
miatt a tiltást abszolút érvényűvé kellett tennie,
és ezáltal megteremteni az erotikus megszegésben
előálló gyönyör lehetőségét, amely elválaszthatatlan
a bűn érzésétől.
Freuddal szemben Bataille azt állítja, hogy min
denfajta tilalom a megszegés által előálló szégy
enkezés előírásával a gyönyör intenzívebbé tételét
kínálja fel. Freud erőtlen kritikai vélekedésével
szemben, mely szerint mégiscsak vissza kellene
venni az ösztönkésztetések szigorú kulturális szabá
lyozásából, Bataille az erotikus tapasztalatot mutat
ja fel az ellenállás alakzataként, amely egyben az
ellenállás lehetetlenségét is jelöli.
Azzal, hogy a kereszténység egybemosta a
gyönyört és a bűnt, megteremtette a bűn elkövetésé
nek tudatával járó élvezet lehetőségét – az erotikát.

Ezt a paradoxont reprezentálja az isten nevének
kimondására vonatkozó tiltás: a legnagyobb gyönyör
(és a legsúlyosabb bűn) isten tiltott nevének kimon
dása, hiszen ez megsérti azokat a határokat, amelyek
istenként való létét szavatolják. Következésképpen a
kimondásban megszűnne isteninek lenni – ezért vált
volna ennek a kimondásával önmagához méltatlan
ná a misztika. Vagy ahogy az erotika negatív teoló
giáját író Bataille fogalmaz: ,,[n]em csatolhatjuk a
nyelvhez büntetlenül azt a szót, amely minden szót
meghalad, az Isten szót; mihelyt megtesszük, ez az
önmagát meghaladó szó szédítően lerombolja önnön
határait.” (82) Ezt viszi színre az erotika bataille-i
értelmezése.

4. Orgia és erotika

Ezek után talán meglepő az a különbség, amely az
orgiasztikus és az erotikus tapasztalat között mutat
kozik: ,,[a]z orgiában az erotika ősi vonása mutatko
zik meg. Az orgiasztikus erotika lényegénél fogva
veszélyes túlság” (141). Az orgia a szervezett megsze
gés formáiban a szakrális erotika funkcióját töltötte
be, mielőtt a kereszténység felszámolta volna ezeket
a gyakorlatokat. Ha a szöveg az erotikus tapasztalat
visszatérő metaforáiként olyanokat jelöl meg, mint
a túlzás, a megszegés, a kicsapongás, a kiáradás,
akkor minek a jelölője a „veszélyes túlság”? Mi az,
ami az orgiasztikus erotikát veszélyessé teszi, miben
és kire nézve áll fenn ez a veszély?
A szövegrész tanulsága szerint az orgia „az
egymásban elvesző emberi lények zűrzavara, az
embereké, akik elveszejtik önmagukat”, és egy
olyan „hatalmas nekiszabadulást” élnek meg, ahol
„megszűntek a különbségek” (142). A szakrális erotiká
nak ebben a változatában a folytonosság tapasztalata
(a korlátlan kiáradás) elmossa a nem folytonos lények
közötti különbségeket, amelyek Bataille számára az
erotikus tapasztalat minőségi vonatkozásait hatá
rozzák meg. Az orgiával kapcsolatos fenntartásai
egészen odáig terjednek, hogy kijelenti: „az orgia
szükségszerűen kiábrándító. Lényegét tekintve az
egyéni jelleg teljes tagadása” (162). Hogyan érthető
mindez, ha elfogadjuk azt a hipotézisét, hogy „az ero
tika végső értelme az egyesülés, a korlátok megszün
tetése” (162)? Miért az orgiától való idegenkedése,
hiszen a fentiek alapján az tökéletesen beleillik ebbe
az erotikakoncepcióba? Ennek a megértésére kínál
alternatívákat az erotikus tárgy paradoxona, amel
lyel a bataille-i nyelv újból önnön határaira kerül.
Az erotikus tárgy paradoxona olyan alakzatot
képez a szövegben, amely retorikusan reprezentálja
azt, ahogyan ez a tapasztalat kijelöli saját nyelvének
határait. Ez az alakzat egy időben fenntartja az ero
tika egyesülésre törő jellegét, és kiemeli a vágy tár
gyának egyediségét. Bataille azt állítja, hogy noha
az erotika végső értelme a folytonosság megtapasz
talása, az egyedi lények közötti megszakítottság
pillanatnyi felszámolása, azaz az általános hegeli
kategóriájának bevezetése, ez elsőként a vágy tár
gyának megjelenésében nyilvánul meg. Az orgiában
éppen ez az egyediségét felmutató tárgy az, ami
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elvész a szexuális szenvedély korlátlan kiáradásában,
és azzal, hogy az áthágást totálissá teszi, felszámolja
a különbségeket, olyan „túlzássá” válik, amely az ero
tikus tapasztalat lényegét teszi semmissé. Az erotika
az áthágásnak az a tapasztalata, amelyben a nem foly
tonos létük korlátai közé zárt egyének szembesülnek
„önmaguk félelmes meghaladásának” kényszerével,
és ezzel egy időben tudatában vannak ennek lehetet
lenségének. Ezt a „negatív tapasztalatot” teszi nyel
vivé az erotikus tárgy paradoxona, amely Bataille
szerint „az összes többi tárgy korlátainak tagadását
jelentő tárgy” (163). Az erotikus tárgy a Foucault által
nem-pozitív affirmációnak nevezett beszédaktust az
élvezet tapasztalatában „materiálisan” reprezentál
ja, amennyiben a nem folytonos lények szükségszerű
megszakítottságának felfüggesztését saját, egyedi
tárgyiassága által mutatja meg.
Ennek az absztrakciónak a testivé tételeként
értem a meztelenség alakzatát Bataille-nál. Az
önmagát lemeztelenítő szerető figurája „ellentétes a
zártsággal, vagyis a lét megszakítottságával”, ami a
másiktól való végletes elválasztottságra utal. „Ez a
kapcsolatteremtés szakasza, a lehetséges folytonos
ság keresése az én határain túl” (20). De az önmagát
lemeztelenítő szerető tárgyként való felkínálkozása
az egyesülésre „a tárgy tagadását jelképezi, mégis
tárgy” (164). Hogyan értelmezhető ez az erotikus
eltárgyiasulás egy olyan filozófiai gondolkodás kere
tei között, amelynek alapmeggyőződése, hogy „a
másik (...) mindenekelőtt az élet gyönyörűséges kife
jezése”? (83)

Egy magát radikális feministának valló olvasat
berzenkedve emelné fel a szavát a nők bataille-i
eltárgyiasítása felett érzett rosszallásában. A vágy
tárgya: a prostitúció című fejezetben ugyanis ilyen
mondatok olvashatók: a nők „mint tárgyak kínál
koznak fel a férfiak agresszív vágyának” (164); „egy
vonzó nő a férfivágyak célpontja (...) a kérdés csak az,
hogy milyen áron és milyen feltételek mellett enged.
De ha a feltételeknek eleget tesznek, mindig odaad
ja magát, akár egy tárgyat” (164). Egy effajta femi
nista tiltakozás maga is paradoxonná válna azáltal,
hogy nem ismeri fel a bataille-i irónia hatásaként
azt, ahogyan a szöveg a tárgy szót átértékeli, és
az egyediség általános kategóriájának hegeliánus
jelölőjeként vezeti be. Az erotikus tárgy paradoxona
azt leplezi le, hogy a Bataille-féle „eltárgyiasítás”
elválaszthatatlanul egybefonódik a másikhoz való
erotikus viszonyulás alapfeltételét képező egyediség
(f)elismerésével. Ezek alapján az erotika a másik
különbözőségének, az éntől való eltávolítottságának
belátásával indul, és ezt próbálja meghaladni azzal,
hogy makacsul az egyesülés vágya vezeti. Ez a vágy
azonban – miként arra az erotikus tárgy paradoxoná
nak jelen értelmezése utalni próbált – minduntalan
a tökéletes egyesülés (a folytonosság, az eltárgyiasításban birtokolt másik stb.) elhalasztódásával
kell, hogy szembesüljön. És az, ami ezt (így) tudja,
az az irónia. Az irónia mindent elfedez, mindent hisz,
mindent remél, mindent eltűr. A nem-pozitív affirmáció. Az élet igenlése a halálban. A nyelv, amint
meghal(ad)ódik.
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Vincze Hanna Orsolya
A szubjektum mint stratéga
Szubjektum és szubjektiváció A szexualitás történetében

Foucault az általa elemzett hatalmi stratégiákat
gyakran nevezi ironikusnak: például azt hitetik
el az emberrel, hogy az ő felszabadításukról van
szó, amikor tulajdonképpen az elnyomás elleni láza
dás maga a hatalom legfőbb uralmi stratégiája. Ez
A szexualitás története I. kötetének1 alaptézise. A
második kötet bevezetőjében már a maga eddigi
munkásságát nevezi ironikusnak, amelyben azt
gondolta, hogy a töredékek sorjázásából, a
beszédképződmények problémafelvetéseinek és gya
korlatainak tanulmányozásával kinyomozhatja az
igazság történetét, kihagyva a vizsgálódásból a visel
kedésnormákat, az eszméket vagy a társadalmakat.
A szerző halálának apostoláról barátja és egyik
legfontosabb kommentátora, Paul Veyne azt mondja,
hogy személyes eleganciája a görög-római kultúra
eleganciájából merített, és A szexualitás történeté
nek utolsó két kötete2 ennek a(z egyáltalán nem
érdek nélkül való) személyes vonzódásnak a termé
ke.3 Foucault tanulmányozásához állítólag az élet
rajzok ismerete elengedhetetlen.
Végrendeletében betiltott minden posztumusz
publikációt, A szexualitás történetének kéziratban
maradt negyedik kötetére mégis Deleuze is, Rabinow is hivatkozik4 a második és harmadik kötet,
illetve a kései Foucault értelmezésekor. A foucaultlógia egyik legizgalmasabb témája ugyanis manap
ság annak valamilyen rekonstrukciója, hogy hogyan
haladt volna tovább az ember halálának kinyilatkoz
tatása után a dolgok rendjén mégiscsak változtatni

képes szubjektum elgondolásának irányába. Még az
is előfordulhat, kockáztatja meg Rabinow, hogy Foucault-t utólag a huszadik század egyik legjelentősebb
morálfilozófusaként fogják számon tartani.5
Ha a diskurzus működése eleve ironikus, mind
ezekben talán nincs is semmi meglepő.
A diskurzus működése Foucault egyik kulcsprob
lémája: a diskurzus áramoltatja mindazt a tudást,
amely a szubjektum számára hozzáférhető, és általa
fejti ki a hatalom működését az egyénen, meg
szabva a szubjektivitás lehetséges formáit. Mivel a
szubjektum nem előzi meg ezeket az erőket, ame
lyek rajta hatnak – hisz azok hozzák őt létre – az
elnyomás alóli felszabadítás retorikája sem lehet
több, mint hatalmi stratégia, amely valamilyenként
akarja létrehozni a szubjektumot. A liberális-huma
nista emberfelfogásnak (miszerint létezne valami
lyen szubsztancia, amely lényegileg az ember sajátja,
és amely megelőzi a társadalmat) ezt a kritikáját

1 Michel Foucault: A szexualitás története. A tudás akarása.

(Ford. Ádám Péter) Atlantisz, Bp., 1996. (A továbbiakban TA)
2 A szexualitás története. A gyönyörök gyakorlása. (Ford. Albert
Sándor, Szántó István, Somlyó Bálint) Atlantisz, Bp., 1999. (A
továbbiakban GyGy), illetve A szexualitás története. Törődés

önmagunkkal. (Ford. Sujtó László) Atlantisz, Bp., 2001. (A továb

biakban TÖ)
3 Paul Veyne: The Final Foucault and His Ethics. (Transl. by Cath-

erine Porter and Arnold I. Davidson) Critical Inquiry 20 (Autumn
1993), 1–9.
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4 L. Gilles Deleuze: Foucault. (Transl. by Seán Hand) University
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of Minnesota Press, Minneapolis – London, 1988.106., illetve Paul
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következetesen végigvivő Foucault azt fejtegetik sze
xualitás történetének első kötetében, hogy maga a
szexualitás is történelmileg esetleges terméke a hata
lomnak, diszkurzív képződmény. A hatalom nem
elnyomja, hanem előállítja a szexualizált testet, mert
a XVIII. század óta a kapitalizmusnak és a nemzetál
lamnak egészséges és engedelmes testekre van szük
sége fennmaradásához. A szexuális felszabadítás
retorikájával tulajdonképpen a hatalom bujtogatja
beszédre az egyént:6 minél több beszéd folyik arról,
hogy mi van elnyomva, annál erősebben konstituálódik valamilyenként énünknek ez az állítólag
elnyomott része. „A szexualitás nem egyéb, mint
a diskurzusok 'ökonómiája’, vagyis belső technoló
giájuk, működésük szükségessége, az általuk alkal
mazott taktikák, azok a hatalmi effektusok, amelyek
fenntartják őket...”7, és nem valami természettől
adott dolog, amit a hatalom kordában akarna tarta
ni, vagy valami homályos terület, amit a tudás fel
akarna deríteni.8 Test és lélek kettőssége nem tart
ható fenn, mindkettő diszkurzív képződmény. Ez
a szöveg primátusa mellett érvelő posztstruktura
lista irodalomelméletek Foucault-recepciójának is
egyik központi eleme: nem az én beszéli a nyelvet,
hanem a nyelv hozza létre a beszélőt: az én szemé
lyes névmás.9
Az érveléssel szemben két nyilvánvaló ellen
vetés is tehető: ha a szubjektumot diszkurzív
képződmények határozzák meg, akkor hogyan képes
mégis megváltoztatni ezeket a képződményeket, és
ha nem képes, akkor hogyan magyarázhatjuk ezek
változásait? Ha minden igazságigénnyel fellépő dis
kurzus csak a hatalom akarása, akkor mi az alapja a
beszélő választásának?
Foucault az ember halálával végződő A szavak
és a dolgok megjelenése után őt ért kritikákra vála
szolva írta meg többek között a Mi a szerző című
tanulmányát,10 amiben szigorúan és következete
sen továbbgondolja e könyv következményeit: noha
egyes szerzők tevékenysége módosította a diskur
zusok elrendeződését, ez azok természetét lényegé
ben nem változtatta meg; és noha a szubjektivitás
nem írható le teljesen, „a hatalom szempontjából
az individualitás végső finomságai indifferensek, sőt
az ilyen finomságok felderítésére irányuló törekvés
(legyen az az olvasóé vagy az íróé) maga is a hatalom

által gerjesztett magatartás.”11 Azaz: a változás is, a
választás is a hatalom függvénye. A szerzővel mint
a jelentések birtokosával leszámoló irodalomtudo
mánynak persze ez a nézet igen jól jön, de adódik
azért egy következő kérdés is: ha a szerző halála a
szubjektum halálából következik, és nem a szerző,
hanem a nyelv beszél, mégis ki olvas?12
„Vannak olyan pillanatok az életben, amikor –
hogy folytatni tudjuk a gondolkodást – fel kell ten
nünk ezt a kérdést: vajon képesek vagyunk-e más
ként gondolkodni és másként látni, mint ahogy eddig
gondolkodtunk és láttunk.” – írja Foucault A szexu
alitás története második kötetének bevezetőjében. A
szexualitás tapasztalatát tanulmányozó terv módo
sulásait indokolja itt Foucault, azt, hogy az eddigi, a
törésekre és megszakítottságokra alapozó archeoló
gia és genealógia módszerét13 hogyan egészíti ki a til
tások állandóságát felmutató etikatörténet,14 illetve
hogy a hatalom és tudás kettőséhez hogyan adódik
hozzá a gondolkodás, amelyet ugyan meghatároznak
az előbbiek, mégis megakadályozhatja, hogy maguk
ba záruljanak.15
A második és harmadik kötet tárgya a helle
nisztikus görög, illetve római világ szexualitásta
pasztalata: eddig vezethető vissza az a folyamat,
amelynek során az ember vágyódó, folyamatos önhermeneutikára, vallomástételre, önmaga igazságának
kimondására késztetett alany gondolja el önmagát.
Az erről való gondolkodás munkáját Foucault a görög
filozófia fogalmaival írja le, és a két kötet olvasásá
nak gyönyörét a recepcióban nem elsősorban
görög-római szexualitásra vonatkozó következteté
sek, hanem, ahogyan az a Foucault-olvasásban lenni
szokott, a kérdezés, a problematizálás módja és
ennek a gondolkodás lehetőségeire vonatkozó követ
kezményei adják.
„Mi más a mai filozófia – akarom mondani, filozó
fiai tevékenység –, ha nem magának a gondolkodás
nak a kritikai munkája, s ha nem arra tör, hogy – a
már ismert törvényesítése helyett – kijelölje, hogyan
és honnantól lehetséges a másként gondolkodás?
...[a gondolkodásnak] jogában áll kinyomozni, mi

11 Csontos Szabolcs: Foucault szubjektumfelfogása. Helikon
1995/1–2,131.

12 A kérdést felvető Kiss Attila Atilla válasza (i. m. 6.): „az iroda

6 A beszédre hajtogatás a TA második, A represszió hipotézise

lom minimális létfeltételeként talán továbbra is meghagyhatjuk az

címet viselő fejezetének első része, l. TA 19–38.

olvasás gyakorlatát.”; „A feldarabolódás azonban nem jelenti azt,

7 I. m. 73.

hogy az elmélet likvidálná a szubjektumot. Egyfajta heterogenitás

8 Vö. James Miller: Michel Foucault szenvedélyei. (Részlet) (Ford.

ról, likviditásról van inkább szó, és ezen a folyékony ágensen éppen

Ádám Péter) Vulgo 2000/3–4–5,405.

akkor csúszik el az irodalomtudománynak nevezett diskurzus, ha

9 Ez eredetileg Emile Benveniste általános nyelvészeti tézise,

vizsgálódásának tárgyát továbbra is a humanizmus önmagának

miszerint a beszélő a nyelvileg adott személyes névmás által

jelenlevő olvasó szubjektumához képest igyekszik meghatározni.”

különíti el önmagát a világtól. A szubjektumelméletek Foucault-ra,

(i. m. 13.)

valamint Althusserre, Kristevára és Lacanra hivatkozva ezt abba

13 Ezeknek a fogalmaknak a magyarázata meghaladja jelen dol

az irányba viszik tovább, hogy a beszélő nem birtokolja a nyelvet,

gozat kereteit; a kérdésről magyarul l. pl. Klaniczay Gábor: Fou

így nem ő hozza létre a nyelvben önmagát, hanem maga a nyelv. L.

cault és a történetírás. Lettre beszélgetés. Magyar Lettre Interna-

Kiss Attila Atilla: Ki olvas? Helikon 1995/1–2,5–13.

tionale 30,13–16.

10 (Ford. Angyalosi Gergely) In: Michel Foucault: Nyelv a vég

14 Vö. Michael Schwartz: Repetition and Ethics in Late Foucault.

telenhez. (Szerk. Sutyák Tibor) Latin Betűk, Debrecen, 1999.

Telos Fall 1999,118.

119–146.

15 Vö. Deleuze, i. m. 96.

[Erdélyi Magyar Adatbank]

változott meg saját gondolkodásán belül egy számá
ra idegen tudásról szerzett tapasztalat hatására. A
»próba« – amin az igazság játékában önmagunkat
megváltoztató próbatételt kell értenünk, nem pedig
a másik szimpla elfogadását csak azért, hogy legyen
kivel kommunikálnunk – a filozófia lelke, feltéve ha
a filozófia az maradt, ami valaha volt: »aszkézis«,
önmagunk gyakorlása a gondolkodásban.”16
A (szexuális) erkölcsök történetét írni tehát
filozófiai gyakorlat, a szó antikvitásbeli értelmében,
amikor a filozófiának gyakorlati szerepe volt az önfor
málásban, ilyen értelemben aszkézis.17
A görög filozófia gyakorlatként, életművészetként
való értelmezése nem Foucault könyvének újdonsá
ga. Előtte Pierre Hadot magyarázta az antik filozófia
rövid, tömör rendszerességét azzal, hogy az életnek
alárendelt elmélet célja a didaxis, a bölcsesség eléré
se. Hadot szerint a filozófia mint gyakorlat célja az
antikvitásban a figyelem irányítása, a sztoicizmusban a szándékok tisztaságára, az epikureizmusban
pedig a gyönyörre, „amely végső soron a létezésnek
való örvendezés.”18 Csakhogy nála, mint azt az epikureusok gyönyörfogalmának fentebbi definíciója is
mutatja, a filozófia spirituális gyakorlat, spirituális
értelemben életművészet. Foucault az elmélet-gya
korlat kettősségen túl a testi-spirituális kettősséget
is megkérdőjelezi; értelmezésében a görög filozófia
mint életművészet tárgyának részét képezi a test
is; a „jó élet”, amely a bölcsesség célja, testi is. A
„jó” élet a mértékletes létezés, amelyre az ember az
önmaga fölötti uralom kialakításával tehet szert. Az
aphrodiszia – „a szerelem dolgai”, ami nem azonos
a mi szexualitásfogalmunkkal, mert nem választja
el a vágyat, az aktust és a gyönyört –19 azért tesz
szert kitüntetett fontosságra gondolkodásában, mert
olyan energeiával rendelkezik, amely hajlamos a
túlzásra.20
A hellenisztikus görög és a Kr. utáni első két
évszázad római gondolkodását meghatározó „törődj
önmagaddal” parancsa tehát nem azonos az „ismerd
meg önmagad” felszólításával. Nem az igazságra,
hanem a viselkedésre irányul. Az igazság kérdésé
nek előtérbe kerülését Foucault a szókratészi-platóni
erotikában lokalizálja. Az igazságigény megjelené
se a szerelemről szóló diskurzusban, ami aztán a
vágy hermeneutikájaként végigkíséri a nyugati gon

16 GyGy 13.

17 Vö: „A sztoikus tradícióban az aszkézis nem az önmagunkról
való lemondást, hanem ellenkezőleg, önmagunk fokozatos megis

merését, birtokbavételét és uralását jelenti. (...) Az aszkézis olyan

gyakorlatok összessége, melyek segítségével az egyén elsajátíthat

ja, asszimilálhatja és tevékeny cselekvési princípiummá alakíthatja
az igazságot. Az alétheia éthosszá lesz.” (Foucault: Az önmagaság

technikái. [Ford. Kicsák Lóránt] In uő: Nyelv a végtelenhez. 359.)

dolkodást, a fiúszerelem paradox struktúrájának
következménye. Mivel ebben a kultúrában a sze
relmi viszonyt az uralkodás és behatolás modellje
szerint gondolják el, izomorfizmust tételezve a sze
xuális kapcsolat és a fölé- és alárendeltségeken
alapuló társadalmi viszonyok közt, ahol a passzív,
alávetett pólus szabad férfi számára elfogadhatatlan,
a fiú helyzete igen problematikus. Ez magyarázza
egyébként a fokozott figyelmet is, ami a fiúszere
lemre irányul. A szókratészi-platóni erotika ezt úgy
oldja meg, hogy megfordítja a szerepeket: a szerelem
tárgya nem a fiú szépsége, hanem a mester bölcses
sége, és a szerelem annyiban elfogadható, amenynyiben kapcsolatban áll az igazsággal. A szerelmi
viszony alapkérdésévé így az igazsághoz való viszony
válik, és így jelenik meg a szerelem deontológiájáról,
az udvarlás művészetéről való gondolkodás mellett
a szerelem mibenlétére, ontológiájára vonatkozó
kérdés: „a khrészisz aphrodisziónról való gondolko
dás kérdésfeltevése ama gyönyörre és dinamikára
vonatkozott, amelynek helyes gyakorlását és mér
tékét az önuralom biztosította; a szerelemről szóló
platóni gondolkodás esetében a kérdés a vágyra és
annak valódi, létében felismert tárgyára, tudniillik
az igazságra vonatkozik.”21 A szerelem annyiban
jó, amennyiben a szép test látszatain keresztül az
igazsággal van kapcsolatban.
A platóni kalokagathia, a szép, a jó és az igaz
egysége azonban nem azonos azzal a móddal,
ahogyan Foucault a filozófia, etika és esztétika
összefonódását meghatározza a görögök önmaguk
kal való törődésében, önmaguk létrehozása technoló
giájában. Az általa elemzett görög szubjektivációs
technikában a filozófiának a viselkedésre, azaz egy
éthosz létrehozására, és nem a metafizikus igaz
ságra való irányultságában – amit máshol az alét
heia éthosszá válásaként írt le –,22 fonódik össze az
erkölcsi gondolkodással. Ebben az erkölcsi gondol
kodásban a hangsúly szintén nem az egyéntől függet
len értékekre és törvényekre, hanem az egyénnek az
ezekhez való viszonyára esik, illetve arra a módra,
ahogy a szabályhoz való viszonyban önmagát megal
kotja:
„Ha egy cselekedetet »erkölcsösnek« nevezünk,
az nem korlátozódhat egyetlen tettre, vagy olyan
tettek sorára, melyek valamely szabályt, törvényt
vagy értéket követnek. Persze minden erkölcsös csele
kedet kapcsolatban áll a valósággal, s azzal a kódexs
zel, amelyre hivatkozik; de implikál egy bizonyos, az
énhez való viszonyt is, amely nem egyszerűen öntu
dat, »hanem« az én »erkölcsi szubjektumként« való
megalkotása.”23
Foucault a görög és a mi társadalmunk kü
lönbségét nem a tiltások megváltozásában látja –
ezek viszonylag állandóak maradtak a hellenizmus
tól a kereszténységen át máig –, hanem abban, hogy
míg a hellenizmus szubjektivációs formái az etikára,

18 Pierre Hadot: A filozófia mint életforma. (Ford. Endreffy
Zoltán) Műhely 2001/5,5–11.
19 Vö. GyGy 37–38.
20 I. m. 55.

22 L. a 17. jegyzetet.

21 I. m. 245.

23 GyGy 32.
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a mi társadalmunkban ezek a morálra alapoznak.
A különbséget úgy definiálja, hogy míg az utóbbi
értékek és szabályok kódexe, az előbbi a kódexhez
való viszony, a szubjektum pedig ebben – a kódex
szel és önmagával szemben kialakított – viszonyban
jön létre, a görögöknél legalábbis24 – és leszámítva
ismét Platón Államát illetve a Törvényeket. A görög
etika kód és szubjektiváció metszéspontja,25 ahol a
szubjektum létrejöttében az egyén önmagán végzett
kreatív munkája legalább olyan hangsúlyos, mint
a morális törvény. A görögök etikára irányultsága
a hellenisztikus Rómában adta át helyét a morális
törvényre irányultságnak; a római erkölcsi gondol
kodás szigorodása nem a tiltások szigorodását jelen
ti, hanem a figyelem áthelyeződését a viszonyról
a kódra, és így a szubjektivizálódás formájának
átalakulását az egyénnek önmagával való kreatív
viszonyáról a kódexnek való alárendelődésre, a szubjektivizáció jogi formájára. Ez a harmadik kötet alap
témája.
A Gyönyörök gyakorlása, illetve a Törődés önma
gunkkal fontossága abban rejlik, hogy historizálja
azt az azonossági viszonyt, amit korábban, a jelen
diagnózisaként, a szubjektiváció és az alávetettség
között felállított. A szubjektum nem természetéből
fakadóan csak a hatalom diszkurzív játékának ter
méke: elgondolható olyan szubjektivációs forma is,
amelyben szerepet kap az egyén önmagához való
viszonya, amely noha nem független a hatalomtól és
a törvénytől, nem is teljesen azok függvénye.
A belső mint a külső egy működése: Foucault-t
mindvégig az a téma kísérti, hogy a belső nem több,
mint a külső betűrődése, mintha a hajó a tenger
betűrődése lenne, mondja Deleuze,26 aki szintén
a jelen diagnózisaként, illetve a jelen problémáira
való megoldás kereséseként olvassa A szexualitás
történetét. Szerinte a görögökben megtalált nagy

24 „Ha igaz is, hogy minden tágabb értelemben vett »erkölcs«

magában foglalja a magatartási kódex és a szubjektivizálás for
máinak két említett aspektusát: és ha igaz is, hogy ezek sohasem

választhatók el teljesen egymástól, miközben olykor viszonylag

újdonság, hogy náluk az önmagunk kormányzását
lehetővé tevő gyakorlatok leválnak a külső erők
viszonyaként értett hatalomról és az erények kódexét
jelentő tudásról. Az önmagához való viszony füg
getlen státusra tesz szert, belső szabályozás kér
désévé válik. A külső (hatalmi és tudás-) viszonyok
megkettőződése, visszahajlása ez, amelyből megszü
lethet az én. A görögök megkettőzték a külsőt, vissza
hajlították a hatalmat egy sor mindennapi gyakorlat
segítségével. Az eredmény az erőnek önmagához
való viszonya, az önmagára való hatás képessége, az
én énre való hatásának képessége. Foucault alapgon
dolata a szubjektivitás egy olyan dimenziója, amely
noha a hatalomból és a tudásból származik, nem
(csak) azoktól függ.27
Deleuze a Rómában lezajlott változást a „szubjektivációról” a „szubjekcióra” való átmenetként írja le,
és ezzel beleír a szubjektum fogalmába egy olyan
különbséget, amely, úgy tűnik, nem volt jelen korábbi
szubjektumfogalmában:28 a hatalomnak való passzív
alávetettség és a szubjektiváció mint aktív gyakorlat
különbségét.29
Nem világos, hogy szükségszerű kapcsolat van-e
a szexualitás és az önmagasághoz való viszony között,
annyira, hogy az önmagaság technikái elemzésének
meg kell újítania a szexualitás történetének projek
tumát. Talán ahogyan a modern biohatalom is a
testbe íródik bele, az önmagához való viszony önma
gunk fölötti hatalom is. Noha ez utóbbi elsődlegesen
az étkezés gyönyöreinek szabályozására irányul, a
szabad ember (férfi) önmagához való viszonya a
görögöknél három módon is érinti a szexualitást: a
gyönyörök dietetikájában, amikor az ember azért kor
mányozza magát, hogy a testét kormányozni tudja;
a gazdálkodástanban, azért, hogy a feleségét kormá
nyozni tudja; az erotikában, hogy a fiút is megtanítsa
önmagát kormányozni. Itt megkettőződik az önma
gaság technikája, és Deleuze-nél a megkettőződésben
jön létre a foucault-i szubjektum.
Az etika mint a morális kódhoz való viszonyulás
lehetősége a szubjektum szabadságának lehetősége,
az etika történetével való foglalatoskodás pedig a
másként gondolkodás lehetősége.30

autonóm módon fejlődnek – akkor is tudomásul kell vennünk, hogy
bizonyos erkölcsök a hangsúlyt elsősorban a kódexre helyezik:
annak rendszerességére, gazdagságára, s arra a képességére, hogy

26 Deleuze, i. m. 97.

minden lehetséges esetre alkalmazható legyen, s minden maga

27 I. m. Foldings, or the Inside ofThought c. fejezet, különösen

tartási tartományt felöleljen. Az ilyen erkölcsökben a hangsúly

97–103.

elsősorban az autoritás intézményeire kerül, melyek érvényre jut

28 Bár Deleuze szerint „rejtett”, „hangsúlytalan” lehetőségként

tatják a kódexet, keresztülviszik betanítását, és biztosítják tiszte

korábban is jelen volt Foucault-nál (l. i. m. 96.)

letben tartását, szankcionálják megértését; (...) Ugyanakkor elgon-

29 „the subjectivation of the free man is transformed into subjec-

dolhatóak olyan erkölcsök is, amelyeknek erejét és dinamizmusát

tion” (i. m. 103. Kiemelés tőlem – V. H. O.)

a szubjektivizáció és a szubjektum önmagára irányuló formáiban

30 A szexualitás története ezt a tézis nem fejti ki; mégis Foucault

kell keresnünk. (...) A hangsúly ilyenkor az önmagához való viszony

kései interjúiban és tanulmányaiban beszél arról, hogy az önma

formáira kerül, ezek kidolgozásának eljárásaira és technikáira,

gaság technikái mint a morális kódhoz való etikai viszonyulás sza

azokra a megnyilvánulásokra, amelyekben az ember önmagát teszi

badsággyakorlatok (l. pl. On the Genealogy of Ethics: An over-

a megismerés tárgyává, és saját létmódja átformálásának módsze

view of the Work in Progress. Ethics, 253–280., vagy The Ethics

reire.” (GyGy 33–34.)

of the Concern for the Self as a Practice of Freedom. (Ford. P.

25 Vö. Jane Bennett: How is it Then, that We Still Remain Barba-

Aranow és D. McGrawth) i. m. 281–302.) Ezek az interjúk erősítik

rians? Foucault, Schiller and the Aesthetization of Ethics. Politi-

az utolsó két könyvnek, A gyönyörök gyakorlásának és a Törődés

cal Theory November 1996, 654., illetve Mark Bevir: Foucault and

önmagunkkal-nak azt az olvasatát, hogy ezekben Foucault vala

Critique: Deploying Agency Agains Autonomy. Political Theory

miféle morálfilozófia irányába indult el, egy új típusú szubjek

February 1999, 65–85.

tivitás moráljának a lehetőségeit kutatta”. (Angyalosi Gergely:
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„A szexuális viselkedésről mint az erkölcsök
területéről való gondolkodás náluk nem arra szolgált,
hogy interiorizáljon, igazoljon, vagy elvben megala
pozzon mindenkire kötelező, általános érvényű tilal
makat, hanem inkább módot kínált rá, hogy egyfajta
életesztétikát dolgozzanak ki – a hatalomjátékaként
felfogott szabadság végiggondolt művészetét...”31 A
szexualitás, illetve a rá vonatkozó morális kódhoz
való viszonyulás nemcsak intenzív gondolkodás
tárgya, és nemcsak etikai kérdés, hanem egyben
esztétikai is. A törvényhez való viszonyulásnak, illet
ve az önmagával kialakított viszonyban létrejövő
szubjektumnak nem a szubsztanciája, hanem a for
mája, a stílusa számít. Az elemzett gyakorlatoknak
ethopoétikai jellegük van, mert egyszerre alakíta
nak ki egy viszonyt a törvényhez, és adnak formát
a szubjektumnak. A szexuális viselkedés megítélésé
nek alapját és értékét nem az adja, hogy mit tesz,
hanem hogy milyen módon stilizált magatartás nyil
vánul meg benne.32
Itt találkozik egymással filozófia, etika és eszté
tika. És ez a Foucault-kritika egyik fő csapásiránya.
A kései műveket, beleértve A szexualitás történetét,
a szubjektum új lehetőségeinek kutatásaként olvasó
kritika pánesztétizmussal vádolta Foucault-t, azzal,
hogy a szépség és stílus non-racionális, apolitikus
és amorális értékeinek rendeli alá a megismerést
és az erkölcsöt.33 Ez az ellenérv ráció–filozófia–
tudományos gondolkodás, morál, illetve esztétika
szétválasztásából kiindulva viszonyukat csak beke
belezésként tudja elgondolni.34
A görög életművészet azonban, mely mindhárom
dimenzióval rendelkezik, nem egymástól elválasz
tott területekként tételezi ezeket, még ha jelen szöveg

szükségszerűen lineáris struktúrájában egymás
után tárgyalta is őket, így bekebelezésről sincs értel
me beszélni. Az esztétikum modern üressége, tárgy
nélkülisége35 nem áll a görögökre, ahol az önmagaság
stilizáláson alapuló szubjektivációs technikáknak
komoly társadalmi-politikai tétje van, és nemcsak
az önmagasághoz való viszony tükrözi a társadal
mi-politikai viszonyokat, hanem maguk a technika
leírásaiban használt szavak is gyakran hordoznak
egyszerre szexuális és politikai jelentéseket. Ráadá
sul a görögöknél a művész elsősorban mesterember,
a műalkotás pedig elsősorban munka. A gyönyörök
gyakorlása szerint az ember legfőbb műalkotása
önmaga.
Az önmagaság technikája nem valamiféle morális
formalizmus; noha a szubjektum cselekvőképessége
a törvényhez való viszonyulása formájában, illetve
az önmagán végzett munka stílusában van, a morá
lis törvény a viszony egyik pólusa marad. Ami a
szubjektum hatalmában áll, az nem a parancsok
és tiltások megalapozása vagy a hatalom megváltoz
tatása, hanem önnön szubjektivitásának létrehozása.
Ez a szubjektiváció nem írható le a szabadság, illetve
alávetettség terminusaival. Inkább az angolszász tra
díció magyarra nehezen fordítható agency fogalma
áll közel hozzá, amely nem az ember autonómiáját,
hanem cselekvőképességét jelenti. Az önmagaság
technikája mint a szubjektum önmagán végrehaj
tott cselekvése nem vonja ki a szubjektumot a dis
kurzus rendjéből. Az „önmaga” is nyelvi kategória,
névmás, csak nem személyes, hanem visszaható.
Ebben az önmagára való visszahatásban rejlik a
szubjektum legfőbb stratégiája: maga a szubjektivá
ció, azaz önmaga.

A francia kultúrfilozófia Barthes-tól Derridáig. Lettre-beszélgetés.

ve, becomes that which satisfies the mind... Morality is converted

Magyar Lettre Internationale 30, 73.), és hogy a szubjektum

into a matter of stile... of turning oneself into an artifact” (Eagle

lehetőségeinek keresésében Heidegger emlékezet- (l. Deleuze, i. m.

ton: Ideology ofthe Aesthetic. Idézi Bennett, i. m. 656.)

107.), illetve ismétlésfogalma felé fordult (l. Schwartz, i. m. 117.)

35 Vö: „Az a fontos, hogy létrejön a szubjektivitás egy speciális

31 GyGy 253. Kiemelés tőlem – V. H. O.

formája, amelyről minden tárgyra-irányultság nélkül elmondható,

32 L. GyGy 99. A megfelelő magatartásnak számos kritériuma

hogy érzékeny, kreatív, gazdag képzeletű és így tovább. Az adott

van: a résztvevő személyisége, típusa, a partnerek társadalmi stá

társadalmi rend mindebből jelentős politikai haszonra tesz szert.

tusa, a hely, az időpont, az alkalom stb.

Ez ugyanis valójában azt jelenti, hogy a szubjektivitás radikálisan

33 Habermas, Eagleton, Christopher Norris és Alex Callinos ezirá-

politikamentes, márpedig az mindig előnyére válik a fennálló

nyú nézeteinek összefoglalását l. Bennett, i. m.

rendnek.” (Terry Eagleton: Az irodalom szubjektuma. [Ford. Foga-

34 „everything should now become aesthetic. Truth, the cogniti-

rasi György] Helikon 1995/1–2, 56.)

[Erdélyi Magyar Adatbank]

Balázs Imre József
Gomb a gombhoz
Mint csiszolt gomb a gombhoz, úgy ütődöm hozzád,
te koccansz, mintha épp a legjobb formád hoznád,

legjobb formád koccan, megpördülsz jóformán,
s okádsz, mintha szédülnél egy vidám fóka orrán.
Ki hozzád ütődöm, nem vagyok a fókán,
nézem, ahogy koccansz, s hogy megakadsz a torkán.
Félrenyelt mutatvány, koccanó, de pörgő,
pörgő és ütődő, okádó, nem hörgő.

Nem olyan észrevétlen
(töredék)

Szemedbe hulló, dús hajakkal,
Szavakra rátévedt ajakkal,
Petyhüdt mosollyal érkeztél közénk.
Most aztán úgy beléd harapnék,
Hajadban mélyen bennragadnék,
S úgy találnám, hogy itt még valami van.
(versek, Budapest, JAK-Kijárat, 2001)

vatát szerkeszti. Kötetei: Ismét másnap (versek, Marosvásárhely, Mentor,1998), A
nonsalansz esélye (kritikák, Kolozsvár, Komp-Press, 2001), A Dél-Párizs nyárik e rt

•B a lá zs Im re J ó z s e f, 1976, Székelyudvarhely, a BBTE-n végzett magyar-angol

szakon 1998-ban. Jelenleg ugyanott doktorandus. A Korunk irodalmi és kritikaro 

Az „Tóth Mariann” nótájára

Nem olyan észrevétlen,
Nem olyan mély, mint régen,
Nem olyan nem olyan nem olyan nem olyan
Ülni csak benn a hajban

Jó ülni itt, ha baj van
Így lenni el, mint hajban egy valami.

[Erdélyi Magyar Adatbank]

Hazai Attila
Buia Kingdom
színjáték

1. kép
Király papa koronával a fején középen áll, egyik leánya a seggét nyalja, másik
pedig mintha a farkát szopná, mindez viszonylag diszkréten, nem direkt módon
kifejezve, zenére zajlik a színpadon.
A két lány apja kielégül, a korona leesik róla, majd a lányok lassan,
szájukat törölgetve az ablak felé indulnak.
Király papa: Úgy szeretem a leányaimat! Klaudiát és Kunigundát. Annyira,
de annyira! Nehezen válnék meg tőlük. Bennük temérdek örömöm lelem.

Király papa elővesz a zsebéből két szelet csokoládét és átadja a lányainak.
Király papa: Tessék lányok.

Kunigunda: Köszönjük papa.

Klaudia: Köszi papa.
Kunigunda: Mi is szeretünk papa.

Klaudia: De nézd itt az ablakunk előtt...
Kunigunda: Újra felsorakoztak a kérők.

Klaudia: Olyan jól esne egy kis kikapcsolódás.
Kunigunda: Olyan jól esne egy kis elköltözés.
Király papa: Majd adok én nektek kikapcsolódást. Adok én nektek elköltözést!

[Erdélyi Magyar Adatbank]

2. kép
A lányok kihajolnak az ablakon. Integetnek a fiúknak.
Három férfi áll, a kastély előtt az úton.

Kunigunda: Nini eljött Károly herceg!
Károly herceg: / sajátos, mély hangon énekel, zenei kíséret nélkül. /
Ha buja vagy és torkos,
ha duzzad a csiklód, ha feláll a lompos,
ha érzed, hogy nincs szíved,
gyere adj még egy cuppanós puszit,
megbaszlak, mint tigris a nyuszit.

József nádor Károly herceg elé tolakszik.
Klaudia: Itt van József nádor is! /integet neki/

József nádor: /énekel/
Megbaszlak, mint tigris a nyuszit, mint nyuszi a lufit.
Bekaplak, mint gepárd a kecskét, róka a récét,
krokodil a zebrát, fehérmedve a fókát,
bekaplak én esküszöm, bekaplak,
mint marha a füvet.
Kunigunda kiált: Szia Sokadik Lajos!
Klaudia: Szervusz szervusz Lajos. Te hős!
Sokadik Lajos: / Szaval, néha énekel. /
Úgy látom otthon van Klaudia és Kunigunda,
e két jelentékeny bomba nő,
e két csodálatos teremtés,
Az Északi-sarktól délig minden disznónak rájuk fáj foga.
Látom, látom otthon vannak, mert be be be van a kastélyba fűtve.
Látom, látom, hogy a füst kifele go go go gomolyog a kéményen.
Látom, látom, mert i i i integetnek nekem.
Zene beindul. /Acidjellegű./

A három nemes férfi táncolni kezd, erősen vonaglanak.

Károly: Menjünk be a kastélyba.

József és Lajos: Oké meggyőztél, menjünk be.
József: Keféljük meg a csajokat.

Károly: És kérjük meg a kezüket.
Táncolnak.

Lajos: Amennyiben ez lehetséges. De a telefonszámukat azért mindenképpen
kérjük meg. Abból baj nem lehet.

Klaudia és Kunigunda: /majd kiesnek az ablakon örömükben/
Gyertek, gyertek nemes férfiak!
A három férfi beállít, megállnak a szoba közepén. Király papa terpeszben
áll a szoba közepén. Lányok az ablaknál, kicsitfélénken.

Király papa: /fenyegetően/

[Erdélyi Magyar Adatbank]

Majd adok én nektek Gyrost! Adok én nektek Falafelt!
Majd adok én nektek elköltözést, meg kikapcsolódást!

Károly herceg: Édes Klaudia, nagyon tetszel nekem.
József nádor: És szimpatikus is vagy!

Kunigunda: Azt találtuk ki a papámmal, hogy a kérőknek verset kell szavalni,
és így derül ki majd, hogy ki a legjobb és legértelmesebb kérő, és ez
majd minket is befolyásol a választásban.
Király papa: Bizony, bizony, ez így lesz.

Klaudia: Azt találtuk ki a papámmal, hogy a kérőknek találós kérdést kell
megválaszolni, és így derül ki majd, hogy ki a legjobb és legértelmesebb kérő, és ez
majd minket is befolyásol a választásban.
Király papa: Bizony, bizony, ez így lesz. Hát akkor kezdjük máris!

Klaudia: Mi lesz a kezedben, ha megrángatod a ló farkát?
Károly herceg: Lósperma.

Klaudia: Úgy van. És mi lesz a kezedben, ha megrángatod a bivaly farkát?
Károly herceg: Bivalysperma.

Klaudia: Ez az! És mi lesz a kezedben ha megrángatod Király papa farkát?

Károly herceg: Királysperma. Plusz egy szelet csoki!

Klaudia: /Károly nyakába ugrik/
Úgy van, úgy van! Nyertél, hihi.
Király papa: Nahát, ez arcátlanság! Ilyet kérdezni!
Bujaföldön ostoba pletykák keringenek rólam.
Majd adok én nektek Gyrost!
Adok én nektek Falafelt!

Kunigunda: Kedves József nádor, üdvözlöm köreinkben.
Kérem szavaljon el nekünk egy Csokonai Vitéz Mihály verset.

József: Hm?
Kunigunda: Bármelyiket.
József nádor: És mikor romantikázunk?

Kunigunda: /suttog /
Utána te beteg agyú.

József nádor: /zavarban van/
A tyúkanyó felszáll a ládára, kiutasítják a szobából, emiatt
szaladgálni kezd a verandán... Le és föl, fel és alá, a Morzsa kutya
pedig majdnem bekapja a tyúkanyót, azután pedig vadul ugatni kezd, ezt
természetesen csak úgy, körülbelülre mondom.
Király papa: Majd adok én neked Falafelt!
Ez nem is Csokonai! Még csak ez kell nekünk, egy ilyen képzetlen trónörökös.

József nádor: Inkább hadd mondjam el a saját szavaimmal a mondandómat.
Kunigunda: Rendben. Hallgatjuk.

[Erdélyi Magyar Adatbank]

József nádor: Rém érdekes a tangó, tele van szenvedéllyel. És én lángolok.
Kunigunda és Klaudia iránt.
Figyeljenek ide, én majd bebizonyítom, hogy szép az élet.
Király papa: Na tessék, bizonyítsd!

József nádor: Először is, az ember ugye megfogan.
Na most ez ugye jó.
Ezzel legalább két másik embernek is örömet szerez. Mármint a fogantatásával.
Király papa: Neked mindig a szexen jár az eszed. A szex körül forog a világod.
Pedig nem is tudsz kefélni.
József nádor: De tudok.
József nádor odaugrik Király papához. Keringőzni kezdenek.

Kunigunda: Egymásra talált e két nagy szellem!
Károly herceg és Klaudia is önfeledten ringatózik egymáson. Eközben Sokadik
Lajos egy könyvet lapozgat igen elmélyültem

Kunigunda:
Kedves Sokadik Lajos király, tudna nekem egy Csokonai verset szavalni?
Lajos király: Igen, igen, hát hogyne tudnék.

Kunigunda: Jaj de jó!
Király papa: /tánc közben/
Majd adok én neked Falafelt!
Olyan Gyrost kapsz, hogy a falafel adja a másikat!

Lajos király: Hm. Egy fiatal házosúlandónak habozása
Írta ugyebár Csokonai Vitéz Mihály.

Szeme nem sír, mégis nedves;
Képe ráncos; foga redves;
Horgas lába tittyen-tottyan;
Sovány fara egyet lottyan.
Mégis, noha hidegvette,
Legényes a szedtevette:
Ó, uram, őrizz meg ettől,
A vasorrú kísértettől!
Vén ugyan, vén a kurvanyja:
De van ezüstje, aranyja,
Amellybe, ha markolhatnék,
Hozzá jobb kedvet mutatnék.

Csak pénzében lennék vice;
Megölelném histórice,
Férje lennék az erszénynek,
E’kén a szegény legénynek!
Mindenki nevet, tetszik a vers a szereplőknek.

Kunigunda: Hát ez csodálatos volt Lajos. Ügyes vagy. Máris a tiéd leszek.

Zene. Kunigunda Sokadik Lajos ölébe ugrik. Mindenki örül, táncol.
Vége –

[Erdélyi Magyar Adatbank]

Milián Orsolya
Az erotika írása,
avagy az írás erotikája
(Nabokov Lolitájáról)

„De mi az erotika? Nem több a puszta szónál.”

(Roland Barthes)

1. A „gyilkos” és a „láttató prózastílus”1
„Főszereplő: Hümmögő Humbert. Idő: júniusi vasár
nap reggel. Színhely: napfényes nappali. Kellékek:
ómódi, keresztcsíkos kerevet, képeslapok, lemezját
szó, mexikói mütyürkék (a néhai Mr. Harold E. Haze
– isten áldja meg a jóembert – Vera Cruz-i nászútján
nemzette kedvesemet, sziesztaidőben, egy kékre pingált szobában, és az emléktárgyak, köztük Dolores,
szanaszét hevertek a lakásban).”2
A fenti sorok abból a botránykeltő regényből
származnak, amely a pedofília tabutémájára épít.
Vladimir Nabokov Lolitáját gyakran illették az
erkölcstelenség, perverzió, illetve a pornográfia vád
jával, mivel cselekménye nem más, mint egy har
minchét éves férfi szenvedélye egy tizenkét éves
lányka iránt, akivel két éven át szexuális kapcsola
tot tart fenn. Miután a lány, Dolores Haze, megszö
kik egy, a narrátornál jóval perverzebb drámaíróval,
az mindent megtesz annak érdekében, hogy felkutas
sa a lányt és csábítóját, végül meggyilkolja riválisát.
A lány férjhez megy egy egyszerű fiatalemberhez,
majd Kanadában tizenkilenc évesen meghal szülés
közben. A narrátort gyilkosság vádjával perbe fogják,
előzetes fogsága alatt írja vallomásait, majd még az
ítélet elhangzása előtt meghal.
Ez a szüzsé. Közhelyszerű kijelentés, hogy az
irodalmi szövegek fikcionálisak, azonban az a tény,
hogy egy virtuóz módon megírt regény képes erköl
csi-társadalmi felháborodást kelteni, azt jelzi, hogy
az irodalom definíciói mögött megbúvó valóság
fikció szembeállítás korántsem problémátlan. A

Lolita, vagy hogy közelebbi példát idézzünk, Brett
Easton Ellis Amerikai pszichója szövegével kap
csolatos vádak többsége abból az olvasói beállítódás
ból következik, amely a történet és a referenciális
vonatkozások mentén épít fel egy világszerű olva
satot. A Lolita erkölcstelennek, pornográfnak való
bélyegzése azt implikálja, hogy a szöveget tényfel
tárónak, külső valóságvonatkozással rendelkezőnek,
az életvilág tükrözőjének tartják, megfeledkezve a
jelszerűség jelenségéről, amely minden, az irodalmi
szövegbe átkerült valóságot valami más formának
a jelévé transzformál. Az irónia, a metafikció és az
intertextualitás mint szövegszervező erők azonban
képesek arra, hogy egy perverz-pornográf történetet
erotikus szöveggé konvertáljanak, és azt a konklú
ziót eredményezzék, hogy a ‘pedofil’, azaz ‘perverz’
narrátor csak szavakban és szavak által elkövetett
vétkekben bűnös.
2. „Monsieur Poe-pó” 3

A regény szövege egy „szerkesztői” előszóval indul,
ami „Lolita, avagy egy megözvegyült fehér ember val
lomásai” címmel jelenti be az utána következendőket.
A vallomásos beszédmód az ‘igazság’ láttatását céloz
za: a narrátor az események ok-okozati sorát igyeks
zik felmutatni a célból, hogy magyarázatot adjon a
gyilkos tett elkövetésére. Bár a törvényszék ember
ölés vádjával fogja perbe a vallomások szerzőjét,
narrátorunk egy jóval súlyosabb bűnkomplexumot
vázol fel tette eredőjeként. A gyilkosság okaként gye
reklányok iránt érzett deviáns szenvedélyét nevezi

•Milián Orsolya, 1977, 1999-ben a kolozsvári BBTE Bölcsész

1 Vladimir Nabokov: Lolita (Ford. Békés Pál) Árkádia, Bp., 1987.

karán magyar-angol szakon diplomázott, 2001-től PhD-hallgató a

9 (A továbbiakban: Lolita.)

Szegedi Egyetemen.

2 Lolita, 61.
3 Lolita, 46.
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meg, a Dolores iránti szerelmi vágy uralhatatlanságával menti magát, történetét ezzel „a szerelem
mint őrültség”-koncepció hagyományába írva be.
Az őrület Roland Barthes szerint a szerelmi
beszéd egyik alakzata, egy nyelvi jelenet, amely az
„őrült vagyok” kijelentésében konkretizálódik. A sze
relem, illetve a szerelmi vágy intenzitása eljuttathat
ja a szubjektumot a ‘megőrülés’ képzetéig, azonban
ez mindig csak látszatőrület, nem tényleges szemé
lyiségtorzulás.4 A Lolita esetében a szerelmi vágy
olyan démoni erő, amit mágikus figurák, „nimfácskák” gerjesztenek, és a hatalmukba kerülő közép
korú férfiban a téboly dominanciáját eredményezik.
A pedofília mint per def. abnormitás vagy, freudi
terminussal élve, a normalitástól való eltévelyedettség, valamint az író-narrátor, a „lihegő vágyú
mániákus”,5 aki kényszeres módon vágya és vágya
tárgyának szövegesítésére tör, az ‘őrült szerelmes’
toposz két alternatív reprezentációs formáját képzik
meg, amelyek a „nimfácska”-metaforában fonódnak
össze.
A barthes-i „metaforikus őrület”6 a deviáns
szexuális gyakorlat és a szerelmes szöveg
kereszteződésében találja meg helyét, egy olyan irodalmiasított őrületben, amelyben a narrátor per
verzitása a szöveget figuráló tényezők (retorikai
alakzatok, szövegelődök) szerteágazó kapcsolat
rendszerének bonyolultsági fokán mérhető. A ‘per
verz’, aki vágyának kizárólagos tárgyaként a kilenc
és tizennégy év közötti serdülő lányokat7 nevezi meg,
a szerelem és a vágy narratíváját mitologikus-irodal
mi környezetbe helyezi: az aktánsok, az üldöző és az
üldözött a szatír–nimfa alakzatpár alakját öltik, az
idősödő literátor és a gyereklány kapcsolata pedig
irodalomtörténeti szerelmespárok (Dante–Beatrice,
Petrarca–Laura, Poe–Virginia8) viszonyát tükrözi. A
vágytárgy „nimfikusként (vagyis démonikusként)”9
és a vágyódó „őrjöngő nimfaűzőként”,10 azaz szatüroszként való inszcenírozása az eltévelyedett szere
lem locusát a perverzió valós teréből Pán és faunjai
erdejébe helyezi; az irodalmi (szöveg)előttesekpedig
amellett, hogy a történet precedens értékű exemplumaiként, legitimáló esetekként idéződnek fel, a

4 Roland Barthes: Beszédtöredékek a szerelemről. Atlantisz, Bp.,
1997.147. (A továbbiakban: BSZ.)

5 Lolita, 7.

6 Barthes, BSZ., 147.
7 A kilenc és tizennégy év között megjelölt korhatár egy irodalmi
korosztályt nevez meg: a Humbert által idézett írófigurák múzsái
nak kora (Beatrice kilenc és Virginia tizennégy éve) jelöli ki azt

az „elvarázsolt szigetet”, azt a teret, ahol a nimfácskák megjelen

hetnek. Vö.: „Szeretném, ha az olvasó a kilencet és a tizennégyet
egy elvarázsolt sziget határmezsgyéiként látná – tükröző partok,

rózsás sziklák

Humbert Humbert–Lolita kettőst a szerelmi beszéd
szöveghagyományának virtuális könyvtárába illesz
tik be. A nyelvi jelenetezés a pedofília bűnös referen
ciáját görög mitologémákra és irodalmi szövegekre
viszi át; a metaforikus áttétel így a perverzió és
a morál kérdését az aktuális szüzsét elfedve egy
kultúrtörténeti-civilizatorikus problémarendszerre
helyezi át. Erkölcstelenként kell-e definiálnunk a
görögöket a nimfákkal erőszakoskodó szatírok vagy
a bacchanáliák mitikus képeiért? Netán a három fen
tebb idézett költőóriás lett volna perverz? Esetleg, a
valós szerelmi tapasztalat alapján, szövegeiket por
nográfnak kellene bélyegeznünk?
A „csaknem”-őrület metaforikus mechanizmusa,
amely az „őrült vagyok” hipotetikus felhangját rója
a szerelmesre nemcsak a Lolita intertextusainak a
szövegbeni funkciójára és működésére rímel, hanem
az irodalom fikcionalitásának kicsinyítő tükreként
is elgondolható. A mitologikus és irodalmi párok
olyan szövegdarabok, amelyek Humbert Humbert
és Lolita alakjának szövegszerűségén túl, azaz azon
túl, hogy ők egy íródó szöveg konstrukciói, az általá
ban vett irodalom ‘mintha’-létmódjára irányítják a
figyelmet. A fiktív jelleg, illetve a fikcionalizáltság
az intertextusok és metafiktív utalások általi bejelen
tése „eljátszott beszéddé”11 (enacted discourse) kon
vertálja a szöveget: a valós világot zárójelbe téve „a
szöveg a benne újraszervezett világ egészét ‘mintha’konstrukcióvá változtatja.”12
A Lolita esetében a „mintha-konstrukció” három
alapmotívumra épül: a gyereklányok „démon
gyermekké”13 való transzformációjára, az irodalmi
‘hivatkozásokra’ és a narrátor-aktáns figurájának
kidolgozására. Ahogyan a pedofília és a vágy szövegesítése a nimfácska metaforában találja meg met
széspontját, úgy a perverzió és a szöveg/alkotás
a narrátor-író figurájában montírozódik eggyé. A
nimfácska-lét felismerésének különleges kritériumai
vannak, amelyeket csak a „beavatottak”14 ismer
hetnek. Szatürosz nem lehet akárki: „Művésznek
és őrültnek, végtelenül búskomor teremtménynek
kell lenned, ágyékodban forró méreg buboréka,
gerincvelődben szüntelenül lobogó, kéjsóvár láng
(ó, milyen sunyítva kell rejtegetni), hogy azonnal
felismerd őt a szavakkal ki nem fejezhető jelekből
– ...őt, a halálos kis démont az egészséges gyerme
kek között; közöttük áll, és fel nem ismerik, és
maga sem ismeri végzetes hatalmát.”15 Az irodalmi
példákkal dolgozó szöveg logikája előírja, hogy a
vallomáskészítő narrátor maga is író legyen: amenynyiben mentő körülményként írófigurák szerelmi
viszonyait idézi fel, magának is egy életvilágon túli
dimenzióba kell átlépnie ahhoz, hogy a „mintha”érzet hitelesen érvényesülhessen. A fikció általi
(ön)felmentés csak akkor válhat lehetségessé, ha a

a szigeten az én nimfácskáim kísértenek, körötte

hatalmas, ködös tenger.” (Lolita, 17.)
8 „Végül is Dante akkor szeretett bele őrülten Beatricéjébe, amikor

11 L. Reiner Warning. Idézi Wolfgang Iser: A fiktív és az imaginá

az kilencéves volt ... És amikor Petrarca őrülten beleszeretett

rius. (Ford. Molnár Gábor Tamás) Osiris, Bp., 2001. 33.

Laurájába, Laura tizenkét éves...” (Lolita, 20.) „Virginia még nem

12 Iser, i. m. 34.

volt egészen 14, amikor Harry Edgar magáévá tette.” (Lolita, 46.)

13 Lolita, 21.

9 Lolita, 17.

14 Lolita, 17.

10 I. h.

15 Lolita, 18.
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narrátor maga is fikcionálódik, ennek eléréséhez
pedig rafinált írói technikákra van szükség: a tulaj
donnév és a folytonos, egy-hangú stílus felülírására. A
narrátor tulajdonneveinek sorozata (Humbert Humbert, H. H., Hum, Humbug, Humberger, Homburg,
Hamburg, Haze) megkérdőjelezi az elbeszélőnek –
a világszerű olvasat által megkövetelt – stabilitását.
Az álnevek ugyan egy bizonyos jelsor (Humbert
Humbert) variációinak tekinthetők, azonban a jelek
permutációja és az ezáltal létrejött jelölők új szeman
tikai hozadékkal gazdagítják a név jelentéstartalmát.
Ugyanakkor maga az alapjelsor is egy jelölőnek a
megkettőzése: az álnévsorozat eredeteként megjelölt
szintén álnév maga is egy név ismétlése révén kelet
kezik: a jelölősor kiindulási pontjaként így a ‘hum
bert’ jelsor rajzolódik ki. Mivel a Humbert Humbert
eleve pszeudonímaként jegyződik, mely pusztán egy
lehetséges változat a narrátor jelölésére szánt név
sorozatból („jegyzeteim között szerepel Otto Otto,
Mesmer Mesmer és Lamber Lamber”16), és a többi
név a sorozat egy darabjának a sorozata, a tulajdon
név egyediesítő jelölőereje felfüggesztődik: funkció
ja nem a szubjektum szingularitása megnevezésében,
hanem imaginaritásának és a felhasznált verzió
szelekciója tetszőlegességének bejelentésében van.
A megbízható elbeszélő figurájának felülíródását a
‘szerkesztő’ által memoárként kategorizált szöveg
műfaji kilengései és a ‘vallomásírói hang’ multiplikálódása tükrözik: amennyire fiktívként jelölődik
ki a narrátor identitása, épp annyira vált át a val
lomás textusa az önéletrajzra, naplóra, útleírásra,
illetve útirajzra, versre, majd detektívtörténetre, és
ezzel párhuzamosan hagyja el az elbeszélői hang az
‘őszinte bűnbánat’, a vallomásosság beszédmódját,
és vált át az ironikus történetmondás és a szerelmi
szöveg poétikájára.
Mint fentebb említettük, a nabokovi „minthakonstrukció” megteremtésének egyik módozata a
démonikus nimfácska metaforájának kiépítése, ami
tulajdonképpen egyetlenegy név létrehozását céloz
za: a regény Dolores Haze figurájának szövegesítésére épül, amely ez esetben a tulajdonnév Lolitába való
fordítását jelenti. Míg a narrátor álnévsorozatából
konstruálódó névtér a hiány metaforájaként és az
elbeszélő hiányként való elhelyezéseként tételeződik,
addig a ‘lolita’ jelsor éppen a létrehozásra irányul:
a tulajdonnév nevesíteni, definiálni akar. A megne
vezés deiktikus ereje egyaránt célozza a vágy tár
gyának és a tárgy köré szerveződött szövegnek a
definícióját; ‘lolita’ ebből a szempontból nemcsak
a tökéletes nimfácskát leíró szignum, hanem a
regény és az írás/olvasás mise en abyme-ja is: amenynyire a narrátor Lolita mint nemi tárgy és Lolita
mint szöveg létrehozására tör, éppannyira igyekszik
az olvasó ezeknek a jelentéslehetőségeknek utána
eredni, de mindkettő csak ‘lolita’ polimorf jellegé
nek felfed(ez)éséhez képes eljutni. A narrátor számá
ra Lolita a vágy elérhetetlen és rögzíthetetlen végső
entitása, az olvasó számára pedig az olvasatok per
verz burjánzásának jelölője.

A ‘lolita’ egy metafora, egy pszeudonímia, egy alak
zat a szöveg alakzatrendszerében, ami a narrátori
névválasztáshoz hasonlóan a Dolores–Lo–Lola–Dolly–Lolita sorozat esetlegességében és végteleníthető
jelentéshálózatában hordozza a jelölő-jelölt kap
csolat perverzióját. Az álnév a priori olyan fiktív
konstrukció, aminek ugyan létezik egy feltételezett
referenciája, de lényegét nem jelöletéből, hanem
a rá való utalásból nyeri. Az álnév tropikus ereje
álságából és nem a név felfedéséből fakad: az álnév
mindig figura, egy figura figurája, egy háttérben
meghúzódó tárgynak az árnyéka, és ez az árnyék
anélkül, hogy az árnyékhoz tartozó tárgy mibenléte
biztos ismeretének birtokában lennénk, megannyi
szöveglehetőséggé változtatja a jelölet lehetőségeit.
A Dolores Haze-ként megjelölt referencia, amely
a maga során szintén csak egy másik lehetséges refe
rencia jelölője, Lolita jelébe íródik át. Lolita nem
tizenkét éves, nem lány, nem egy perverz rabja:
Lolita egy szöveg. „Hogy volt-e elődje? Volt. Persze
hogy volt.”17 Ha elfogadjuk azt az axiómát, hogy egy
eseménysort nem a valóság hű leképezéséért, azaz
valószerűségéért, hanem valószínűségéért, azaz a
‘világ’ mint vonatkozási jel(entés)mező egyik lehetsé
ges textualizációjáért fogunk fel történetként, akkor
‘lolita’ (újra) a szerelemtoposz irodalmi tradíciójá
hoz, az erotikus beszédmód szöveguniverzumához
irányítja az olvasót.

3. Poe-zis

„Meggyőződésem, hogy egy bizonyos varázslatos és
sorsszerű módon Lolita Annabellel kezdődött.”18
Ha Annabel a kezdet, akkor Lolita nem lehet az
eredeti, az egyetlen releváns jelölt a vágy diskur
zusában: Humbert Lolitája a gyermekkor Annabeljének kései reinkarnációja. Vajon valóban Annabel
lenne a kezdet, a vágy legelső jelölője, az elérhető
végső jelölt? Bár a narrátor őt nevezi meg a vágy
elsődleges tárgyaként, és azt állítja, nemi eltéve
lyedése az ehhez a tárgyhoz való rögzülésből, a gye
reklány mint nemi tárgy fixációjából ered, annak
a tárgynak a genealógiája, amely felé a narrátor
‘perverziója’ irányul, korántsem rögzíthető le itt. Az
‘ősnimfácska’, az eredet, illetve a végső jelölt újra
továbbcsúszik: Annabel Leigh nem más, mint egy
másik gyereklány figurájának visszhangzása, Edgar
Allan Poe egyik alakjának alteregója.
Poe utolsó befejezett versének szereplője a gyer
mek Annabel Lee, akit a magyar olvasó Babits tolmá
csolásában Lee Annácska néven ismer. A nabokovi
Annabel-történet ‘önéletrajzi’ elbeszélése a Poe-vers
szövegével operál: a narratíva két kamasz szerelmét
és szexuális próbálkozásait írja le („gyermek volt
ő, és gyermek voltam én”19) a francia Riviérán, „a
tengerpart bús mezején”.20 A nabokovi narratíva

17 Lolita, 9.
18 Lolita, 14.

19 Lolita, 18.
16 Lolita, 324.

20 Lolita, 9.
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a serdülőkori szerelmet kétszeresen is beteljesület
lenként írja meg: egyrészt a fiatalok egyszer sem
jutnak el a kielégítő szexuális aktusig, csak a vágy
felkeltését érik el, másrészt kettejük története a lány
halálával véget ér. A poe-i „úri rokonok”,21 akik
„elviszik” Lee Annácskát, Nabokovnál a Leigh-szülők
képét öltik, akik a kamaszok zavartalan együttlétét
gátolják: a Lolita Poe-olvasatában az ‘elvitel’ nem a
beteg lány elszállítását, hanem az élvezet fensőbb
hatalom általi megszakítását és egyúttal letiltását
jelenti. A gyerekkori szerelem groteszk véget ér: a „fél
reinformált, egyszerű, nemes szárnyú, égi angyalok
megirigyelték”22 (Poe-nál: „irigyeltek az égi angy
alok”) boldogságukat, és Annabel („tífuszban meg
halt Korfu szigetén”23), csakúgy mint Lee Annácska
(„S meghült, s meghalt szegény”24), hirtelen meghal.
Az Annabel-narratíva a Poe-költeményre tett direkt,
illetve alluzív intertextuális utalásai egyrészt azt a
konklúziót eredményezik, hogy ‘annabel’ nem más,
mint egy szövegbeni előd újrastrukturálása, amit
‘lolita’ regénnyé terjeszt ki, másrészt pedig azt imp
likálják, hogy Humbert és Annabel szerelmének szö
vege a Poe-vers prózába való átfordítása, a Lee
Annácska-költemény egy lehetséges történetté való
cselekményesítése.
A ‘perverz’ vágy elsődleges tárgyának és a ‘val
lomás’ szavai referenciájának elbizonytalanítását, a
jelölt eltév(ely)edését nemcsak a Poe-idézetek töme
gesjelenléte idézi elő, hanem a tulajdonnevek interfe
renciája is. Annabel Leigh és Lee Annácska alakja a
nabokovi/poe-i narratívában és nyelvi megjelenítés
ben egymásba csúszik, olyannyira, hogy a két tulaj
donnév egyetlenegy névvé alakul: az angol eredeti
Lee Annácskát Annabel Lee25-ként jegyzi, melynek
kiejtésbeni hangzása egybeesik Humbert Annabel
Leigh-jével. A két név anophóniája következtében lét
rejött közös név nemcsak a két irodalmi figura közti
egymásrajátszást mutatja, hanem felfedi a ‘lolita’
jelsorban megbúvó alak/szövegmást is. A ‘memoár’
kezdő passzusában a ‘lolita’ szótagokra bontása a
lányalakok és neveik egymásba figurálódását jelzi:
a magyar „Lo-li-ta”26 verzióval ellentétben az angol
eredeti a „Lo-lee-ta”27 formát használja. A ‘lee’
szótag jelenléte a poe-i Lee bekebelezettségére utal:
Lolita Annabel Lee nyomát rejti magában, Lee pedig
Leigh jelölőjéhez irányít. Vajon melyik lehetne az
elsődleges jelölő? Melyik az igazi jel? Melyik az a
nyom, amelynek nyomába eredve eljuthatnánk a
vágy és a regény valóságos tárgyához?
A hangalak egyezése olyan paronomázikus
viszonyt állít fel a három jel között, amely az
eredet és a tárgy kérdését a végletekig bonyolítja.

21 Edgar Allan Poe: Lee Annácska. (Ford. Babits Mihály) In:
Összes versei. Lazi, Szeged, 1998. 222–3.

22 Lolita, 9.

Lolita mint a vágy tárgya Leigh következménye,
azonban Lolita mint tulajdonnév a név bennfoglalásával magában hordozza őt: ‘lee’-n keresztül
magába vonja ‘leigh’-t, az ok-okozati sort a fonákjá
ra fordítja, nem beszélve Lolitáról mint regényről,
amely mindhármat magába foglalja. Leigh a maga
során Lee leképezése, vagyis az ő elődjeként a Poefigura volna megnevezhető, ezzel pedig egy lineáris
Lee Annácska–Annabel Leigh–Lolita logikai eredet
sort tételezhetnénk fel. Azonban Lee (itt) csak a
Leigh-történet és a Lolitába mint névbe és regénybe
való beépítettsége következtében létezik. Úgy tűnik,
egyik sem eredeti/ebb a másiknál: az okozat magá
ban hordozza okát, ugyanakkor az ok körülveszi
és meghatározza okozatát, a kettő interferenciája
pedig minden, első ránézésre egyértelműnek tűnő
jelentéslehetőséget kiiktat, valami más felé tol el.
A nevek egymásba csúszása olyan ironikus szöveg
környezetet teremt, ahol eldönthetetlenné válik az,
hogy ki kit rejt magában, melyik az álnév és melyik
az igazi. A Lo-lee-ta három alakváltozata a nyomok
megtöbbszöröződését vonja maga után: Lolita Lee
Annácska, Annabel Leigh és Dolores Haze egyszerre
egy időben, de mindig másként. M/Kicsoda Lolita?
Egy vers vagy egy irodalomtörténeti motívum regénynyé való kiterjesztése? Vagy jelek szándékos eltörlése
egy perverz gyilkos által, aki felmentését a bűnjelek
felkutatásának ellehetetlenítésétől reméli?
Amennyiben a perverzió karakterisztikumai a
kizárólagosság és a rögzítettség,28 és a Lolita nar
rátorának fixációja Annabel Leigh-hez kötődik, aki/
ami egy pretextus refigurációja, akkor lehetségessé
válik az az interpretáció, hogy a ‘perverzió’ tárgya
egy nyelvi jelenet, vagy inkább maga a nyelvi jelenetezés. A ‘perverz’ narrátor Leigh hasonmásait űzi,
akiknek tökéletes formája Lolita; a perverzió célja
egy névként működő jelsor, a Név megteremtése,
ennek szövegesítése. Viszont, ha a perverzió perverz
jellegét nem annak tartalmi mivolta, hanem normalitáshoz való viszonya határozza meg,29 akkor a
‘perverz vallomásírónak’ a referenciális, tényfeltáró
írásról a poliszémikus jelölő-játszásra, a poé(s)zis(z)
erotikájára kell átváltania.
A nevek, történetek, szövegtípusok ironikus
egymásba játszása olyan jelburjánzást indít el, amely
minden tézist rövid időn belül a fonákjára (per
verso) fordít: a nyom(on)követés csak a nyomok közti
eltév(ely)edést eredményezi. Ajelölt mindig másutt
van, a másuttról pedig kiderül, hogy az is csak egy
másik jelölt álhelye. Ajelölt így mindig elhelyeződik:
ahol lennie kellene, ott csak a per verso nyelvi jele
netét, a tropikus megfordítást és felcserélődést talál
juk, a név álságát, egy jelölő árnyékát. A referencia
soha nem lép ki a sejtés „mintha”-dimenziójából,
a csaknem-elérés érzete pedig a jelentéssor megszakítottságának, a folytonosság hiányának tudatára
ébreszt rá. Ily módon a ‘perverz’ saját perverz fixá-

23 Lolita, 14.
24 Poe, i. m. 223.

25 Poe, i. m. 221.

28 Vö. Sigmund Freud: Három értekezés a szexualitás elméletéről.

26 Lolita, 9.

(Ford. Ferenczi Sándor) In: Uő: A szexuális élet pszichológiája.

27 Vladimir Nabokov: Lolita. Penguin Books, The Chaucer Press,

Cserépfalvi, Bp., 1995.31–121. 60–1.

Suffolk, 1981. 9.

29 Vö. Freud, i. m. 61.
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ciójátpervertálja: a Név létrehozása ajelölők végletes
játéka által ellehetetlenül, a kizárólagos/egyértelmű/
rögzített jelentés szétszóródik az egymást reflektáló
szöveg- és jeldarabokban. Sem a ‘perverz’, sem a
‘perverz szövege’, vagy: ‘perverz szöveg’ nem képes
sem egyértelművé, sem folytonossá alakulni, ezzel
pedig az ‘igazság kimondása, illetve bevallása’ hely
ett az „örökös célzás”,30 a ‘sejtetve mondás’, az eroti
ka dimenziójába utalja magát.

4. Poe(ro)tika
Ha a narrátor és a szöveg perverzitásának fokmérője
a figurák és szövegelődök nyelvi jelenetezése, vala
mint a szinguláris történet és a történetszerű olva
sat ellehetetlenítése; ha a (nyelvi) szcénák a célzás,
a ‘mintha’ retorikus dimenzióján belül konstruálód
nak; ha a perverzió nem egy gyereklány elcsábításá
ban, hanem a Név létrehozásában van, akkor a Lolita
érzéki aspektusa nem a név történetének és szövegesítésének kontinuitásában, hanem a megszakítottságban, a radikális többértelműségben keresendő. A
narrativitás és a két főhős dekonstrukciója végbe
megy, és a valóságon túl (vagy innen) rekonstruálódik egy olyan térben, amit elsősorban heterogenitása
jellemez, és ami nem más, mint a nyelv tere. A jelek
általi árnyékolásnak kitett perverz-pornográf szüzsé
olyan szöveggé konvertálódik, amelyben a Humbert
Humbert–Lolita kettős egy esetleges történet poten
ciális nyelvjátékká való kibontása.
Amennyiben a „pornográfia fogalmához közép
szerűséget, üzletiességet és az elbeszélés bizonyos
szigorú szabályait” társítjuk, és olyan írásként köny
veljük el, amelyben „a trágárságnak közhelyességgel
kell társulnia, mert az esztétikai élvezet minden
fajtáját egyszerű szexuális ingerléssel kell helyettesí
teni, ez pedig megköveteli a hagyományos szó alkal
mazását a páciensre tett közvetlen hatás érdekében”,31
akkor a pornografikus írás célja egyetlenegy dolgot
irányozhat elő olvasójának: a biztos kielégülést. A
Lolita nemcsak a „hagyományos szó” és a ‘perverz
történet’ retorikai felülírását és az ún. „pornografi
kus szcénák” direkt egyértelműségének a nyelv eroti
kus sejtelmességébe való átfordítását végzi el, hanem
az olvasat lineáris, a kielégülés felé törekvő irányát
is folyton átírja: az élvezet nem egy megnyugtató
értelemkonkretizáció létrehozásában, hanem a szövegbeni eltévedés, ajelölők és jelöltek közti tévelygés
megélésében, a „szöveg gyönyörében”32 van.
A pornográfia vádja alóli kimenekvést nemcsak
a történet nyelviesítése, hanem az ún. közösülési
szcénák megjelenítésmódja is eredményezi. A por
nográf szöveg egy lineáris cselekvéssort, a leg
egyszerűbb logikai vonalra felfűzött eseménysort

követeli meg, amely a szexuális izgalom vagy felizgulás első jeleitől a szexjelenet egyértelmű rész
letezésén át a kielégülés véghangjáig tart, egy
könnyedén követhető crescendót írva le. A porno
grafikus írás egyetlen tétje az, hogy olvasóját feliz
gassa, ennek érdekében olyan szexuális fantáziákkal
manipulál, melyek olvasójukat szexuális reakcióra
késztetik, és az értelmezés fáradságától megkímél
ve az élvezethez juttatják el. A pornografikus regény
szexjelenetek folyamatos egymásra következéséből
épül fel, az érzékiség folytonosságát semmi sem
szakíthatja meg: a jeleneteket egymáshoz kötő szö
vegrészeket a lehető legegyszerűbbre kell redukálni,
„mi több, a könyvön belül a szexjeleneteknek egyre
fokozódó vonalat kell követniük ... és ily módon a
könyv végén magasabb kéjtelítettség szükséges, mint
az első fejezetekben”.33 A Lolita azonban minden
effajta fokozatosságot megtagad: a regény mind
össze három explicit szexjelenetet dolgoz fel, melyek
mindegyike a maga során kijátssza a pornografikus
írás konvencióit. A szexjelenet itt a megszakítás,
a kiszólás, a komikum és az ironikus ambiguitás,
azaz a folytonossághiány strukturáló elvére épül,
olyan poe(ro)tikus stratégiát teremtve meg, amely
felfüggeszti az olvasó morális-kritikai értékítéletét:
a történet perverz vonatkozásairól a megformáltság
poétikájára, az „előtűnés–eltűnés”34 tropológiájának erotikus színjátékára irányítja a figyelmet.
„Az erotikát nem is tudnánk másképp, csak örö
kös célzásként meghatározni.”35 A pornográf és az
erotikus különbsége egy szemantikai alapú differen
cia. A pornografikus mód direkt megfeleltetésekkel,
a jelsor a várható végkifejlethez lineárisan elérő foly
tonosságával operál; amelyben ajelölő ajelölt olyan
stabil megfelelője, ami semmilyen mögöttest nem
leplez, elsődleges célja éppenséggel a mindent meg
mutatás. Az erotikus ezzel szemben a sejtetésre, az
elrejtésre, elfedésre irányul úgy, hogy közben a lepel
mögötti lehetséges formáját is felvillantsa. Az ero
tikus: a „folytonossághiány”,36 a jelek kapcsolódási
pontjai stabilitásának megingatása és lineáris kontinuumának megakasztása, a metaforikus utalás, az
előtűnő majd eltűnő név, jel, szöveg, a két/többértelműség (írás)stratégiája.
A történetszerű olvasat, amely a Lolitától csábítá
si-megrontási jelenetek sorozatát várja, azaz a felütés
és a szüzsé alapján egy pornográf narratívára számít,
a szöveg nyomainak perverz eltévelyedése követ
keztében kielégítetlen marad; rá kell döbbenie, hogy
a Lolita ‘perverziója’ nem történetében vagy cse
lekményében van, hogy a ‘betegesség’ nem másnak
mint a szövegnek a ‘devianciája’, amelyben az ‘erogén
zónákat’ nem a pornografikus írás klisészerű jelene
tei, hanem a szöveg erotikája, a nyelvi jelenetek promiszkuitása teremti meg.

30 Roland Barthes: Sade, Fourier, Loyola. (Ford. Ádám Péter és

33 Lolita, 330.

Romhányi Török Gábor) Osiris, Bp., 2001.34. (A továbbiakban: SFL.)

34 Barthes, SZÖ., 79.

31 Vladimir Nabokov a Lolita című könyvről. In: Lolita, 329.

35 Barthes, SFL., 34.

32 Roland Barthes: A szöveg öröme. In: Uő: A szöveg öröme

36 Barthes, SZÖ., 79.

(Ford. Miháncsik Zsófia) Osiris, Bp., 1996. 75–116., 82. (A továb
biakban: SZÖ.)
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Vincze Kata Zsófia
A megjátszhatóság rítusai a
Temetés olvasása közben1
(a rituális gyilkosságra való előkészülettől)

Néhányszor olvasható a rendezői utasítások között,
hogy a „tűrés határán” vagy a „tűrés határán túl”.2
Ilyenként a színpadon történő esemény, játék, rítus,
próba (még nem tudom, hogy melyik) a tűrőképesség
határán történik, de úgy, hogy az mindenképpen
a tűrés határán túl legyen. Ezt a néző így kimon
dottan nem tudja. (Legalábbis azt, hogy a dráma a
tűrőképességét úgymond szántszándékkal túllépi, sőt
előtte leméri, hogy honnan kezdődik az azon-túl.)
Az olvasónak másképpen történnek például a tűrés
határokat átlépő hosszú csendek, mint a nézőnek.
Vajon miként jelenik meg, miként jelenül meg
az, amiről itt szó lehet (talán a színház és a szín
padiasság), és amelynek (talán, de inkább mégsem)
a temetéséről van szó? Mit jelent, miként működik
ebben a drámában a szimuláció, a teatralitás, az
eljátszhatóság, a virtualitás és a rítus? (Szimuláción,
eljátszhatóságon nem a „tudott” fikcionalitást értem,
hanem inkább az önfeledt játékot, amely egyrészt
tudatos, kívülről belátható – „csak” – játék, más
részt átélt, megélt, valódi játék, amely a szertar
táshoz, rítushoz áll közelebb.)

egyre mélyebben belegabalyodnak a saját kitalált tör
téneteikbe, mivel egyre agresszívebben próbálkoz
nak valamit kitalálni. Ezek a kitalációk pedig nem
egymástól független, tisztán behatárolható (tér, idő,
cselekvés) vonatkozású történetek, hanem mozgások,
artikulálatlan hangok, hőmérsékletek által megélt
élmények. Ezek az újrakezdett élménygeneráló játé
kok pedig látszólag egybefolynak, és látszólag elkü
lönülnek egymástól.
A dráma egyébként „komédia szünet nélkül.”3

1. a. A dráma voltaképpen elkezdődések meg
szakadása egy olyan folyamatosságban, amelynek
címe Temetés. Azért használtam a folyamatosság
szót rögtön az elkezdődés után, mert úgy vélem, a
dráma történéssorozatában megfigyelhető újra és
újra nekifutások („akkor kezdjük elölről”) nem képe
sek a történések (legesleg)elejére menni. Hiszen az
egyik megjátszásszintből kizökkentheti valamilyen,
az előző megjátszásszintre emlékeztető esemény a
szereplőket (pl. a Színésznő hazugságon fogja a Szí
nészt), és rögtön visszaesnek egy előbbibe. Inkább

hogy vonakodik elismerni valaminek az igazságát. (...)

1 Nádas Péter: Temetés. In: Uő: Drámák. Jelenkor, Pécs, 2001.

2 Pl. „nagyon sokáig csend és mozdulatlanság uralkodik a színpa
don; ennek a csendnek az időtartamát természetesen a közönség

tűrőképességéhez kell igazítanunk, de úgy, hogy az a tűrési hatá
ron mindenképpen túl legyen.” (Nádas, i. m. 180.)
3 „Ha valaki nagyon hevesen tagad olyasmit, amit senki sem állí

tott, akkor csodálkozhatunk, vajon miért fárasztja magát, és arra a

következtetésre jutunk, hogy pontosan az ellenkezője igaz annak,

amit mond. Nem meglepő, ha a pszichiáter kanapéján gyakran ez
az igent jelentő nem, hiszen a beteg összes problémája abból fakad,
Tagadás helyett azonban a beteg nevetésben is kitörhet. Ha pedig

szavakba foglalja azt, amit arcvonással és nevetéssel már közölt,
akkor a következőt mondaná: »De hiszen ez fantasztikus! Nem
mondhatja komolyan! Nem engedhetem, hogy ilyennek lásson!

Látja, nem ijedtem meg, sőt én ijesztem meg magát a neveté
semmel, amely, mint azt pszichológusi gyakorlatából tudhatja,
győzelmet és megvetést jelent.« (...) Láttuk, hogy a bohózat, hagyo
mányából következően, meglepően nyers támadásokra ragadtat

hatja magát, felkiáltva: De hiszen nem is gondoltam komolyan! –

ma non é una cosa seria –, Pirandello kifejezésével élve. Ám e bohó

zat csak annyira komoly, hogy érzékeljük a rosszindulatot, annyira

•Vincze Kata Zsófia, 1979, Kolozsvár. Jelenleg negyedéves hall

azonban már nem, hogy ennek jogosságáról meg is győzzön ben

gató a BBTE magyar-néprajz szakán.

nünket. A komédia olyan komoly ítéleteket hoz. (...)

[Erdélyi Magyar Adatbank]
Már a dráma kezdete sem kezdet; – úgy tűnik a
dráma belső helyzete (a színpad) már összeszokott
egymással: a Színész és a Színésznő ismerősként
szól egymáshoz, mint akik már sok közös esemény
en túl vannak, mint akik már szinte belefásultak az
egymással eltöltött élményekbe.4 (De: vö. 4. c. és 5.)
Csak a színpadon kívüliek idegenek még (szokáson
kívüliek), és talán a kezdeti suta tapogatózás, ismer
kedés az ő beavatásukat kíséreli meg.
Vajon csak a történésekben vannak szimulációs
kísérletek?5 A történésekben ezek például azok a
kitalációk, amelyekkel mint saját maguk számára
megélni vágyott történetekkel a két szereplő szóra
koztatja önmagát, és amelyek voltaképpen a dráma
„cselekményét” írják. Vagyis: beszélgetés, sziszegés,
újrakezdés (ezennel magázódva), újabb beszélgetés
(veszekedve, tegeződve), a nő szenvedélyes monológ
ja szerelméről, a férfi megalázó visszaütése, dulako
dás, a férfi monológja a szerelméről, megszorítás stb.
Minden ilyen akció egy-egy újabb és újabb nekifutás.
Hogy merre is tarthatnak ezek a próbálkozások, eset
leg mit céloznak, azt később próbálom meg kigon
dolni, ha megválaszoltam azt a kérdést, hogy milyen
környezetük van ezeknek a megjátszásos esemény
eknek?
A két szereplőhöz hasonló bábu, számomra elég
egyértelmű (?) duplikációja a szereplőknek.6 (Vö. 5.)
A név: Színész, Színésznő, a bábu: szintén „a”
valamire való csak emlékeztetést, „a” valamire való
utalást, „a” valaminek utánzását jelöli. A dráma két
szereplője a Színész és a Színésznő. Nevük hivatásu
kat jelzi: tevékenységük: színlelni valamit.
Az olyan megjegyzések, mint: „mintha lenne
mintha”,7 „csináljunk úgy, mintha ...”,8 „Szeretnék

A »Csak tréfáltam’« felkiáltás mélyén egyebek között a következő

kijelentés is ott lappang: »Ebbe ne menjünk bele: hiszen ez csak
komédia’« (...) »Ebbe ne menjünkbele« – ez azt jelenti: »Ebbenem

érdemes belemenni.« Ez a pesszimizmus a tragédiánál is sötétebb,
mert a tragédia eleve abból indul ki, hogy mindenbe bele lehet
menni. (...)
Nagy vígjátékokban az előírásszerű vidámság időről időre veszély

be kerül. Némely esztéta ettől rendkívül ideges lesz, és fontolgat
ni kezdi, valóban vígjátékról van-e még szó. Ilyen például Mozart

Cosi fan tuttéja. Sokan összevonják a szemöldöküket, mikor az
egyik hölgy kezd komolyan szerelmes lenni, és őszinte szenvedély

lyel énekel. Nem a vígjátéki hagyomány megerőszakolása ez? A
kérdést én inkább a következőképpen tenném fel: Vajon nem éppen
ez emeli a Cosi fan tuttét azok fölé, amelyek a hagyományt nem

erőszakolják meg?” (Eric Bentley: A dráma élete. Jelenkor, Pécs,
1998. 237–240.)

4 Nádas, i. m. 181. o.

5 „Az volna a legjobb, ha a végtelenségig mehetnénk el. (...) Tulajdonképpen sokkal messzebbre szerettem volna elmenni, de mindig

mégis egy szép történetet”,9 „Miért nem akarod, hogy
valamit kitaláljak”,10 azt jelzik, hogy ebben a min
denütt fehér, egyenletesen megvilágított, üres térben
valamit erőltetve kreálni próbálnak: érzést, hangu
latot, eseményt, bármit, csak valami jelenüljön meg
ebben a semmiben. (A semmit Balassa Péter tény
legesen semmiként értelmezi, sőt az egész drámát
annak a temetésének gondolja el, ami már nincs: a
színház, a színészet, a szereplés, a színpad.11)
Talán előfeltételezzük azt, hogy mégsem a teljes
semmiről van itt szó. (Tulajdonképpen Balassa Péter
tanulmánya sem tudja végiggondolni a teljes semmi
szerint ezt a drámát, mivel a gondolat mégiscsak
odajut el, hogy nem éppen a semminek az eljátszása
ez a dráma, hanem inkább egy emlékezésé mindar
ra, ami már nincs. Csakhogy ahhoz, hogy valamire
emlékezni lehessen, mégiscsak kell lennie valami
nek. Ha nem is pont annak, amire emlékezni akar
nak, de legalább ahelyett kell lennie valaminek. Az
emlékezés pedig ezt a valami helyett álló másvalamit
teszi jelenben egy újabb valamivé. Akkor ez mégsem
a semmi.)
A fehérség, matt festék, üres tér, hosszú csend,
konfliktushiány az, ahonnan látszólag elindulnak
a szimulációs aktusok. Azt hiszem, a dráma drá
maiságát tekintve ez nem lehet egy lemeztelenített
kiindulópont, amelyre rátevődnek vagy levevődtek a
szimulációs szintek, mivel először is a szimulációs
szintek történései (végeredményüket tekintve) foly
ton kudarcra ítéltek, erőltetett az elkezdésük, a
végük sehova sem vezető, tehát semmivel sem „szí
nesebbek”, mint a színtér fehérsége. Ilyenként az
a tény, hogy a színpadon csak fehérség van, hogy
semmilyen kellék, semmilyen dísz nincs (kivéve a
sál, amellyel bekötik majd a színész szemét), hogy
a folyton hosszú csend mellett, folyton sokáig tartó
mozdulatlanság van, hogy a színészek arca semmit
sem mutat stb., a szövegben ugyanolyan megalkotottság, mint amit a szereplők kitalálnak maguknak.
Ugyanolyan teátrális gesztus, valaminek a teátrális
megmutatása (megjelenítése), hiszen a színháznak
van egy tradíciója, és ezek a teátrális semmik, vol
taképpen csakis ennek a tradíciónak a viszonylatá
ban érvényesülnek. Így ebben a viszonylatban válnak
(mégiscsak) teátrálissá.
Akárcsak (az olvasott drámában) maguk a
rendezői utasítások. Sőt ezek a rendezői utasítások,
amelyek nagyon részletesen leírják a semmit (a csend,
a fehérség, a mozdulatlanság), olyanként alkotnak
egy egészen tudatosított megalkotottsággal létrejövő
szimulációs szintet, hogy ebbe a megalkotásba az
olvasót (legalábbis) a legrészletesebben beavatják.
Azaz: nemcsak a szimulációval szembesülünk, mint
produktummal, hanem a szimulálás felépítésével is,
azzal a folyamattal, (meg)történéssel, ahogyan ez

meg kellett állnom, mert megszűnt a tudásom az összefüggésekről.”
(Interjú Nádas Péterrel. Eszéki Erzsébet: Kibeszéljük magunkat.

Múzsák Kiadó, Bp., 1999.166.)

7 Nádas, i. m. 211.

6 „Mindössze négy kellékre lesz szükségünk; (...) valamint két

8 Uo. 213.

életnagyságú bábura, amelyeket a színésznő és a színész mására

9 Uo. 209.

mintáztunk, öltöztettünk, s lezártfedél alatt a koporsóbanfeksze

10 I.h.

nek’ Nádas, i. m. 180. Az olvasó tudja mi van a koporsóban, a néző

11 Balassa Péter: Mindnyájan benne vagyunk. In: Uő: Nádas Péter.

nem.

Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1997.176–180.

[Erdélyi Magyar Adatbank]

létrejön. És talán most kellene keresnünk a kezdeti
pontot, ahonnan elindul ez a sokszorosított szimulá
ció. Ha pedig így fogalmaztam, hogy valahonnan
elindul a szimuláció, akkor ebből az következik, hogy
az elindulás előtti helyről azt feltételezem, hogy
az még/már nem szimuláció, tehát valamiféle „rea
litás”, való, ténylegesség. Ha itt keressük a nullpontot, akkor ez a pont csak a dráma kézbevételéig
tart. Az a képlet, miszerint valóságban állunk a
könyv előtt, a könyvbe való beleolvasás után pedig
az olvasás révén be lehet kerülni egy szimulációs
hálóba, nagyon egyszerű, és megnyugtatóan hang
zik, de mégsem megnyugtató. Ha ugyanis ezzel a
válasszal letudnánk a kérdést, akkor az annyitjelen
tene, hogy a drámához nekünk személyesen semmi
közünk. A „tényleges” való dimenziója az olvasás
előtt (és után!), illetve az olvasás szépen elkülönül
egymástól, egyik hely problémája nem okoz zavart a
másikban. Ez a nem közömbös olvasásban azonban
nem működhet így. Erre a problémára a 2. b.-ben
kereshetek választ, amikor a megjátszások és „rea
litás” ún. határairól szólok.

1. b. Mégis miért kell ezeknek a nekifutásoknak
folyton megszakadniuk? Hiszen ha a dráma tör
ténéssora tele van újrakezdésekkel, akkor tele van
megszakadásokkal is. Keresgéljünk előbb a színé
szek eszmecseréjében: szó van a szabadságról, a
szerelemről. Mindig akkor szakad meg valami,
amikor a legfelpörgetettebb állapotban van. Minél
élesebbé válnak beszélgetések, dulakodások, a sziszegés, a szerelmi vallomások, annál agresszívebb a
megszakadás. Tehát nem arról van szó – ahogyan
elvárnánk –, hogy akkor szakad meg egy történés,
amikor kifullad, hanem jóval azelőtt. Amikor szerel
met játszanak, itt a leginkább megjátszott és legin
kább lemeztelenített szerepet, a legszélsőségesebb
játékot Színésznő és Színész között, akkor törik meg
a játék, amikor a megjátszás révén tudatosan felcsi
holt szenvedély legteteje előtt vannak.
A játék izgalmát jelenti az is, hogy, úgy tűnik,
nem egyszerre vannak ugyanabban a szenvedély
ben. Nem egyszerre játsszák el a szenvedélyesség
szerepét. A nő túlfűtött hosszú vallomása alatt a
férfi kegyetlenül közömbös marad. Amikor a nő tabu
kat, büszkeséget, nőiséget megsértve a legmélyebb
őszinteségbe lemerülve játssza a szenvedélyt, a férfi
egy teljesen másfajta őszinteség terében közöm
bösen kívül marad: „Jó sokat jártattad a szádat,
de egyetlen szavad sem mondott rólam semmit.”12
Ebből az őszinteségi, külső pozícióból pedig kegyet
lenül leleplezheti a nő másfajta őszinteségét: „Csak
azért hallgattam mostanáig, hogy egyre nevetsége
sebbé legyél”.13
Milyen viszony is van a leleplezés és a megsza
kadások között? A Színész csak a nő szerepén van
kívül, a sajátján nincs, ilyenként ő is a saját sze
repeinek egyikéből leplezheti le a Színésznő akár
legbensőbb szerepét. De ugyanígy a saját szerepét is
leleplezheti, egy másik saját szerepből, hiszen abban

a pillanatban, amikor valamelyikről (pl. lásd beszél
getés és sziszegés utáni mondatok)14 már visszafeléértékelést mond, akkor már a leplezés aktusában,
egy másik szerepben (ilyenként egy másik megjátszásos történésrészben) van. Néha egyik a mási
kat leplezi le (pl. a nő, amikor hirtelen visszavált
tegeződésbe, mert hazugságon vélte fogni a férfit,
vagy amikor azzal gáncsolják el egyik a másik ját
szását, hogy „na ne hülyéskedj”), de néha közösen
önmagukat állítják le.15 A leleplezés tehát egy leál
lítás is.
Két konflikusvonalon látom a játszások túlfeszítését és ennek emiatt folytonos megszakadását:
az első, amiről fennebb szóltam, a két szereplő sze
relme, a második a szabadsága. Mindkettő a színész
kedés szélsőségében szakadozik meg. Akkor, amikor
a szabadság félelmetes lehetősége merül fel (bármit
lehet, mert „úgyis csak” játék, mert szimuláció),
vagy amikor a másik véglete merül fel: kötve van,
nem lehet önmaga, végtelenül „csak” játszania lehet,
akkor voltaképpen az a töréspont szakítja meg és
lendíti át a leleplezéshez a folyamatot, hogy ebben
a két ellentétes végletben egy skizoid állapot jön
létre. Ugyanez a tudathasadásos állapot van a sze
relmek játszásában is. A kétségbeesett kapálózás
a való és szimuláció lehetőségei és korlátai között:
akkor például, amikor a férfi szerelméről próbálja
meggyőzni a nőt, és folyton kétségbeesetten magy
aráznia kell, hogy ez most egy kitérő, ez nem színész
kedés, ezt most szabadon mondja.
De ő maga is tudatában és tudatzavarában van
annak, hogy nem pontosak ezeknek a cselekedetek
nek a valószerűségei. Nem tudni, hogy azt, amit ját
szik, játssza-e, és ez „csak” színjáték, vagy „tényleg”
ő maga akkor, ha egyszer ő teszi ezt a játékot játékká,
az ő mozdulatai, hangja hajtja végre a játékot: „Azt
játszom el, hogy ezt a mondatot én mondom ebben
a pillanatban. És nem én vagyok-e, ha megteszem,
amit mások képzeltek rólam?” Rendezői utasítás:
érzi, hogy elvétette az irányt. Tehát újra megszakad
valami. Úgy tűnik, mindig éppen a maximum előtt.
Azt hiszem, a megszakításoknak biztonsági okok
ból kell bekövetkeznie. A kitalációk ugyanis variá
ciók a vészhelyzetre, az izgalomra, a felpörgetett
szenvedélyre, a legmagasabb megsértésére stb.16

14 A sziszegésről: „Mindenesetre jobb, mintha szöveget mon

danánk.”
15 „Mesélik, hogy még csak nem is olyan régi időkben élt két híres
kiskirály a mi környékünkön, akik bizony el voltak cserélve, és

kölcsönösen le kellett élniük a másik életét. Akinek van szeme,
rögvest láthatta volna, hogy itt valami nagy baj történt, de kinek
van szeme a látásra az emberek között. Senkinek. Az emberek

jobbára olyanok, mint a barmok. Ha tükörbe néznek, akkor még
magukat sem látják, nemhogy másokat.” (Nádas Péter: Mese az
elcserélt kiskirályokról és az őrangyalukról. In: Uő: Esszék. Jelen

kor, Pécs, 1995. 9.)

16 „Két nap múlva továbbutaztam Heiligendamba, ahol a lázál
moktól is fűtött képzelgés tárgyi topográfiai keretet kapott. Azok

ban az években súlyos szakmai gondokkal küszködtem. Ami azt

12 Uo. 232.

jelenti, hogy életem legalapvetőbb kérdéseivel kellett megküzde-

13 I. h.

nem. Olyan sorskérdésekkel, amelyek egyre újabb kérdéseket szül-
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A két szereplő ugyanis a fehérség, hiány, egyhan
gúság közepén szenvedélyeket generál magának,
semmivel sem jobban megjátszva a helyzetet, mint
„bármely” férfi és nő. A férfi és nő viszonyban
(színpadon, regényben, versben, itt-ott) ezek a szi
mulációk ugyanis természetesek: folyton ki kell
találniuk (általában nem is tudatosan) valamilyen
újabb történetet ahhoz, hogy felélesszék egymást
vagy inkább a maguk iránti figyelmet a másikban.
Itt kreált hangulatokról, kreált vitákról, érzelmi
ütközetekről, érdeklődésről, bántásról van szó, csakis
azért, hogy kitöltsék a helyet magukban, maguk
körül, a kielégülésig. Az extázissal való játék csak
lelkileg működik, és az, hogy mindig csak a majdnemig tart a történet, az emocionális perverziónak
az a módja, amellyel folyamatosan lázban lehet tar
tani a testi szenvedélyt (lásd. sziszegés-, lélegzés-,
dulakodás-, táncszerű szeretkezéseik).
A megszakadások „csak” a felépülés fokozásának
eszközei. Hiszen, amint láttuk, nem Sziszüphoszi
újrakezdésekről van szó, nem a nullához kell viszszamenni, hanem mindig tovább, és nem lineáris
szakaszokban, hanem a megjátszás bonyolult, szö
vődményes hálójában.

1. c. És akkor mi ritmizálja az olvasást ezeknek a
történeteknek a szaggatottságában?
Úgy gondolom, hogy a kibírhatatlanságig újra s
újra felfokozódó teatralitás. Az, amit Balassa Péter
a nincsnek nevez (hogy hiányzik a lebonyolódó cse
lekvés, hiányzik a szín, a kellék, sőt még a szereplők
is csak úgynevezettek), szerinte a színház már nem
létét és csak emlékét jelenti. Viszont, ha ennek a
megközelítésnek kicseréljük az előjelét, rögtön egy
teljesen más megvilágításba helyezhető a gondolat.
Hogyha az olyan kibírhatatlanságig fokozott gesz
tusokat, mint a színtelenség, csend és mozgáshiány
feltűnő (már csak azért is, mert kibírhatatlan) teatra
litásnak tekintjük, akkor legalább annyira értelem
mel telítődnek a dráma mozzanatai, hogy nem lehet
(nem feltétlenül szükséges) a semminek nevezni.
Nem a hétköznapokban kibírhatatlanok ezek,
hanem a színpadon. A kibírhatatlanság éppen erre
játszik rá. Úgy is lehetne mondani, hogy az, ami
a hétköznapokban megszokott (egyenletes világítás,
az arcfesték hiánya és szabályosan ívelő konfliktus
központú történet hiánya, csendek stb.), az a színpa
don nem unalmas, nem tűnik hiányosnak, hanem
sokkoló, botrányos, alig kibírható. De ez a dráma
olvasásában pontosan kiszámítottan létrejöhet, a
rendezői utasítás mindenre számítva pontosan meg
határozza, például: „ennek a csendnek az időtartamát
természetesen a közönség tűrőképességéhez kell
igazítanunk, de úgy, hogy az a tűrési határon min
denképpen jóval túl legyen.” Ez a sokkolás, a teat-

tek anélkül, hogy bárminemű választ remélhettem volna. Ez volt

ama sötétlő erdő, ahol az igaz utat nem lelém, hanem annál több
hamis, csúszós, csábító és kerítő ösvényt meg csapást. Nem az úgy

ralitás kibírhatatlanságig fokozása, szerintem nem
az olvasás elfulladásához (s ilyenként a színház
temetéséhez) vezet, hanem ennek a megjátszásos
hálóba való egyre bennebb lendüléséhez.
Hiszen pontosan ezek a botrányos kibírhatatlanságok kényszerítik rá az olvasóra az érintettséget.
Azt, hogy nem engedheti meg magának közömbösen
elválasztania magát a megjátszásos hálótól, hanem
bele kell bonyolódnia addig a botrányos határig,
ameddig már tényleg nem tudja megkülönböztetni,
hogy például a színész most tényleg kitérőt tesz – aho
gyan mondja –, most nem játszik, hanem „komolyan”
beszél, mintha színpadon kívül lenne, esetleg hirte
len eltért a forgatókönyvtől, és improvizál, vagy tény
leg valami miatt nyilvános vallomást tesz, vagy...

2. a. A fenti problémát kell tovább fejtegetni
akkor is, ha arra a kérdésre keresünk választ,
létezhet-e két dimenziónak, a megjátszásnak és a
„realitásnak” tudása? Úgy tűnik, a realitás, vagy amit
a Színész „való”-nak nevez, sokkal nagyobb kérdőjel,
mint a szimuláció tere és a szimulációs események.
Ez arra világít rá, hogy mégsem a kézzelfoghatóbb,
konkrétabb dolgok felől könnyebb a kitalációk felé
közeledni, hanem fordítva. Talán azért, mert a kéz
zelfoghatóbb dolgok világában valami (talán éppen
a megjátszás tudása) megrendíthette a bizalmat.
Igen különös felismerés, hogy a virtualitással, szi
mulációval sokkal familiárisabb viszonyban vagyunk,
hiszen ezt megnevezve, rögtön „mintha” mindenki
tudná miről van szó, annyira széleskörű, hogy bármi
elhelyezhető benne, és viszonylag megnyugtató azaz
előítélet (+/-), hogy ez „csak” virtualitás stb. Tehát
ma sokkal könnyebb róla beszélni, mint amikor a
realitást kell körülírni.
Mivel indokolható ez a megkülönböztetési „fonák
ság” (?) a drámában? Egyáltalán miért tevődhet
ez a kérdés úgy fel, mint fonákság? (Vajon nem
éppen abból az előítéletből, hogy: lévén a színházon,
virtualitáson kívüli élet a „való”, tehát ennek biz
tonságos tényeiről kellene szilárdabb elképzeléssel
rendelkezzünk? Furcsa érzés annak a tudata, hogy
erről a „természetességről”, „valóról” még annyira
sem lehetnek szilárd elképzeléseink.)17
A drámában ugyanis, azt hiszem, minden vész
helyzet ennek a realitásnak a keresésében nyilvánul
meg: abban, amikor már nemcsak az olvasó vesz
el a szimulációs játékok hálójában, hanem maga a
színész is, a színház is.
2. b. Érzékelhetők-e a határok ezek között a
dimenziók között? Vajon megjátszás és újabb meg
játszás közötti határ érzékelhetőbb, vagy a játszás
és „való” közötti? Ha Színész és Színésznő folytonos
nekirugaszkodása egy létrehozandó történetnek a
realitását (ahogy ők mondják: önmagukat) célozza
mint keresési tárgyat, akkor kiderül, hogy ez a
kísérlet sem hoz létre egyebet, mint a háló szövevé
nyében egy újabb virtuális történetet. Hiszen szín
padon vannak. Realitáskeresésük csak a realitás

nevezett igazságokat kerestem, nem. Egyszerűen a biztonságot,
elviselhetetlenül állandósult szorongásaim ellenszerét.” (Nádas
Péter: Hazatérés. In: Uő: Esszék. Jelenkor, Pécs, 1995. 9.) !

17 „Vigyázz, figyelnek! Légy természetes!” (Grafitti)
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játszása, maximum összezavarni tudják magukat és
a nézőket.
De az egész drámát tekintve azt lehetne mondani,
hogy a dráma belső terében ugyan lehetséges, hogy
nem érzékelhetőek ezek a realitások, de a drámának
van egy kezdete és egy vége. Ez a kérdés ugyanott
van, mint amikor a könyv kézbevevésének pillanata
nem minősült nullpontnak a két dimenzió között.
Ha a néző beszáll a játékba, ha a néző tényleg öszszezavarodik, nincs érzékelhető, kitapintható határ.
Talán akkor ér véget a határnak a kitapinthatósága,
amikor elkezdődik az összezavarodás. Ebben a pilla
natban azonban kételyek merülhetnek fel a realitás
realitása kapcsán.
Viszont a különböző megjátszási eseménymoz
zanatok között, amelyet a dráma egyre beljebb
lendülő dinamikája bonyolít a zűrzavarig, tisztán
kitapinthatóak ezek a határok. Ezeket neveztem
fennebb leleplezéseknek. Igaz, hogy mindig csak a
következő szint felől lehetnek beláthatók, de ponto
san elkülöníthetők, mivel nem merül fel ezeknek
olyan kérdése, amely a hitelességükre vonatkozna.
A Színész és a Színésznő játékának egyik prob
lémája akkor kezdődik, amikor önmagukat keresik,
vagy amikor érzékelni kezdik a színészkedésük kor
látait: hogy ebből a megjátszásban már nem talál
ják meg azt, amit „valónak” szeretnének elgondolni.
Vagyis minden olyan kísérlet, amely színházat akar
létrehozni, és amely arra a tudott önámításra szeret
ne épülni, hogy ha színházat művelnek, akkor a szín
játszás előttiségben (mielőtt elkezdenének játszani)
megtalálhatnák a „valót”. Ám, mivel nem a való teszi
problematikussá a megjátszást, hanem a játék játék
nak tudása ingatja meg a valóban való hitet, ez a
kísérlet csak bizonytalan feltevésekhez vezet.

3. a. Ha megfigyeljük a dráma tágabb értelemben
vett nyelvi játszmáit, kiderül, hogy rögtön, mihelyt
elkezdődik e drámai nyelv tágabban értése, fény
derül a dráma újabb játszásszintjére: ti. arra, hogy
az egész dráma egy nyelvileg (is újra és újra) terem
tett szimulálás. A Színész és a Színésznő a gesz
tusok, a mozdulat, az emberi hang, az emberi
jelzések és a beszéd nyelvein megteremtenek egy
szimulációt. Vagyis: miközben szimulál (játszik)
hozza létre a szimulálást. Vajon nevezhető-e
dramatizálásnak a játszás révén létrejövő létre
hozás? Minthogy maguk a Színészek dramatizálják
e dráma belső dramatizáltságát,18 hiszen ők maguk
tesznek és szólnak a dráma megalkotottságáról
(alkotódásáról, kudarcáról, körülményeiről, írásáról,
megtestesüléséről stb.). És nem általában „egy”
drámáról vagy „a” színházról, hanem éppen ennek a
drámának a kérdéseiről. A szereplők explicitté teszik
azt, amit korábban nem kellett kimondani, mert
a dráma műfajából következett. Egyszerű példa: a
tettek, gesztusok színjátszásának, valószerűségének
és a színész beleártódásának problémája a meg
szokott drámában a cselekmény megjelenüléséből
következik (például egy szerelmi jelenetben a mozdu
latok, arcmimika stb.), ezekben utalás történik a dramatizáltságra, de nem szól róla a színész kimondva.
Hiszen ezek a gesztusok maguk a dramatizáltság
gesztusai. Itt viszont a gesztusok nyelvileg is úgy
mond lelepleződnek, egyszerűen csak abban, hogy
mint kulisszatitkokat kimondják a színpadon. Olyas
miként, amit rendszerint csak próbák alatt szokás
kimondani. Úgy is lehetne fogalmazni, hogy itt a
dramatizáltság nemcsak az eljátszódásban van jelen,
hanem a retorizáltságban, a dráma ritmusában és
nyelvi játszmáiban is.

2. c. Határokról kétféle értelemben beszéltem
eddig, most azonban csak a megjátszásos történé
sek határaira összpontosítok. A határ ideje, helye
(elméletileg) itt az olyan köztes helyzetekre vonatko
zik, amely egy nekirugaszkodás és egy megszakítás
között van. Vajon ezek kiesések a szerepből? Kilépé
sek a szimulációs játékból? Az 1. a. gondolatsorban
arra jutottam, hogy itt nincs elölről kezdés, csak
újrakezdés, és különben az elöl sem jelent egy olyan
kezdetet, amely kiindulópontnak tekinthető.
A határ ilyen értelemben két megjátszásos tör
ténet közötti állapot. Tehát, amint fennebb kétszer
is utaltam rá, ezek a momentumok a saját szere
peknek a leleplezései. Vajon azt, hogy folyamatosan
a szimulációs játékban (színpadon, folyton játszva)
megtörténhet egy ilyen kizökkenés, különösségnek
kell-e tekinteni? Minőségileg ez a pont (mint a refle
xió lehetősége) másabb-e a játszások többi részénél?
Lévén, hogy nem gondolhatom úgy, hogy a többi ját
szás (a történetek) reflektálatlan végrehajtás, akkor
nem különböztethető meg ilyen értelemben a két
játék. A határ ilyenként az a szintén játék, amely
egy mikrojáték a szimulációs hálóban, a konexió, de
maga is egy szimulált történet, amikor éppen egyik
jelmezből átöltözik a két szereplő a másikba, de a
színpadon teszi ezt.

3. b. Ez a különösség (mely folyton problémák
kal tűzdeli tele a megértést) a dráma bemutatásának
jelen idejében valószínűleg a botrányos teatralitást
jelentette. Vagyis a dráma különös drámai megmu
tatkozását. Innen nézve: vajon ma is ugyanilyen erős
teatralitással bírna ez a dráma? Vajon ez a teatra
litás az olvasás tapasztalatának függvénye? S abban
kimerülne, hogy történetileg egyszer sokkoló?19 Ha
innen tevődik fel a kérdés, akkor újra a színház
végességéhez, eltemethetőségéhez érkezünk.
Akkor éppen oda lehet eljutni, ahova Balassa
Péter jutott: hogy nincs már mit játszani, mindent
kimondtak, még a kimondhatatlan is.20 Ha viszont
a néző vagy az olvasó belegabalyodik egyrészt a

18 Belső dramatizáltság alatt a dráma önmaga (színészek nyelvi,
kimondott gesztusai) által „íródó” dramatizáltságát értem, amely
persze összefüggésben van a megjelenülő (pl. az eljátszott dráma)
dramatizálásával is, de ebbe már a rendezés másképp szól bele.

Ez a belső dramatizálás azonban inkább a szövegszerű olvasás
közben érvényesül, a színészek szavai, mozdulatai és a rendezői

utasítás olvasható mondatai révén.
19 De itt persze nemcsak puszta sokkolásról van szó. Hanem
éppen a belegabalyodás révén a folyamatos újra és újra eljátszható

sokkolásról. A sokkolás ilyenként elsősorban az olvasó élettörté
netébe tartozik.
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színészek által létrehozott (dramatizált) szimulációs
háló végtelenjébe, másrészt a dráma drámaiságának
szimulációs örvényébe hagyja besodortatni magát,
ahogyan voltaképpen a Színészek ezt kimondottan
is kiprovokálják, akkor nem a dráma dramatizált
sági technikáinak lejárható idejéről lehet beszélni
(amely valóban temethető), hanem a dráma dramatizáltságának teatralitásáról. A teatralitás pedig
attól teatralitás, hogy élő gesztusokban mutatkozik
meg, tehát amikor történik, akkor éppen élnie kell.
Ennélfogva ez a dráma számomra a játszásban levő
teatralitás idejét sugallja, azt, hogy amikor valami
játszódik, akkor nem lehet a halálára gondolni, csak
ezt játszani. Akárhányszor.

4. a. Minek a temetése történik meg, játszódik
el a drámában? A realitásé? A Színházé mint
intézményé? A teatralitásé? A drámáé? Balassa
említett tanulmányában úgy véli, hogy a drámá
ban a színház temetődik el, ez is csak emlékek
alapján. „Vajon századunkban nem a temetés-e az
igazi drámája a színháznak? Temetése mindannak,
ami meghalt, vagy a komédia nyelvén – kimúlt.
Elpatkolt. Kifújt. Lőttek neki.”21 Az a gondolat érde
kesnek tűnik, hogy a színház drámája az eltemeté
se, hiszen már annyiszor eltemették, megjósolták
halálát, mégsem patkolt el, mégsem fújt ki, mégsem
lőttek neki. Hiszen a Színész és Színésznő ebben a
drámában kétségkívül játszik. (Noha Balassa Péter
szerint ők sincsenek, mert szavaik kimondhatat
lanok, megszűnnek, hiszen „minden el lett játsz
va”.) És a dráma szövege (melynek neve persze nem
mindig ugyanazt jelenti) most is épp olvasásban
van, és talán így játszódik is.
A színház, a szereplés, a szereplők, a színház
ban megtörténő történetek elmúlása, el egészen a
temetésig, elképzelhetetlen számomra. Miért? Attól
elkezdve, hogy a Színész és a Színésznő többszörös
nekilendülésekkel létrehoz, színre visz egy 93 olda
las drámát, a bábuk jelzés értékű (mint a színészek
fétisei, multiplikációi vagy játékai?) jelenlététől a
drámában megjelenülő teatralitásig, a mozgásig
vagy addig, amit a 1. c.-ben érintettségnek nevez
tem és... (...)
Többször volt szó a teatralitásról. Úgy tűnik, most
éppen amellett érv, hogy itt nem egy halott jelenség
(színjátszás) eltemetéséről van szó, hanem egy olyan
szélsőséges teatrális gesztusról, amely a maximumig
generálja a dráma teatralitását, vagyis azt, amitől az
éppen a színházhoz tartozik.
Például az utolsó rendezői utasítás: „természe
tesen nem jönnek ki meghajolni”,22 vagy a színház
színházi kellékeinek a hiánya sokkal kirívóbb teatrálisabb gesztus, mint esetleg ezeknek a meglétével
színre vitt előadás. Így, a komikumig fokozott teatrá
lis túlzásokban, a színházat nem lehet eltemetni. A
dráma halála, a dráma temetése kicsit üresjáratnak

20 ...s ha egyszer egy drámát elolvastak, megnéztek azzal az ki

lett mondva, meg lett nézve, meg lett hallgatva.

21 Balassa, i. m. 177.
22 Nádas: Temetés, 271.

tűnik, amiről tovább nem lehet beszélni, akkor sem,
ha dráma, színház, színjátszás továbbra is van. Sőt
igazán csak akkor kezdődik el, mihelyt annyira ural
kodóvá lett, hogy elmossa a megjátszás és a „való”
közötti határok tudását. Hiszen a szimuláció, szín
játék, a multiplikáció végtelenje, a virtualitás tudata
minősíti át a valót idézőjelessé.

4. b. A kibírhatatlanságig fokozott hosszú csen
dek minőségileg, azt hiszem, leginkább a határpon
tokhoz hasonlíthatóak. Ezek ugyanis csak látszólag
üres idők vagy üres hangok. Csak látszólag, hiszen
éppen negativitásuk erősíti fel őket a botrány
határáig. Ez a csend nem az elcsendesülés kifinomult
változata, hanem a kibírhatatlané, amely kirívóvá,
színpadiassá teszi a színházat. A színpadiasság a
bonyolult színház elleni merénylet, az ellen, ahol a
csend a néző türelmén belül van méretezve, ahol
minden mértéktartóan ki van kalkulálva. Itt a csend
(is) a többi kirívó gesztussal együtt a színház primér
szerepének megnyilvánulása. A kibírhatatlanságig
leegyszerűsítés itt csak bizonyos színházzal szem
ben egyszerűsítés, egyébként a lehető legbotrányo
sabb, artikulálatlan megbonyolítás.
Mert mit csinálhat az olvasó (a néző valószínűleg
egészen mást), amikor – a rendezői utasításnak
megfelelően – túl van a tűrőképességen?
4. c. Talán nem is úgy kellene feltenni a kérdést,
hogy minek a temetése történik itt, hanem úgy, hogy
egyáltalán megtörténik-e a temetés? A temetés kel
lékei (koporsó, csend, tánc) egy olyan temetést jelez
nek előre, amelyben nem a Színész vagy Színésznő
és nem a játékuk temetődik el, hanem ők játsszák
el a temetést. A temetés tehát csak annyira történik
meg, mint addig bármelyik játékuk. És ugyanekkora
a gesztus jelentősége is.
A bábuölés, rituális gyilkosság, amelyben az
utánzás, a szimulálás a legnyilvánvalóbb jelképben
mutatja önnön utalás voltát. Azáltal, hogy a szereplők
„csak” a bábukat ölik meg, az ősi rituális cselekedet
eszköztárához nyúlnak. A rituális gyilkosság az ant
ropológiában, mítoszelméletben az utánzást és azo
nosságot jelenti: úgy szimbolikus (utánzó) a gesztus,
hogy közben vallási értelemben a legvalóbb. A valót
itt szakrális értelemben kell érteni, amelyhez semmi
kétség nem fér, hiszen nem a megfeleltethetőség
miatt, hanem az átélés miatt való. A szakralitás
pedig e való igazságigényével lép fel, hiszen a rituális
gyilkosság szertartásának helyessége, a rítus valósá
gossága a jelent dönti el.
Ilyenként a temetés előtti haláljelenet a megtör
ténhető játszást jelenti, ahol bármi eljátszható, és
ahol minden mozdulat, hang, testhőmérséklet, illat
a legvalószerűbben élő ésjátékszerűen virtuális.
5. Ha pedig innen tekintünk vissza: vajon magá
ban az OLVASOTT drámában honnan érzékelhető
legelőször, hogy itt voltaképpen egy rítus terébe lép
tünk be, és ami itt történik, az stilizált esemény, rituá
lis mozdulat, mitikusan megélt történet a Színészek
számára?23 Lehet, hogy a néző a megjelenítés lát
ványa, élménye során azonnal bekerül, bevonódik a
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rituális térbe, az olvasónak azonban például a mági
kus rigmusokra kellene kihegyeznie a fülét vagy észrevennie a bábukat. Hiszen míg a néző a legelső
kibírhatatlan csendtől közvetlen részese a játéknak,
addig az olvasó „csak” a szövegre hagyatkozva, saját
képzelőereje révén avatódhat be ebbe a rítusba.
Számomra az első ilyen szöveghely (visszafele
olvasva immár a szöveget) a bábu rituális meg
gyilkolása volt. Mindaddig nem rítusok ritmusaként
olvastam a drámát, hanem a virtualitás, megjátszódás megsokszorozódásaként. Igaz, ha azt tekin
tem, hogy milyen játékok játszódnak itt el, kiderül,
hogy ezek nagyon is közel állnak a mitikus igényre
adott válaszokhoz, amelyek különösen ritualizáltak
(pl. a már említett kreált konfliktusok, kibékülések,
eltávolodás az újraközelítésért).
Még egy lépést visszalépve: az olyan artikulálatlan mozdulatok, mint dulakodás, sziszegés, zene
nélküli tánc stb. vajon nem szintén a rituális gesz
tusokhoz tatoznak? Vajon – immár innen nézve –
nem minősülnek át olyan teatrális mozzanatokká,
amelyek visszaviszik a színjátszást a színjátszáshoz,
ennek eredeti értelmében: a mágikus, rituális, szer
tartásos színházig?
Még jobban visszalépve: a színészek, amikor a
dráma legelején felemelik a koporsó tetejét, meg
pillantják benne a két bábut, amely az ő képmá
sukra van elkészítve. „Te is benne vagy?” Kérdezi a
Színésznő a Színészt. „Benne vagy te is?” Kérdezi a
Színész a Színésznőt. DE: a rendezői szövegben ott
van az is, hogy a nézőnek nem kell tudni, mi van a
koporsóban. Az olvasó viszont első pillanattól fogva
tudja, tudhatná, hiszen a szövegből kiderült. Az a
jegy, utalás, jelzés, amely számomra, mint olvasó
számára a rítust megmutatta, tulajdonképpen a
kezdetektől ott volt, ott lehetett volna minden olda
lon, valahol a sarokban, hiszen a nézőteret olvasás
közben felépítettem magamnak, és itt helyet kapott
a két koporsó is. Mégsem a rítust jelölte, hanem

23 „Egy kis folklór a trilógiából: „SZÍNÉSZ: Heje cucám, a lelki!

/ Málélisztes a seggi. / Hej, dudájj, ma dudájj, / Hónap mindég

aludjál! / Hej, dudájj, ma dudájj, / Hónap mindég aludjál! Feleme
li a kést a földről, leguggol a színésznőt ábrázoló báb feje mögé,
nézi, aztán fölemeli a kést, és kétszer egymás után, nagyon gyor

san a mellébe szúr, mintha elégedetlen lenne az eredménnyel har
madszor is beleszúr...” (Nádas: Temetés, 270.)

ZSUZSA: Hatvanhat, szád a seggemre pattanhat. JÓSKA: üvölt
Annak fele harminchárom. ZSUZSA: Nyald a seggem télen-nyá-

ron. Klára bábuként hagyja magát rángatni. (...) ZSUZSA: Annak

fele harminchárom.
JÓSKA: Nyald a seggem télen-nyáron. Zsuzsa megragadja

a

a szereplők multiplikálódását. A rituális gyilkosság
felől nézve másként olvasnám.
Talán így: e két bábu előrejelzi azt, ami a drámá
ban folyamatosan történni próbál. A két bábu jelzi
azt a mitikus gesztust is, hogy az ember valamit
valaminek a mintájára, analógiájára, képmására
teremtsen, létrehozzon. Nem másolásaként, hanem
a rituális megjelenítéseként. Hiszen a bábu mági
kus erők előidézésének a céljára rítusokban megal
kotott, méghozzá mágikus eljárásokkal. Itt viszont
csak elrejtve van a színpad sarkában, a koporsóban,
s csak a legvégén lesz rá szükség.
Azután kerülnek elő a bábuk, miután a Színész
és Színésznő már mindenféle színházat kipróbált,
egyik színjátszási lehetőséget a másik után dobta
ki, majd eközben nem is vették észre, hogy létre
hoztak valamit. A rituális gyilkosság, a rituális
meghalás nem önmagáért történik, hanem egy
másik létforma újjászületése érdekében. A látszó
lag kudarcba fulladt „na és akkor mit játszunk?”,
„hogyan?”, „és mit csináljak a kezemmel?” meg
nyitja a színteret, és megtörténik az, ami ennek a
„mit játszunk”, „hogyan” dilemmának az alapja, ere
dete: a rituális színház. Hiszen miközben próbál
koznak, bevonják az olvasót, nézőt (ezt neveztem
fennebb belegabalyodásnak) egy kiemelkedő térbe,
egy különleges (ismerős, de mégis nagyon távoli)
nyelvhasználatba, bevonják olyan testi mozdulatok
átélésébe, amely távol van a kiemelkedő téren
kívül használttól. Mert mindezt nem lehet kívülről,
hanem inkább belülről kell érzékelni, így pedig a
rítus résztvevőjévé kell válni. Követni kell a han
gokat, mozdulatokat, az érzékszervekkel jelen kell
lenni, és érezni az illatokat, a színeket, a hangokat, a
hőmérsékletet... Ez talán a rítusba való beavatódás
első lépése.
Úgy is lehet mondani, hogy hülyét csinálnak a
nézőből, olvasóból. A kibírhatatlanságig fokozott
csendek, hosszas, dőlt betűs rendezői utasítások
a tűrőképességen éppen azért lépnek át, hogy az
olvasó váljék hülyévé. Legalább annyira, hogy ne
vegye komolyan sem a színpadot – és a nézőtér biz
tonságos távolságából olyan játéknak lássa a szín
pad eseményeit, amelybe ő testileg nem tartozik
bele –, de ne vegye túl komolyan sem a temetést
(mert például akkor még azt hinné, hogy tényleg
eltemetik a színházat, amint Balassa olvasatában
láttuk).
A hülyévé lett olvasó itt e kettő között van: kilép
a komolyan vételből ahhoz, hogy játszani tudjon a
komolyan vétellel. A hülyeség, a megjelenítés érdeké
ben egyszerre kilépés a személyes megélésből és viszszalépés a személyes megéléshez.24

függöny egyik szélét, és felszalad vele a létrán; húzza a függönyt
alóluk. ZSUZSA: Hatvanhat. JÓSKA: Szád a seggemre pattanhat.

ZSUZSA: Annak fele harminchárom. Klára és Jóska a függönybe,

24 „...E részleteket azonban úgy adagolja, olyan hangsúlyos rit

aztán egymás lábába botlanak, elesnek, Jóska zsebéből kicsúszik

musban adja elő, hogy a figurateremtés általa meghatározott pil

a pisztoly; Zsuzsa a magasból rájuk dobja a függönyt, a függöny

lanatában azok egy személyiség teljes képeként adódjanak össze.

lassan rájuk terül; Zsuzsa lejön a létráról; csend van; Jóska kimás

Ezek a drámai pillanatok, a teljes belső átélés, a néző és színész

zik a függöny alól, Klára mozdulatlanul ott marad, Zsuzsa és Jóska

azonosulásának pillanatai. A felépített figura igazságának pillana

egymással szemben állnak Klára teste fölött. (...) felemelik Klára

tai. Ami testi és szellemi egyidejűleg.

testét, és betolják a dívány alá. (Nádas Péter: Takarítás. In: Uő:

Úgy tűnik, hogy Ronyecz Máriából hiányzik minden olyan nár

Drámák. 87–89.)

cisztikus és önmutogató vonás, amit a színészi munka alapjának
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A mátrixszerű virtualitásról, szimulációról még
az jutott eszembe: vajon miért olyan különleges ma
az, amit úgy szoktak mondani, hogy a színház meg
bontja a teret, hogy a színház rituális időt, teret,
élményt jelent? Egyáltalán mit jelent az, hogy meg
bontja? Az én válaszomban arról van szó, hogy a
színház ezek által a médiumok által nem sokszorosít
ható, mert ez már nem részvétel, legalábbis nem
eléggé élő, testi részvétel a néző, olvasó részéről.
A gépi sokszorosítás, ismétlés a testi, háromdimen
ziós részvételt kiiktatja. Ugyanúgy, ahogy kiiktatja
a rítusból az illatot, testhőmérsékletet, tapintást. A
Színész és Színésznő ezért a mítoszok értelmében a
legvalóságosabb történetet jelenítik meg, és ebbe a
legvalóságosabb történetbe a rítus résztvevői éppúgy
beletartoznak, mint ők.
Például azalatt a sok kibírhatatlan csend alatt a
nézőnek meg kell mozdulni, köhécselni, vagy oda
szólni valakihez, hogy mi is történik most, s ezzel
belépett a darab történésébe. Itt pedig testével, hang
jával, köhécselésével részt vesz abban az újjászületési rítusban, amely a rituális gyilkosságra való
készülődéssel kezdődik.

hiszünk. Amikor nevetni kell, akkor nem nevet, hanem olyan érzel

mi légkört indukál, hogy a nevetést, amit ő kezdett el fönn a szín

padon, én fejezzem be lenn a nézőtéren, s amikor sírni kell, én
sírjak helyette. Szellemi játékával fizikailag is játszatja a nézőteret.
De mert ezt teszi, saját játékán ő is éppen annyira kívül áll, mint
amennyire a játékba vont néző is kívülről figyeli azokat az esemé

nyeket, amelyek a színpadon történnek vele.

Önmagában teremt skizofréniát, tesz valamit, ám tevése közben is

figyeli magát, de mert nézőjét is játszatja, a skizofrénia is közös, s
éppen, mert játékának egy részét a nézőre testálja át, nyer magá
nak időt arra, hogy kívülről figyelje önmagát. Egy színész ördögi
körében vagyunk. Nem a nézőnek játszik, hanem a nézővel kíván

játszani, s ezért azokon az estéken, amikor a nézőtér valamilyen
oknál fogva nem játszik vele, szokatlanul teatrálisnak vagy túlzot

tan hűvösnek tűnik. Ilyenkor idegen.” (Nádas Péter: Egy színésznő
gondolatai életről, halálról. In: Uő: Kritikák. Jelenkor, Pécs, 1999.

75.)!

Ármeán Otília
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Érintések
forgataga
A Jules és Jim mint kaleidoszkóp

quand on s’est retrouvé,
quand on s’est réchauffé
pourquoi se séparer?
Es bleibt zuletzt meist alles und nichts,
wie es war.

Itt ez a film,1 megérintett, ahogyan azt mondjuk:
megtetszett. Hogy miért ez a film, milyen is ez a
film, s mi mondható tetszésem mineműségéről, ezek
nek a kérdéseknek a körbejárására számtalan lehetsé
ges megközelítés között válogathatnék. Kezdhetném
a filmtörténeti elhelyezéssel, az újhullám irányzatá
nak bemutatásával, s vizsgálhatnám a Jules és Jim
jelentőségét és hatását más újhullámos filmek és
rendezői életművek összefüggésében. Szorítkozhat
nék akár a truffaut-i univerzumban való elhelyezésre:
mennyire önéletrajzi ihletettségű, mi a viszonya más
Truffaut által rendezett vagy írt filmekhez, miként jegy
zik a filmet Truffaut interjúkban elhangzott szerzői
magyarázatai. És ott vannak a színészek (és egyéb sze
repléseik), ott vannak a szereplők, melyeknek talál
hatók előképeik. A bemutatott háromszögtörténet
ismét egy bizonyos történetséma ismétlődési sorozatá
nak egyik elemeként láttatja ezt a filmet,2 el lehetne

1 Jules és Jim. (Jules et Jim) 1962., ff., francia, 110'. Írta: HenriPierre Roché regényéből Jean Gruault és François Truffaut. Ren

dezte: François Truffaut. Kép: RaoulCoutard.Zene: Georges Deleu-

re. Szereplők: Jeanne Moreau (Chaterine), Oscar Werner (Jules),

indulni ezen a szálon is. De választhatnám kiinduló
pontként a regénnyel, Henri-Pierre Roché Jules és
Jim című regényével3 való összevetést is. Ha teljes
kimerítésre szánnám rá magam, nem hanyagolhat
nám a világirodalmi utalásokat sem: Shakespeare
neve többször is elhangzik, Goethe Vonzások és
választások című regénye könyvként, azaz tárgyi
valójában jelenik meg a filmben, de elszavalják és
lefordítják Goethe egyik szerelmes versének4 rész
letét is. Emlegetik Baudelaire-t, az új darab, amit
megnéznek, egy svéd szerző alkotása, a néző szeme
folyamatosan Picasso-képeken akad meg. Az egyik
Picasso-kép (A Szerelmesek című) ugyanaz, melyhez
a Kifulladásig Godard-film (forgatókönyvíró: Truf
faut) szereplői a Romeo és Júlia-történetet társítják.
S ezzel tán le is írtam volna itt egy teljes kört, viszszakanyarodván az elsőként említett szemponthoz
(filmtörténet). Érdemes lenne kitérni a fikciós film és
a dokumentumfilm kapcsolatára (bevágott párizsi
képkockák, a háborús híradókat megidéző képsorok,
a könyvégetést bemutató mozihíradó illeszkedése a
filmhez), a regénnyel való összevetés kapcsán iroda
lom és film, az adaptációk problematikájára, az intertextuális viszonyok rétegzettségére.

Henri Serre (Jim). Kommentár: Michel Subor. Az MTM Kommu
nikáció és a Stúdió 1 megbízásából készült szinkron rendezője:

Lengyel László. Magyar szöveg: Miklós Lívia.

3 Henri-Pierre Roché: Jules és Jim. (Ford. Szoboszlai Margit)

2 „A »ménage à trois« a legrégebbi, a legósdibb francia irodalmi

Móra Könyvkiadó, Bp., 1993. A magyarul megjelent regényről

hagyomány” – írja Bikácsy Gergely (Bolond Pierrot moziba megy.

Kelecsényi László írt ismertetőt: A szabály és a kivétel. Henri-Pier

A francia film ötven éve. Héttorony Könyvkiadó – Budapest Film,

re Roché: Jules és Jim. Filmvilág 1993/10,31.

Bp., 1992.183.), de háromszögtörténet a Bársonyos bőr című Truf-

4 A Rastlose Liebe címűről van szó, magyarul (Kosztolányi Dezső

faut-film is.

fordításában) Nyugtalan szerelem.

[Erdélyi Magyar Adatbank]
Jól látható, hogy ezek a kérdésfeltevések nem
választhatóak el élesen egymástól. Bár elképzelhető,
hogy teljes értékű filmértelmezés születhet úgy is, ha
valamelyik megközelítési mód a többivel szemben
privilegizált, s oldalakat lehetne írni arról, milyen
hatásmechanizmusok eredményezték, hogy a film
szinte bemutatása másnapján már klasszikusnak
számított, magam számára mégis a helyes arány
eltalálásának mércéjét állítanám: hogyan kombinálhatóak a különböző megközelítések s az állítások,
amelyekhez eljuttatnak, oly módon, hogy értelmezé
sem szövege maga is beállhasson szépen a sorba,
az anyag elrendezéséből eredeztethető újszerűséggel
hivalkodván.5 De amit kevésnek gondolunk, tán
több ennyinél: a kiválasztás, rendezés, kombinálás
műveletei, melyeket az értelmezés hajtana végre, tán
itt, éppen ebben az esetben olyan jelenségre hív
hatják fel a figyelmet, mely e film építkezésének
fontos, lényeges, de sohasem néven nevezett techni
kai jellegzetessége: a készen kapott (talált6) anyag
feldarabolása, elemeire bontása, aztán az elemek cse
reberéje, kirakósdi játéka, s mindez nem újabb jelen
tések hozzárendelése céljából, sokkal inkább a már
meglévőnek kiemelése, észrevetetése, az elrejtettnek
felszínre hozatala érdekében.
A valamely összefüggésben egymással kapcso
latban lévő elemeknek teljesen új konstellációba
való lehetséges átrendeződése kísértetiesen emlé
keztet a már említett Goethe-regény elhíresült paszszusának kémiai elemek cserebomlásait boncolgató
leírásához:
„Mindenesetre azok a cserebomlások a legjelen
tősebbek és legfigyelemreméltóbbak, amelyekkel ezt
a szinte hanyatt-homlok történő vonzást, rokonulást,
elhagyást, egyesülést igazán ábrázolni lehet; ame
lyekben négy, idáig kettesével összekötött lény érint
kezésbe kerül, eddigi egyesülését elhagyja, és új
kapcsolatokba lép. Ebben az elválásban és összeta
padásban, ebben a menekülésben és keresésben az
ember igazán magasabb rendeltetést vél látni; az
ember az ilyen lényeknek akaratot és választást tulaj
donít, és esetükben a választott rokonság szakkife
jezést teljesen indokoltnak találja. [...] Gondoljon el
egy A-t, amely egy B-vel bensőségesen egyesül, és
semmi móddal és erőszakkal sem lehet tőle elválasz
tani; gondoljon el egy C-t, mely éppen így viszonylik
egy D-hez. Most hozza érintkezésbe a két párt; A
D-re, C B-re veti magát, anélkül hogy meg lehetne
mondani, melyik hagyta el előbb a másikat, melyik
lépett hamarabb kapcsolatba a párjával.”7

A kémia tudományából vett törvényszerűség
emberi viszonylatokra is kiterjeszthető, és a Vonzások és választások talán már azzal erős gyanak
vásunkat ébreszti, hogy itt folyamatosan másra kell
gondolni, mint amiről egyenesben szó van, ahogyan
ezt a tudományos tételt megfogalmazza, s reflektál is
arra, hogy az állítás terminológiája félrevezető lehet.
A tudomány kénytelen metaforákhoz nyúlni, mi
magunk (olvasóként) viszont hajlamosak vagyunk
szó szerint (is) érteni ezeket a metaforákat. A tudo
mány szószerintije így válik alkalmas allegorizációs
terepévé a regénynek. Az emberi viszonylatokra
kiterjesztett, betűkkel szemléltetett összefüggéstől
már csak egy lépés, hogy a szavak értelméből a
betűcserélő játék, az anagramma meghatározását
rakjuk ki.
„Egy névnek, szónak vagy mondatnak valamenynyi betűjét oly módon kell összecserélni, hogy az így
keletkezett sorozat újabb értelmes szót vagy monda
tot adjon: olyat, amely kapcsolatban áll az eredeti
névvel, fogalommal. Innen a görög név: ana-grammata = új írás; még egy írás. [...] [E]z volt a keletről
származó évezredes betűrakó mesterség elterjedésé
nek oka: könnyen hívő emberek titkos értelmet keres
tek az anagrammában.”8
„Az egész világirodalom csupa anagramma –
mondták a betűcserélő játék apostolai –, hiszen
minden irodalmi mű az ábécé betűinek kombinációi
ból áll. [...] Az anagramma nem költői műfaj, hanem
játék, amelyet az ókortól kezdve minden korban lel
kesen gyakoroltak. Megjelenési formája igen sokféle:
titkosírás, álnév, csúfnév, jóslat, rejtvény és számta
lan tréfa alapja lehet az anagramma.”9
A költői játékok egyik kedvelt formájaként az
anagrammának, úgy tűnik, szabálya a kiinduló
készlet minden betűjének felhasználása, ám
találtam olyan meghatározást is, mely különbsé
get tesz zárt és nyitott anagramma között. Az
adott anyagot ez utóbbi nem használja föl mara
déktalanul, s emiatt kisebb művészi értékkel
rendelkezőnek kell tekintenünk.10 A különbségté-

8 Lukácsy András: Elmés játékok, játékos elmék. Móra Könyvki
adó, Bp., 1985. 71. A felvezető példa: „Pontius Pilatus híres kér

dése Jézushoz így hangzott: Quid est veritas? (Mi az igazság?) A
kérdés későbbi magyarázatok szerint felesleges volt; pontosabban

önmagában hordta feleletét. Ha ugyanis a latin mondatot betűire
szedjük, majd más rend szerint ismét összerakjuk, ez a válasz
olvasható ki belőle: Quid est veritas? = Est vir, qui adest. (A férfi

az, aki itt áll.)” (Uo.)

9 Vargha Balázs: Játékkoktél. Minerva, Bp., 1967. 101. Példája
5 „Ne mondják, hogy nem mondtam semmi újat; új az anyag

Mikes Kelemen első Rodostóról keltezett leveléből: „És mihent

elrendezése.” (Blaise Pascal: Gondolatok. [Ford. Pődör László]

ide érkezett Bercsényi úr, mindjárt anagrammát csinált a város

Lazi, Szeged, 2000.12.)

nevéből, és e’jött ki belőle: Ostorod. Ez igen hozzá illik a bújdosók-

6 „Amikor felfedeztem a könyvet, már két éve megjelent; a ked

hoz.” (Uo. 102.)

vezményes áron kínált könyvek között bukkantam rá, a place du

10 Vö.: „Spezialisten dieser Spielform der Poesie unterschieden

Palais Royale-on; valójában a címre figyeltem fel, és az ajánlásra,

schon im 17. Jahrhundert das geschlossene Anagramm, bei dem

amely szerint ez egy 77 éves ember első regénye.” (François Truf-

alle Buchstaben des vorgegebenen Materials verbraucht werden

faut: Önvallomások a filmről. [Összeállította: Anne Gillain. Ford.

müssen, und das offene Anagramm, bei dem einige Buchstaben

ifj. Benda Kálmán. Szerk. Zalán Vince] Osiris, Bp., 1996.119.)

übrig bleiben, welches mithin als die geringere Kunst anzusehen

7 Johann Wolfgang Goethe: Vonzások és választások. (Ford. Vas

ist.“ (Gerhard Krümmer: Spielformen der Poesie. VEB Bibliog-

István) Kriterion, Bukarest, 1974. 36–7.

raphisches Institut, Leipzig, 1988.13. Kiem. tőlem – Á. O.)

[Erdélyi Magyar Adatbank]

tel Saussure terminológiai tapogatózását idézheti
fel,11 ő az ugyanis, aki az anagrammában az
egyes költői alkotások (latin példákkal dolgozott)
szervezőelvét véli felfedezni. Elmélete szerint a
szövegek mindig egy elsődleges szó-témának (mot
inducteur, mot-thème) a kifejtései, a sorok ennek
a szavak alatti szónak az elrejtését, kibontását
szolgálják, a vers hangzása levezethető ebből az
eredeti névből (leginkább istenek, hősök neveire
gondolhatunk), a szavak ettől függnek, s erre mutat
nak rá marionettfigura-szerűen. A szöveg alatt ott
található a témája, a pre-textus,12 az ürügy. A
szöveg és hozzárendelt jelentéséről szólva azt
az olvasáskor működésbe lépő kombinációs
műveletet emeli ki Saussure, melynek eredménye
a mindig változó olvasat. A legendák materiális
mozzanatait különböző olvasók eltérően kombinál
ják, s a jelentés éppen efféle kombinációs mun
kának az eredménye. Saussure a kombináció
törvényszerűségeit kutatja, azt, hogy hogyan oszt
ható el újra az anyag, amivel rendelkezünk. Felfo
gásában az ismétlődések, például az alliteráció nem
véletlen visszhang, hanem tudatos, kiszámított
megkettőzés.13 A kudarc, ahogyan ő vállalkozása
bizonyíthatatlanságát megélte, talán leginkább
annak tudható be, hogy mindvégig az alkalmazott
szabályt kereste, a véletlen megfelelésekre, a szó
téma önkényére nem tudott úgy tekinteni, mint
amik kiszolgáltatnák egy rendszer működéseinek
törvényszerűségeit. Starobinski általánosítása sze-

rint bármely szöveg, „minden beszéd olyan egész,
mely eleve feltételez egy mögöttes egészet, s ez
kétféleképpen értelmezhető: a) mint az egész rej
tett tartalma vagy alépítménye; b) mint az egész
előzménye. [...] Minden szöveg bekebelez és beke
belezett; termék és teremtő.”14
Az olvasott szöveg tehát mindig elemeire bontható,
s legtöbbször éppen valaminek a megismétléseként,
újrarendezéseként válik olvashatóvá. Mint idézet,
variáció, változat a szöveg a jelentő hasonlóságának
eszköztárát veti be, az alkotóelem megismétlésétől
(rímhelyzet, anagramma, mozaikszerű idézet) az
alkotóelemek közötti viszony felidézéséig (kapcsolásos, ellentétes stb. viszonyok).15
Kétségtelen, hogy a Jules és Jim mozaikszerű
idézéstechnikával16 építkezik, mégsem vállalkoznék
annak osztályozására, hogyan változtat a film az
általa beidézett, megidézett, felhasznált elemeken,
hogyan változatai ezek korábbi előfordulásainknak,
s hányféle viszonytípusra lehetne rámutatni, dolgo
zatom nem a rendszerezés szándékával íródik. Kér
désem arra irányul, mi történt az elemeknek (s
éppen ezeknek) az egymásba rendezésével, miféle
sajátlagosság17 alakult ki a kombináció folytán;
milyen illeszkedési peremvonalak jöttek létre; az idegenség felismerésének, illetve a közelítések, érinté
sek milyen fokozatait vetíti elénk ez a film. A Jules és
Jim „csináltsága”18 az, ami érdekel.
Az így nézett film másról beszél, mint amiről szól.
S ezt mégsem úgy értem, hogy mást csinálna, mint

11 „Dans la donnée où il existe un mot à imiter je distingue

a paragramma [sem, tehetjük hozzá, a hypogramma] nem jelenti

donc: l’anagramme, forme parfaite; l’anaphonie, forme imparfai-

azt, hogy a költészet alakzatait írott jelek irányítanák; ám ha a

te.” (Jean Starobinski: Les mots sous les mots. Les anagrammes

-gramma végződéseket -phone végződésekkel cserélnénk fel ezek

de Ferdinand de Saussure. Gallimard, Paris, 1971. 27. – Feltéve,

ben a szavakban, akkor eseteleg azt gondolná valaki, hogy valami

hogy adott egy utánzandó szó, különbséget teszek: az anagramma,

soha nem hallott, rettenetes dologról van szó.«” (Uo.)

a tökéletes forma, [és] az anafónia, a nem-tökéletes forma között.’

16 AterminustSzegedy-MaszákMihály használja: „Az írók a válto

Kiem. tőlem – Á. O.)

zatot általában a mozaikszerű idézettel párosítják: Claude Simon

12 Vö. uo. 23.

A pharsiliai ütközet című regényében időről időre tűnnek fel erede

13 Uo. 19–20.

ti formájukban a szöveg alapjául szolgáló témák, egy Prousttól, egy

14 Uo. 153. Idézi Szegedy-Maszák Mihály: Az ismétlés művészete.

Apuleiustól, egy művészeti könyvből, egy útikalauzból vett idézet

In: Uő: Világkép és stílus. Történeti-poétikai tanulmányok.

[...]”. (Szegedy-Maszák, i. m. 418.)

Magvető, Bp., 1980. 423.

17 Fichte szerint például az „eszmék formája, az a mód, az a

15 A „jelentő hasonlóságát feltételező változat” a „jelentett hason

kombináció, az a megfogalmazás, amelyben elővezeti őket”, a

lóságát felhasználó variációs elvvel” állítódik szembe Szegedy-

„gondolatformálási és -fűzési mód” az, ami sajátos, ami minden

Maszák Mihály ismétlődésről írott tanulmányában (uo. 419–436.),

egyén esetében másképpen történik, ami nem sajátítható el, s

s ezek az ismétlődés összetettebb formáit jelentik. Bár Szegedy-

így mindig „kizárólagos tulajdon[unk] marad”. (Johann Gottlieb

Maszák Mihály felhasználja az anagramma, anafónia, paragram-

Fichte: Beweis der Unrechtmassigkeit des Büchernachdrucks. Ein

ma, hypogramma saussure-i kategóriáit a jelentő hasonlóságán

Räsonnement und eine Parabel. Idézi: Martha Woodmansee: A

alapuló változatok osztályozására, Saussure vállalkozásából ilyen

zsenialitás és a szerzői jog. A »szerző« létrejöttének gazdasági és

rendszerezési szándék mégsem vezethető le. Sokkal inkább arról

jogi feltételei. [Ford. Kiséry András] Vulgo 2000/3–4–5,371–2.)

van szó, hogy „Saussure sokáig habozott, hogy milyen terminoló

18 „Jó film. Jól csinált.” – írja Jancsó Miklós a filmről, merthogy

giával jelölje ennek a verbális egységnek a szétszóródását, ami

„az Index kultmoziban [2000] november 28-án este fél 7-kor az

meggyőződése szerint ott munkálkodott az általa vizsgált szövegek

Örökmozgó vetítésére és a beszélgetésre Jancsó Miklós ajánlatai

mélyén.” (Paul de Man: Hypogramma és inskripció. [Ford. Nemes

közül a közönség a Jules és Jimet szavazta be”. Mindezt a következő

Péter] In: Uő: Olvasás és történelem. Válogatott tanulmányok.

honlapon olvasom: http://www.mozivadasz.hu/lores.

Osiris, Bp., megjelenés előtt.) Az anagramma, paragramma, hypo

19 Gondolhatunk itt a meinen és sagen hegeli különbségére, a

gramma abban különböznének egymástól, hogy mennyire határol

„diszkurzus énje, a kimondott (énoncé)” és a „beszélő én, a kimon

ják be azt a terepet, ahol a szétszóródás, „a kulcsszó szétterülése”

dás” aktusa (énunciation) között húzódó hasadásra, mely a nyelv

(uo.) megtörténik. De talán lényegesebb ennél, hogy a fogalmak

által jön létre (vö. Catherine Belsey: A szubjektum megszólítása.

„a gramma (betű) szuffixumot használják a phone (hang) helyett,

[Ford. Pete Klára] Helikon 1995/1–2, 21.), illetve arra, ahogyan

bár Saussure ragaszkodik ahhoz, hogy »sem az anagramma, sem

a szövegek retorikai építkezésére figyelő olvasatokban kimutat-

[Erdélyi Magyar Adatbank]

amit mond.19 A viszony nem egyszerűen szubverziós,
a röviden összefoglalható cselekmény/történet20 –
ami persze nem a Jules és Jim – és a film, ahogyan
olvasatom szerint „csinálva van” – és ez újra nem
a Jules és Jim – nem egymást felülbíráló, kétség
bevonó kettős, nem íródnak bele egy oppozíciós
szerkezetbe. Az eltolódás olyan finom iróniát ered
ményez, ami folyamatos lebegésben tartja a filmet.
Az a könnyűség, amivel átlép a hétköznapiságon,
kiküszöböli az álproblémákat, s ami a film talányos
ságát adja, tán éppen innen eredeztethető. „Truffaut
stílusában, egész elbeszélő módszerében az a csodá
latos, hogy a filmben mindvégig jelen levő ironikus
felhangot milyen tapintatosan, mennyi bűvészettel
rejti el anyagában. [...] A kamera ebben a filmben
olyan könnyűséget, hajlékonyságot, táncos mozgást
árul el, mint talán még soha. A sok lendületes forgás,
a rafinált kocsizások, izgalmas és ellenállhatatlanul
komikus körpanorámák kacér mozgást kölcsönöz
nek, magával ragadó lebegést.” – írja filmkritikájá
ban Bíró Yvette.21 Azt, hogy mi is a Jules és Jim,
minden bizonnyal az ironikusságában, könnyed lebe
gésében, talányos hangnemében kell keresnünk.
Vegyük például a Picasso-festményeket, s amit
„kép-viselnek” a filmben. Truffaut írja erre vonat
kozólag: „Gruault talált nekem egy megoldást a múló
időjelzésére, amely nagyon tetszett nekem: Picasso
fő műveinek elhelyezését díszletként. Így megvan a
fokozatosság, végigjárjuk az impresszionizmust, a
kubista korszakot, a kollázsokat.”22 Csakhogy: ezek
nem azok a „fő művek”, melyeket rögtön beazonosít
hatna a néző, s keltezésüket felidézve rájönne az
idő múlására. Átlátszóbb a trükk akkor, amikor ugy
anannak a szobának a falán (Gilberte ágya fölött)
látunk mindig más festményt, a film kezdetén –
fejnél – az Akrobata családja majommal (1905)
című képet, aztán – ezúttal az ágy melletti oldalsó
falon – Pierrot (1918) bohóc festményét, Jim vég
leges Gilberte-hez költözésekor pedig az Ülő harlekint (1923). Ám az időkezelés eszközeiként való
megjelenés mellett olvashatóak a képek az elhangzó

ható: „a szöveg nem azt teszi, amit prédikál” (Paul de Man: Szemiológia és retorika. In: Uő: Az olvasás allegóriái. Figurális nyelv

Rousseau, Nietzsche, Rilke és Proust műveiben. [Ford. Fogarasi
György] deKON-KÖNYVek 17. Ictus – JATE Irodalomelmélet Cso

port, Szeged, 1999. 29.)

20 Álljon itt mégis a rövid tartalmi összefoglaló: „A film 1912
körül kezdődik, s 1933–34-ben fejeződik be, több mint húsz évet

szöveg s a történés széljegyzeteiként is. A kávéházi
randevúra érkező és várakozó Jim mögött Picassoplakát lóg a falon, a művész neve jól olvasható. A
(filmbeli sorrend meg a kronológia szerint is leg
korábbi) 1900-as Randevú című festmény23 a kalan
dokat hajszoló Jules párizsi szobájában látható, a
Kislány kutyával (1905) című képet ajándékba kapja
az éppen egymásra talált Chaterine és Jules. A képen
a kislány háttal áll, s így a rendező gesztusa finoman
ironikus, hiszen semmiképpen nem jelenti be ez a
kép a majdani lánygyereket, talán éppen arra mutat
hat, hogy nem kislányt vártak (Jules a háború alatt
írt leveleiből azt a részletet halljuk, melyben Chaterine-ra s a benne készülődő fiúra vágyakozik). A
Szerelmesek (1923) festménye akkor látható a film
ben, amikor a Truffaut által feltett kérdések már
mind siralmas megválaszolásra jutottak, „csalódás,
megoldhatatlanság, keserűség és fájdalom állnak
az út végén”.24 Ezzel szemben Picasso alkotói kor
szakában ez a festmény jelzi „az újra megjelenő
gyöngédség[et], mely az első korszakok fájdalmas
együttérzésénél is mélyebb, [...] a szépség és a betel
jesülés harmóniájával azonosul”.25 Kitérés itt a kép,
ironikus perspektíva letéteményese, s éppen ilyen
értelemben mondja Paul de Man, hogy mint afféle
„»félre«, »intervention d’auteur«, vagy »aus derRolle
fallen«, a parabázis nyilvánvalóan magában foglalja
egy diskurzus félbeszakítását”.26 A Friedrich Schlegellel parabázisként fölfogott irónia olyan szerzői
beavatkozás, mely ugyan „megtöri a fikció illúzióját”,
ám ezzel nem a referencialitás megerősítése irányá
ban hat, hanem a „fikció lényegi negativitásá[ra]”
mutat rá.27 Ugyanígy működik az Anya gyermekével
című kép Jim beszéde alatt, melyet az őt visszahívó
Chaterine-nak tart. Tévedés volt szerelmük, elbuk
tak. Kifejti, hogy neki meg Gilberte-nek még lehet
nek gyerekeik, ezért őt választja. Chaterine reakciója,
aki Jim beszéde alatt a gyerekét magához ölelő nő
képét is folyamatosan látta:„– És én, Jim. és én,
azok a kicsinyek, akiket én szerettem volna? Te nem
szerettél volna, Jim? [...]– Meg fogsz halni, Jim. Add
ide a pisztolyod! Megöllek, Jim.”28
Kommentár jellegük van ezeknek a festmények
nek, a film diszkurzusának lappangó megkettőzését
jelentik. Tulajdonképpen hasonló funkciójú a bemu
tatott történés viszonylatában a narrátor szövegé
nek beiktatása, és semleges, távolságtartó hangon
való elmondatása is. Truffaut maga így nyilatkozik
erről: „A filmet képen kívüli kommentárral kísér
tem, valahányszor úgy láttam, hogy a szöveg nem

ölel hát fel. Jules osztrák, Jim francia, elválaszthatatlan barátok.
MegismerkednekChaterine-nel, s mindketten beleszeretnek. Jules
feleségül veszi, s mivel kitör a háború, a két barát hosszú évekig

23 Pierre Daix: Picasso. Der Mensch und sein Werk. (Ford. Eva

nem látja egymást. A háború után Jules meghívja Jimet: Chateri-

Rapsilber) Somogy, Paris, 1973. Szerinte a kép címe: Der Kuss (A

ne-nal és négyéves kislányukkal egy Rajna menti házban élnek.

csók).

Chaterine-nek szeretője van, mégsem tud és nem is akar elválni

24 Bíró Yvette, i. m. 7.

Jules-től. Végül úgy dönt, Jimmel új életet kezdhet. Kísérletük nem

25 Picasso. Bemutatja Somlyó György. (Magyar Helikon) Európa,

sikerül, a francia férfi visszautazik Párizsba, és megnősül. Évek

Bp., 1981. 38.

múlva véletlenül találkoznak, s ekkor Chaterine Jimmel együtt

26 Paul de Man: Mentegetőzések (Vallomások). In: Uő: i. m. 403.

folyóba vezeti az autóját. Hamvasztásuk után Jules kíséri a poru

27 Vö. Paul de Man: A temporalitás retorikája. (Ford. Beck András)

kat tartalmazó urnákat.” (Bikácsy, i. m. 180–181.)

In: Az irodalom elméletei I. Szerk. Thomka Beáta. Jelenkor, Pécs,

21 Bíró Yvette: Talányos film. Jules és Jim. Filmvilág 1965/1, 8.

1996. 47.

22 Truffaut, i. m. 121.

28 Roché, i. m. 218.

[Erdélyi Magyar Adatbank]

alakítható át dialógussá, vagy túl szép ahhoz,
hogy megkurtítsam. A regényeket szépszerével vagy
erőszakkal színdarabbá átalakító klasszikus adaptá
ciónál jobban szeretem a dialógust és a felolvasást
váltogató köztes formát, amely nagyjából a filmre
vitt regénynek felel meg. Egyébként azt gondolom, a
Jules és Jim inkább filmszerű könyv, semmint ürügy
egy irodalmi filmhez.”29 Ebben az összefüggésben
irodalom és film teljesen különnemű közegnek mutat
kozik, melyek között vannak ugyan átjárások, de
éppen ezek a köztes formák mutatják föl élesen a
határvonalakat, azt, hogy ezek nem olvadnak föl
egymásban, egymás mellett vannak inkább, a gram
matika mellérendelési szabálya szerint.
Ugyanígy, a narrátor hangja és a szereplők dialó
gusai: egymás mellett. Picasso-képek és szerelmi
vallomások: egymás mellett. Nyugodt mosoly és fel
forgató vágyak ugyanabban a személyben, leginkább
Chaterine-ben, de Jules-ben, Jimben is: egymás mel
lett. Ők hárman: Jules és Jim. Jules és Jim. Az és
nyilvánvalóan Chaterine helye, s ezzel a cím szerkeze
te a választás lehetetlenségét, az eldönthetetlenséget
példázza. A mellérendelés grammatikai jelölőjeként
az és kötőszó az, ami véglegesen el is választja az
összekapcsolt elemeket: a kapcsolásos viszony nem
cserélhető föl azonosítással. Jules (nem Jim) és Jim
(nem Jules).30 A cím persze az egymást feltételek nél
küli elfogadást is példázhatja ezzel, hiszen a két férfi
kapcsolatáról szól így az elbeszélő: „Gyengéden elfo
gadták különbözőségüket.”31
Ahogyan annyi minden megfér egymás mellett
ebben a filmben. A film megcsináltsága elfogadtatja
a legósdibb sémákat, a régi,
leírva – hátborzon
gatóan giccses” technikai megoldásokat is: „De, hogy
egy-egy régi [például az áttűnéses technika] vagy új
eljárás önmagában mennyire nem meghatározó,32
mennyire csak az egész film szövete számít, azt mi
sem példázza inkább, mint hogy [...] minden ilyen

stilizációs eljárás a »helyén van«, ami a legnagyobb
szó: szinte észre sem vesszük.”33
Az egész film, a legkülönneműbb elemeket
magába illesztő szövet, a film és idézeteinek forga
taga tehetik mise-en-abyme-szerűen interpretációs
kulccsá34 a filmben elhangzó dalt.35 „Ez a »tourbillon« a film kulcsszava. Az élet forgataga bennünk
kell, hogy legyen, s akkor szerelmi kudarc és a halál
vágy ellenére is közel kerülünk ahhoz, amit bol
dogságnak mondanak.”36
A boldogságról viszont az hangzik el a filmben,
hogy „nehéz elmesélni, csak koptatjuk, anélkül hogy
észrevennénk a kopást.”37 Rögtön előtte meg: „Cha
terine azt mondta: »Igazán csak egy pillanatig sze
retünk.« De ez a pillanat neki folyton visszatért.
Az élet igazi vakáció volt. Jules és Jim soha nem
dominóztak ekkorákat. Telt az idő.”
Amire ráhagyatkozhatunk tehát, az a visszatérő
pillanatok sorozata, a szeretés pillanatainak, a
dominózás óráinak ismétlődése. Az „ugyanaz kicsit
másképpen”-ből38 kirakható az élet, kitölthető a
képsor, lefedhető a papír. S éppen a dominó-játék
figuráival játszható könnyen ún. területlefedési játék,
amikor nem vesszük figyelembe értéküket, a játék
ban csak a formájuk számít.39 Ezúttal is mozaikot
rakunk ki, ahol éppen annyira fontosak az illesz
kedés vonalai, s az, hogy ezekről folyamatosan tudo
másunk legyen, mint az, hogy összeálljon, láthatóvá
váljon valami kirakott kép. A bármikor elemeire
bontható képben persze meg kell látni a korábban
már látottat, az új konstellációt, a kaleidoszkópban
az újabb forgatásra megjelenő új képet kapcsolni
kell a régihez.
A film forgatókönyve a felszabdalt regény rész
leteiből áll össze, egy új kombinációs sorba való
rendezésből. Jules és Jim párbeszédéből idézek: „–
Micsoda keverék ez a Chaterine. – Apai ágon arisz
tokrata származék, anyai ágon paraszti, apja egy
ősi burgundi család sarja, anyja angol családé,
ennek köszönhetően nem ismeri a középszert, s
csak azt tanítja, ami őt érdekli. – Mit tanít? –

29 Truffaut, i. m. 120.

30 A sorrend fontosságát a film következő dialógusa is alátámaszt
ja:

Akkor [alhatna majd] Jules-nél. – Az ki? – Én volnék. – És

34 „A filmben van egy dal, a címe: Az életforgataga; ez a dal jelzi

maga? – Jim. – Jim és Jules? – Á, dehogy: Jules és Jim.” (dőlt

a film hangulatát, és kezünkbe adja a film kulcsát.” (Truffaut, i. m.

szedéssel jelzem a továbbiakban a filmben elhangzó szöveget);

121.)

nomeg a filmnek és a regénynek az a fordulata, ahogyan ugyanazok

35 Részlet belőle: „Az élet örvénylő forgatag / Téged is elragad /

a nők válnak Jim számára fontossá, akik előtte Jules (barát)női

Megláttam őt sok év után / Megint enyém lett háta lány / Megint

voltak: „Jim elvette tőle Lucie-t és Käthét. Nem. Ő adta Jimnek,

enyém lett hát a lány / Ha szerettem őt és szeretett ő / Miért

hogy el ne veszítse őket.” (Roché, i. m. 226.) Tehát: előbb Jules,

hagytam el őt? Miért hagyott el ő? / És ha visszajött ő, és ha visz-

utána Jim.

szajött ő / Miért mondtam, hogy »ágyő«? / Az élet örvénylőforga

31 Uo. – Hozzátehetjük Bikácsy Gergellyel: „Roché regényében

tag / Téged is elragad / Ölelhetsz néha másokat, / De hozzám hű

nyilvánvalóbb a két férfit egymáshoz fűző látens homoszexuális

maradj...”

vonzalom. Truffaut inkább [...] sejteti ezt” (Bikácsy, i. m. 181.) –

36 Bikácsy, i. m. 184.

például Chaterine fiúnak való beöltöztetésével.

37 A regényben pedig: „A boldogságot nehéz elmesélni. Meg el is

32 Vö. még: „[Truffaut] minden filmeszközt áthangol, újszerű

kopik észrevétlenül.” (Roché, i. m. 195.)

módon használ fel. Ha kell, a vászonméret változtatásával játszik,

38 „Truffaut fogékonysága éppen az emberek és jelenségek alakját

és ér el gondolati hatást. Mint például az első világháborús híradók

szása, szüntelen változása, »megfoghatatlanul« tovarohanó mozgé

idézeténél. A széthúzott formátumú eredeti híradófelvételek így

konysága iránt kivételes. [...] A törékeny érzelmekkel, a játékos

kapnak groteszk távlatot. Ha kell, Griffith óta nem alkalmazott jele

képzelet szertelenségével játszott a rendező, sokféle variációt

netzárásokat használ, hogy a szűkülő lencse fokozatos sötétedésével

végigpróbálva, de igazi megoldásra nem egykönnyen találva.” (Bíró

adjon hangulati varázst egy búcsúnak.” (Bíró Yvette, i. m. 8.)

Yvette, i. m. 7.)

33 Bikácsy, i. m. 184–5.

39 A poliominó játékok mintájára. Vö. Vargha, i. m. 196.

[Erdélyi Magyar Adatbank]

Shakespeare-t.” A regényben ez egy korábban megis
mert nőalakhoz kapcsolódik, más helye van tehát
az elbeszélt történetben, mégis félreismerhetetlenül
összecseng a két hely: „– Fura szerzet ez az Odile!
– Nekem volt alkalmam beszélgetni vele, nem úgy,
mint magának. Apja arisztokrata, anyja pedig a nép
gyermeke. Ezért van az, hogy nem ismeri a közép
szert, és aki csak ránéz, tudja, mi újság... – És mi
újság? – Shakespeare, mi volna? – felelte Jules.”40
Kínálkozik itt egy elméleti kitérő megtétele. Az
anagramma hagyományos definíciójából indultam
ki, az anagrammából mint betűcserélő játékból. Lát
ható azonban, hogy a film a regény dialógusrészek
re, jelenetekre szeletelésének és újra-összerakásának
szerkesztési elvét követi. Olyan anagrammatikus
viszony ez, mely a betű egységét egy nagyobb egység
gel helyettesíti,41 a véges készlettel való operálás
(kombináció mint jelenetek sorának újrarendezése)
mégis felismerhető, beazonosítható marad. Saussure azonban még ennél is tovább megy, anagrammá
ja inkább anagrammatikus megértést, olvasásmódot
jelöl: a szöveg rejtvény, a benne szétszórt betűk (és
egyáltalán nem a szöveg minden betűje) sejtetik
meg, adják ki a szó-témát, a szöveget szervező
tulajdonnevet. Ahogyan a filmben szétszórt idéze
tek sem azt a célt szolgálják, hogy eljuttassák a
nézőt ahhoz az egészhez, melyből vétettek (Picasso
egész életműve, Goethe alkotói tevékenysége nem
összességként képezhető le a film világára), ám egy
lehetséges anagrammatikus olvasatban egy olyan rej
tett elv szó-témájának a „betűi”, amire szemantikai
kapcsolódásokat keresve nem is mindig lehet rámu
tatni.42 Picasso festményei például nehezen beazonosíthatóak, elmosódottak, nem is mindig látjuk az
egész képet, következtetnünk kell a látottból az elrejtettre. Ahogyan a beazonosításkor is, az albumok
Picasso-reprodukcióinak sorából azokra a képekre,
amelyek nincsenek ott. A sorozatok kedvelőjeként43
ismerve a festőt, sokszor beérjük egy „igen, festhette
volna Picasso” bizonyossággal. S rájövünk, az egyet
len, amit észre kellett vennünk, az éppen a szeriális
építkezés elve, a festészetnek mértani sorként való
megidézése.
Chaterine maga is a „valamiben meglátni valamit”-elv hordozója, a filmnek amolyan mise-enabyme jelensége: „keverék”, akiről Jim meg sem
próbál tiszta képet alkotni: „Jim annyira Jules
tulajdonának tekintette Chaterine-t, hogy meg sem

próbált tiszta képet alkotni róla. A nyugodt mosoly
mindig ott ült Chaterine ajkán, hozzátartozott, és
mindent kifejezett.”44 Chaterine mosolya eredetileg
egy görög szobor arckifejezésének tartozéka,45 az
erőtlenül megfaragott kő jegyét pillantják meg Chaterine-ban.46 Az archaikus mosoly a görög archaikus
kor alkotásain többnyire föllelhető,47 éppen annak
jelölője, hogyan nem bírtak még akkoriban azokkal
az eszközökkel, melyek a kemény anyag finom meg
dolgozásához segítették volna a szobrászt. A történet
persze felidézi a Pygmalion-mítoszt, ahol a szobrász
imádatára megelevenedik az általa kifaragott női
szobor.
Emlékezetes a film azon jelenete, ahol Chaterine
arca állóképként mutatja be, milyen volt, mielőtt
megismerte volna Jules-t és Jimet, s milyen most,
mióta megismerte őket. Nyilvánvaló, hogy a vál
tozást a nézés tette, a két férfi rajongó tekintete,48 a
görög szobor mosolyának meglátása Chaterine arcá
ban, mely véglegesítette is a mosolygós arcot: ilyen
most.
A film ezzel kitérőt is tesz, az állókép49 meg
mutatja a filmet mint fényképet, a fényképet mint
a film „betűjét”. Gilles Deleuze-nél olvasom: „a
filmet meghatározó körülmények a következők: nem
egyszerűen a fényképezés, hanem a pillanatfényké-

44 „Jim annyira Jules-höz tartozónak tekintette, hogy nem is

próbálta jobban megismerni. Mihelyt Käthe arca felengedett, kiült
az ajkára az archaikus, ártatlan és kegyetlen mosoly: hozzá tarto

zott, egész lényét kifejezte.” (Roché, i. m. 76.)
45 „Az egyik fénykép egy istennőt ábrázolt, amint egy hős éppen

elrabolja. Archaikus mosolya megragadta őket. A nemrég kiásott
szobor az egyik szigeten volt. Elhatározták, hogy együtt megnézik.
[...] Egy játék gőzhajón érkeztek a szigetre, rohantak a szobrukhoz,

és egy teljes órát töltöttek vele. Minden várakozásukat felülmúlta.
Sokáig szótlanul járkáltak körülötte. Mindenható, ifjonti, csók- és

talán vérszomjas mosoly lebegte körül. Csak másnap hozták újra
szóba. Láttak-e már valaha ilyen mosolyt? Soha. Mit tennének, ha
egy szép napon látnának? Le nem vennék róla a szemüket.“ (Ua.

68–70.)

46 „Käthének, a harmadiknak olyan volt a mosolya, mint a szigeti
szobornak.” (Uo. 75.)
47 „Az archaikus kor szobrászatát bizonyos kötöttség jellemzi.

A szobrász tiszteletben tartja a kőtömböt, és kerüli az erős

metsződéseket vagy a kiugró részleteket. [...] Egymás mellé sorol
tak, nem szervesen összefüggőek a részelemek: a tágra nyitott
szem, az archaikus mosolyra húzódó száj, a szabályosan elrende

zett haj”. (Flavio Conti: Dióhéjban a görög művészetről. [Ford.

40 Roché, i. m. 39.

Havas Lujza] Corvina, Budapest, 1989. 36.)

41 A Pascaltól korábban idézett rész folytatására ismerhetnénk:

48 Jules például abban a kérdésben, hogy miért őket ajándékozta

„Mintha az azonos gondolatok másként elrendezve nem eredmé

meg Chaterine a jelenlétével, a következőre jut: „Mert tökéletesen

nyeznének ugyanúgy más szöveget, mint ahogyan az azonos szavak

figyeltünk rá, mint egy királynőre, mert mi ketten tudtuk legin

is más gondolatot fejeznek ki megváltozott elrendezésben.” (Pascal,

kább azzá tenni őt, amit úgy emlegetnek: szeretett asszony.” (Roché,

i. m. uo.)

i. m. 221.)

42 Utólag persze számos kijelentés válhat kétértelművé, egyik

49 »[A] Jules és Jimben állóképeket használtam [...] Mintegy nyolc

lehetséges olvasatban éppen ennek a rejtett, magát a szóródásban

képkocka kell ahhoz, hogy a moziban egy plánt észrevegyünk. A

érvényesítő elvnek a bejelentőjévé.

nyolc képkockánál kevesebből álló plán gyakorlatilag láthatatlan,

43 „A későbbiekben ez a szeriális felépítés időben és térben, hori

kivéve talán, ha egy arc nagyközelijéről van szó. Most azt csinálom,

zontális és vertikális értelemben, témák és stílusok keveredésében

és ezt csináltam a Bársonyos bőrben is, hogy megállítom a képet,

az egész életmű legfőbb szerkezeti elvének, s így legfőbb tartalmá

de csak nyolc, és nem harminc-harmincöt képkockán át, mint a

nak bizonyul.” (Somlyó, i. m. 51.)

Jules és Jimben.” (Truffaut, i. m. 135.)

[Erdélyi Magyar Adatbank]

pezés (a beállított fotók a másik vonalhoz tartoz
nak); a pillanatképek egyenlő távolsága, ezeknek
az egyenlő távolságoknak az átvitele egy hordozóra,
ami a »film« (Edison és Dickinson perforálják a film
nyersanyagot); egy képtovábbító szerkezet (Lumiére
tüskéi). A film ebben az értelemben tekinthető olyan
rendszernek, amelyik a mozgást a tetszőleges pillana
tok alapján reprodukálja, vagyis egyenlő távolságú
pillanatok alapján, amiket úgy válogattak össze, hogy
a folytonosság érzetét keltsék.” 50 „Van róla egy egész
sorozat fényképem, ha gyorsan lapozza az ember,
mintha mozogna.” – hangzik el a filmben.51 Egy hét
köznapi emberről van szó, ahogyan a film anyaga is
apró, mindennapi események sorozata.52
A fénykép mint anyag Goethe Vonzások és
választások című regényében is szerepel. Goethénél
az angol lord fényképei a hozzájuk kapcsolódó
magyarázattal szinte filmszerűen teszik megélhetővé
a messzi tájak varázsait. A lordról egyébként azt
tudjuk, hogy szerencsétlen társalgó, szavai mindun
talan céljukat tévesztik, megsérti hallgatóit akaratán
kívül. A fényképezés az egyetlen olyan tevékenysé
ge, mely nem siklik tévútra, mely betölti rendel
tetését (s mondhatni az egész regényben ez jelentene
valamiféle alternatívát a sorozatosan balul sikeredő
beszélgetésekre, levelezésekre, fölolvasásokra s a

50 Gilles Deleuze: A mozgás-kép. Film 1. (Ford. Kovács András

Bálint) Osiris, Bp., 2001.12. Kiem. az eredetiben.
51 Egy megrázó szerelmi történet elbeszélésének zárszavai ezek,

íme:

A háború azértfelháborító, mert megfosztja az embert az

egyéni harc lehetőségétől. – Igen, de talán a háború árnyékában
megvívhatjuk egyéni harcunkat. Mint az a tüzér, akit a kórházban

ismertem meg. Szabadságbóljövet a vonaton megismerkedett egy
lánnyal. Nizza és Marseilles között történt. Amikor a lány leszállt,

megadta neki a címét. A fiú két éven át nap mint nap elragadtatva

írt neki a frontról. Csomagolópapírra, gyertyafénynél, egyre intimebb leveleket, még gránátesőben is. Eleinte így kezdte: »Kedves

kisasszony« és ígyfejezte be: »tiszteletteljes hódolattal«. A harma
dik levélben tündérkémnek szólította, és kért tőle egy fotót, aztán

már »drága tündérem«, meg »
csókolom a kis kezét«, aztán »
csóko
lom a homlokát«. Aztán részletezte afényképet, amit a lány küldött

neki, leírta a keblét, amit a köpeny rejtett. Ezután már tegezve írt:

többi rosszul elsülő nyelvi aktusra53): „Egyébként a
társas élet óráin kívül sohasem volt terhükre, mert
a nap legnagyobb részét azzal töltötte, hogy a park
festői képeit egy hordozható sötétkamrába felfogja,
s aztán lerajzolja, s ily módon magának és másoknak
is tanulságos emlékeket gyűjtsön utazásaiból. Ezt
művelte már több év óta minden jelentősebb tájon,
s így kellemes és érdekes gyűjteményhez jutott. Meg
mutatott a hölgyeknek egy nagy mappát, melyet min
denüvé magával vitt, és részint a képekkel, részint
a képek magyarázatával szórakoztatta őket. A hölgy
ek örültek, hogy magányukban ilyen kényelmesen
bejárhatják a világot, s hogy partokat és kikötőket,
hegyeket, tavakat és folyókat, városokat, várakat és
sok más, a történelemből nevezetes helységet láthat
nak maguk előtt elvonulni.”54
Arra, hogy Truffaut filmje a Vonzások és
választások egyfajta továbbírása, újraírása, renge
teg bizonyíték hozható. Goethe műve Roché regényé
ben is megneveződik: „Käthe felolvasott Jules-nek és
Jimnek egy részletet a Vonzások és választásokból,
a tóba fúlt gyermek halálát. Csurgott a könnye, Jim
is ejtett egy csepp könnyet. Minden, ami »gyermekkel« volt kapcsolatban, felzaklatta őket.”55 A filmben
a címlapot látjuk (Les affinitás électives), megtud
juk, Jim Jules-től kérte el éppen akkor, amikor Chaterine is azt szeretné olvasni. Az éjszakai telefonálás
Chaterine-nak e könyv iránti vágyáról szólna, de
éppen ez adja az alkalmat első szerelmi együttlétükre.56 A film (egyik) fontos fordulata ez. Kitüntetett
helyzetből adódóan a Goethe-regény világa is beíró
dik azon képek sorába, melyek kirakhatóak a Jules
és Jim kaleidoszkópjában. De ennyi lenne csupán?
Az anagramma egyik lehetséges definíciójaként
már idéztem Goethétől a cserebomlások leírását. De
nem idegen a regényétől az anagrammatikus szer
kesztés sem, azzal a különbséggel, hogy esetében
nem egy irodalmi példa kerül átformálásra, hanem
a személyes élettörténet. Az egyik Eckermann-nal
való beszélgetésben „Vonzások és választások című
regényéről elmondja, hogy nincs benne egyetlen
vonás sem, amelyet ne élt volna át, de egy sem úgy
szerepel benne, ahogy átélte.”57 Magában a regény
ben is található egy ide vonatkozó részlet a „Csodála-

»
borzasztóan szeretlek«. Egy szép napon írt a lány anyjának, és

megkérte a lány kezét. Attólfogva hivatalosan a jegyese volt, bár
csak egyszer látta. A háború folytatódott, a levelek egyre bizalma

53 Vö. Jochen Hörisch: Die Dekonstruktion der Sprache und der

sabbak lettek: »
csak az enyém vagy, szerelmem!«; »imádom a kis

Advent neuer Medien in Goethes Wahlverwandschaften. Merkur

melledet«; »magamhoz ölelem ruhátlan testedet«. Amikor a lány

1998/9–10, 826–839. „Kein zweiter Roman häuft so Szenen, in

egyszer hűvösebben válaszolt, dühödten kéri, hogy ne kacérkod

denen Sprech- und Schreibakte abgründig scheitern, in solcher

jon, mert bármikor meghalhat. És ez igaz volt. Látja, Jules, ezt

Regelmäßigkeit.” (827.) (Nincs még egy olyan regény, mely ilyen

a levélben történt nászt csak úgy lehet megérteni, ha ismerjük a

rendszerességgel halmozna jeleneteket, melyekben zátonyra futnak

lövészárkok minden erőszakát, azt a kollektív tébolyt és a halál

a beszéd- és írásaktusok.)

állandó létét. Ez az ember, miközben harcolt a nagy háborúban,

54 Goethe, i. m. 176.

megvívta az egyéni csatáját. Meggyőzött és meghódított egy nőt

55 Roché, i. m. 127.

a távolból. Fejsérüléssel került kórházba, akárcsak maga, de nem

56 „Jim egész nap Chaterine-ra vágyott, ott érezte a karjaiban,

volt ilyen szerencséje, meghalt műtét közben, afegyverszünet meg

a térdén, hallotta a hangját. Az első csókjuk uralta az éjszaka

kötése napján. Utolsó levelében azt írta ismeretlen jegyesének:

hátralevő részét. Nem szóltak, csak közeledtek egymáshoz. Haj

c
» sak a te melled bombáit szeretem«. Van róla egy egész sorozat

nalfelé elérték egymást. Chaterine arckifejezése elképesztően dia

fényképem, ha gyorsan lapozza az ember, mintha mozogna.”

dalmas és kíváncsi volt. Jim leigázva kelt föl. Számára más nő

52 A Négyszáz csapással kapcsolatban mondja Truffaut, de

már nem létezett.” – halljuk a narrátor szenvtelen hangján.

kiterjeszthető ez a Jules és Jimre is: „csak apró, mindennapi esemé

57 Johann Peter Eckermann: Beszélgetések Goethével. (Ford.

nyek sorozata, s ezek alkotják a film anyagát” (Truffaut, i. m. 42.)

Győrffy Miklós) Magyar Helikon, Bp., 1973.451.

[Erdélyi Magyar Adatbank]

tos szomszéd gyerekek” című novellabetét kapcsán:
„Ez az esemény valóban megtörtént a kapitánnyal és
egy szomszédnőjével, bár nem egészen úgy, ahogyan
az angol elmesélte, de fő vonásaiban nem torzult el,
csak részleteiben fejlesztették tovább és díszítették
fel, mint ahogy az ilyen történetekkel megesni szo
kott, ha előbb a tömeg száján, aztán pedig egy szelle
mes és ízléses elbeszélő képzeletén mennek át. Végül
többnyire minden úgy marad, és mégsem marad
semmi sem úgy, ahogy a valóságban történt.”58
Szembeszökő a mondatok kétértelműsége, szar
kasztikus mellékzöreje. Az a finom irónia látszik
működni itt is, melyet a film építkezésében is tetten
értünk. Hallgassuk csak: „Az élet rejtvény volt szá
mukra, melynek megoldását csak együtt találták
meg.”59 Nehezen tudnánk ezt a rejtvényt föloldani,
nehezen tudjuk elgondolni, hogy Ottilia és Eduárd
ismerték volna a megoldást, a szót,60 mely a rejt
vény kulcsát adná. Tán éppen a szóra fixáltsággal, a
nyelvi aktusokba való belebonyolódással van baj. „A
Vonzások és választások a Gutenberg-galaxis áldo
zataiként mutatja be érdekesebb főszereplőit, akik
még alig ismernek valamilyen médiaalternatívát a
beszédre, írásra vagy olvasásra. Alig: megjelenik
ugyanis egy camera obscura ennek az elemi nyelv
regénynek a zárt galaxisában.” 61
Minden tematikus kapcsolódás alól/mögül
előtűnik hát egy rejtett szál, mely szerint a
Vonzások és választásokban éppen csak föltűnő
elemnek a kifejtése a Jules és Jim. Goethe
fényképésze nem tudja föloldozni, megváltani
hőseit, de talán megteszi ezt a film (ahogyan az
is elgondolható, ha látták volna a filmet, olyan
új perspektívákat sajátíthattak volna el, melyek
kimozdították volna őket megrögzöttségeikből).
Truffaut szereplői úgy élnek, mint akiknek nem
jelentenek már fennakadást olyan erkölcsi határ

vonalak, melyeket Goethe alakjai nem tudtak átlép
ni. Chaterine figurája már hisz a többszöri választás
lehetőségében, életét eszerint rendezi be,62 ez az,
amit Ottilia nem tudott vállalni. Ám a történet újra
ismétlődik: saját hőseinek megváltására nem képes
a film. „Víz-szemfedőjük alatt Käthe és Jim minden
valószínűség szerint nem ölelkezett össze, hiszen
azért haltak meg, mert kibontakoztak egymás kar
jából.”63 A Vonzások és választások zárlata lát
szólag a szerelmesek majdani egymásratalálását
ígéri, sokkal erősebb azonban iróniája, s az azzal
kifejezett kétely: a magyar „ha” kötőszóval beve
zetett mondat ugyanúgy feltételes időhatározói,
mint ahogyan a német „wenn” is a két modalitás
között ingadozik: „Így nyugosznak egymás mellett
a szerelmesek. Béke lebeg hamvaikon, [...] és
milyen boldogító pillanat lesz, ha majd együtt, újra
felébrednek.” 64
„Megváltás” a film abban az értelemben is, hogy a
regényről adott olvasata végül is sikeresnek minősíti
a regénynek legalább egy beszédaktusát. Az sikerül
neki a regény hatására, a nyelv bűvöletében, hogy
a filmet is nyelvként állítsa elénk. S mint ilyennek,
mint nyelvnek a filmnek elképesztően sok minden
hez van köze, sokkal több (a kulturális térben) szét
szóródott elemnek kell néző-olvasóként utánamenni,
mint az első látásra elképzelhető. A könnyed, mulat
tató, értelmezői erőfeszítés nélkül olvasható filmnek
álcázott alkotás rendkívül összetettnek mutatkozik,
ha elindulunk utalásainak „vörös fonalán”.65
Az anagrammatikus mozzanatokra figyelés azt
mutatta meg, hogyan rakható ki adott készletből
egy új, ám szintén csak: készlet. Kaleidoszkóp, ami
minden újabb forgatásra más képet tár a néző szeme
elé, más összhangzatot a hallgató füle elé. Igen,
olvasó az, akinek szeme s füle is van a látottakrahallottakra. Ahogy a szerelmes minden mozdulatán
szerelmi érzülete sugárzik át, úgy ismerhető föl az
olvasó is arról az igézetről, ami olvasásban tartja.

58 Goethe, i. m. 187.

medientechnischen Alternativen zu sprechen, schreiben und lesen

59 Uo. 220.

kennen. Fast: Eine Camera obscura gelangt in die abgeschlossene

60 „Ő látja céltalanul mozogni a szenvedélyek, családok és biro

Galaxis dieses elementaren Sprach-Romans hinein.” (Jochen

dalmak zűrzavarát, látja, amint a félreértések megoldhatatlan

Hörisch, i. m. 826.)

rejtvényei, melyeknek megfejtéséhez gyakran csak egy kurta szó

62 Roché regényében több szeretője is van: Albert, Harold, Paul.

hiányzik, kimondhatatlanul pusztító kavarodásokat idéznek elő.“

63 Roché, i. m. 225.

(Johann Wolfgang Goethe: Wilhelm Meister tanulóévei. [Ford.

64 Goethe: Vonzások és választások. 231.

Benedek Marcell] Európa. Bp., 1963. 74. Kiem. tőlem – Á. O.)

65 Tudom, „amelyet nem lehet kibogozni, anélkül hogy az egész

61 „Die Wahlverwandschaften zeigen ihre interessanteren Prota-

fel ne bomoljék”. (Uo. 120.)

gonisten als Opfer der Gutenberg-Galaxis, die fast noch keine

[Erdélyi Magyar Adatbank]

Selyem Zsuzsa
Semmi vigasz. A test történetei
az Egy nőben
Az lenne a jó, ha olyan lenne az egész,
mint egy bohóctréfa.
És látja, barátom, van pillanat,

amikor azt hisszük: a bohóc: ember:
és szeretjük. Nahát itt a trükk:
a bohóc: bohóc: és szeretjük.

(Esterházy Péter1)

(az idézett semmi) Ha egy regény úgy kezdődik,
hogy „Van egy nő. Szeret.”, akkor fontossá válik a
kérdés: ki beszél? (Ha, akkor az a funkciója annak
a két mondatnak, hogy az értelmezés számára nélkü
lözhetetlenné tegye az elbeszélő kilétére vonatkozó
kérdést.) A választ akkor szokás megkapni, ha tovább
olvassuk a könyvet, csakhogy itt, a legelső oldalon
azon a két tőmondaton kívül semmi sincsen. Azaz:
„(üres hely hagyva)”, a szónak a legszorosabb értelmé
ben. Az imént idézett kurzivált szavak a Tizenhét hattyúkból vannak, ezekkel a szavakkal végződik. (Azért
emeltem ki a szavakat, mert annak a regénynek még
másik három befejezési alternatívája volt: a szerkezet
alapján a regény vége a 16. hattyú 16. inventárjának
16. címszava, a HOC EST ENIM CORPUS MEUM; a
sztorié: Lili megöli a férfit, akit szeret; a könyv a maga
tárgyi minőségében két és fél üres lappal végződik.)
Az idézett szavak materializálása, az üres hely a szó
szoros értelmében vett idézet a Tizenhét hattyúk
konkrét könyvtárgyi értelemben vett végéről.

(nem-név adás) A Tizenhét hattyúk egyes szám
első személyben írt szöveg, az elbeszélő neve Cso
konai Lili, élettörténete adatszerűen megtalálható a
hattyúknak nevezett fejezetek közül az elsőben, a
Curriculumvitaehattyúban – ennek precízen fordí
tottja, hogy az Egy nő ugyan szintén egyes szám első
személyben van írva, de az elbeszélőnek nincs neve,
és CV-je sincs. A második Egy nő című fejezetben az
egy nő ad neki nevet, de az nem név, hanem szó sze
rint értendő szó: „Árnyék, így hív.”, és „Ha van tiszta

•Selyem Zsuzsa, 1967, Marosvásárhely, a BBTE-n végzett mate
matikát (1989-ben) és magyar-angol szakot (1996-ban), jelenleg

falfelület, tud a gyerekeknek nyulat, kutyát és sast
utánozni, ilyenkor nyúl, kutya és sas vagyok.”
Ádám, akinek még nem volt neve, nem-neve
volt, úgy hívták: „ember” (héberül: „adam”), és úgy
is: ís (férfiember), amikor meglátta a nőt, ujjongva
elnevezte issának, asszonyembernek. Ezek a nevek,
de inkább: szavak teljesen kontextusfüggőek voltak,
vagyis, ha volt beszédhelyzet, volt szó, ha nem, akkor
nem. Miután Káin megöli Ábelt, Ábel helyett új fia
lesz Ádámnak, Séth, akit Ádám „az ő képére és
hasonlatosságára” nemzett (1 Móz. 5, 3), az ő fiának
a neve pedig újra „ember”, a szó viszont más: Énós.
Ez is egy relációt feltételező szó, Énósról az van föl
jegyezve, hogy „ő kezdte [Károlinál: akkor kezdték]
segítségül hívni az Úr nevét” (1 Móz. 4, 26) Ennél
a történetnél a név a megszólítás, a viszony szava
– ezért nem állandó; a rögzített, viszony nélküli, a
megszólításnak való kitettséget megsokalló névszerzéstörténet a Bábel tornya építésének története.
Az Egy nő elbeszélőjének – a teremtéstörténet
nem-névadásaihoz hasonlóan – nincs tulajdonne
ve. Egy szó van, árnyék, melyen hívják, jelentését
szó szerint a kontextusa határozza meg: a mondat,
hol az árnyék szó szótári jelentését figyelembe véve
lehetővé válik a szó jelentésének átváltása másik
három jelentésre, mely átváltást konkrétan annak
a keze hajtja végre, akit ír az elbeszélő: az egy nő.
Itt viszont kölcsönös a nem-névadás: „Árnyék, így
hívom.” (Egy nő (29)), de az elbeszélő a szó jelen
tését nem magához viszonyítja, hanem a nyelvbe
veti, amivel részint magára – a könyvre – hagyja,
részint nyelvtörténeti jelentésekkel gazdagítja: „Hát
itt ólálkodol, árnyék? [...] Árnyékáért becsüljük a
vén fát! [...] míg az ember árnyékot vet, mindig lesz
nyomorúsága.”

ugyanott tanít 20. századi magyar irodalmat. Kötete: Valami
helyet (esszék, JAK-Kijárat, Bp., 2001).

1 Termelési regény. Magvető, Bp., 1979.135.

[Erdélyi Magyar Adatbank]

Másfelől, az árnyék, az édesapám, és az Isten
szavakban az a közös, hogy jelentésük per definitionem kontextusfüggő: az árnyék mindig valami
nek, valakinek az árnyéka, nincs olyan, hogy árnyék,
önmagában (szemben például azzal a szóval, hogy
„kelkáposzta”), ugyanígy megy az édesapával (gyer
mek nélkül nincs édesapa), és, bár ezt hatalmi meg
fontolásokból nem szokták hangsúlyozni, Istennel is
így van. (Úgy van, hogy vagy értelmetlennek nyil
vánítják a kérdést, vagy pozitív módon körülhatárol
ják a jelentését – mindkét út általánosít, totalizál,
és egymással szemben kommunikációképtelen. Ami,
tekintetbe véve, hogy Arról van szó, Akit nem lehet
tekintetbe venni [Mózest maga Isten keze takarja
be, hogy ne haljon meg, amikor átmegy előtte2], ter
mészetes is – ha mégis artikulálni lehet ebből vala
mit, akkor azt a negatív, apofatikus vagy misztikus
teológia felől lehet megtenni, mely nem gondolja el
Istent az emberrel való viszonyán kívül. Derrida artikulálása szerint: „»Isten« a nyelv eme alaptalan öszszeomlásának, végeérhetetlen elsivatagosodásának
a neve.”3)
Az „édesapám”, akinek ráadásul részben a nevét
is „viselem”, teljesen az „én”-nel való viszonya által
van meghatározva, amolyan róka fogta csuka hely
zetben. Ennek a szabaddá tétele a Harmonia...
édesapám-szórása. A nyúllá, kutyává és sassá szét
szóródó „árnyék” és megfordítása, a szólások rögzí
tette „árnyék”-jelentések a Harmonia... nagyszabású
nyelvmozgásának az előjátéka (árnyjátéka, a „játék”
agonikus értelmében).4
„A boldog családok mind hasonlók egymáshoz,
minden boldogtalan család a maga módján az.” Ezt
a hangzatos regénykezdő dichotómiát töri meg az
Egy nő, már címével is, azzal hogy nem név, mint az
Anna Karenina. És nem is egy egyedi történet, amit
Tolsztoj mondata előre garantál, egy szép, egyedi bol
dogtalanság-történetet: banális helyzetek sora ez a
könyv. Egyszerre ír boldogat-boldogtalant – „Nem
mondom, hogy boldogan, de nyilván nem is boldog
talanul; kézenfekvő.” – Esterházynál ez az egyetlen
megkötés, hogy egyszerre, a többi kontextusfüggő.
(férfi és nő) A legelső Egy nőben azon a 4 szón
kívül, hogy: van, egy, nő, szeret, semmi nincs, itt az
a 4 szó, és a rajta kívüli semmi a világ, legalábbis az ő
világa. (És mivel a fejezetcímek a zárójelbe tett sorszá
mot leszámítva azonosak a könyv címével, az értel
mezés vonatkozási tere újra kitágul, könyvvilággá,
aztán a sorszámok miatt ismét visszaszűkül, az

2 2 MÓZ. 33, 22.
3 Jacques Derrida: Kivéve a név. In: Esszé a névről. [Ford. Boros

éppen olvasott fejezetre – mintegy az értelmezett
szerkezet erotikus mozgásaként.)
Nincs élettörténet, nincs idő, nincs kérdés, nincs
a nőn kívül az égvilágon senki, csak az európai meta
fizikatörténet három legtúlterheltebb szava. A nőről
persze nem sok szó esett abban a történetben, főként
nem ilyen alapszavak kontextusában, mint amilyen
a van, az egy és a szeret. Mire viszont közéjük
került, az a három lett erőteljesen leleplezve a fallogocentrikus hatalmi beszéd konstrukciójaként. Az
a hatalmi beszéd úgy működött, hogy adott ponton
túl a beszélőn kívül senki más nem tudhatta, mi a
van, az egy és a szeret, voltak ugyan szabályok, de
ezeket a szabályokat a beszélő határozta meg,5 és
– most már a lábjegyzetet is figyelembe véve, tehát
a koronként változó hatalmi beszédre és a koronkén
ti jelenre gondolva – úgy határozza meg, ahogy a
Fuharosokban Bolondka magyarázkodik Pascal sza
vaival: „Mivel nem tudták elérni, hogy ami igazsá
gos, egyúttal erős is legyen, úgy intézték az emberek,
hogy az legyen igazságos, ami erős.”6
A metafizikai hatalmi beszédben a van, az egy és
a szeret voltak a pozitív oldal, az újra meg újra meg
vizsgált, a deskribálható fogalmak, a nő mindennek
a fordítottja, nem kellett megvizsgálni, nem kellett
szavakat keresni rá, a 17. századig még fizikai érte
lemben is úgy volt elgondolva (legalábbis ennek az
elgondolásnak vannak írásos nyomai), mint tökélet
len férfi, befelé fordított nemi szervekkel.7
A férfi viszont részint a Van, az Egy és a Szeret
képére és hasonlatosságára teremtetett, részint a
Van, az Egy és a Szeret által a földből lett formálva.
A bibliai teremtéstörténetben (mely nem egy, hanem
2) a második, a jahvista történet szerint a nő a férfi
bordájából lett – a 2 regénykezdő mondat, a „Van
egy nő. Szeret.” innen nézve a második teremtés
történet idevonatkozó epizódjának paródiája. A „nő”
szó a borda, a férfiról explicite nincs szó, de ott lap
pang mint a „van”, az „egy” és a „szeret” szavakból
szerkesztett 2 mondat, mint megformált anyag.
A 85. Egy nő-ben az elbeszélő az első, a papi
teremtéstörténetért rajongana, „akár egy diáklány”:
„Én magamtól, egyedül, nemdebár, azt gondolnám,
hogy Isten az ő saját képmására alkotta az embert.”;
az irónia abban van, hogy „egyedül” rajongana azért
a verzióért, amelyikben férfi és nő Isten képmása.
„Jaj, de szeretem!” azt az egy nőt, aki az iróniát,
a távolságot, a másik (teremtett) ember egyedüllétét
fokozza, állandóan, olyan állandósággal, mint ami
lyen állandósága van e regény minden egyes feje
zetének, annak, hogy „szeret”, „gyűlöl”, „szeret, nem
szeret”, „sz.” „gy.”, „Szgy.”, „Satöbbi.” satöbbi. Ami
ebben az Egy nőben a bevezető refrén után követke
zik az Egy nő (1) üres helyével van párban: „Mióta

János, Csordás Gábor, Orbán Jolán] Jelenkor, Pécs, 1995. 75.

4 „Aszakítás/törés a meghasadt jelölőben egymás ellen játszhatja
ki a denotációt és a figurációt, valamint szembeállíthatja az utánzó

5 Ez mindenféle hatalmi beszédre érvényes, csak a kijelölt alap

alkotóelemet a szimbolizációval. [...] Minél mélyebb a törés, annál

szavak és a rájuk vonatkozó birtokolt és külső személy számára

kibékíthetetlenebbek lesznek a szemben álló felek, azaz végső

megközelíthetetlen jelentések változnak.

soron nem a győzelem vagy a vereség számít, hanem magának

6 Fuharosok, 44; Pascal: Gondolatok, 122.

az ellenfelek között húzódó szakadéknak a fölmutatása.” – Wolf-

7 Thomas Laqueur: Making Sex – Body and Gender from the

gang Iser: A fiktív és az imaginárius. [Ford. Molnár Gábor Tamás]

Greeks to Freud. Harvard University Press, Cambridge – Massa-

Osiris, Bp., 2001. 316.

chusetts – London, 1990.

[Erdélyi Magyar Adatbank]

őt ismerem, ismerem azt a hideg szorongást, azt
a szürke kegyetlenséget, amely szivárog, nem is
tudom, honnét, csak megcsuklik a hangom, és ráz a
sírás. Nem ráz, erre is rávezetett. Hát kit siratnánk?
Tán magunkat? Mintha biz’ Isten saját képére terem
tett volna minket! Olyan voltam, mint egy kődarab,
amely angyalnak képzeli magát. Hol a testével –
amennyire meg tudom ítélni, igen technikásan kúr,
tehát a rávezetéskor nem a könnyebbik utat válasz
totta, bátor és buja, és mégis –, hol a teste hiányával
– szüzességet fogadtunk, de ugyanabba az esetleges
ségbe estünk – megszüntette az ártatlanságot, végér
vényesen magamra hagyott, magamra ébresztett, e
tündöklő semmilyenségre. Semmi vigasz, se halál,
se halhatatlanság.”
A nő a második teremtéstörténetet mondja, ami
Herbert Haag bibliai szócikke szerint tulajdonképpen
nem teremtéstörténet (ál-teremtéstörténet?): „jólle
het a bűnbeesés története egy töredékes teremtés
történettel kezdődik, és az asszony teremtésének
etimológiai elbeszélését is magában foglalja [ís-issá],
valójában mégsem a teremtés, hanem a bűnbeesés
a tárgya”.8 A bűnbeesés-történet az elártatlanodásé,
melyben elvesztődik minden: nem csak a metafizikai
viszonyok lepleződnek le mint nem létezőek, hanem
a testiek is elsivárulnak. Se halál – „Kein Todt is ohn
ein Leben”9 – se halhatatlanság.
(regény-darabok, szinkronregény) A Cso
konai Lili-könyvben van halál: a figurák addig élnek,
míg van a történet, és van történet, tehát valamed
dig élnek – itt viszont radikálisan nincs, nem csak
a nyelv gazdag történeti vonatkozásai, Pázmány
meg Bethlen Kata szavai nincsenek, de egyáltalán
nincs történés által formált idő. Ezt az epikumhiányt tematizálja is az 53. Egy nőben: „Ha epikusabb volna a történetünk, azt mondaná, azt mondta
volna, hogy már beszélni sem akar velem. Vagy így
értené. Hogy történt, ami történt, s most már nem.
De nem. Hanem van, ami van, tehát semmi, még
beszélni sem.”
Maga a 97 Egy nő-fejezet 97 darabba tört regény,
egy földhöz vágott tányér, melynek cserepeit utána
vászonra ragasztották, és az így nyert műtárgyat
bekeretezték. A tányércserepek nincsenek a helyük
re illesztve, teljesen mindegy, milyen sorrendben
olvassuk a 97 darabot, egymással nincsenek időrendi
vagy oksági viszonyban, s ha észre is vesszük, hogy
két darab egymáshoz tartozik (mint a két „árnyé
kos”), azok nincsenek föltétlenül egymás mellett. A
kérdések nem mennek át egyik darabból a másikba,
a regény metaforája nem a tányér, hanem a törés, és
ezt a törést minden egyes cserép megjeleníti. A 97
fejezet mindegyike, külön-külön, elölről kezdve és
végére érve prezentálja a regénytörést. Ha a kérdés,
a probléma, a történet nyitva maradna bármelyik
Egy nőben, akkor gondolhatnánk arra, hogy érde-

mes várni, de nem, minden meg van ott helyben
oldva, semmi vigasz.
A vigasztalanság radikalitása elűzi a valamire
várás illúzióját, s ez a ráhagyatkozás az immanenciára, arra, ami konkrétan, konvencionálisán van, talál
kozik a Messiás-várás totális másságra-utaltságával,
azzal, ami konkrétan nincs, csak szavak vannak
róla, például Yerushalminak az Egy nő szerkezetére
emlékeztető szavai a Záchorban: a Messiás most,
folyamatosan, mielőtt eljönne, nem egyszerre köti ki
az összes sebét, s majd kötözi vissza, ahogy szokták,
hanem egyenként ki és vissza, készen arra, hogy bár
melyik pillanatban eljöjjön.10
Az Egy nőben az igék többnyire jelen idejűek,
minden most van, folyamatosan; nagyon sok a
tőmondat (dominálni éppen nem dominálnak, csak
reménytelenül kategorikusak11), olykor érzékeltetve
van ugyan egy-egy hosszú folyamat – például: „a
sok árulás után már ő sincs, és én sem vagyok, csak
a maradás van. De hát éppen ezt akartam, hogy
maradjon, hogy legyen maradás” (Egy nő (24)) –,
de az éppen a nyelv folyamat és történet közti
megkülönböztető erejét érzékelteti. Az irodalom
erejét, kommunikációképességét, ami innen nézve
azon múlik, mennyire szolgáltatja ki a szavakat az
egyszeriségnek, a kontextusnak: ha az árulás nem
fogalom, hanem egy pontosan be nem azonosítható
történet, akkor más-más perspektívából a történet
más-más pontján találja meg az olvasó a konkrét
árulást.
A 24. Egy nőben az elvont szókapcsolat, a „sok
árulás” utal egy hosszú időszakra, de ebben a hosszú
időben az „árulás” szón vagy, ami még sivárabb: kon
cepción túl semmi nincs – és akkor mi van?12 A
szöveg ezen a ponton kiszolgáltatja az olvasót saját
árulástapasztalatainak, amivel ki is űzi az olvasatot
a könyvön kívülre.
A Csokonai Lili-regényben szintén sok szó van
az árulásról, szavak, melyek leginkább egy rejtett
kérdést jeleznek: mi volt az árulás? És a történet
sok nem végérvényes válaszra ad lehetőséget. Így a
titok szerkezete (rendje) jön létre, az újra meg újra
megtörténő passió – „HOC EST ENIM CORPUS
MEUM” –, a halál és a halhatatlanság. Az Egy
nő éppen ennek a történetnek, az egyszeri13 halál
nak és halhatatlanságnak14 az ellenmozgása: az

10 Yosef Hayim Yerushalmi: Záchor. Zsidó történelem és zsidó

emlékezet. [Ford. Tatár György] Osiris – ORZSE, Bp., 2000. 41.
11 Példák: Üzenetet hagy. Biztonságos érzés. Nem megelégedetten,

de kielégülten. Ez egy példa a teljességre. Más eset nincs. Akkora,

mint egy szekrény. Gulyással traktál. Holnap jön. Nem ismerem.
De azért nem hal bele. Nem is érdekel. A sakál döghúson él. Itt for

golódik mellettem. Kiverem a farkam inkább. Gyűlöli a kommunis
tákat. Te édes. Nem mozdul.

12 „És mi a létezés? A létezés kedig az üdőbe fagyott végtelen, kor
látos öröklét, kislányom: NÁPOLYBA MENJEN VAGY VENÉCIÁ-

BA, DE OTT SE PIHENJEN A PICI TÁNCOS LÁBA” (Tizenhét

8 Herbert Haag: Bibliai lexikon. [Ford. dr. Ruzsiczky Éva] Szent

hattyúk, 85.)

István Társulat, Bp., 1989.

13 Gondoljunk a Lili refrénjére: „Egy tetemöm vagyon.”

9 „Nincsen halál, élet ha nincs.” (Angelus Silesius: Kerúbi vándor.

14 „A titok nem hagyja, hogy a másikhoz való viszony, az együtt-

I. 36. Idézi Derrida, i. m. 100.)

lét, vagy a »társadalmi kötelék« bármilyen formája elsodorja, vagy

[Erdélyi Magyar Adatbank]

elbeszélő csak a szót engedi megjelenni, a szót, mely
egyben ítélet is, vagyis befejezett, és nincs szöveg
arra, aminek alapján esetleg máshova kerülhetne a
hangsúly, vagy aminek alapján az „árulás” ne volna
árulás. És akkor ez a beszédmód mégiscsak a domi
nanciáról szól: olyan ennél a résznél a szöveg, hogy
ő és csakis ő tudja, ő ítél, és ő fogadja el saját íté
letét, ez az árnyéknak nevezett és árnyéknak nevező,
az Egy nőben tökéletesen immanens elbeszélő. A
hatalmi beszéd kiszolgáltatottságának önleleplezé
se ez, a folyamaté, amint beszéde, „tárgya” eluralko
dik fölötte.
Niklas Luhmann megfigyelése, hogy a 17. szá
zadtól a szerelemről szóló szövegek az idealizálásról
átváltanak a paradoxon megformálására, mely para
doxont csak a konkrét szerelemtörténet oldhatja föl,
ezért válik a szerelem par excellence regénytémává.
A paradoxon a „fennkölt” és az „érzéki” szerelem
egykori szembenállásának megszűnésével jött létre,
azzal, hogy a szexualitás a szerelem része lett,
amitől ugyanabban a testi-szellemi megtapasztalás
ban benne van egyfelől a hétköznapiság, a banalitás,
másfelől az egyszeriség, a semmi mással föl nem
cserélhetőség, a hűség.15 A 97 darabból álló regény
a banalitás és hűség paradoxonát végletekig fokoz
va jeleníti meg: a szeret–gyűlöl viszonyt a konkrét
testleírásokkal, az egyszeriséget meg 97-szer. Szét
töri ezzel a szerelemtörténetet, a regényt, ez a szét
törés az írás örökös és vigasztalan jelen ideje, az
egy-egy nőé és az adott jelen időé, mely olykor utal
(a könyvből ki) a hosszú közös időre,16 olykor meg
abban a konkrét banális pillanatban telik el (anélkül,
hogy a könyvben eltelne, vagyis csak a szó van, hogy
eltelik) huszonnyolc év.17
A szerelemklisék egyike, hogy benne megáll az
idő: a könyvben konzekvensen és szigorúan elúrhodó jelenidő a klisé megírása révén létrejövő klisé
paródia.
„A pillanatban a teljesség” szétírásának alakzata
az enumeráció. Olyan, mint a zenebohóc örökös
száma (ami szintén teljességparódia): valahányszor
elveszik tőle a hangszerét – van másik! – elővesz egy
újabbat. Foucault A szavak és a dolgok című mun
kájának bevezetésében írja, hogy attól a nevetéstől
indult el, ami elfogta olvasván Borges egyik novellájá
ban egy „kínai enciklopédiának” állatosztályozását:
,,a) a Császár birtokát képezők; b) a bebalzsamozot
tak; c) a megszelídítettek; d) szopós malacok; e)
szirének; f) mesebeliek; g) a szabadban futkározó
kutyák; h) az ezen osztályozásban foglalt állatok;
i) amelyek rohangálnak, mintha csak megvesztek

elfedje. Még ha lehetővé is teszi ezeket, nem felel nekik, ő az, ami

nem felel. Nincs responsiveness. Halálnak fogjuk nevezni ezt? Az
adott halálnak? A kapott halálnak? Nem látom semmi okát, hogy
ne életnek, egzisztenciának, nyomnak nevezzük. És ez nem az

ellenkező eset.” (Derrida)
15 Niklas Luhmann: Szerelem – szenvedély. Az intimitás

volna; j) a megszámlálhatatlanok; k) amelyeket rop
pant finom teveszőr ecsettel festettek; l) stb.; m)
amelyek az imént törték el a korsót; n) amelyek
távolról legyeknek látszanak.”18 A nevetést, akárcsak
a zenebohócnál, a végtelennel való küzdelem váltja
ki, éppen abból áll az attrakció, hogy az eleve és
aránytalanul bizonyosan eldöntött vereséget folya
matában mutatja föl, az emberi tudás, képességek
stb. végességét és a nem-feladást. Hogy az az encik
lopédia a „stb.” után is folytatja, viszont ahol megáll,
ott akár folytathatná is – és ez az, ami Foucault-t
elindítja abban, hogy az emberi rendszerezés esetle
gességét, kontextusfüggőségét, kulturális meghatá
rozottságát, hatalomfüggőségét kutassa.
A 65. Egy nőben, ott, ahol a temérdek közös
időről van szó – pont ez a három szó van: temérdek,
közös, idő –, és a nőről, hogy őt már senki nem
nyomja a falhoz csókolózni – „azaz végtére az idő
múlását kérte számon (a temérdek közös időt, ame
lyen osztoznunk kellett?), azt kifogásolhatta, hogy
nem állítom meg az időt” – van egy ilyen eksztatikus
enumeráció, bohócos trükk az idő megállítására. De
mi itt a bohócos, a humoros, a parodisztikus, az eset
len és komoly hadakozás a belátott lehetetlenséggel?
Először is visszavesz a szerelmi beszédmód patetikumából egy olyan semleges, adminisztrációs kife
jezéssel, mint a „kifogásolhatta”, aztán átmegy sima
csúfolódásba: „a nagy szenvedély valóban ezt teszi,
megáll az idő, va-va-va” (kiemelés tőlem – S. Zs.),
majd átfordítja a „hallgatsz és hallgatok” szavakat
a kontextus révén más jelentésbe: „tanúnak kíván
nak kihallgatni”, még azután a hatalmas jelen idejű
egyetlen barokk mondat a kihallgatásról kezd szólni,
amitől az egész szerelmi beszédmód kontextusnak
való kitettsége lepleződik le, az, hogy a hallgatás
mennyire közel van a kihallgatáshoz, lényegében
ugyanott történik, ugyanabban a mondatban (és
ugyanabban a világban) – és ebben a leleplezett,
kigúnyolt és kiszolgáltatott nyelvben jön a zenebohócszám, a pillanat végtelenítésének kísérlete, a
több mint 3 oldalon át tartó enumerációja azon dol
goknak, amelyeknek az elbeszélő nekinyomja a nőt
csókolózni. A lista „bolond beszéd, de van benne
rendszer”, hogy a rendszeresség is ki legyen gúny
olva: a dolgozószoba falától indul, mindenféle fala
kon át, kerítések, fák – fölsorolva a fafajták -,
járművek, gáz kezdetű szavak, végül: „mindennek,
neki a szavaimnak, szóközeimnek, nyomom neki a
hallgatásomnak” – s ez az enumeráció utolsó szava,
éppen az a problematikus szerelmi hallgatás. Mi
lett ezzel a szóval, a klisével és annak ellenpontozásá
val ezután a 3 oldal után? Nyilván jó távol került a
klisétől, és távol az ironikus ellenpontjától is, bele
abba, amit Foucault „a nyelv helynélküliségének”
nevez. A „hallgatás” szó visszakapta kezdeti ártatlan
ságát, azzal, hogy bejárta az ábrahámi utat az irónia
eltávolodása – a „kihallgatás” írása – és a humor iró
niától való eltávolodása – az enumeráció, melynek
utolsó szava a „hallgatás” – révén. Az viszont, hogy

kódolásáról. [Ford. Bognár Virág] Jószöveg Könyvek, Bp., 1997.
16 „meghatódom ennyi temérdek közös idő láttán” (Egy nő (65))

17 „a fogmosás alatt váratlanul eltelik huszonnyolc év” (Egy nő

18 Michel Foucault: A szavak és a dolgok. [Ford. Romhányi Török

(91))

Gábor] Osiris, Bp., 2000. 9.

[Erdélyi Magyar Adatbank]

itt, a nyelvben kapta vissza, az irodalmat parodizál
ja, a „regényt”, melynek „témája” a „szerelem”: ezt
tudja a nyelv (ezt a csókolózást, de ez csak magya
rul igaz) hallgatástól hallgatásig, egyik Egy nőtől a
másik Egy nőig.

(Szeret, gyűlöl, satöbbi) Az első fejezet, a
„Van egy nő. Szeret.” nem feltételez egy elbeszélőt,
egy „engem”. Mondhatná bárki, akit tudja egy nőről,
hogy szeret, nem feltétlenül egy férfit, hanem vala
hogy úgy, mint ahogy levegőt vesz. Más példát nem
is tudnék hozni az emberi életfunkciók területéről,
csak a levegővételt, minden mást időszakosan csiná
lunk. Viszont ha ez így van, akkor gyorsan meg kell
kérdezni, mi az a szeretés.
A második fejezetben a „szeret” helyett klasszi
kus ellentéte, a „gyűlöl” van, és megjelenik az egyes
szám első személyű elbeszélő, akit az egy nő árnyék
nak hív, és más neve nem is lesz. (Tulajdonságai
sem lesznek, csak ilyenformán, az egy nővel való
viszonyából adódóan, például szürke szeme, mert
van olyan mondat, hol az egy nő szürke szeméről
van szó, mely viszont éppen olyan szürke, mint az
elbeszélő anyjáé.) És ez a refrén, kis variációkkal:
„Van egy nő. Szeret.” „Van egy nő. Gyűlöl.”, „Van egy
nő. Szeret, nagyon szeret”, „Van egy nő. Satöbbi.” A
szöveg nem ad támpontot arra, hogy összefüggést
találjunk a szeret/gyűlöl és az utána következő jelen
idejű konkrét testek, testrészek (has, szem, láb, ujj,
nemi szervek, haj, comb stb.) vagy testi viszonyok
leírása között.
A szeret, gyűlöl szavak e könyvön kívül is
refrénszerűen, következésképpen jelentés nélkül
vannak használva, ennek a túlterhelésnek a még
tovább terhelés általi paródiája a könyv. Azzal, hogy
itt ennyire nincs közük az őket követő leírásokhoz,
látványossá teszi a jelentésvesztést, egyszerűen nincs
mit kezdenünk a két szó szótári, filozófiai, teológiai,
pragmatikai, hétköznapi stb. jelentéseivel (melyek,
mint éppen kiderülőfélben van, elvesztek). A regény
éppen ezeknek az elveszett jelentésű szavaknak az
ismételgetése. Újra a zenebohóc attrakció: ezúttal
nem az idő múlását próbálja meg föltartóztatni az
elbeszélés, hanem a szavak jelentésvesztését. A 97
Egy nő innen nézve abszurd fordított enciklopédia,
mely nem az extenzív végtelen, hanem az intenzív, a
befelé, az egy, a két ember közötti intenzív viszony,
az „szgy” felé tartó végtelen megragadására tett
parodisztikus erőfeszítés.
97 kontextus van a szeret–gyűlöl szavak jelen
tésének kikövetkeztetésére, az viszont gondosan ki
van kalkulálva, hogy összefüggések a kontextusok
között se legyenek. Nem arról szól az attrakció, hogy
a kiürült szavaknak egy új jelentést konstruáljunk,
összevissza jelentések merülnek itt fel, és tűnnek le,
ez a mozgás az attrakció, hogy a tetszőlegesen kivá
lasztott Egy nő-fejezet konkrét szituációja létrehoz
egy jelentést, amelyet még ott helyben le is bont.
Tekintsük például a 36.-at: „Van egy nő, a gulyásos,
szeret.” A gulyás itt a konkrétum. A fejezet a gulyás,
a nő és a szeretés közötti kapcsolatot fejti ki, onnan
indulva, hogy az elbeszélő adottnak veszi a szeretést,
és mellékesnek a gulyást, eljut oda (az egy nő – az

Egy nő (36) szavai – rávezeti®, sikoltozás, ütés
vágás, csépelés majd a gulyás ablakon való kiöntése
révén): ha a gulyás elvesz, a szeretés is oda. Vagyis,
hogy nem lehet absztraktul szeretni. „A szeretet a
konkrét megértése.” – ennek a Pilinszky-naplóbejegyzésnek a jelentése a gulyásos Egy nőben válik
konkréttá. Illetve ez nem is ennyire egyoldalú, a
Pilinszky-mondatnak a saját kontextusa a keresz
ténység alapeseményére vonatkozik, a megtestesülés
re (a par excellence konkréttá válásra), a közvetlenül
előtte lévő mondat pedig az, hogy „Jézus idegenke
dik az absztrakcióktól.”19 – a két szöveg viszonya
így banalitás és szentség közötti billegés, illetve
ezeknek a minőségeknek fölcserélhetősége, még pon
tosabban, a jézusi perspektíva éppen ez a csere,
kereszteződés, banalitásoknak való kitettség.
A szeret–gyűlöl kontextusában megjelenített test
leírások ezek miatt a be-beinduló szövegmozgások
miatt az intertextualitás, illetve a szólamok szintjén
is erotikusak: minden egyes fejezetben adott a kétfé
lebeszédmód, és ekét beszédmód – például a gulyás
meg a szeret szólamának – egymásba hatolása anél
kül, hogy a kettő egyneművé válna.
A gulyás nélkül, a combok nélkül, a kiütések, a
43-as láb, a száj szaga stb. nélkül nem erotikus volna
a szöveg, hanem analitikus. A 97 fejezetben megje
lenített (vagy elhallgatott) testleírások enumerációja ugyanolyan parodisztikus, mint a csókszituációké
és a kínai enciklopédiáé, mintegy a testi viszonyok
behatárolatlanságának jelzéseként. Ha egy szöveg
szigorúan a szexuális aktusok pozícióinak leírására
szorítkozik, akkor – lévén, hogy elvonatkoztat a test
egyéb funkcióitól – nem erotikus, hanem analitikus.
Ezt a meglepő, bár logikus észrevételt Roland Barthes írja meg de Sade márki szövegei kapcsán: „A
nyelv pedig, lévén analitikus, nem képes megragad
ni a testet, vagy csak akkor, ha tagolja; a totális
test kívül esik a nyelven [a de Sade-én], az íráshoz
csak a test töredékei jutnak el. A sade-i test a maga
émelyítő mivoltában, elvontságában („a legcsodála
tosabb kebel, a formák bájos részletei, a tökéletes
méretek, a finomság, a kecsesség és kellem a végta
gok összhatásában” stb.) voltaképpen távolról látott
test a színpad fényében; ez csak egy nagyon jól
megvilágított test, amelynek egyenletes, távoli meg
világítása eltörli az egyediséget (a bőr tökéletlensé
geit, kellemetlen színét)”.20 A sade-i szövegben, ha
olykor meg is jelenik két szólam (bár elsősorban
monologikus), ez a két szólam egymás ellenpon
tozására van, a szöveg szintjén is a visszavágás
(Lacan) működik, nem a kölcsönösség. Az irónia itt a
dominanciáért van, egyik szólam legyőzi a másikat,
nem bírnak érvényesek maradni mindketten, mint a
humor esetén.21

19 Pilinszky János: Naplók, töredékek. Osiris, Bp., 1995. 60.
20 Roland Barthes: Sade, Fourier, Loyola. [Ford. Ádám Péter és
Romhányi Török Gábor] Osiris, Bp., 2001.146.

21 Például abban a maxima szerkezetű mondatban, hogy: „Meg
kell adni jelleme szilárdságának azt a dicséretet, hogy nem csak
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Az Egy nő fejezeteiben az elbeszélő és az egy nő,
az elbeszélő és a szöveg bármelyik irányból is, de
közel vannak egymáshoz. Az erotikus beszédmód
éppen a közelség írása, nem leírás, nem elég az, hogy
szó van a test részleteiről: a nyelv, az elbeszélés
részleteiről is szó van. Például a nyelvet részletezi:
„Van egy nő. Szeret. Azt szeretné, ha vékony volnék,
azután ügyetlen és fehér bőrű, valamint vörös hajú.
Ez esetben így szólna hozzám a lefojtott szenvedély
esség jellegzetes harákolásával: Majd megeszlek, úgy
szeretlek. Valamint: Megőrülök a maga csenevész tes
tiért. Bíbor haját imámba foglalom.” (Egy nő (19)) Itt
látványos a nem-leírás: a feltételes mód miatt nincs
hogyan referencialitást elgondolni, a nyelv beszél,
egymás mellé rakva a nyelvtörténetben meglévő ero
tikus mondatszerkezeteket. Az elbeszélő nincs kívül,
tehát hatalmi helyzetben, és nincs belül sem, vagyis
a szöveg nem vallomásos (aminek szintén van hatal
mi aspektusa, mivel a vallomástevő az egyetlen, aki
ismerheti a történetet, tehát tekintélyként működik):
az erotikus beszéd elbeszélő és nyelv kölcsönösségi
viszonyán múlik. A 8. Egy nőben az elbeszélő és
a nyelv erotikus akcióinak váltakozása távolítja el
a szöveget attól, hogy deskripció legyen: „Van egy
nő. Gyűlöl. Szeret, szeretett, egész délután szeretett.
Nem szeretem a kefélni szót, a dugnit pláne nem, a
basznit szeretem, de azt meg a szöveg nem szereti,
hogy tréfával éljek: szétkúrja azt. [...] ha picikét távo
labb volna a mondat egyes szám első személye tőlem,
vagyis kevesebb felelősséget éreznék, ami jó volna,
ezen dolgozunk, szabadabb volnék, és főként nem
kényszerülnék szünös-szüntelen, ha részlegesen vagy
ironikusan is, jó színben föltűnni, akkor, vagyis ha
tetőtől talpig regényhős volnék, híd »én« és »mi«
közt (hogy csupán a legfontosabb függőhídfajtákat
említsem: egyszerű, külön lehorgonyzott, önmagá
ban lehorgonyzott, azután kábelhíd, a ferdekábeles
hárfahíd, a ferde csillagkábeles...” A szöveg egyre
konkrétabbá válik, a „szeret” mint testi történés van
értve, de ez nem megy át a referenciális szeretkezés
leírásba, hanem a szinonimák révén a beszélőtől nem
független nyelvben marad, egy nem-helyen tehát, „én”
és „mi” között, és ez a „között” lehetne valami abszt
rakció, de nem, újra konkréttá van téve a bohócos
hídfajta-enumerációkkal.
(félelem) A töretlen monologikus beszéd hárít
ja, leplezi a félelmet, a másik beszédjének való
kitettségtől való félelmet. A kitettségben levés, a sok
féle beszédmód, az össze nem illő szavak egymásmellettisége a bohóchelyzet. A szeret–gyűlöl ellentéteit
a Fuharosokban Zsófi egyszerre mondja Bolondká
nak: „Lovag! Szeretlek. Gyűlöllek.” Amire Bolondka
válasza is egy kettős beszéd: nem csak Pascal sza-

kezet nem teszi lehetővé, hogy mindkét szólam egyszerre érvényes,

egyenrangú legyen, az egyik mindenképpen dominálja a másikat.

vait mondja (Pascal szavait mondják a fuharosok
is, az egyetlen kitartott szólam, bármilyen legyen
is, óhatatlanul a dominanciáról szól), hanem azt is:
„Édesem, édesem. Félek.” Ezekkel a szavakkal megtö
rik beszédének egyneműsége, s mivel az egyneműség
éppen a félelem leplezése, e megtörést konkrétan tes
tesíti meg a szó: félek. A nyelv kettős mozgása, a
távolodás és a visszafogadás, a két szólam együtt, a
kierkegaard-i hit lovagjáé: megteszi a lemondás gesz
tusát, az iróniáét, és meg az elfogadásét, az össze
nem illő dolgok relációjának elfogadását, a humorét.
A bohóc nem fél a félelemtől: bízvást fél. Kierkegaard a Félelem és reszketésben nem csak a fiát
föláldozni is, visszafogadni is képes Ábrahámról
írja, hogy „a hit lovagja”, hanem arról a Sáráról,
akinek már hét vőlegénye halt meg a nászuk előtt,
mégis elfogadja a nyolcadik közeledését. A tehe
tetlenségét, félelmét, a másiknak való kiszolgálta
tottságát vállaló bohócot írja le Kierkegaard Sára
alakjával: „Mert nem kell-e valami Isten iránti szere
tet ahhoz, hogy valaki gyógyulást keressen, amikor
– önhibáján kívül – kezdettől fogva gyógyíthatatlan,
amikor kezdettől fogva szerencsétlen! Mily etikai
érettséggel lehet csak felelősséget vállalni azért, hogy
egy ilyen merész lépést megengedjünk kedvesünk
nek!”22 A bibliai Tóbiás könyvének történetéről
van szó, háromféle viszony-megjelenítéséről. Tóbit,
Tóbiás apja hű és igaz ember, szereti embertársait
stb., akkor is hű és igaz, amikor körülötte senki
nem az, mindenét megosztja másokkal, élete kockáz
tatásával eltemeti a halottakat. Legyen Tóbit az
adakozó. Amire nem képes, az a jézusi irónia:
„amikor alamizsnát adsz, ne tudja a te bal kezed,
mit tesz a jobb” (Mt 6, 3). De a könyv Tóbit egyes
szám első személyű elbeszélésével kezdődik, ő maga
mondja el tehát, hogyan vált a története ironikussá:
miután Tóbit ünnepi asztalától fölállt, hogy újra
egyértelműen jót cselekedjék, hazaérve pedig leül
kertjében a fal mellett, a verebek meleg trágyája hull
szemére, amitől megvakul. Fia, Tóbiás képes a polifó
niára, ami ebben a könyvben nagyon egyszerűen
van érzékeltetve: Tóbiás kutyájával ment el, és vissza
is a kutyájával jött, ennyi. Kierkegaard a jó Tóbitról
nem szól semmit, Tóbité a történet, Tóbiást viszont
elismeri mint a rezignáció, a lemondás, az irónia
lovagját, aki elég bátor, hogy életét kockára tegye –
„Merész, bátor, lovagias tett volt ez Tóbiástól, de az a
férfi, akinek hiányzik ehhez a bátorsága, anyámass
zony katonája, aki sem azt nem tudja, mi a szerelem,
sem azt, mit jelent férfinak lenni, miért érdemes élni,
aki még egyszer sem értette meg azt a kis misztériu
mot, hogy jobb adni, mint kapni, és fogalma sincs
arról a nagy misztériumról, hogy kapni sokkal nehe
zebb, mint adni; ami azt jelenti, hogy van bátorsága
nélkülözni, és nem gyáva a szükség órájában.”23
Legyen Tóbiás a bátor elfogadó. A „szeret–gyűlöl”
írása az Egy nőben az elfogadás bátorságáé. Kier
kegaard legtöbbre mégis a harmadik szeretetet, a

Az olvasatok szintjén a szöveg két egymással nem kommunikáló
olvasásmódot tesz lehetővé: a naiv olvasó egyszerűen kívülmarad

a szövegmozgáson, az iróniát értő számára pedig a végeredmény a

22 Søren Kierkegaard: Félelem és reszketés. [Ford. Rácz Péter]

morális beszédmód egyértelmű veresége.

Európa, Bp., 1986.185.
23 Kierkegaard, i. m. 184–185.
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Sáráét tartja, aki nem csupán bátor, hanem bátor
arra is, hogy féljen. A második Egy nőben, ahol
– emlékszünk – az egy nő árnyéknak hívja az
elbeszélőt, egy rémült szeretkezésben mindketten
bohócok, mint a halálra szánó és szánt Sára: „A kard
virágtól elbizonytalanodik, és megkíván. A fal elé
áll, akár egy halálraítélt, hátulról világíttatja meg
magát, lassan, elszántan közelít, megáll, megállok,
nincsen vissza, dörzsöli, meszes lesz mindene, perlites (hőszigetelő vakolat), fehér, mint a bohóc arca.
Liheg, reszket, én alig mozdulok. Most mondjam azt,
hogy a kivégző osztag tagjai, nők, férfiak vegyest,
már csőre töltöttek? Vagy hogy az ő arcuk is fehér,
perlites, mint a bohócoké?”

keze, amint árnyékból nyulat, kutyát, sast utánoz,
akkor válik fenyegetővé, ha az elbeszélő teljesen
föladta saját beszédmódját, csak a másikra figyel,
vagyis a sziklarésben áll, mert ott olyan kézre van
szükség, amilyen kéz ezekben a precíz szövegekben
nem lehet: olyan, amelyik eltakarjon. Amikor azt
írja Kafka, hogy kezével eltakarja az ügyecskét,
és nyugodtan folytatja eddigi életét, akkor részint
ironikusan a monológgal próbálkozik (ami számá
ra mint lehetőség eleve lejárt), hogy csak ő maga
legyen, az elbeszélő, részint a hiábavalósággal: saját
kézzel nem védhető ki a párbeszédnek való kiszol
gáltatottság. Vagyis két lehetetlen helyzettel. Kiírja
az elbeszélésben rejlő összes vigasztalanságot.

(a kéz) Hogy mire képes az irodalom, hogy a
„hatástalansága, a hatékonytalansága, nevetségessé
ge, az az ő sine qua non-ja”, és hogy ez a nevetséges
ség mégis mit tud, akkor derül ki, amikor Esterházy
elmeséli Mariana D. Birnbaumnak,24 hogy jó ideig
Hraballal sehogy sem tudnak beszélgetni, de aztán
elhangzik egy mondat Kafkáról: azért nehéz fordí
tani, mert a fenyegetés a mondatszerkezetben van.
Hát ettől a fordítási képtelenség belátásától akkor,
ott megfordult a kommunikációs helyzet. De miért
és hogyan a fenyegetés Kafka mondatszerkezetei
ben? Tekintsük például A kicsi nő című novelláját.
Eleve magyarra fordíthatatlanul kezdődik, a német
eredetiben a semleges nem miatt az első mondat a
szöveget teoretikus lehetőségként helyezi el, nagy
jából így: „adott egy kicsi nő”. A novellát egyes
szám első személyben mondja az elbeszélő, akinek
egyetlen kapcsolata, mint írja, a kicsi nővel „az
a harag, amit én váltok ki belőle”, mégis, nagyon
közel van hozzá – „csakis én ismerem” –, nem válik
meg tőle (és vele sincsen), nincsen semmi, csak
ez az életveszélyes bosszantás. A keresett „fenye
getés” megfigyelhető a kicsi nő kézleírásában: „Azt
az érzést, ami a keze láttán elfog, csak úgy tudom
kifejezni, ha azt mondom, soha ilyen kezet nem
láttam, amelyen az ujjak ennyire határozottan elkü
lönülnének egymástól, mint az övén, bár semmiféle
anatómiai furcsaság nincs rajta; ez a kéz tökéletesen
normális.” Maga a kézleírás semmi fenyegetőt nem
tartalmaz, az írás viszont nem a kézről szól, hanem
a kéz által az elbeszélőben kiváltott viszonyról, ami
újra nem ragadható meg: mintha az egész a semmi
precíz tologatása volna, ami, mint Kafkánál általá
ban, élet-halál kérdés. A novella utolsó mondata
az elbeszélő kezéről szól: „ha csak egészen könny
edén, szinte csak a kezemmel takarom el ezt az
ügyecskét, még nagyon sokáig békén hagy a világ,
és nyugodtan folytathatom eddigi életemet, bár
mennyire dühöng is a nő.” A Kafka mondat nem
leírásával, a jelentéktelenség formálásával bátorság
a félelemre, ugyanaz a bohócos kitettség minden
egyes banalitásnak, amin az élet múlik, mint az Egy
nő banális szövegeiben. A kicsi nő ujjainak elkü
lönültsége és a második Egy nő fejezetben a nő

(ne félj) A 93. fejezetnél kiszakad a könyv
magából – az elbeszélő egy levelet idéz, melyet
nem egy nő, hanem egy férfi írt, de nem is ez
a kiszakadás, korábbi Egy nő-fejezetekben is volt
úgy, hogy a nő szó helyett férfi volt. És még
csak nem is attól kiszakadás, hogy nincs szó a
testről, mert több olyan fejezet van – például az
elemzett legelső –, ahol szintén nincs szó a testről.
Hanem attól szakad, ahogy expli-cite megjelenik
a nem-szó, ahogy ki van mondva: nem lehet szó
a testről, és nem is lehet más erotikuma ennek a levél
nek, mint a hiány: „Elhoztam fényképedet, nem
eleven, csak fényes papír, hiába simogatok. Fö-lösle-ges!” Semmi más nincs, csak a szavak, meglepő
egyszerűséggel. A 26. Egy nőben szintén levelekről
van szó, de ott újra sok levél van, különfélék és
különféle helyeken, a levelek oka is a nyelv áradó –
és a rémületet föloldó, bohóckodó – szinonímalánca
arra a szóra, hogy elhagy: „Eltűnik, mint a kámfor.
Mint Kossuth a ködben. Szürke szamár. Tündelevény. Petőfi a rozsban. Kézen-közön. Fölszívódik.” stb.
A levelek helyeinek fölsorolása – a bárhol megraga
dására tett bohóckísérlet. A férfi leveléhez való vis
zony nem ez az áradó extenzitás, éppen nem: ott az
idézett levél, oda van téve, mellette meg a mondat:
„Most olvasom tizedszer.” És tovább: „Már tudom
fejből. Remeg a kezem. Félek és ujjongok. Holnap
nem fogok se félni, se ujjongani. De a levelet betéve
tudni fogom. Kívülről, fejből, emlékezetből. Tudni
fogom: könyv nélkül.”
A szerkezet itt egyszerre két dolgot tesz lehetővé:
az, hogy az elbeszélő a levelet tízszer olvassa, betéve
tudja, az extenzív viszonynak, a helyek és levelek
eksztatikus enumerációjának a fordítottjává teszi ezt
a fejezetet, így ez a szöveg bekerül az elbeszélőbe,
ugyanakkor, nem csak amiatt, hogy „könyv nélkül”
tudja, hanem a fejezetnek a többitől való teljes elkü
lönülése miatt is, kikerül a könyvből. Ez a be meg ki
egyszerre a regénynek ugyanolyan erotikus mozgása,
mint a HOC EST ENIM CORPUS MEUM a Tizen
hét hattyúkban: mindkét helyen a könyv és könyvön
kívüliség mint két egymásban végtelenül tükröződő
tükör van megformálva. Erotikus mozgás a szónak
abban az értelmében, hogy teljesen, vigasztalanul a
másikra hagyatkozik: a könyv – mire másra? – a
„könyv nélkülre”. És a „könyv nélkül” vissza a könyv
re, a 26. Egy nő leveléhez, ami szintén idézve van,
oda van téve: „Nefélj, édesem.”

24 Esterházy-kalauz. Marianna

D. Birnbaum beszélget Ester

házy Péterrel. Magvető, Bp., 1991.156.
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Brian Friel
Fordítások
(Translations)

A cselekmény Baile Beag/Ballybeg község iskolájában játszódik, Donegal
megye ír anyanyelvű közösségében.
Első felvonás: 1833. augusztus végének egy délutánján
Második felvonás: néhány nappal később
Harmadik felvonás: a következő nap estéjén

Második felvonás
Az utászok már feltérképezték a terület nagyrészét. Yolland hivatalos küldetése,
amit most helyette Owen teljesít, az, hogy vegyen minden ír nevet – minden
dombot, eret, követ, minden darabka földet, aminek megvan a saját ír neve – és
angolosítsa, vagy úgy, hogy megfelelteti az angolos kiejtésnek, vagy lefordítva
angolra az ír szavakat. Egy olyan ír név például, mint Cnoc Ban, angolul vagy
Knockban lesz, vagy – szó szerinti fordításban – Széphalom (Fair Hill). Az új szab
ványneveket aztán bevezetik a Helységnévlajstromba, és amikor megjelennek az
új térképek, az összes új angolosított nevet feltüntetik. Owen hivatalos funkciója
fordítóként az, hogy kiejtsen minden nevet írül, és aztán megkeresse a név angol
megfelelőjét.
Tart a forróság. Késő délután van, néhány nappal később.
A színpadkép: a szekérrúd és egy falba ütött szeg közt rögtönzött ruhaszárító
kötél van kihúzva, néhány zokni és ing lóg rajta.
A földön kiterítve hatalmas térkép – az új, még üres térképek egyike. Owen
négykézláb térdel fölötte. Teljesen belefeledkezik a feladatába, amit nagy energiá
val és rendkívüli hatékonysággal teljesít.
Yolland határozatlansága eltűnt – itt otthon érzi magát. Lehunyt szemmel ül a
földön, hosszú lábait maga előtt kinyújtja, a hátát egy halaskosárnak veti. Máshol
járnak a gondolatai. A források egyike – egy egyházi anyakönyv – fekszik az
ölében, kinyitva.
Körülöttük szétszórva különböző források, a Helységnévlajstrom, egy üveg
poteen, csészék stb.
Owen bejegyez egy nevet a Helységnévlajstromba, majd visszatér a térképhez.
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Első szín
owen Nos. Meddig jutottunk? Addig, ahol az az ér
a tengerbe folyik – ehhez a parányi partrészhez
itt, ni. George!
YOLLAND Igen. Figyelek. Hogy nevezitek? Mondd
csak még egyszer az ír nevét!
OWEN Bun na hAbhann.
yolland Még egyszer.
owen Bun na hAbhann.
yolland Bun na hAbhann.
owen Ez borzalmas, George.
yolland Tudom. Sajnálom. Mondjad még egyszer.
owen Bun na hAbhann.
yolland
Bun na hAbhann.
owen Így már jobb. Bun írül alj, Abha meg folyó.
Ez szó szerint tehát azt jelenti, hogy a folyó torko
lata.
yolland Hagyjuk ezt. Ennek a hangnak nincs
angol megfelelője.
owen Hogy jelenik meg az egyházi anyakönyv
ben?
Yolland csak most nyitja ki a szemét.

yolland Nézzük csak...Banowen.
owen Rossz. (Megnézi az anyakönyvet) A szabad
gazdák jegyzékében úgy szerepel, mint Owenmore – ez teljesen hibás: Owenmore a nagy folyó az
egyházközség nyugati határán. (Másik szövegben
keresi) A nagy perlajstrom pedig úgy hívja, hogy
– Jézus! – Binhone! hogy is juthatott ilyesmi az
eszükbe! Gondolom, angolosíthatnánk Bunowenre – de az olyan se hús, se hal.
Yolland újból lehunyja a szemét.

yolland Feladom.
owen (a térképnél): Vissza az alapelvekhez. Mi az,
amit akarunk?
yolland Jó kérdés.
owen Megpróbáljuk megnevezni és ugyanakkor
leírni azt a talpalatnyi vizenyős, köves, homokos
helyet, ahol az a kis ér a tengerbe folyik, s amit
a helybeliek úgy hívnak, hogy Bun na hAbhann...
Búvárpatak! Mit szólsz ehhez: Búvárpatak?
yolland Jó, Roland. Búvárpatak – jó.
owen George, a nevem nem...
yolland B-ú-v-á-r-p-a-t-a-k?
owen Azt hiszem. Te mit szólsz?
YOLLAND

JÓ.

owen Meg vagy elégedve vele?
yolland Igen.
owen Legyen hát Búvárpatak. (Bejegyzi a Helység
névlajstromba) Bun na hAbhann – B-ú-v-á-ryolland Nagyon belejöttél ebbe a munkába.
owen Nem dolgozunk elég gyorsan.
yolland (ismét kinyitja a szemét): Lanceytől
megint kaptam egy fejmosást tegnap este.
owen Ő mikor végez itt?
yolland Az utászok már a hét végén szedik a
sátorfájukat. A baj csak az, hogy a térképeket, amit

elkészítettek, nem lehet a nevek nélkül kinyom
tatni. London így Lanceyt hordja le, Lancey meg
engem. De nem hagytam magam megijeszteni.
Manus megjelenik fent, és lejön a lépcsőn.

Sajnálom, uram – mondtam neki –, de bizonyos fela
datok megkövetelik a maguk tempóját. Nem lehet
egy egész országot egy nap alatt átkeresztelni. A
ti ír levegőtök bátrabbá tett. (Manushoz) Azt aka
rod, hogy elmenjünk?
manus Van még idő. A tanítás csak egy félóra múl
va kezdődik.
yolland Tessék – tessék?
owen Nem tudnál angolul beszélni?
Manus összeszedi a kötélről a száradó ruhákat.
Owen visszatér a térképhez.

Most odaértünk ahhoz a tengerparthoz...
Tra – tengerpart, írül. (Manushoz) Jegy
zem meg a szavaitokat, Manus.
manus Nahát.
owen ...ami Búvárpatak után következik, és itt
nincs olyan hely, aminek a nevét ismerném, egés
zen addig, amíg le nem érkezünk ide a déli
határhoz, pontosan ide...itt kell lennie egy szikla
gerincnek... az utászok megjegyezték? Igen. Nézd,
George.
yolland Hol vagyunk?
owen Itt.
yolland Eltévedtem.
owen Itt, ni. Ennek a gerincnek a neve pedig
Druim Dubh. Ezt fordítsd le, hadnagy.
yolland Mondd még egyszer.
OWEN
Druim Dubh.
yolland Dubhfeketétjelent.
owen Igen.
yolland És Druim – mi is az? Erőd?
OWEN Tegnap már találkoztunk vele, emlékszel?
Druim Luachra.
yolland Hát! Fekete Hát! Fekete Gerinc! (Manus
hoz) Látod, Manus?
OWEN Még véget sem ér a nyár, és folyékonyan
fogsz beszélni írül.
YOLLAND Ó, bárcsak úgy lenne! (Manushoz, aki
átmegy a szobán, hogy felmásszon a lépcsőn)
Kaptunk Dublinből egy kosár narancsot. Át sze
retnék küldeni neked néhányat.
manus Köszönöm. (Owenhez) Jobb, ha eldugod azt
az üveget. Apa csak most kelt fel, és nem hiányzik
neki.
OWEN
Nem tudnál angolul beszélni ennek a ven
dég a kedvéért?
MANUS Miért?
owen Udvariasságból.
manus Nem ő mondta, hogy írül akar tanulni? (Yollandhoz) Nem írül akarsz tanulni?
yolland Tessék – tessék?
manus A Lanceyket megértem tökéletesen, de az
ilyen magadfajtákat képtelen vagyok.
owen Manus, az Isten szerelmére!
MANUS (még mindig Yollandhoz)
YOLLAND
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Hogy megy a munka?
yolland A munka? – a munka? A munka – meneget – azt hiszem – (Owenhez) igaz? De Roland
nélkül nem tudom, mihez kezdenénk.
manus (elmenőben) Hát persze. De Rolandok min
dig akadnak, igaz? (Felmászik a lépcsőn, ki)
yolland Mit mondott? – valamit Lanceyről, ugye?
owen Azt mondta, jobb lenne, ha eldugnánk azt
az üveget, mielőtt apám rátenné a kezét.
yolland Ah.
owen Mindig védeni próbálja.
yolland Születésétől fogva sánta?
owen Csecsemőkori baleset: apa ráesett a
bölcsőjére. Ezért érez Manus akkora felelősséget
iránta.
yolland Miért nem nősül meg?
OWEN Nem engedheti meg magának, gondolom.
yolland Hát nincs fizetése?
OWEN Fizetése? A krajcár, amit apa nagynéha oda
vet neki. Azt hiszem, épp idejében szabadultam ki
innen.
Yolland tölt magának egy pohárral.

Vigyázz azzal a löttyel – fejbe fog kólintani.
yolland Nagyon jó.
owen Vissza a munkánkhoz. Druim Dubh – hogy
szerepel a perlajstromban? (Böngészi a könyvet)
yolland Sokan nem szeretnek itt minket.
OWEN Dramduff – hibás, mint rendszerint.
yolland Tegnap egy kislány ment el mellettem, és
kiköpött rám.
OWEN Itt meg Drimdoo.
Az anyakönyv hogy nevezi?
yolland Ismered a Donnelly ikreket?
OWEN Kiket?
yolland A Donnelly ikreket.
OWEN Igen. A legjobb halászok errefelé.
Mi van velük?
yolland Lancey keresteti őket.
OWEN Miért?
yolland Ki akarja hallgatni őket.
OWEN Biztos ellopták valakinek a hálóját.
Dramduffy! Soha senki nem nevezte azt a helyet
Dramduffynak. Válaszd ki a három közül valame
lyiket.
YOLLAND Tele van már a fejem. Pihenjünk egy kicsit.
Kérsz egy pohárral?
OWEN Kösz. Namármost, minden Dubh-t, amivel
eddig találkoztunk, Duffra változtattunk. Ha
következetesek akarunk lenni, Druim Dubh-ből
Dromduffot kell csinálnunk.
Yolland néz ki az ablakon.
Onnan láthatod a gerinc végét. D-r-u-m- legyen
vagy D-r-o-m, Hadnagy? (Előveszi a Helységnév
lajstromot) Emlékszel még – melyikre voksoltunk
Druim Luachránál?
yolland Az a ház, mindjárt ott, ahol táborozunk –
OWEN Hm?
yolland A ház, ahol Maire lakik.
owen Maire? Ó, Maire Chatach.
YOLLAND Az mit jelent?

OWEN
Göndörhajú – az egész családot így neve
zik: Catach-ok, Göndörhajúak. Mi van vele?
yolland Majdnem minden este zenét hallok
kiszűrődni onnan.
owen Miért nem ugrasz be!
YOLLAND Megtehetném?
OWEN
Miért ne? Ott D-r-o-m-ot használtunk.
Tehát D-r-o-m-d-u-f-f-nak kell keresztelnünk –
rendben?
yolland Menj vissza oda, ahol az új iskola épül, és
ismételd el még egyszer nekem a neveket, kérlek.
OWEN Jó ötlet. Poolkerry, Bally Beg yolland Nem, nem: ahogy még használják őket –
a te nyelveden.
owen Poll na gCaorach,
Yolland mindeniket hangtalanul elismétli utána.

Baile Beag, Ceann Balor, Lis Maol, Machaire Buidhe,
Baile na gCall, Carraig na Ri, Mullach Dearg –
yolland Mit gondolsz, tudnék itt élni?
OWEN Mit beszélsz?
yolland Itt letelepedni – itt élni.
OWEN Ugyan már, George.
yolland Komolyan mondom.
OWEN És min élnél? Krumplin? Aludttejen?
YOLLAND Paradicsomi ez a hely.
OWEN
Az Isten szerelmére! Ez az első forró nyár
ötven év óta, s azt hiszed, ez az édenkert. Ne légy
már ilyen hülye romantikus. Nem élnél túl itt egy
enyhe telet.
yolland Azt mondod? Lehet, hogy igazad van.

Berohan Houlihan.

Aggyisten, fiúk, itt van Manus?
Fent van. Kiabáld le.
HOULIHAN
Manus!
A barmok megvesznek ebben a hőségben – ott bogároznak a mezőn, hogy a rosseb őket. (Yollandhoz)
Hogy megy a munka, vitéz úr?
Manus megjelenik.
yolland Köszönöm a – nagyon hálás vagyok a –
HOULIHAN

OWEN

HOULIHAN

Hagyja. Úgyse értek egy szót se. Aggyisten, Manus,
keres két ugrifüles, ott várnak az úton.
MANUS

Kik azok?

HOULIHAN

Sose láttam őket. Beszédük van veled, azt mondják.
MANUS Beszédük? Miről?
houlihan
Nem mondták. Gyere
már. Azok az istenverte barmok mindjárt Loch an
Iubhairban kötnek ki, ha el nem kapjuk őket. Min
den jót, fiúk!
Houlihan elrohan, Manus utána.

owen Jó szerencsét! Mit akartál megköszönni
Houlihannak?
yolland Ma reggel mostam a sátram előtt, és ő
épp ott ment el egy sarlóval a vállán. Odajött
hozzám, rámutatott a hosszú fűre, aztán vágott
egy ösvényt a sátram körül és le a sátortól az útig
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– hogy a lábam ne vizüljön meg a harmattól. Hát
nem kedves tőle? És én meg se tudom köszönni...
Azt hiszem, igazad van: nem hiszem, hogy tudnék
itt élni... Épp azelőtt, hogy odajött volna a reggel
Houlihan, arra gondoltam, hogy most Bombayben is lehetnék Ballybeg helyett. Tudod, az apám
már teljesen kétségbe volt esve miattam, s vala
hogy sikerült nekem egy állást szereznie a KeletIndiai Társaságnál – valami hivatalféleséget. Ez
most tíz-tizenegy hónapja történt. Elutaztam hát
Londonba. Aztán sajnos ...hát – lekéstem a hajót.
Egyszerűen lekéstem. S mert ezek után nem
kerülhettem az apám színe elé, és annyi pénzem
nem volt, hogy ott tengjek-lengjek a következő
hajóindulásig, beléptem a hadseregbe. A hadse
reg bedugott a műszakiakhoz és egyenesen Dublinba postáztak. Dublin pedig ide küldött. S mikor
ma reggel ott mostam, és néztem a Tra Bhanon
keresztül, arra gondoltam, hogy milyen nagyon,
nagyon szerencsés vagyok, hogy itt lehetek és
nem Bombayben.
owen Hiszel a sorsban?
yolland Lancey annyira hasonlít az apámra. Teg
nap este figyeltem. Találkozott minden utászcso
porttal, akik raportra jöttek. Ellenőrizte a
katonakonyhákat. Megvizsgálta a lovakat. Tüzete
sen átnézett minden egyes jelentést – még a papír
minőségét és az írás olvashatóságát is. A tökéle
tes gyarmati szolga: a munkát nem elég elvégez
ni – kiválóan kell elvégezni. Apámban is megvan
ez a törekvés, ez az odaadás, ez a törhetetlen ener
gia. Utakat épít, a Birodalomnak hol ebben, hol
abban a sarkában. Nem bírna öt percig nyugton
ülni. Azt mondja, hogy a leghosszabb idő, amit
valaha is végigült, a Waterloo előtti éjszaka volt,
amikor arra vártak, hogy Wellington döntsön, és
megindítsa a támadást.
owen Mennyi idős?
yolland 1789-ben született – aznap, amikor a
Bastille elesett. Sokszor tűnődtem azon, hogy
talán ez adta meg az egész életének a jellegét.
El tudod képzelni, hogy ez megtörténhet? Egy
egész új világot örökölt azon a napon, amikor
megszületett – az Első Évet. A régi időszámítás
véget ért. A világ levedlette régi bőrét. Nem
maradt korlát az emberi teljesítőképesség útjában.
Alehetőségek végtelenek voltak és izgatóak. Apám
még mindig hisz ebben. Az Apokalipszis most
fog bekövetkezni... Attól félek, nagy csalódást
okoztam neki. Bennem nincs meg sem az ő
energiája, sem a következetessége, sem a hite.
Hogy hiszek-e a sorsban? Azon a napon, amikor
megérkeztem Ballybegbe – nem, Baile Beagba –,
abban a percben, amikor behoztál ide, különös
élményem volt. Nehéz volna leírni. Hirtelen,
pillanatnyi felfedezés érzése volt; nem – nem
épp felfedezésé – a felismerés érzése, a
bebizonyosodása valaminek, amit ösztönösen,
félig-meddig már ismertem... mintha beléptem
volna –
owen Mintha visszaléptél volna az időben?
yolland Nem, nem. Nem az irány változott meg,
hanem a tapasztalat rendje lett egészen más.

Átkerültem egy olyan tudatvilágba, mely nem
törtet semerre, és nem zaklatott, hanem megál
lapodott a maga meggyőződésében és határozott
ságában. És amikor hallottam apádat és Jimmy
Jacket Apollónról, Cuchulainról, Páriszról és Ferdiáról csevegni, mintha csak itt laknának a sar
kon – akkor történt, hogy úgy éreztem – hogy
tudtam – talán én is tudnék itt élni... (most zavar
ban) Hol van az a pot-een?
OWEN Poteen?
YOLLAND Poteen – poteen – poteen. Ha meg is
tanulnék írül, mindig idegen maradnék. A jelszót
megtanulhatom, de a törzs nyelve végig érthetet
len maradna, igaz? A titkos közép, a személyes tit
koké, mindig el lenne zárva előlem, nem igaz?
owen Megtanulhatsz dekódolni minket.

Hugh megjelenik fönt, és leereszkedik a lépcsőn.
Utcai öltözetben van. Ma testileg-szellemileg feszte
len és élénk – már-már öntudatosan az.
A jelenet során az a néző érzése, hogy tudatosan,
készakarva parodizálja önmagát. Abban a pillanat
ban, hogy Hugh a lépcső aljára ér, Yolland tiszte
lettudóan felugrik.
HUGH
(miközben ereszkedik lefelé)
Quantumvis cursum longum fessumque moratur
Sol, sacro tandem carmine vesper adest.
Versfaragással kontárkodom, Hadnagy, az Ovidius
modorában. (Owenhez) Adj egy kortyot abból,
szíverősítőnek.
YOLLAND Le kell ezt nekem fordítania.
HUGH
Lássuk csak Bármily sokat időzne is a nap
hosszú és fárasztó útján
Végül eljön szent dalával az est.
yolland Nagyon szép, uram.
HUGH
Angolul olyan... plebejus hangzása van.
OWEN Merre megy, apám?
HUGH
Expeditióra, három célból. A: egy ajánlóle
velet szerezni a helyi káplánunktól – (Yollandhoz)
értékes ember, de teljesen írástudatlan, s mivel
meg fog kérni, hogy én írjam meg, szerénység ide
vagy oda, hogyan lehetnék igazságos önmagam
mal? (Owenhez) Honnan van ez (az ital) ?
owen Anna na mBreagtól.
HUGH
(Yollandhoz) Ha így van, akkor nagy circumspectióval fogyassza, Hadnagy. (Erre egyet
len hajtásra megissza a pálinkáját, elhúzza a
száját: Aaaaaah! Poharát újból odatartja Owennek, az teletölti.) Anna na mBreag azt jelenti,
hogy a Hazugságok Annája. B: hogy beszéljek az
új iskola építőivel a szállásról, amire szükségem
lesz. Túl sokáig éltem már úgy, mint egy vándor
szabó.
yolland Néhány évvel ezelőtt nem messze – hát,
úgy három mérföldnyire – laktunk egy költőtől.
HUGH
Hogy hívták?
yolland Wordsworth – William Wordsworth.
HUGH
Mesélt rólam valamit magának?
yolland Hát, én igazából sosem beszéltem vele.
Csak láttam kint sétálni – távolból.
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HUGH
Wordsworth?... nem. Attól félek, mi itt nem
ismerjük a maguk irodalmát, Hadnagy. Közelebb
érezzük magunkat a meleg Mediterráneumhoz.
Hajlamosak vagyunk keresztülnézni a maguk szi
getén.
yolland Írül tanulok, uram.
HUGH
Szép.
yolland Roland a tanítóm.
hugh
Nagyszerű.
yolland Itt olyan – elszigeteltnek érzem magam
az emberektől. Pár perccel ezelőtt azt próbáltam
elmagyarázni, hogy milyen rendkívüli közösség a
maguké. Olyan emberekkel találkozni, mint Ön,
vagy Jimmy Jack, akik görögül meg latinul társa
lognak. És a helységneveik – mi is volt az ma reg
gel? Termon, Terminusból, a határok istenének a
nevéből! Ez valóban – valóban elképesztő.
HUGH
Hajlunk rá, hogy azt tartsuk magunkról:
megmaradunk az emlékezet előtt kiejtett igazsá
goknál.
yolland És a maguk ír irodalma – ön is költő –
HUGH
Attól tartok, csak latin nyelven.
yolland Úgy hallottam, hogy hihetetlenül gazdag
és ékes.
HUGH Valóban, Hadnagy. Gazdag nyelv. Gazdag.
Rá fog jönni, Hadnagy, hogy bizonyos kultúrák
a szókincsükbe és a szintaxisukba fektetik a
materiális életükből teljes mértékben hiányzó fel
halmozó energiákat és törekvéseket. Gondolom,
nevezhetne minket akár spirituális népnek.
owen (durvaság nélkül, inkább Yolland előtti
zavarában): Hagyd abba ezt az ostobaságot, apa.
HUGH
Ostobaságot? Milyen ostobaságot?
owen Tudod, hol lakik a káplán?
hugh
Itt közel, Lis na Mucban...
owen Nem, nem ott. Lis na Muc, a Disznó Vára,
most már Disznóvár. (Fellapozza a Helységnév
lajstromot – minden lapnál egy nevet ejtve.) És
hogy Disznóvárra érj, keresztül kell menned Zöld
majoron és Széphalmon és Gorton és Fehérmezőn.
Az új iskola pedig nem Poll na gCaorach-ban épül,
hanem Báránykőn. Odatalálsz, apám?

Hugh újabb italt tölt magának.

hugh
Igen, Hadnagy, gazdag nyelv, tele a képzelet
és remény és önámítás mitológiáival – a szintaxi
sa holnapokkal terhes. Ez a mi válaszunk a vályog
viskókra és a mindennapi krumplira, az egyetlen
módszerünk, hogy feleljünk az... elkerülhetetlen
re. (Owenhez): Tudnál adni fél koronát kölcsön
apádnak? Megadom a subscriptiókból, amit az új
könyvem kiadására gyűjtök. (Yollandhoz) A címe:
„Az Ötnyelvű Preceptor, avagy az Angol, Görög,
Héber, Latin és Gallus Nyelvek Alapfokú Institutiója, különösképpen ajánlva az olyan Hölgyek és
Urak használatára, akik Iskolamester segítsége
nélkül óhajtanak tanulni”.
yolland (nevet) Csodálatos cím!
hugh
Magunk közt legyen mondva – a válalkozás legsikerültebb része. És, stricto sensu, nem
is beszélek héberül. Az utolsó mondatot pedig
– „akik iskolamester segítsége nélkül óhajtanak

tanulni” – még azelőtt írtam, mielőtt rámsózták
volna az új népiskola vezetését – mit gondol, Had
nagy, hagyjam most már ki? Végtére is, nem
kell túladni a tehénen csak azért, mert ellett egy
gyönyörű borjút, ugye?
yolland Természetesen nem.
HUGH
Marad hát a cím. Most épp megszakítom
kissé a munkámat. (Az ajtóhoz megy, majd
visszafordul) Röviden visszatérve a másik tárgyra,
Hadnagy, megértem a kirekesztettségérzését, azt,
hogy úgy érzi, el van itt szigetelve az élettől – és
bízom benne, hogy fiam segítségével megtalálj a az
utat felénk. De ne feledje, hogy a szavak jelzések,
mutatók. Nem halhatatlanok. És megtörténhet –
hogy olyan képet használjak, amit megért –, meg
történhet, hogy egy civilizáció berekesztődik egy
olyan nyelvi formába, mely már nem azonos a...té
nyek domborzatával. Uraim. (Kimegy.)
owen „Expeditióra, három célból”: a gyerekek
nevetnek rajta – mindig három dolgot ígér be, de
sosem jut túl A-n és B-n.
yolland Furfangos ember.
OWEN
Egyszerűen dagályos.
YOLLAND De olyan furfangos.
owen És túl sokat iszik. Hát furfang az, hogy
valaki képtelen alkalmazkodni a megélhetéséért?
„Megmaradunk az emlékezet előtt kiejtett igazsá
goknál” – hah!
yolland Ő tudja, hogy mi történik.
owen Mi történik?
yolland Nem tudom biztosan. De aggaszt a sze
rep, amit játszom benne. Egyfajta – kilakoltatás.
OWEN
Hathüvelyknyi térképet készítünk az
országról. Mi olyan aggasztó ebben?
yolland Nem magában a...
owen És vesszük a helységneveket, melyek tele
vannak zavarral és...
yolland Hol itt a zavar? Az emberekben?
owen ...és szabványosítjuk őket, olyan pontosan
és óvatosan, ahogy csak lehet.
yolland Valami lekopik.
OWEN
Vissza a tündérmeséhez. Jó! Remek! Nézd,
hová jutottunk. (Négykézlábra veti magát, ujjával szinte átdöfi a térképet.) Ide jutottunk, ehhez
a keresztúthoz. Gyere ide és nézd meg! Nézz ide!
Ezt a keresztutat mi Tobair Vreenek hívjuk. És
miért hívjuk Tobair Vreenek? Elmondom. Tobair
kutat jelent. De mit jelent a Vree? A Brian (gael
kiejtéssel) torzulása – a Tobair Bhriain lekoptatása. Azért, mert százötven évvel ezelőtt volt itt
egy kút, na nem a keresztútnál – az túl egyszerű
volna –, hanem a keresztúthoz közel valakinek
a földjén. Egy Brian nevű öregember, akinek az
arcát eltorzította egy hatalmas bibircsók, fejébe
vette, hogy annak a kútnak a vize áldott, és hét
hónapon keresztül minden nap kiment a kúthoz,
és megmosta benne az arcát. De a bibircsók nem
múlt el, és egy reggel Briant megtalálták a kútban, megfulladva. Az útkereszteződést azóta is
Tobair Vreenek hívják – bár a kút már rég kiszá
radt. Én is csak azért ismerem a történetet, mert a
nagyapám elmesélte. De kérdezd meg Houlihant,
vagy Maire-t, vagy Bridgetet, vagy kérdezd akár
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apámat vagy Manust, hogy miért nevezik Tobair
Vreenek – azt hiszed, tudják? Tudom, hogy nem
tudja egyikük sem. Kérdem tehát tőled, hadnagy:
mit tegyünk egy ilyen névvel? Töröljük ki tel
jesen a Tobair Vreet és hívjuk a keresztutat –
minek? Keresztútnak? Vagy őrizzük meg a kegye
letet egy olyan ember iránt, aki rég meghalt, rég
elfeledték, akinek a neve felismerhetetlenül elko
pott, s akinek a banális kis történetét az egész
egyházközségből már senki sem tartja számon?
YOLLAND Csak te.
OWEN Én már nem lakom itt.
YOLLAND De emlékszel rá.
owen Még egyszer kérdem: Mi kerüljön a Név
lajstromba?
yolland Tobair Vree.
owen Akkor is, ha a kút száz lépésre van a tulaj
donképpeni keresztúttól – és már különben sincs
ott semmilyen kút – és egyébként is, mi az ördögöt
jelent az a Vree?
yolland Tobair Vree.
owen Ezt akarod?
yolland Ezt.
owen Biztos vagy benne?
yolland Igen.
owen Jól van. Jól van. Megkapod.
yolland Te is ezt akarod, Roland.
Szünet.
owen (kitör) George! Az Isten szerelmére! A
nevem nem Roland!
yolland Tessék?
owen (halkan) A nevem Owen.
Szünet.
yolland Nem Roland?
owen Owen.
yolland Azt akarod mondani –
owen O-w-e-n.
yolland Hogy lett Roland?
owen Nem tudom.
yolland Nem is volt soha Roland?
owen Soha.
yolland Jézusom!
Szünet. Egymásra merednek. Ekkor hirtelen felfog
ják a helyzet képtelenségét. Kitör belőlük a nevetés.
Owen italt tölt. Ahogy dülöngélnek a nevetéstől,
egyszerre beszélnek.

yolland Miért nem mondtad?
owen Hát úgy nézek én ki, mint egy Roland?
yolland Betűzd el még egyszer az Owent.
owen Pedig már kezdtem megszeretni a Rolandot.
yolland Jézus!
owen O-w-e-n.
yolland Mit írunk be a –
owen A Névlajstromba?
YOLLAND R-o-w-e-n!
owen Vagy legyen esetleg inkább OlYOLLAND Ol- mi?
owen Oland!

Ismét kitör belőlük a kacagás. Manus belép.
Nagyon felajzott.
Mit ünepeltek?
owen Keresztelőt!
yolland Egy névadást!
OWEN
Száz keresztelőt!
yolland Ezer névadást! Isten hozott az Édenbe!
owen Éden – ez jó! Elkeresztelünk egy dolgot és –
csinn-bumm! – világrajön!
yolland Minden név ekvivalens a gyökereivel.
owen És tökéletesen kongruens a valóságával.
(Manushoz) Tarts velünk.
yolland Poteen – gyönyörű.
owen Hazug Anna poteenje.
YOLLAND Anna na mBreag poteenje.
owen Kitűnő, George.
yolland Még a végén
sikerül dekódolnom benneteket.
owen (itallal kínálja) Manus?
MANUS Ha ezt tette veletek, inkább nem kérek.
owen Igazad van. Csitt – csitt – józanság – józan
ság.
YOLLAND Olyan józan vagyok, mint egy békebíró,
Owen.
Manus Owenhez lép.
manus Jó hírem van! Hol van apa?
OWEN
Elment. Mi a jó hír?
manus Állást ajánlottak nekem.
owen Hol? (Észbekap, hogy Yolland is ott van)
Ugyan már, ember – beszélj angolul.
MANUS A gyarmatosító kényelméért?
owen Rendes ember.
manus Hát nem azok mind, valamennyire?
MANUS

OWEN

Kérlek.

Manus vállat von.

Állást ajánlottak neki.
YOLLAND

Hol?

owen Hát – mondd el nekünk!
manus Épp most találkoztam két Inis Meadhon-i
emberrel. Azt akarják, hogy indítsak ott egy
szérűiskolát. Kapok egy házat, ingyen tőzeget és
ingyen tejet, két mérő búzát, tizenkét sor krump
lit, és – (megáll)
OWEN ÉS?
manus Évi 42 font fizetést!
OWEN Manus, hiszen ez csodálatos!
manus Módos emberrel beszélsz.
OWEN Nagyon örülök.
yolland Hol van Inis Meadhon?
owen Egy sziget, innen délre. És ők jöttek, hogy
megkeressenek?
MANUS

Hát, úgy történt...

Owen megböki Manust.

owen Ooooó! Ezt igazán meg kell ünnepelnünk!
yolland Gratulálok!
MANUS Köszönöm.
OWEN Hol vagy, Anna?
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yolland Mikor kezded a munkát?
manus Jövő hétfőn.
OWEN Nálad fogunk majd lakni, amikor oda
megyünk. (Yollandhoz) Mennyi időbe telik, amíg
Inis Meadhonig jutunk?
yolland Milyen messze délre van innen?
manus Úgy ötven mérföldnyire.
yolland Odaérünk decemberig?
OWEN Együtt üljük majd a karácsonyt. (Énekel)
„Karácsonyéj Inis Meadhonon...”
yolland (pohárköszöntő): Remélem, nagyon elé
gedett leszel ott, Manus.
manus Köszönöm.
Yolland a kezét nyújtja, Manus elfogadja.
Melegen kezet szorítanak.

OWEN
(pohárköszöntő) Manusra.
manus (emeli a poharát) Inis Meadhonra. (Gyor
san felhajtja, menni készül)
OWEN Várj még – ne olyan sietősen – újra kell töl
teni.
manus Mennem kell.
OWEN Eriggy már, ember, ezt meg kell ünnepelni.
Hova rohansz úgy?
manus El kell mondanom Maire-nek.
Maire belép a tejeskannával.

maire Mit kell elmondanod Maire-nek?
OWEN Van állása!
maire Manus?
OWEN Meghívták
Inis Meadhonra, hogy indítson egy szérűiskolát!
maire Hová?
manus Inis Meadhonra – a szigetre! Évi 42 fontot
ajánlanak, és...
OWEN
Házat, tüzelőt, tejet, krumplit, búzát, tanít
ványokat, még mit nem!
manus Hétfőn kezdem.
OWEN Igyál te is erre. Hát nem csodálatos?
manus Beszélni akarok veled a...
maire Itt a tej. A kannát kérem vissza.
Manus elveszi a tejeshordót, és felrohan a lépcsőn.

MANUS (fölfelé menet): Hogy tetszik a gondolat,
hogy egy szigeten fogsz lakni?
owen Ismered George-ot, ugye?
MAIRE Szoktunk integetni egymásnak a földeken
keresztül.
yolland Kérem – kérem?
OWEN Azt mondja, integetni szoktatok egymásnak
a földeken keresztül.
YOLLAND Igen, igen, ó igen.
MAIRE Mit mond?
owen Azt mondja, szoktatok integetni egymásnak
a földeken keresztül.
maire Igen, szoktunk.
YOLLAND Mit mondott?
owen Semmit – semmit – semmit. (Maire-hez)
Mi újság?

Maire elhúzódik, lábujjával hozzáér a kiteregetett
forrásokhoz.

maire Semmi újság.
Nem vesztegetitek az időt, ti ketten!
owen Mi is úgy tartjuk.
MAIRE Hallom, itt van O’Shea, a hegedűs. Azt
beszélik, holnap este tánc lesz.
owen Hol?
maire Lehet, hogy az országúton túl. Lehet, hogy
Tobair Vreenél.
yolland Tobair Vree!
maire Igen.
YOLLAND Tobair Vree! Tobair Vree!
maire Érti, mit mondok?
OWEN Egy szót sem ért.
maire Akkor mondd meg neki.
owen Mit mondjak meg neki?
maire Azt, hogy tánc lesz.
OWEN Maire azt mondja,
lehet, hogy holnap este tánc lesz.
yolland (Owenhez) Igazán? Elmehetnék én is?
(Maire-hez) Megszólna valaki, ha én is elmen
nék?
maire (Owenhez) Mit mond?
OWEN
(Yollandhoz) Ugyan ki szólna meg?
maire (Owenhez) Megmondtad neki?
YOLLAND (Maire-hez) Kérem – kérem?
owen (Maire-hez) Azt kérdi, elmehetne-e?
maire (Yollandhoz) Ez tőled függ.
YOLLAND (Owenhez) Mit mondott?
owen (Yollandhoz) Azt mondja –
maire (Owenhez) Na?
YOLLAND (Owenhez) Kérem – kérem?
owen (Yollandhoz) Elmennél?
yolland (Maire-hez) Igen, igen, ha szabad.
maire (Owenhez) Mit mond?
yolland (Owenhez) Mit mondott?
owen Az Isten szerelmére! (Manushoz, aki eresz
kedik le a lépcsőn az üres tejeshordóval) Vedd át
te ezt, Manus.
manus Hazakísérlek. Anyád otthon van? Szeretnék
beszélni vele.
maire Mi olyan sietős? (Owenhez)
Nem itallal kínáltál az előbb?
owen Nem félsz Anna na mBreagtól?
maire Nem én.
Yolland hirtelen megittasultan felugrik egy székre,
felemeli poharát és kiabál:

yolland Anna na mBreag! Baile Beag! Inis Meadhon! Bombay! Tobair Vree! Éden! És poteen –
helyes, Owen?
owen Tökéletes.
YOLLAND Csodálatos itóka! Imádom! A fenébe is –
milyen – csodálatos!
Utolsó szavaival egyidőben nagyon hangosan megszó
lal a táncmuzsika (reel) indítása, aztán azonnal
elsötétül a szín. A nagyon rövid átmenet alatt
végig szól a zene.
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Második szín

A következő nap estéjén. Ez a szín játszódhat
az iskolateremben, de ennek lehetőleg – világítás
sal – el kell veszítenie iskolai jellegét, amennyire
csak lehetséges, hogy a jelenet egy meghatározha
tatlan, szabad ég alatti helyre emlékeztető térben
játszódjék. A zene felerősödik, majd halljuk a távol
ból, kacagva ésfutva közeledni Yollandot ésMaire-t.
Kéz a kézben szaladnak, épp elszöktek a táncból.
A zene távoli zajjá halkul, majd egy idő után tel
jesen elhallgat, és gitármuzsika veszi át a helyét.
Maire és Yolland most előtérben, még mindig
egymás kezétfogják, hirtelen és indulatos szökésük
izgalmában.

maire Uramisten, majd meghaltam, mikor azt az
árkot átugrottuk!
yolland Alig tudtam lépést tartani veled.
maire Levegőt is alig kapok!
yolland Úgy nézhettünk ki, mint akiket üldöznek.
Most hirtelen ráébrednek, hogy magukban vannak,
és még mindigfogják egymás kezét – zavarba esnek.
Elengedik egymás kezét. Elhúzódnak egymástól.
Szünet.

Én – én – én...
maire Mondj valamit, akármit. Szeretem a hang
ját a te nyelvednek.
YOLLAND (izgatottan) Kérem – kérem?

Éles megfosztottságérzésében körülnéz, hátha vala
mi ötletet kapna a közléshez. Hirtelen eszébe jut
valami: megpróbál hangosan, tagoltan, staccato
stílusban, minden szavát képtelenül hangsúlyozva
beszélni.
Minden-reggel-látom-hogy-barna-tyúkokat-etetsz-ésenni-adsz-a-fekete-borjúnak- (ráébred a helyzet
reménytelenségére) – Ó, Istenem.
Maire mosolyog. Közelebb jön. Latinul próbálkozik.
Tu es centurio
in -in- in exercitu Britannico –
yolland Igen – Igen? Beszélj még – beszélj –
mondj bármit – szeretem a nyelvednek a hangját.
maire – et es in castris quae – quae – quae sunt
in agro – (ráébred, hogy mindez hiábavaló) – Ó,
Istenem.

maire

Yolland mosolyog. Közelebb megy. Maire most
kipróbálja angol szavait.

George – víz.

„Víz”? Víz! Ó igen – víz – víz – nagyon jó
- víz – jó – jó.

YOLLAND
MAIRE

maire Manus biztos nem tudja elképzeni, hová
tűntem.
yolland Vajon észrevette valaki, hogy eljöttünk?
Szünet. Még jobban elhúzódnak egymástól.
maire A fű biztos harmatos. Átázott a lábam.
yolland A lábad biztosan átázott. Harmatos a fű.
Újabb szünet. Még távolodnak egymástól néhány
lépést. Most már eléggé távol vannak egymástól.
(Magára mutat) George.

TŰZ.

yolland Tűz – igazán – csodálatos – tűz, tűz, tűz
- csodás – csodás!
MAIRE

ÖÖ...ÖÖ...

yolland Igen? Beszélj még.
maire Föld.
yolland „Föld”?
maire Föld. Föld.
Yolland még mindig nem érti. Maire lehajol, felvesz
egy göröngyöt, Yolland elé tartja.

Maire bólint: igen. Majd:
George hadnagy.
YOLLAND Ne szólíts így. Sosem gondolok magamra
úgy, hogy hadnagy.
maire Hogy – mit?
YOLLAND Kérem? (Ismét magára mutat) George.

maire

Maire bólint: érti. Majd saját magára mutat.

maire Maire.
yolland Igen, tudom, hogy te vagy Maire. Hát
persze, hogy tudom, hogy te vagy Maire. Tudod,
éjjel-nappal figyellek már olyan rég...
maire (izgatottan) Mit – hogy?
yolland (mutogatva) Maire. George. Maire és
George.
Maire bólogat: igen-igen.

Föld.
yolland Föld! Hát persze – föld! Föld. Föld. Iste
nem, Maire, az angolságod tökéletes!
MAIRE
(izgatottan) Tessék – tessék?
YOLLAND Tökéletes angol. Angol nagyon jó.
maire George yolland Ez gyönyörű – ó, ez igazán gyönyörű.
maire George YOLLAND Mondd még egyszer – még egyszer –
maire Pssszt. (Csendre inti – megpróbáljafelidéz
ni az egyetlen angol mondatot, amit tud. Végre
eszébe jut, és olyan könnyedséggel ejti ki a sza
vakat, mintha az angol anyanyelve lenne -folyé
konyan, természetesen, társalgási hangnemben.)
George – Norfolkban a májuszfa körül körben
táncot lejtünk.
yolland Jézusom, igazán? Az anyám – az anyám
onnan származik, Norfolkból. Azaz, pontosabban
Norwichből. Nem épp Norwich városából, hanem
egy kicsi faluból nagyon közel Norwich-hoz, úgy
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hívják, Little Walsingham. De a mi falunkban,
Winfarthingban is van májusfa, és minden évben
május elsején...
Hirtelen megtorpan, észbe kap. Maire-ra mered.
Maire is félreérti a Yolland izgatottságát.
MAIRE (magában) Szűzanyám, Mary nagynéném
csak nem tanított valami ocsmányságra!

Szünet. Yolland kinyújtja a kezét Maire felé. Maire
elfordul, és lassan elindul visszafelé.

yolland

Maire.

YOLLAND Elmondanám neked, hogy milyen gyö
nyörű vagy, göndörhajú Maire. Úgy szeretném
elmondani neked, hogy milyen gyönyörű vagy.
MAIRE Akarod hosszú és vékony és a vállad nagyon
fehér.
yolland Elmondanám neked...
maire Mondjad – beszélj – tudom, mit mondasz.
yolland Elmondanám neked, hogy mennyire sze
retnék ittmaradni – itt élni – örökké – veled –
örökké, örökké.
maire „Örökké”? Mit jelent ez a szó – „örökké”?
yolland Igen, igen: örökké.
maire Reszketsz.
yolland Igen, reszketek miattad.
maire Én is reszketek.

Maire lassan lépked visszafelé.
Két kezébe fogja Yolland arcát.

Maire Chatach.

Maire nem fordul vissza.

Bun na hAbhann? (Lágyan ejti a nevet, szinte
becézően, nagyon gyöngéden, mintha keresné
a hangot, amivel megérintheti Maire-t. Újra
próbálkozik.) Druim Dubh?
Maire megáll. Hallgatózik. Yollandfelbátorodik.

yolland Döntöttem...
maire Pssszt.
YOLLAND Nem akarok elmenni innen...
MAIRE Pssszt – hallgass meg. Én is kívánlak,
katona.
YOLLAND Beszélj még – tudom, mit mondasz.
maire Veled akarok élni – akárhol – bárhol – örök
ké – örökké.
yolland „Örökké”? Mit jelent ez a szó – „örökké”?
maire Vigyél el magaddal, George.

Poll na gCaorach. Lis Maol.
Szünet. Hirtelen megcsókolják egymást.
Maire feléje fordul.
Lis na nGall.
maire Lis na nGradh.

Most egymással szemben állnak, és – szinte észre
vehetetlenül – közelednek egymáshoz.

Megjelenik Sarah. Meglátja őket. Döbbenten áll,
rájuk mered. A szája rángatózik. Majd, szinte
magában:

sarah

Manus...Manus!

Sarah elrohan. A zene felerősödik.
Carraig an Phoill.
YOLLAND Carraig na Ri. Loch na nEan.
MAIRE
Loch an Iubhair. Machaire Buidhe.
yolland Machaire Mor. Cnoc na Mona.
maire Cnoc na nGabhar.
YOLLAND Mullach.
MAIRE
YOLLAND

MAIRE

Port.

Tor.
Lag.

Maire Yolland felé nyújtja a kezét, Yolland megfog
ja. Most mindketten mintha önmaguknak ejtenék
a szavakat.

YOLLAND Istenem, mennyire szeretném, ha megért
hetnél!
maire Puha kéz – úriember keze.
yolland Mert ha megértenéd, el tudnám mondani,
hogy minden napomat úgy töltöm rád gondolva,
vagy a házadat lesve s remélve, hogy megjelensz
bár egy pillanatra.
MAIRE
Minden este végigmész egyedül a Tra Bhan
mentén, és minden reggel a sátrad előtt mosakszol.
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Harmadik felvonás

Következő este. Kint zuhog az eső.Sarah és Owen az
osztályteremben. Sarah, aki most jobban emlékez
tet lelencre, mint valaha, hang nélkül ül egy széken,
térdén nyitott könyv. Úgy tesz, mintha olvasna, de a
szeme minduntalan elkalandozik fel, a tanítói lakás
felé. Owen, mint eddig, a padlón kiterített térkép
fölött dolgozik, körülötte kinyitva a forrásművek,
a Helységnévlajstrom stb. Most azonban hiányzik
belőle az érdeklődés és a figyelem, és, akárcsak
Sarah, ő is egyre fölfelé tekintget.

Néhány másodperc múlva fent megjelenik Manus,
és lejön, nagy kartonbatyut cipelve, amibe be van
nak dobálva a ruhái. A mozdulatai határozottak
és sietősek. Végigjárja az osztálytermet, könyveket
szed össze, figyelmesen elolvasva minden címet,
majd kiválaszt körülbelül hatot, amit a batyujába
tesz. Mialatt a könyveket válogatja:

owen Ismered azt a régi vályogkemencét a Con
Connie Tim kocsmáján túl, azon a helyen, amit
úgy hívnak: Murren? – tudod, miért hívják Murrennek?
Manus nem válaszol.

Csak most fedeztem fel: a Szent Muranus torzítása.
Úgy látszik, Szent Muranusnak volt errefele egy
monostora valamikor a hetedik század elején. Szá
zadok múltán aztán a nevet Murrenre rövidítet
ték. Ellenszenves név. Azt hiszem, vissza kellene
állítanunk az eredetit – a Szent Muranust. Nem
gondolod? Az eredeti Szent Muranus. Te is úgy
gondolod, hogy vissza kellene térnünk az eredeti
hez?

Nincs válasz. Owen elkezdi beírni a nevet a Helység
névlajstromba. Manus most a kacatok közt kotorász
egy darab kötélért. Végül talál egyet. Megpróbálja
összekötni az esetlen, máris túlterhelt batyut, mire
az szétesik, s a tartalma kiborul a földre.

manus Az istenit, az istenit, az istenit!
A hangja elcsuklik: majdnem sír. Owen felugrik.
OWEN Várj. Van fent egy utazótáskám.
Felrohan. Sarah megvárja, amíg eltűnik, akkor:

sarah

Manus... Manus, én...

Manus hallja, de ennek semmi tanújelét nem adja,
szedi össze a földről a dolgait.

Owen újra megjelenik az utazótáskával, amivel
érkezett.

owen Vedd el ezt – nekem úgysem kell már. Azt
mondták, nem ázik be.
Manus átcsomagolja kevés holmiját. Owen vissza
megy a munkájához. Készen van a csomagolás.

manus Még maradsz egy darabig? Legalább egy
két hétig?
owen Igen.
manus Nem mész tovább a csapatokkal?
owen Még nem döntöttem. Miért?
MANUS Az Inis Meadhon-iak vissza fognak jönni,
hogy megtudják, hová tűntem. Mondd meg nekük
– mondd meg, hogy írok nekük, mihelyt lehet.
Mondd meg nekük, hogy akarom azt az állást, de
lehet, hogy csak két-három hónap múlva tudom
elfoglalni.
owen Ne légy ilyen szamár, Manus.
MANUS Megteszed?
OWEN Tűnj csak most el, és Lancey azt fogja hinni,
hogy valami közöd van a dologhoz.
MANUS Megteszed?
OWEN Várj még legalább néhány napot. Tudod te
is, George milyen egy hülye romantikus – lehet,
hogy kiment az egyik szigetre, s holnap reggel
csak úgy idepottyan. Az is lehet, hogy a felderítők
megtalálják még ma este holtrészegen egy árok
ban. Te is láttad, hogy issza a poteent, pedig nem
bírja. Ivott tegnap este?
MANUS Egy kő volt a kezemben tegnap, amikor
kimentem, hogy megkeressem – le akartam ütni,
Owen. A sánta tudóst elragadták az indulatai.
OWEN Látott valaki?
MANUS (könnyeivel küszködve): De amikor meg
láttam, ahogy állt ott az út szélén – mosolyogva –
s ő a vállára hajtotta a fejét – oda se tudtam menni.
Csak valami hülyeséget ordítottam – „Gazember
vagy, Yolland”. Ha legalább angolul ordítottam vol
na... mert mind azt ismételgette: Kérem – kérem?
Elhibázott gesztus, az elhibázott nyelven.
owen Azután nem láttad többet?
manus „Kérem”?
OWEN Mielőtt elmennél, mondd el
ezt Lanceynek!
manus Mit mondanék én Lanceynek? Átadod az
üzenetemet, ha keresnek a szigetről?
owen Figyelmeztetlek: ha most elszaladsz, azt
kockáztatod, hogy...
MANUS (Sarah-hoz):
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Átadod az üzenetemet az Inis Meadhon-iaknak?
sarah Átadom.
Manus felvesz egy régi zsákot, átveti a vállán.

SARAH (Csendesen): Nem akartam...nem akartam...
nem akartam, Manus...
Owen dolgozni próbál, de képtelen odafigyelni. Öszszehajtogatja a térképet.

OWEN

Van fogalmad mégis, hogy hová mész?
Mayóba – talán. Emlékszem, Anya mon
dogatta, hogy vannak unokatestvérei valahol az
Erris-félszigeten. (Felveszi a koffert.) Mondd meg
apának, hogy csak a Vergiliust és a Caesart meg
az Aiszkhüloszt vittem el, ezek egyébként is az
enyémek –, arra a pénzre vettem őket, amit a
nevelt bárányomra kaptam – emlékszel a nevelt
bárányomra? S mondd meg neki, hogy Nora Dan
nem adta vissza a szótárt, s hogy még mindig tar
tozik neki két shilling hattal a múlt negyedévi
olvasásra – mindig elfelejti ezeket.
OWEN Megmondom.
manus S hogy a jó inge ki van vasalva, be van
akasztva a szekrénybe, s a tiszta zoknija ott van a
vajprésben az ágy alatt.
OWEN Jó.
manus És mondd meg neki, hogy írok majd.
OWEN És ha Maire kérdezi, hogy hová mentél?...
MANUS Ezután már csak fél adag tejre lesz szük
sége. Még kevesebb, mint fél adagra – a teáját
tisztán issza. (Szünet.) És amikor éjjel hazaér –
meghallod, akkora zajt csap – le szoktam menni,
és felsegítem. A lépcső veszélyes így, korlát nélkül.
Mielőtt elmennél, megegyezed Big Ned Frankkel,
hogy eszkábáljon össze valami karfát a lépcsőhöz?
(Szünet) S ha tudsz sütni, apa imádja a kovászos
kenyeret.
OWEN Adhatok pénzt. Vagyonos ember vagyok –
tudod, mennyit kapok tőlük? Napi két shillinget
erre a – erre a MANUS

Manus elutasítja.

Isten veled, Manus.
Manus és Owen kezet ráznak. Manus gyorsan fel
kapja a koffert, és elindul az ajtófelé. Elmegy Sarah
mellett, majd megáll, visszamegy hozzá. Úgy szól
hozzá, ahogy az elsőfelvonásban, de most melegség
és gondoskodás nélkül.

Mi a neved? (Szünet.) No. Mi a neved?
A nevem Sarah.
MANUS Csak Sarah? Sarah és ennyi? (Szünet) Nos?
SARAH Sarah Johnny Sally.
manus És hol laksz? Gyerünk.
SARAH Bun na hAbhannban lakom. (Most már
csendesen sír.)
manus Nagyon jó, Sarah Johnny Sally. Most már
semmi sem állíthat meg – semmi az égadta vilá
gon. (Szünet. Lenéz Sarah-ra.) Jól van – minden
rendben van – nem tettél semmi rosszat – semmi
rosszat. (Lehajol hozzá, és megcsókolja afeje búb
ján – mintegy feloldozásképp. Aztán gyorsan az
ajtóhoz megy, és ki.)
owen Sok szerencsét, Manus!
MANUS

sarah

OWEN

Van ma este óra?
Sarah bólint: igen.

Gondolom, Apa tudja.
Egyébként is, hol van ő ilyenkor?
Sarah mutogat.
Hol?

Sarah úgy tesz, mintha kisbabát ringatna.
Nem értem – hol?
Sarah elismétli, miközben a könnyeit törölgeti.
Owen még mindig nem érti.

Nem számít. Biztos megérkezik.
Bejön Bridget és Doalty, fejükön zsák, ahogy az
esőből bejönnek. Most készakarva hangosabbak,
bőbeszédűbbek, mint valaha, tele vannak túlcsor
dulójókedvvel, izgalommal, csak úgy árad belőlük
a pletyka és a vidámság.

doalty Lekéstétek a cirkuszt, fiúk! Az áldóját, lekéstétek a nagy cirkuszt! Egy órával ezelőtt jött még
ötven katona!
BRIDGET És kivezényelték őket egy vonalban a Sean
Neal földjétől egészen a Lagig, s most egyenesen
a földeken át csörtetnek Cnoc na nGabhar felé!
DOALTY S végigtúrnak minden makulányi földet
maguk előtt a szuronyaikkal s széthajigálják az
állatokat és a baromfit az udvarokon!
bridget És mindent lerontanak, amerre járnak –
sövényt, kerítést, árkot, kazlat, tőzegrakást!
DOALTY Odaértek a Barney Petey búzájába – Szent
Habakuk, egyenesen bele, mintha csak csalánosba gázolnának!
bridget Egy kalász nem sok, annyi se maradt a
lábán!
doalty S Barney Petey kiszökött az ágyból, úgy
futott utánuk ingben-gatyában: „Kurvák! Disz
nók! Takarodjatok ki a búzámból, kurvák!”
BRIDGET Nem volt még rá példa,
hogy megfutamodjék!
doalty Ahhoz rest volt, hogy levágja, míg a jó
időből tartott.
Sarah kezdi széthordani a székeket.

bridget Meséld el Öreg Hughie-t.
doalty Tyű, ha láttad volna az öregedet, Owen!
bridget Mind bent voltak az Anna na mBreag kocs
májában – az egész gyülekezet a torról.
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doalty Hát hallják a nagy égszakadás-földindulást,
s erre mind ki az utcára bridget Az apád legelöl, mögötte a Csodagyerek –
alig állt a lábán!
doalty S az öreged, ahogy meglátta a hadsereget,
ahogy a határt pásztázták bridget Jesszusom!
doalty – elkezd üvöltözni rájuk!
bridget „Vizigótok! Hunok! Vandálok!”
doalty „Ignari! Stulti! Rustici!”
bridget S (pici) Jimmy Jack meg ott aprózza mögöt
te, s versenyt ordít vele: „Thermophülé! Thermophülé!”
doalty Ilyen cirkuszt az életben nem láttatok, fiúk!
Gyere ki velem, Sarah, nézd meg, ha nem hiszed!
bridget Öreg Hugh, az nem képes most órát tarta
ni, amilyen állapotban volt. Manus itt van?
owen Manus elment.
bridget Hová?
owen Elment – végleg.
DOALTY Hová?
owen Nem tudta. Talán Mayoba.
DOALTY Mi van Mayoban?

owen (Bridgethez) Láttad tegnap este a táncban
George-ot és Maire-t együtt elmenni?
bridget Igen. Igaz, hogy láttuk, Doalty?
owen S láttad, hogy Manus utánuk ment?
bridget Azt nem láttam, mikor kiment, de láttam
később, mikor egyedül visszajött.
owen George és Maire visszamentek a táncba?
bridget Nem.
owen Láttad még őket azután?
bridget George hazakísérte. A hátsó úton találtuk
őket – emlékszel, Doalty?
owen S Manus – Manus maradt a tánc végéig?
DOALTY Semmit sem tudunk. Miért kérdezed?
owen Mert Lancey ki fog hallgatni, ha megtudja,
hogy Manus elment. (Újból Bridgethez) Azon az
úton ment el George? A hátsó úton? Ott láttad?
bridget Hagyj békém, Owen. Semmit sem tudok
Yollandról. Ha tudni akarsz valamit róla, a Don
nelly ikreket kérdezzed.
Csend. Doalty az ablakhoz megy.
(Sarah-hoz) Micsoda hegedűs ez az O’Shea!
Megígérte Seamusnek, a miénknek, hogy vissza
jön Halloweenkor egy estére.
Owen Doaltyhoz megy, aki elszántan
néz ki az ablakon.

owen Mi ez a mese a Donnelly ikrekkel? (Szünet)
Ők is ott voltak tegnap este?
doalty Ha lettek volna is, én nem láttam. (Fogán
keresztül fütyörészni kezd.)
owen George a barátom.
DOALTY Úgy.

OWEN Akarom tudni, mi történt vele.
doalty Hát azt nem tudom megmondani.
OWEN Mi közük van ehhez a Donnelly ikreknek?
(Szünet) Doalty!

DOALTY Nem tudok semmit, Owen – semmit, érted –
esküszöm a Szent Szűzre. Csak annyit tudok, hogy
a táncba menet láttam a csónakjukat kikötve Port
ban. Hazafelé menet, amikor Bridgettől elváltam,
már nem volt ott. Ez minden. Becsszó. Vagy
féltucatszor láttam életemben, egy szavát sem
értettem, de azért elég rendes fickónak látszott...
(hirtelen fellángoló erőltetett érdeklődéssel a kin
ti események iránt) Krisztusát, ezek széthánynak
mindent az útjukból! Annyian vannak, mint a
hangyák! Letapodják az egész földet!

Owen elhúzódik. Belép Maire. A feje fedetlen, kócos,
megverte az eső. Próbál úgy viselkedni, mintha mi
sem történt volna, de látszik rajta a kétségbeesés –
a téboly határán van. Kezében a tejeshordó.
MAIRE Uramisten, én nem vagyok eszemnél! Már
félúton voltam, amikor egyszer csak azt mondom
magamban: Mintha könnyű lenne ez a kanna!
Nézek bele, s hát üres.
owen Nem számít.
maire Hogy boldogultok a tej nélkül ma este?
OWEN Van még elég.
MAIRE Biztos vagy benne?
OWEN Igen, van még elég, köszönöm.
MAIRE Nem telik sok időmbe,
hogy visszamenjek, és hozzak.
owen Őszintén, Maire.
maire Pedig jobb, ha ti kapjátok, mint az a fekete
borjú, amelyik...amelyik (Szétnéz)
Hallottál valamit?
OWEN
Semmit.
maire Lancey mit mond?
owen Reggel óta nem láttam.
maire De mit gondol?
OWEN Igazán nem beszéltünk.
Csak pár pillanatra jött be.
maire Hazakísért, Owen. S az utolsó szava, amit
mondott – próbált írül beszélni – azt mondta,
„Találkozunk tegnap” – azt akarta mondani, hogy
találkozuk holnap. Én erre úgy kacagtam, ő meg
úgy tett, mintha megsértődött volna, s azt mond
ta: „bokléta, bokléta”, mert rosszul mondtam a
szót. Úgy ment el, hogy kacagott – kacagott,
Owen! Gondolod, hogy nem esett baja? Te mit
gondolsz, Owen?
OWEN
Biztos vagyok benne, hogy előkerül, Maire.
maire Egy kicsi kis faluból származik, úgy hívják,
Winfarthing (hirtelen négykézlábra ereszkedik
– oda, ahol néhány perccel korább Owen dol
gozott a térképpel – és az ujjával térképet raj
zol.) Gyere nézd meg. Itt. Itt van Winfarthing. Itt
meg két másik picurka kicsi falu mellette, egyi
ket úgy hívják, Barton Bendish – itt, a másikat
meg, Saxingham Nethergate – itt van valahol. S
itt van Little Walsingham – az anyja szülővárosa.
Hát nem furcsa nevek? Nincs semmi értelmük.
S Winfarthing egy nagy város mellett van, azt
meg úgy hívják, Norwich. Ez a Norwich egy Norfolk nevű megyében van. Norfolk meg Angliának
a keleti részén. Rajzolt nekem egy térképet a ned-
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ves fövenyen és ráírta a neveket. Most már mindet
kívülről tudom: Winfarthing – Barton Bendish
– Saxingham Nethergate – Little Walsingham
– Norwich – Norfolk. Olyan furcsa hangok! De
szépek – mint mikor Jimmy Jack a Homéroszát
szavalja. (Feláll és körülnéz – most majdnem
nyugodt.) (Sarah-hoz) Tegnap nagyon szép vol
tál, Sarah. Ezt a ruhát kaptad Bostonból? Jól áll
neked a zöld.
(Owenhez) Valami szörnyűség történt vele, Owen.
Tudom. Nem ment volna el anélkül, hogy nekem
szóljon. Hol van, Owen? Te a barátja vagy – hol
van? (Ismét körülnéz, majd leül egy székre) Teg
nap nem volt időm, hogy elkészítsem földrajzból
a házifeladatomat. A mester haragudni fog rám.
(Ismétfeláll.) Azt hiszem, hazamegyek. A kicsiké
ket meg kell füröszteni és lefektetni, a fekete bor
júnak enni kell adni... A kezem olyan durva, még
mindig hólyagos a takarástól. Szégyellem magam.
Adja Isten, hogy Brooklynban ne legyen széna.
(Megáll az ajtóban.) Hallottátok? A Nellie Ruadh
kicsikéje meghalt az éjszaka. El kell menjek a vir
rasztásra. Sokat nem tartott...
Maire elmegy. Csend. Majd:

owen

Nem hiszem, hogy lesz ma óra.
Lehet, jobb volna, ha...

Owen kezdi összeszedni a szövegeket.
Doalty hozzálép.

doalty Rég elment? – Manus.
owen Félórája.
doalty Marha.
OWEN Mondtam neki.
doalty Tudják, hogy elment?
owen Kik?
doalty A hadsereg.
owen Még nem.
doalty Ezek az istenverte kopók rögtön a nyomá
ban lesznek. A marha – ott csetlik-botlik biztos
a part mentén. Még ma este elkapják, az istenit
neki!
Doalty visszamegy az ablakhoz.
Lancey belép – most ő a parancsosztó tiszt.

owen

Sietek, O’Donnell.
owen A kapitány be szeretne valamit jelenteni.
lancey Yolland hadnagy nyomtalanul eltűnt. Keres
sük. Hogyha nem találjuk meg, vagy nem kapunk
semmi hírt a hollétéről, a következő rendeleteket
fogjuk életbe léptetni: (Jelzi Owennek, hogy for
dítsa.)
owen Keresik George-ot. Ha nem találják meg –
lancey Mostantól számított huszonnégy órai
határidő elteltével lelövünk minden lábasjószágot
Ballybegben.

Owen Lanceyre mered.

Haladéktalanul.
OWEN
Holnap ebben az órában megölnek minden
állatot Baile Beagban – ha meg nem mondja
nekük valaki, hogy hol van George.
lancey Ha ez nem vezet eredményre, negyvennyolc
óra elteltével kilakoltatásokba kezdünk, és a háza
kat a földdel tesszük egyenlővé a következő kivá
lasztott szektorokban owen Ez lehetetlen!
lancey Tedd a dolgod. Fordítsd.
owen Ha még mindig nem találták meg, két nap
múlva minden családot kilakoltatnak, és minden
házat lerombolnak. Ezekkel a községekkel kez
dik:
lancey Disznóvár.
OWEN
Lis na Muc.
LANCEY Búvárpatak.
OWEN
Bun na hAbhann.
LANCEY Dromduff.
OWEN
Druim Dubh.
LANCEY Fehérmező.

OWEN Machaire Ban.
lancey Királyszéke.
owen Cnoc na Ri.
lancey Ha a hadnagyot mindezek ellenére sem
sikerül megtalálni, ezt a műveletet addig folytat
juk, amíg teljesen töröljük ezt a körzetet.
OWEN
Ha Yollandot még mindig nem kapják meg,
minden falut lerombolnak az egész egyházközség
ben.
LANCEY Bízom benne, hogy pontosan tudják, mit
kell tenniük. (Bridgetre mutat.) Ismerlek téged.
Tudom, hol laksz. (Sarah-ra mutat.) Te ki vagy?
Nevet!

Valami újság? Valami hír?

Lancey a terem közepére megy, közben körülnéz.

lancey Úgy értettem, itt tanítás van.
Hol vannak a többiek?
owen Óra kellett volna legyen, de apám...
lancey Ennyi is elég. Nekük fogom elmondani, és
az ő felelősségük lesz, hogy továbbítsák a körzet
minden családjának azt, amit közölni szeretnék.
Lancey jelzi Owennek, hogy fordítson. Owen habo
zik, próbálja felmérni a változást a Lancey modorá
ban és hozzáállásában.

Sarah szája kinyílik, becsukódik, kinyílik és bec
sukódik. Az arca eltorzul.

Mi a neved?

Sarah ismét kétségbeesetten próbálkozik.

owen

Gyerünk, Sarah. Meg tudod neki mondani.

De Sarah nem tudja. És tudja magáról, hogy nem
tudja. A szája összezáródik. Fejét lehorgasztja.
OWEN
LANCEY

A neve Sarah Johnny Sally.
Lakhelye?
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OWEN

lancey
owen
lancey
owen
lancey
owen
lancey

Bun na hAbhann.
Tessék?
Búvárpatak.
A bátyáddal akarok beszélni – itt van?
Pillanatnyilag nincs.
Hol van?
Egy toron.
Milyen toron?

Doalty, aki Lancey egész bejelentése alatt az abla
kon nézett ki, most megszólal – nyugodtan, szinte
fesztelenül.

doalty
lancey
owen
lancey
owen
lancey
owen

Mondd meg neki, hogy ég az egész tábora.
Mi a neved? (Owenhez) Ki ez a tetű?
Doalty Dan Doalty.
Lakhelye?
Tulach Alainn.
A mi nyelvünkön!
Széphalom. Azt mondja, ég az egész tábor.

Lancey az ablakhoz rohan és kinéz, majd megper
dül, szembefordul Doaltyval.

lancey Megjegyeztelek magamnak, Mr Doalty.
(Owenhez) Te mindenért felelős vagy ebben!
(Kimegy.)
bridget Szűzanyám, komolyan gondolja, Owen?
owen Igen, komolyan gondolja.
bridget El kell rejtenünk az állatokat valamerre –
Seamus, a miénk tudni fogja, hová. Lehet, hogy
Lis na nGradh mögé – vagy a Tra Bhan végén a
barlangokba. Gyere már, Doalty! Gyere! Ne ácsorogj itt!
Doalty nem mozdul. Bridget az ajtóhoz rohan,
majd hirtelen megmerevedik. Beleszagol a levegőbe.
Pánik.
Az édes szag! Érzitek? Ez az édes szag! Jézus, a
krumpliragya!

doalty Ez az égő katonasátrak szaga, Bridget.
bridget Az-e? Biztos? Az lenne? Fennvalóm, azt
hittem, végünk van. Gyere! Gyere már!
Elrohan. Owen Sarah-hoz lép, aki elmenni készül.

owen

Hogy vagy? Minden rendben?
Sarah biccent: igen.

Ne búsulj. Vissza fog jönni a hangod.
Sarah megrázza a fejét.

Meglátod. Most ideges vagy. Nagyon megijesztett.
Csak ennyi történt.
Sarah újból megrázza a fejét, lassan, hangsúlyosan,
és rámosolyog Owenre. Majd elmegy. Owen sietve
összeszedi a holmiját. Doalty ellép az ablaktól, oda
megy hozzá.

doalty Meg is fogja tenni.
owen Ha meg nem találják Yollandot.
doalty Hah!
OWEN Akkor biztosan megteszi.
doalty Amikor a nagyapám suttyó legény volt, ugy
anezt művelték, (egyszerűen, irónia nélkül) Pedig
mennyit kínlódtatok, felmértétek a földet, új neve
ket találtatok ki s minden Owen buzgón pakol.Szünet.
(szinte álmodozva) Igazán nincs sok megvédenivalóm, de azt nem hagyom csak úgy, harc nélkül.
S lesznek még, akik ugyanezt mondják.

OWEN Ez a te bajod.
doalty Ha legalább összetartanánk. Ha legalább
tudnánk, hogy védjük meg magunkat.
OWEN
Egy képzett hadsereggel szemben.
doalty A Donnelly ikrek tudják, hogy.
owen Ha meg lehetne őket találni.
doalty Ha meg lehetne őket találni. (Az ajtóhoz
megy.) Szólj be, ha végeztél Lanceyvel. Lehet,
hogy arra megtudok valamit. (Kimegy.)

Owen felveszi a Helységnévlajstromot. Egy pillana
tig nézi, aztán ráteszi a halom tetejére, amit visz.
A halom ledől, a padlóra. Lehajol, hogy felemelje –
habozik – otthagyja. Felmegy.

Mialatt Owen megy felfelé, belép Hugh és Jimmy
Jack, mindketten részegek, és csurog róluk az esővíz.
Jimmy alig áll a lábán, hátul tántorog, próbál bele
kiabálni a Hugh deklamációjába. Hugh ugyano
lyan részeg, de tapasztaltabb a részegségben: van
az eszének egy sarka, ami most is kifogástalanul
működik.

hugh
S amint ott vagyok, a propria dispositióban, hogy condoleantiámat fejezzem ki a gyászoló
anyának...
JIMMY Hugh hugh ...és épp azon, hogy átlépjem a domus lugubris küszöbét – Maire Chatach?
JIMMY A toros ház.
HUGH Valóban – amikor a könyökömnél ráncigálást észlelek: Mister George Alexander,
békebíró. „Küldetésem egy gyászos hírt átadni
Önnek. Bartley Timlin mestert nevezték ki az új
népiskola tanítómesterévé.”
„Timlin? Ki ez a Timlin?”
„Egy iskolamester Cork városából. És a hitgyü
lekezetnek nagy hasznára válik majd: ugyanis
remdkívül tapasztalt böllér.
JIMMY Hugh hugh
Ha-ha-ha-ha! A corki szalonnadoktor! Barbarus hic ego sum quia non intelligor ulli –
James?
JIMMY Ovidius.
hugh Procede.
JIMMY „Barbár vagyok ezen a földön, mert nem érti
senki a beszédem.”
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HUGH Valóban – (kiált) Manus! Teát!
Szatírát fogok írni Bartley Timlin mesterről, a
tanítómesterről és a szalonnák doktoráról. De túl
könnyű lenne, nem? (Kiált.) Erős teát, feketén!

Az egyetlen mód, hogy magára vonja a Hughfigyelmét, az, hogy eléje áll, és megfogja a karját.

jimmy Meghallgatsz végre, Hugh?
HUGH
James. (Kiabál.) És egy szelet kovászos
kenyeret.
JIMMY Megnősülök.
HUGH
Nahát!
JIMMY Karácsonykor.
hugh
Csodás.
JIMMY Elveszem Athénét.
HUGH
Kit?
JIMMY Pallas Athénét.
hugh
Glaukopis Athénét?
jimmy Villogószemű, Hugh, villogószemű!
(Újból próbálkozik az előbbi gesztussal: magára
vonva a figyelmet, pillanatnyi görcs, tisztelgés,
arcát fájdalmas elragadtatással az égre emeli –
de ezúttal teste nem válaszol megfelelőképpen: a
gesztus groteszk.)
HUGH A hölgy acquiescált?
jimmy Ő kért meg engem –
én adtam a beleegyezésemet.
HUGH Vagy úgy. Mikor történt ez?
JIMMY Múlt éjjel.
hugh A hölgy anyja mit szólt hozzá?
jimmy Métisz, Hellészpontoszról?
Rendes emberek – jó család.
hugh
És az apa?
JIMMY Zeusszal holnap találkozom. Hugh, leszel
te a násznagyom?
hugh
Megtiszteltetés számomra, James, mélysé
ges megtiszteltetés.
JIMMY Tudod, mi az, amit keresek, ugye? Vagyis –
akarom mondani – én – én – én is viccelek, mint
a többiek – tudod? (Ismét próbálkozik a patetikus gesztussal, de azonnal abbahagyja.) Te isme
red önmagad, Hugh, ugye? – te tudsz mindent.
De az, amit igazából keresek – amit akarok – egy
társ, Hugh – az én koromban, egy társ, valaki,
akivel beszélgethetek. Ott fenn Beann na Gaoithe-ben – te nem tudod, milyen az egyedüllét.
Egyedül, mindig csak egyedül. Egy társ – helyes,
Hugh? Helyes?
hugh
Helyes.
JIMMY És mindig tetszett nekem, Hugh. Helyes?
hugh
Helyes, James.
JIMMY Valaki, akihez szólhatok.
HUGH Valóban.
jimmy Ez minden, Hugh. Ennyi az egész. Most
már mindent tudsz, Hugh. Tudsz mindent.
Az utolsó soroknál Jimmy sír, a fejét rázza, próbál
ja megtartani az egyensúlyát, s egy ujját a szájához
emeli a csendreintés és titoktartás abszurd gesz
tusával. Most egy székhez dülöngél, megpróbál leül
ni, elvéti, lecsúszik a földre, a lába kinyújtva maga

előtt, hátát a törött szekérrúdnak támasztja. Szinte
azonnal elalszik.

Hugh végignézi. Majd előveszi a zsebéből a flas
káját, s épp italt készül tölteni magának, amikor
meglátja a földön a Helységnévlajstromot. Felveszi,
belelapoz, próbálja kiejteni a furcsa neveket. Épp
mikor nekifog, megjelenik Owen, és leereszkedik két
csésze teával.

hugh
Ballybeg,
Búvárpatak,
Királyszéke.
Fehérmező. Széphalom. Dunboy. Füvesmart.
Owen kitépi a kezéből a könyvet.

Majd én. (bocsánatkérően)
Ez csak egy névkatalógus.
hugh Tudom, mi ez.
owen Egy tévedés – az én tévedésem – semmi
köze hozzánk. Remélem, (a tea) elég erős. (A köny
vet az asztalra hajítja, Jimmyhez megy.) Jimmy.
Ébredj fel, Jimmy. Ébredj fel, ember.
jimmy Mi – mit – mit?
OWEN Tessék. Idd meg. Aztán menj haza. Baj lehet.
Hallod, Jimmy? Lehet, hogy baj lesz.
hugh
(a könyvre mutatva) Meg kell tanulnunk
ezeket az új neveket.
owen (körbevizslatva) Nem láttál a földön egy
zsákot?
hugh
Meg kell tanulnunk, hogy hol élünk. Meg
kell tanulnunk elsajátítani őket. Új otthont kell
építsünk magunknak belőlük.
OWEN

Owen talál egy zsákot, a vállára veti.
OWEN Én tudom, hol élek.
hugh James is azt hiszi, hogy tudja. Amikor ráné
zek Jamesre, három dolog jut eszembe. A: hogy
nem a szó szerinti múlt, a történelem „tényei”
kovácsolnak minket azzá, amik vagyunk, hanem
a múltnak a nyelvben meggyökösödött képei.
James már megszűnt különbséget tenni a kettő
között.
owen Ne leckéztess, apám.
hugh
B: – Soha nem szabad abbahagynunk ezek
nek a képeknek a megújítását, mert ha megteszszük, fosszilizálódunk. Nincs kovászos kenyér?
OWEN És C, apám – egyetlen megváltoztathatatlan
„tény”: ha Yolland nem kerül elő, mindannyiunkat
kilakoltatnak. Lancey kiadta a parancsot.
hugh Ah. Edictum imperatoris.
OWEN
Le kellene cserélned ezeket a vizes ruhákat.
Nekem mennem kell. Beszélnem kell Doalty Dan
Doaltyval.
hugh
Miről?
owen Nemsokára visszajövök.
Mikor Owen kimegy:

hugh Vigyázz, Owen. Mindent emlékezetben tar
tani a téboly egy formája. (Körülnéz a teremben,
gondosan, mintha örökre elmenni készülne. Majd
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Jimmyre néz, aki megint elaludt.) Az út Sligóba.
Egy tavaszi reggel. 1798-ban. A csatába menet.
Emlékszel, James? Két bohó fiatalember vasvillá
val a vállán és az Aeneisszel a zsebében. Azon a
reggelen úgy tűnt, minden meghatározásra lel –
valamiféle összhang, a remény, a múlt és a jelen és
a lehetséges csodálatos egymásratalálása. Ahogy
átvágtunk a friss zöld mezőn. Az érzékelés üteme
megváltozott. Az öntudat egész gépezete felgyor
sult. Istenek voltunk azon a reggelen, James, és
én épp azelőtt vettem el az én istennőmet, Caitlin
Dubh Nic Reactainnt, nyugodjék békében. Tőle és
a bölcsőben fekvő kisfiamtól elválni – hősies csele
kedet volt. Istenemre, uram, nagyszerűek voltunk.
Elmasíroztunk egészen – meddig is? – Glentiesig!
Huszonhárom mérföldet egyetlen nap alatt. És
ott történt, a Phelan kocsmájában, hogy elfogott
a honvágy Athén után, épp, mint Odüsszeuszt. A
desiderium nostrorum – a vágy a magunké iránt.
A mi pietásunk, James, régibb, csendesebb dol
gok iránt. Életemben a leghosszabb huszonhárom
mérföld volt az, amit akkor megtettem, hazáig.
(poharát Jimmyre köszönti) Amice, a zavarodott
ság nem nemtelen állapot.

Belép Maire.

maire Újra itt vagyok. Elindultam valamerre, de
nem emlékeztem, merre. Hát – visszajöttem.
hugh
Igen, megtanítalak angolul, Maire Chatach.
maire Megtanít, mester? Meg kell tanuljak.
Muszáj.
hugh Te leszel az egyetlen tanítványom.
(A lépcsőhöz megy, elindulfölfelé)
maire Mikor kezdhetjük?
hugh
Ma még nem. Lehet, hogy már holnap.
A temetés után. Holnap megkezdjük. (Felfelé
menet.) De ne számíts sokra. Megtanítalak az
ismert szavakra és a hozzáférhető grammatikára.
De vajon ez segít majd, hogy az emberek titkai
közt tájékozódj? Fogalmam sincs. De ez minden,
amink van. Fogalmam sincs. (Mostfelért a lépcső
tetejére.)

Mester, mit jelent ez a szó angolul:
„Örökké”?
HUGH
Semper – per omnia saecula. A görögök
„aei”-nek nevezték. Én nem ezzel kezdeném. Osto
ba szó, leányom.

maire

Jimmyfelébred, lábra áll. Maire meglátja a Helység
névlajstromot, felveszi, leül a könyvvel a térdén.

maire Amikor visszajön, ide fog visszajönni. Azt
mondta nekem, itt volt a legboldogabb.
Jimmy leül Maire mellé.

Ismered azt a görög szót: endogamein? Azt
jelenti: a törzsön belül házasodni. És exogamein
azt jelenti, a törzsön kívül házasodni. Ezeket a
határokat nem lehet csak úgy átlépni – mind a két
tábort nagyon felbőszítheted. A baj ez: vajon elég
halandó-e Athéné, vagy elég isteni vagyok-e én,
hogy ezt a házasságot az ő népe és az én népem
elfogadja? Gondolkozz ezen.
hugh
Urbs antiqua fuit – Volt egy ős város,
melyet, mondják, minden más földnél jobban sze
retett Juno. Már akkor szőtte tervét az istennő,
hogy népek urává ezt teszi, ha a Végzet is enged.
Mert hallotta, hogy ered egy sarj trójai vérből,
amely a tyrusi vár falait majdan letiporja – egy
nemzet, late regem belloque superbum – széle
sen országló, félelmes fegyverű nemzet vet Libyára igát – ez a sors – ez a sors, mit – ez a sors,
mit fonnak a Párkák.... Mi a fene van velem? His
zen visszafelé is kívülről tudtam. Elölről: Urbs
antiqua fuit – volt egy ős város, melyet, mondják,
minden más földnél jobban szeretett Juno.
JIMMY

Eloltogatja a fényeket.

Már akkor szőtte tervét az istennő, hogy népek
urává ezt teszi, hogyha a Végzet is enged. Mert hal
lotta, hogy ered egy sarj trójai vérből, amely a tyru
si vár falait majdan letiporja. Szélesen országló,
félelmes fegyverű nemzet vet Libyára igát...

Sötét.

Fordította Mihálycsa Erika
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Kováts Ilona
Bevezetés a szépirodalomba.
Címszavak Esterházy Péter
könyvéhez

(Függő) „...akkor azt mondta, hogy ő nem is tudja, miért fogott bele abba, mikor azt
se tudja, mi jönne ki belőle, hogy mi a célja, lehet, hogy ő is csalódnifog, és kiábrán
dul, hogy mi a célja, azt sejti, valakinek kéne tetszedjen, de tulajdonképpen nem
érti, nem érti az egészet, amit csinál, az is csak egy nyamvadt próbálkozás, próbál
kozás, próbálkozás, a múlt évben volt egy óra amin ilyesmit kellett csináljanak, írni,
írni, írni, gondolkodás nélkül, kreatives Schreiben, már nem emlékszik pontosan,
mikor elakadtak, addig írták az utolsó szót, amíg valami eszükbe jutott, így volt ő
is, mikor mondta, hogy próbálkozás, próbálkozás, próbálkozás, az előbbi ötletére
gondol, talán piros papírt kellett volna használjon, ki tudja, mit szólt volna hozzá,
mélyen lélegzik, húzódik a bőr az arcán, megint kiszáradt, még fehérebb, mint ál
talában, a pattanások helyei üvöltenek, ezt utálja, belenéz a tükörbe, meggyőződik,
párás az ablak, hideg, meleg, hideg, meleg, hideg, meleg, hogy szalad az idő, mivel
is mérik az időt, a Hold a legjobb időmérő, nagyon pontos, talán túlságosan is, és
hogy szalad az idő, dehát, mondja ő, az intertextualitással baj van, mert neki soha
nem sikerül, ő nem művész, soha nem is volt, utál rajzolni is, az irodalmat sem isme
ri olyan jól, azt a könyvet is nehéz volt elolvasni, sokszor nem értett semmit, mond
ja, hogy ő a romantikát szereti, a meséket, a pornográfia negatív érzéseket vált ki
belőle, de már megint nem ott van, ahol kéne legyen, vagy pont ott van, ahol kéne
legyen, eszébe jut a kígyó, a csúszómászó-kiállítás, amelyet inkább kihagyott, de,
mondja, vissza kéne fordulni, megjelent az első napsugár, sárga lett a függöny, telik
az idő, korog a gyomra, nehéz a feje, de muszáj helytálljon, muszáj, muszáj minden
nel szembenézni, mindennel megbirkózni, ahogy egyesek teszik, akiknek minden
elismerése, de ő, már elfáradt, a gondolkozás mindig kimeríti, mégis állandóan gon
dolkozik, a szív próbál segítségére lenni ilyenkor, éjjel, nappal, amikor lehet, már
el lehetne oltani a villanyt, nappal van, elzsibbadt a lába, ki kell nyújtózzon, magá
hoz kell térjen már, nincs vesztegetni való ideje, most mikor minden...''

(Fülszöveg) Én olvasom neked. Te olvasod neki. Ő olvassa nekünk. Mi olvassuk
nekik, és ők olvassák nekem. És te magadnak olvasol. Nem nézel se jobbra, se balra,
csak előre. Legfeljebb a sorok közé. Ne vezessen téged senki sehova. Ne mondja
meg SENKI, hogy mi a valóság és hogy ki vagy TE. Ne mondják meg, hogy mi a szép,
mi a RÚT. Majd TE megmondod. A végén. Az elején. A végén. Az elején... A végén...
Az elején.
Akkor majd megmondod, hogy csalódtál-e, kiábrándultál-e vagy nem. De lehet, az
az érzésed támad, hogy nem tudsz semmit mondani. Elölről kell kezdened az egés
zet. S a kígyó a farkába harapott. S újra a végére érsz. Mintha könnyebb lett volna
ezúttal... És belátod, hogy azt, amit meg kellett volna kapjál, nem kaptad meg, és
amit nem kellett megkapjál, azt úgysem kaptad meg. Figyelmeztettek. Csak magad
ban bízz.
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(Fuharosok) Farkába harapó kígyó a függelékben? Ouroborosz? Gazdag szimbo
lika? Időbeli átváltozás? Termékenység? Mit jelentenek ezek? A kígyóról csak
a csúszás-mászás jutott eszembe, de ez lenne az időciklus nagy szimbóluma?
Ismétődés és regenerálódás?
S mi köze van a Holdnak hozzá? Az idő telése? Eltűnés, feltűnés? Hogy is
van? Ugyanazon időszakokban tűnik el, illetve jelenik meg?
Hogy itt egy megismétlődő helyzettel állnánk szemben?
A fuharosok újra meg újra „meglátogatják” a nőket? Ehhez kapcsolódna a
regény elején-végén levő kép, a felfele-lefele mutató nyíl? Milyen érzést kelt ez
bennem?... Napsugár süt be az ablakon? Holdvilág süt át a lelkemen? Ez utóbbi?
Semmi sem változott?
Minden megy tovább a maga rendjén?
Még kéne mondani valamit a kígyóról? Azt talán, hogy a feminitás szimbóluma
is? Ez lunáris volta miatt van? S hosszúkás formája, előrehaladási módja szerint
nem a férfiasság jelképe-e?1 Mind a kettő? NŐIESSÉG&FÉRFIASSÁG? A Fuharosokban minden jelen van?
Igen.
Naturalista bepillantást nyerünk mindkét világba. Férfi és női oldal két-két
arca kergetőzik.
(Kis Magyar Pornográfia) Most nem tudok posztmodernül írni. Ez egy klasszikus
szöveg lesz. Gondolom... Tehát következik: Többször föltettem magamnak a kér
dést, hogy mit keres a pornográfia az irodalomban. Milyen eszköz ez egyáltalán?
Amire rájöttem először, az az volt, hogy mit vált ki az emberből. Felháborodást vagy
elgondolkozást. Undort vagy érdeklődést. Kiábrándulást vagy megértést. Belőlem
néha inkább undort váltottak ki egyes részek, de úgy látszik a szerző kiábrándult
ságában folyamodott ehhez az eszközhöz. Társadalmi-politikai kiábrándulás. Bizto
san erről van szó. Kontextusból kiemelt szavakat, alcímeket olvastam össze. Mind
azt bizonyították, amit feltételeztem. A piros rendszer „javunkat akarja”, nem jó
kikezdeni vele, leleplezés, befellegzett, erkölcsi hanyatlás, Puppentheater, egyedül
vagyunk könyörtelenül, „demokrácia” csak egy Pobjeda hátsó ülésén lehetséges, for
radalom, és végül, Ó, a lusta, vörös állat nem termelt semmit. Próbálkozás, próbál
kozás, próbálkozás valami változtatásra, valami előmozdításra, de a vörös állat csö
könyös. Nem engedi magát...
Nyilvánvaló a kommunizmusból való kiábrándulás, a csalódás. A pornográfia
ezért metaforaként értelmezendő: ízléstelen, száraz, erőszakos, piros, véres, fuharos kor.
Nem kezdődik-e a cím minden szava nagybetűvel? Nem egy rövidítés explicit
té való tételéről van-e itt szó? KMP: Kis Magyar Pornográfia vagy Kommunista
Magyar Párt? Érdekes játék a betűkkel...

Tényleg nem nagyon sikerült...
(A szív segédigéi) Végső szó. Az igazság feltárása. A feltárás módszere. A
módszer érdekessége. Érdekes az, amit látsz. Látod, ami megjelenik. Megjelenik,
amivel szembenézel. Csak éppen hogy homályos. Ami ezen túl van, az a tiszta. Csak
az. Színről-színre. Semmi és minden. Minden. Tükör van középen. (NA, most elá
rultam!) Két oldala van. Mágikus ereje hívogat. Egy másik világba vezet át. Az egyik
– az enyém – negatív.--------- Nincs benne szeretet. Képmutatás az egész! ! ! ! ! !
A muzsika szárazon szól. Nem rendít meg! Gyűlölet. (..................................) Tükör,
mutasd meg a másik oldalt! Annyira kiváncsi vagyok!
Mi ez? + + + +
Ki ez? Kik ezek? Kik azok? Kik amazok meg emezek? Mintha szemüveget nyomtak
volna az orromra. Hát ilyen egyszerű volt a megoldás?! Most aztán csordultig va
gyok. Szeretek! Így sokkal jobb...
Én itt vagyok, te meg ott. Mi itt, ti ott. Ti ott azt hiszitek a napsugár oszlatja el
a homályt. De ÉN TUDOM MÁR. Tudom. És minden kiteljesedik. Összeállnak az
elemek. Megnyílsz.
Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész
SZERINT A PRÓFÉTÁLÁS: DE MIKOR ELJŐ A TELJESSÉG,
A RÉSZ SZERINT VALÓ ELTÖRÖLTETIK.

1 Gilbert Durand: Structurile antropologice ale imaginarului, 314.
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Szabó Enikő
Posztmagyarposztmodemposztpornó
poszt lovag gráfia

2002-01-12
csak annyit érzek, hogy az amit írni akarok amit olvasni akarok az mind végtelen
sok mint az életem és mindazoknak az élete akik olvasni akartak írni akartak az idő
végtelen és végtelenül töredezett tengerén, ahol az idő is annyira hajótörött, hogy
létét csak kis svájci órák biztosíthatják...
Ma is ihletetten ébredt és arra gondolt, hogy a dekonstrukció Manole – Kőműves
Kelemen – mesterhez hasonlít, mielőtt még befalazta volna a feleségét, s akkor
eszébe jutott, hogy írjon egyet, ez lett belőle, mert nőként írt ma.
Nézz szét a lelki tájakon lovag széles e vidéken szebb mező akad
Na
Én én én egyedül a főd kerekén
Nézz szét a lelki tájakon lovag téged ki szeretne más némber nem akad fogd hát
rövid pórázra hófehér nyakátóó s soh ne foszd meg falloszod magjátóó
Szavakat látok
A szöveg kalandjai a csend kalandjai a szó kalandja- megint hülyeséget mondtam
Homo-cosmicus homokos-mikusz, a vers nemzőszerve a létnek
S nyúlós testű oroszlán a szerelem, megint hülyeséget mondtam. Tegyük tönkre a
szöveget, szövegre lépni tilos, Nichita mondta.
Ily ihletteségben egy képeslapot és egy levelet is megeresztett, de olyat, hogy én is
ő lehettem.
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Kedves Bíder Májer

2002.1.1.

Azt hiszem elmondhatom
Hogy ödi puszi, nagyon jó egyedül de legjobb sehogyse

Álmodj most kicsit és mégis tartalmasat
Ne kívánj mást, mint hajnal hasad...
Az alkony lágy szívén...
Szív az interperszonalizmus peremén
Kredencet vágok hozzád
És kicsikken küszüdő bokád

Rugjál te is nyugodtan engem
Meh nem vagyok én Bíder Májer

Inter Pól

A székely rovásírás szálkás erdejében
én is eltévedtem volna
De valami történt: sorban
Katonás rendben
Olvasható lett minden
S te megjelentél a címben
katyában és ingben

Lehet szerelmes

szövegdobozok vannak itt a síkban de csupán csak éterem étterem érettem
a mondatritmusok szintagmára bontó törések
elbizonytalanodnak a jelentések bla bla bla vagy pápápá
ez a függetlenedés többszörös konnotációk
konnotációk felvételéhez vezet hi hi hi
talán díszes székely káromkodások
A szöveg alatti
szöveg csakis az
enyém?
2002.January 12.

vannak a sík formái alatt de lehet, hogy nem
ki a beszélő?
Na beírhatom a

szövegdobozba,
amit nem
gondolok

Mirül
beszél?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????

na jó
2002. 1. 02.
félek, mint kék egér a ködben, mert a társadalom nem csípi a megnyilvánult valósá
gomat és az obszcén valómat sem:

na jól kilüttem magammal mert a comic sans-ban nincs ő betű, mindenesetre kristeva nagyon rászállt az obszcén szavakra és az ösztönkésztetések szállAI Épp olyan
aprólékos pontossággal vannak jelen, mint a szimbolikus nyelv. A szimb. NYELVI
modalitáson kívül is van TÖRVÉNY.

2002. January 12.

legérdekesebb eset, mely velünk esett és önkéntelenül
obszcénná nyilvánítattam miatta:
Úgy volt, hogy érettségi bankett helyett elmentem Rétyre fürödni édes-négyesben,
és természetesen nem volt fürdőruha, de a tóparton ember egy száll se hát zutty a
vízbe, s amikor néz ki a vízből hát a part egyik felén a román nemzeti bicikli válo-
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gatott, másik felén egy fél cigányesküvő álldogállik és néznek, mint a lőtt-medvét
s felis megis háborodtunk, hogy a ruháinkat – pont úgy, mint egy sokatemlegetett
román sztoriban – ellopatják, s fut a csomaggal a purdé be a kocsmába mi meg
utána ahol a az esküvősök másik fele levegőbe meredő kanállal kritizálja ápolt tes
tünket, szúrósnak nyilvánítva a bundákat, s hangok hogy hát ez mit csóréskodik me
segge sincs csecse sincs

S mi futunk a purdé s a ruháink után át a társadalmon be a rendőrőrsre s azt
mondja az a pornógráf, hogy nem adja vissza a ruhánkat mert a törvény nem
ismerése nem ment fel a büntetés alól s hogy ő egy okos kopó, mert levelezésin végzi
a jogot és írjuk alá a jegyzőkönyvet különben csurdén fogunk ott
helyben megöregedni.. a jegyzőkönyvben ez áll A KÖZFELHÁBO
RODÁST KELTŐ OBSZCÉN CSELEKEDETEKET ELKÖVETTEM..
HIVATKOZÁS A 61-ES TÖRVÉNYRE, aláírás, mert hanem ruha
nélkül futtattattott volna haza..
A bosszú nem ver bottal, vagy igen , de mindenesetre a rendőrünk
manapság sofőr a szeszgyárnál...az obszcénitás leírása a pornó
gráfiával nem egyenlő szerinte.
2002.2.22.A szajhákról szóló írás értelmű szó díszes átvonulása
egy másik értelembe, most légy okos kristeva nem is töreked
hetsz a szavak szövegek globális értelmezésére, sem a szavak
globális értelmének lehetetlen megfogására. Mert egyetlen egy
arabot szerethetsz nagyon, ez bin láda, akit csak szerethetsz baszd meg a másik a
marosvásárhelyi életmentő arab, tiszta öröm..na most folytatva az előbbi eszmefut
tatást megpróbálhatom dekonstruálni a cuccot. Csak ehhez az kellene hogy minden
ki megértse, hogy a megértés
éppen annyira lehet egyértelmű

Most nagyon szerette volna szeretni azt a helyzetet, amelyben szereti a helyzetet de
éppen kezdődik a film és jön a pihenés áll ideje, öncezúra, mint önkielégítő határ.
Azt hiszem ha Eszerházyt megismerném egyből a szexuálist oszthatnánk, mert te
megkérdeznéd, mi mi ő hogy hogy s az élet megy tovább annélkül, hogy egy kicsipindurit el lehetne gondolkodni rajta, hogy minek is megy.

Az újabb
irodalommal
szembeni
ellenállás a
jelentés
kényszeréről
tanúskodik és az
élvezetre való
képtelenséget
jelenti...s az
obszcén szavak
vágyszituáció
elemi jegye

Nahát már fejjel lefele sem érezheted
jól magam ha értelmet keres hennem a
szerelem, nem beszélve arról, hogy az agy
annyira de annyir mőködik a
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Kis Magyar pornográfia
Vázlat
I. (egy pobejda hátsó Ülésén
II. (anekdot)
III. (?)
IV. (a lélek mérnökeee)

ábrándozás az élet
megrontója, mely kancsalul
festett egek...

I. Smossspermpillanat alulról szagolja Ibolyát E. lovag, de ez nem szabad
könnyelműségre csábítson..s akkor felmutattam az idézett idézet idézetének idézett
jét, mert az irodalom nem más, mint technikája, s az irodalom azért lehetséges,
mert a világ még nincs kész. Hisz a távolság mely az igen-t a de-től elválasztja: a
jelek teljes bizonytalansága.
A mindent-tudó szem és a bundás-punci összefüggéseit ma nem is tárgyalhatjuk,
mert egyértelmű, hogy nem lehet.

II. Haragosan olvasandó: A realizmus diadala: a nagyapám E. lovagot -jobban
mondva műveit- eszi reggel délben este, csupán azért, mert azt hiszi még mindig,
hogy élt egyszer egy hol nem volt. Érte kell nekem mindig alászállni a tolmácsolhatatlanba.
III. (??????) Hm? Belerakott egy egeret a dolgozatba, de reggelre eltűnt? Mi ez?
Tükör?

IV. Azt hiszem a pénz eredményezte a szövegromlást, mert nézzük csak a Joung &
Dressless cimő filmet például és egyből megromlunk.
Másik példa? Sepsiszentgyörgyön is tart a globalizáció, amikor nem is kereshetünk
globalizálható jelentéseket, sem univerzális jelentéseket és betört a piacra a Profi, a
reklámpapíron ilyenek vannak:
Ajánlásunk érvényes 02.11.2001 egészen 14.11.2002, Ajánlott nyereményeink: 3
toaszterek, 2 férfi ajándékkazetták, 75 kávé doboz, microhullámsütök, 25 aján
dékcsomagok, kávéekszpresszor... A kitöltött szelvényt dobd be az üzletbe, erre a
célra kikészitett urnánkba.Profi megjutalmazza a hőséges vásárlóit egy nyeremenytermékkel a sok közül. Hát csak ennyit akarok erről a szógyárról mondani a
lélek mérnökének. Hisz ez egy tájkép: Fák, juh. Tájkép a lélekről. Melyet nem kell
érteni. Nem, kell érteni. Nem kell, érteni. Mérgelődnöm azért még lehet.

A szubjektumot a jelentésen való
átlépésre kényszeríti. Ma is .
Reggel úgy ébredt fel Linda, hogy
feld l t az ágy valaki, aki most
nem mondom ki volt, de feldöntötte
ágyastól, Lindástól, hát ilyen az élet,
van aki autóval borul fel, van aki az
ággyal.
Egyetlen egy dolgot nem értünk

te kedves jóisten, éspedig azt,
hogy mi a fészkes fenéért kell
azt magyarázni, hogy lehetetlen

magyarázni. S ha erre a kérdésre
valaki, de tényleg csak valaki
válaszolna mi mindannyian (tehát én
és a többi én)(boldogak) lennénk.
Azt hiszem az esik nehezemre, hogy
megértsem, már én is végre hogy
nincs amit megérteni. S ez nem
nihilizmus, hanem egyébb ez az élet.

2002-01-14. éjjel már megint nem tudott ela
ludni, mert a lovag annyira felhúzta, mint egy
toronyórát szokás. Előtte történt az, hogy a budin
mindig arra az oldalra volt kinyitva a Romana, ame
lyen Marc úgy hatolt be Cygnetbe, mint egy temp
lomba. A szimbolikusban való jelentéskeresés során
Károly Ani vizsgálta, hogy itt most a templom monumentalitás-áról, a templom régiségéről vagy esetleg
a templom érintetlen szentségéről van nagybaszó,
mert Cygnetet úgy személy szerint senki sem ismer
te közülünk, ugyebár. Végül az a kérdés is felmerült,
hogy Marc melyik ajtón hatolt be a templomba?

2002.01.03

Na akkor kezdje el az esszét vagy az eszét,
ami nem tudom,
hogy mennyire sikeredik
posztmodernnek. A baj csak annyi ezzel a posztmodernnel és főleg a
dekonstrukcióval, hogy úgy érzi ebből én valahogy kimaradhatok. Ez
az érzés fakadhat talán abból a röhejes okból is, hogy nem volt
képes megérteni vagy csak félreértelmezte ezt az állapotot amit maga

ménak kell tudjak. Lehetőségem nyílik arra is, hogy felismerje: azért

értetlenkedek,

mert középkori a gondolkodásom,

vagy mi a szösz.

A

legmeglepőbb lépés az, ha kiderül, meghaladtam a koromat. Most már-már
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az egészet úgy kezdem érzékelni, mintha a legjobb lenne elmenni egy
pszájkós dokihoz, aki diagnosztizálja gondolkodolkodásomat ...
Most megint kezdjem az elején, mert az előbb vakvágányra húztam
magam fel (na erre mondják a totál képzavart). E percnyi röpke
alatt ráébredtem,
hogy nincs amit az elején és nincs mit én
elsőszámelsőszemély... Yesterday, all my troubles seems so far away... most
meg azok a gondok kicsinek tűnnek amelyek a múltban voltak, itt meg a
jelenben kemény a diótörő , és a dió, tehát au dieu, (majdnem meglépek
a feladat elől, mert senki nem szereti a feladatokat...)Visszatérhetünk
az én problematikájához is amivel már sok probléma nincs, mert már
elvégezték felette a gyászmunkát...úgyhogy: kösz jól vagyunk.
A fülszöveg újabban majdnem olyan mint a lábjegyzet, a kézirat vagy
szövegtörzs, csak textusok amelyek abban is különböznek egymástól,
hogy teljesen mások...Lassan felépítenek egy közelről sem tökéletes és
közelről sem
teljes „egészet”: aki az olvasó, aki az író, na. És
mindkettő vagy te is és én is. Egyből megkaptad a szép: bevezet őt
az iroda lomba. Bevezethetők vagyunk-e egyáltalán, vagy ha nem, hát
istenem. Mert ha már itt kezded akkor kiakadsz Misztikától. Ő dühödten
állítja, hogy a temporalitás megszakad, majd ott folytatódik ahol abba
hagyta...; a distancia keveredik az instanciával, s a műfajok meghalnak
vagyis mix később remix lesz belőlük...
Az egy dolog, hogy a műfajok meghalnak, ha hihetünk Ber szán-nak,
akkor Foucault szerint az ember már meghalt, ezek szerint természetes
ha a műfaj a maga klasszikus értelmében nem létezhet, és már csak
posztműfaj és posztember van....„nem az a kétlábon járó, tollatlan állat”
.ha ma is rossz napom lesz, nagyon haragossá válok
Ha most egy kicsit Rorty (olvasd magyarosan; : ?MÍ'”+ÜÓŰÉÁ?:;: ?Í'” +! %/)
bácsi filozófiai kunyhójába lépek azt is megtudhatom, hogy a vallás
meg a filozófia vált műfajjá, az időtől való szabadulásigazságkeresés
műfajaivá. S hogy ugrodjál ki a bőrödből beszéljük át a beszédmódot,
a beszédmódit. Az irodalom vonzereje és életképessége o.k.: az értel
miségi azért olvas rengeteget, hogy minél több alternatíváját gyűjtse
össze annak, amit magával kezdhet, így a lehetőségek határain élve, a
határok lehetőségeit is megélheted.
Szatír-a, a verbális masturbuus (Copyright by Ráduly Linda), nincs
végső megoldás az előző két keresőszisztéma az időtől mentesítő és
az örök igazságkereső bebukott. A szisztéma még ma is kerestetik, de
az irodalom keresi az alternatívát s ti keresitek az irodalmat. Ez a
körkörös, de progresszív hepi-túr, az alternetívák alternatívái. Azt
hiszem.

2002.1.15 Az elalvás helyetti elmélkedések lehetővé tették az Esterházy lovagról
való elmélkedéseit. Mély gondolatokba úgy csattannak bele a hirtelen ötletek, mint
amikor bádogpáncélt ütnek kalapácssal. A lényeg az, hogy Esterházy lovag meg
fejtésének kényszere a boldogtalanság kényszerét is jelezhette volna számunkra.
Ekkor kérdezte meg ő, hogy hogy áll? Én azt válaszoltam: igyál, (copyright máthé)
Többnyire azon nőttünk fel, hogy ki, hogyan tud univerzális érvényű jelentéseket
találni a jelek alapján, az életre, vagy a Rorty bácsi által „javasolt” lehetőségek hatá
rain élésre. Természetesen akkor értelmiségiek voltunk s a jelentéskereséssel már
el volt baszva egy része az életnek.

Ekkor Esterházy, mint Seherezádé leült a lábunkhoz és igyekezett megmagyarázni, hogy
az a tény, hogy a békák fotogének, ugyanannyira nem általánosítható, mint az a
kijelentés, hogy Esterházy író...vagy olvasó.
A mesét így mondta el:
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Élt egyszer egy hol nem volt. Kassákombákom.
Béka a fa tövén ezer éves csoda vén.
Csemege,
Dús hús kígyózik lelkemen
Dalok az üvegasztal alatt lehámoztam a szemem héját
Estétől reggelig ismét csak hegged
Hamu-ízű szomorúság
Ez alatt ő beolvad egy kutya lelkivilágába
A lelkivilágosodást nem a bor világossága bizonyítja
A háromszögek szögeinek összege 180 fok, és északtól 180 fokra van dél, na lés
akkor hol van a háromszög. A cserepes virá
Gaimat árvaházba adtam
Valahol sírnak a gyerekek
S én úgy laktam jók, hogy nem gondoltam senkire
A szépemberek alszanak, a kislány kacagott és azt álmodta, hogy a kutyáját kitömte
a halál....
Csipkerózsika is alszik, a piros-emlékű hamuból kikel Hamupipőke és prüszköl,
mert sok bors repked a konyhában
Az ólomkatona nem találja a rózsás- szoborbalerinát és nincs akibe szerelmes legyen
a nap csiganyállát átvonszolja a zeniten
Akkor éreztem, hogy neki kell ajándékoznom darázsderekam és megmondtam
Hangja elfehéredett, majd elpirult, majd lángra kapott, az ablakok zörögtek és nem
lett semmi
A frézia állt az állott vízben s én álltam és néztem, később már tudtam, hogy csak a
guanó nő...
A szitakötők búvóhelyén kötögettem a szitákat
A királynő összeszorította fogait
A rosszidő miatt mindig bűnbakot keresünk- mondta.
Aztán lelógatta lábát a trónról, és selypítve megkérdezte:
Meggyőzne arról hogy a békák fotogének?
Igen – mondta a varázsló.
Érezte, hogy megvetem és elhidegült a szíve.
Ekkor rút szívű Ruth felmászott az uborkafára és közösült az újai köré tekert elefánt
tal
A férje, a skót érkezett, és az asztalon nem volt terítő...
A királynő tökmagot eszik, a héjjakot köpködi és olvassa a híres pletykalapot...
Alamuszicsipkerózsi kicsípte magát és elment egy sakkpartira.
A zsidók behúzták a sötétítőt, s most tapogatóznak Jehova felé
Érdekes, nagyon érdekes – jegyezte meg a királynő hevesen.
Minden templomot feltennék egy pohár pezsgőre, hogy ott úszkáljanak, de ezek
csak dalok az üvegasztal alatt – mondta és lehorgasztotta a fejét
Vége lett a világnak, glóriák kövültek meg, aztán kiszáradtak a napon... angyalok
keltek ki belőlük...
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Óra előtt
Szegő Katalinnal beszélget Selyem Zsuzsa

Szegő Katalin (1933, Nagyvárad) 2001-ig filozófiatörténetet tanított a kolozsvári
Babes-Bolyai Tudományegyetem Filozófia Karán, jelenleg ugyanezt teszi a nagyvá
radi Partiumi Keresztény Egyetemen. Néhány kötet, melyet ő rendezett sajtó alá, ő

látta el bevezető tanulmánnyal: Spinoza: Politikai tanulmányok és levelek (Kriteri-

on, Bukarest, 1979), Machiavelli: A fejedelem (Kriterion, Bukarest, 1991), Bergson:
A nevetés (Kriterion, Bukarest, 1992), Nietzsche: A tragédia születése (Kriterion,

Bukarest, 1993), Reneszánsz gondolkodók (Polis, Kolozsvár,1995), A felvilágoso

dás gondolkodói (Polis, Kolozsvár,1996), Somló Bódog értékelmélete (Pro Philosophiae, 1999).

Szeretném, ha arról mesélnél, hogyan kezdett számodra fontossá válni
a filozófia, ha mesélnél az életedről a filozófia felől és a filozófiáról az
életed felől...

Először is, filozófiatanárnak tartom magam, nem filozófusnak. Családomban nem
volt pedagógus, rém egyszerű családból származom: apám tisztviselő volt, anyám
velünk, gyerekekkel, otthon. Anyám viszont nagyszerű pedagógus volt – és hallat
lanul tehetséges ember. Nekünk általa kitalált meséket mondott, amit mi úgy hív
tunk: fejmesék. Meg szépen rajzolt. De olyan volt a világ, hogy erről csak a család
tudhatott. Ő meg soha ettől boldogtalan nem volt, nagyon jól érezte magát gyere
keivel, akik közül három nem is volt sajátja, apám előző házasságában születtek.
Nekem úgy jött ki a lépés, hogy tanítóképzőbe kerültem – volt ebben a döntésben
szülői féltés is: legyen kenyér a kezedben, ki tudja, aztán tudsz-e tovább tanulni stb.
Nyilvánvaló volt, hogy igen, de a tanítóképző arra mindenképpen jó volt, hogy rájöt
tem: szeretek tanítani. Bár korábban is ki-kiderült ez: fontoskodó kölyök voltam,
borzasztóan szerettem babákat tanítani, a többieket rekcumozni, egyszer azt is a
fejembe vettem, hogy megtanítom a kutyámat olvasni. Nagyon keresem a szavakat,
hogy is mondjam: a pedagógusi pálya kiválasztás kérdése, látod, ez sem jó szó, az
ember, mikor magáról beszél, nem csak szeméremből nem akar nagy szavakat mon
dani, hanem mert fél tőlük. Nem kellene.

Volt olyan pillanata tanári pályádnak, amikor érezted: igen, pontosan
ezt kell csinálnom?

Nem tudom, bizonyára több is. Közvetlenül miután elvégeztem az egyetemet, sze
mináriumokat kellett vezetnem, és egyszerűen rájöttem, hogy olyankor jól érzem
magam. A tanterem volt az a hely, ahol otthon voltam: mihelyt kiléptem, csupa baj.
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Lépjünk most egy kicsit vissza még a tanítóképzőhöz...

Tanáraim meggyőzték apámékat, hogy engem tovább kell taníttatni. Nehéz évek
voltak: 1951, szegénység. Ha elmesélném, hogyan laktam és éltem akkoriban, azt
hinnéd, fantáziálok. Kolléganőimmel kiszámoltuk pontosan a tehéntúró kalóriaér
tékét, s azt a minimális mennyiséget, amivel még lehet élni. A kollégiumban nagy
hálókban laktunk, olyan 50-en. Voltak faluról származó lányok, akiknek csomago
kat küldtek otthonról, én segítettem őket a tanulásban, ők etettek.
Miért filozófiát tanultál?
Valójában nem filozófia szakot végeztem: '51-ben filozófusképzés csak a bukaresti
egyetemen volt, így nekem a filológia és a történelem között kellett választanom. A
történelem mellett döntöttem, a filozófiatörténet miatt is. Kiváló tanáraim voltak:
Imreh István ... – még nem is olyan rég azon kaptam magam, hogy az ő gesztusait
utánzom. Vagy Bodor András, ókoros, szintén meghatározó személyiség számom
ra. Gáll Ernő kiszemelt néhány tehetségesebb embert a humán szakokról, akiket a
filozófia karon kívánt foglalkoztatni, így kerültem gyakornoknak a filozófiára. Tóth
Sándor aztán nagyon keményen és rendszeresen kézbe vett bennünket: „megtanultatta” velünk rendesen a filozófiatörténetet...

Ezt hogyan csinálta?
Például kiadta olvasásra Hegelt, aztán szépen végigbeszélgettük. Nem lehetett
lazsálni. Volt egy elve: nem -ról/-ről, hanem -tól/-től. Nem Hegelről olvasni, hanem
A szellem fenomenológiáját. Emellett nagyon fontos, hogy szempontokat adjon a
tanár, persze ha van mögötte olvasottság. Nem szabad bebújni egyetlen gondolko
dóba. Ezzel függ össze az én ars poeticám: hatástörténetében fontosabb egy gon
dolkodó, mint kizárólag a művei által. Például Descartes-ot azért tartom a világ
egyik legnagyobb filozófusának, mert nélküle nem lett volna a 17. század gondolko
dása olyan, amilyen, nem lett volna Spinoza, és nem lett volna Leibniz, akik vele
vitatkozva és hozzá kapcsolódva hozták létre műveiket. Spinoza, érdekes ezt meg
figyelni, karteziánusnak nevezi magát, ő csak javítgatott Descartes-on, gondolta.
Szerencsére, nem csak ezt tette. De nem volna, hogy nagyot lépjünk az időben,
Husserl sem Descartes nélkül. A Kartéziánus elmélkedésekben ugyan végigveszi
Descartes önellentmondásait, de azt mondja: fenomenológiája egyfajta kartézianizmus. De nagyon elmentem a kérdésedtől...

Ne törődj vele, nem rajongok a linearitásért, főként ha erőltetett.
Óráimon is így van: nem szeretek írott szövegből felolvasni, olykor van egy-egy pus
kám, de akkor is, a szabad beszéd közben bejönnek az asszociációk, és én nem tudok
nekik ellenállni. A diákoknak viszont ez megnehezíti a dolgát: a „krém” kedveli a
gondolatoknak ezt a szabad mozgását, de nem csak a krémet tanítjuk: vissza kell
térni a vázlathoz, hát visszatérek, összegezni kell, hát összegzek. A szabad előadás
bizony módot ad a fegyelmezetlenségre. Azt viszont nem hinném, hogy diákjaim
unatkoznak. És unalmasan tanítani nem szabad. Azt a szellemi izgalmat, amit ne
kem például Platón olvasása nyújt, át kell sugározni. Nemrégiben egy ismerősöm
kérdezte telefonon: hogy tudsz te lázasan is Platónt olvasni? Platónt mindig tudom
olvasni. Ezt az izgalmat kell átadni, hogy például ez a vén görög kimeríthetetlen
kincs. Milyen furcsa, hogy az ember kezébe vesz sokadszorra egy szöveget, és vala
mi egészen váratlan dologgal találkozik. Az újraolvasás során az időközben felhal
mozódott tapasztalataim, életérzéseim megváltozása miatt olyan dolgokra figyelek
fel, amit azelőtt persze észre sem vettem. Nem csak Platónnal járok így, nála ez kü
lönösen igaz, mert ő nagy művész is volt, de például Kant vagy Arisztotelész esetén
is működik a dolog. A Lét és idő után másképp olvastam Arisztotelészt. És minden,
amit fölhalmoztam az idők folyamán vis zavezetett engem A tiszta ész kritikájához
– a részletek finomságait így vettem észre.

Például?
Nézd, én egy istenkereső ember vagyok. Valamikor egy az egyben elfogadtam Kant
tól, hogy az istenbizonyítékok sántítanak, hogy hinni kell, és nem okoskodni. Ő
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azzal érvel, hogy ha racionális fogalom kialakítására törekszünk, vissza kell utal
nunk azt az empíriához. Annyira meggyőzőnek tűnt ez számomra, hogy nem is
gondolkodtam rajta. Belső tapasztalataim vetették fel újra a kérdést. Rá kellett jön
nöm, hogy mégis van istentapasztalat, ha az nem is empirikus. Például az imádság
ban. Az önreflexió is tapasztalat. Ezek után Kant kicsit pietistának tűnik: higgyetek
és passz. Ma másképp látom: van visszacsatolás a tapasztalathoz, a belső reflexió
révén.

Vagyis ma úgy gondolod, hogy a hit lehet a filozófia tárgya?
Nem mindenáron és minden körülmények között, de kell beszélni róla. Vannak
majdnem kifejezhetetlen tapasztalatok, de amit egy tudós értekezés nem tud leírni,
arra ott a költészet. Nemrégiben hallottam egy előadást a János evangéliumáról,
ott hangzott el: a költészetben lábujjhegyre állnak a szavak, és anélkül, hogy okos
kodnának, a lényeg jelentését érintik meg. Olykor sokkal találóbban, mint a tudós
fogalmak.

A tanárnak át kell sugároznia a tudást, mondtad, nem csak odaadni, ha
nem valamivel együtt adni. A tanári munka erotikus műfaj?

Nézd, Teréz anya, ez az angol szakos tanárnő, nem bírta nézni, mi van a calcuttai
utcákon, s megcsinálta a haldoklók házát. Egy újságíró interjút készített vele, s
mondta: napi 1000 dollárért sem csinálná azt, amit Teréz anya. Én sem, válaszolt
Teréz anya, napi 1000 dollárért én sem.
Nem tudom, lehet-e ilyeneket mondani, de én szeretem az embereket. És fordítva
is: várom, hogy szeressenek. Nem hálát várok, a hála feudális érzés, inkább, hogy
amit neked nyújtok emberségből, „honoráld” – látod, ez is rossz szó, inkább azt
akarom mondani, hogy visszaköszönjenek: egy volt tanítvány arcáról évek múltán
visszaköszön, amit csinálsz. Van erről élményem: a reneszánsz vagy a felvilágoso
dás gondolkodóiról összeállított kötettel utaztunk a kiadóval közönségtalálkozókra
a Szilágyságba, kora nyár volt, de borzalmas meleg. Szilágyság ismert módon nem
egy vízbő vidék, ráadásul még ásványvizet sem lehetett kapni. Volt ugyan egy ház,
udvarán kúttal, de nem nagyon mert senki bekopogni vizet kérni. Rászántam ma
gam. Kinyílik a kapu, 35–40 év körüli nő, és megszólít: Tanárnő! És bárhova men
tünk, volt tanítvány, szervezték a könyvbemutatókat, ott voltak.
Szeretni kell a tanítványokat, és tisztelni. Tudod, hogy én még ma is komolyan
készülök az óráimra? Ez is a szeretethez tartozik. Át kell gondolnod, mit akarsz
csinálni az órán. Barátaim csodálkoznak, hogy tanulok az órámra. Ebben persze
az is benne van, hogy olyan öreg vagy, mindent kellene tudnod. De most például
zenészeket tanítok kultúrtörténetre, s ez nekem új helyzet. Filozófia szakos hallgató
eleve tud bizonyos dolgokat, de nem szakosoknál szélesebb ösvényen kell járni, ott
nem lehet a hallgatók meglévő tudására támaszkodva improvizálni. Óra előtt kell
homlokon csókoljon a múzsa, és nem közben: olvasni, átgondolni óra előtt kell.
Szóval kemény munka.

Igen, még ha örömöt okoz is. Jobban szeretek olvasni, mint írni, vannak is kol
légáim, akik emiatt lebecsülnek. De nálam úgy van, hogy döntés kérdése: kilo
métereket publikálsz-e, vagy fölépítesz rendesen egy órát. Megjelent egyszer egy
szégyenletes, megrendelésre készült cikkem, utána sokáig nem akartam írni. Szer
kesztettem, tanulmányokat készítettem a Téka-sorozat számára Machiavelli-, Nietz
sche- és Bergson-kötetekhez, a '80-as években, de ezek akkor nem jelenhettek
meg, mint amik nem egyeznek a rendszer filozófiai irányultságával, csak később,
a '90-es években, előtte visszadobták a kéziratokat azzal, hogy „nu e actual” (nem
aktuális). Visszapofázásra nem volt mód.
Hogyan olvasol?

Nem mondatonként. Nagy embernek is lehet rosszul sikerült mondata. Amikor
Kantot először olvastam, nem tudtam továbbmenni, ha nem értettem egy adott
mondatot. Később rájöttem, hogy egész blokkot kell elolvasni, s utána visszamenni
a meg nem értett mondathoz. Az ilyen nehézségeken kellene, hogy segítsen az
előadás: feldobja az egész konstrukciót, aztán a szeminárium mélyedjen csak el
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a részletekben. Olvasási stílusom nyomait saját könyveim viselik: aláhuzigálom,
amiről azt gondolom, hogy később fel fogom használni, megjegyzéseket írok a mar
góra.
Milyen természetűek ezek a megjegyzések?

Például, hogy ez az egyébként csodálatos morálfilozófiai mű1 azt akarja elfogadtat
ni velem, hogy a szeretet nem morális kérdés. Comte-Sponville Szent Ágostonból a
szenvedés szeretetét olvassa ki, amivel nem érthetek egyet. Szent Ágostonnál más
van, ott más a dimenziója a kérdésnek. A Vallomásokból nem egy boldogtalan em
ber képe rajzolódik ki. Persze gyötrődő ember, esendőségei nagyon bosszantják. Ma
hajlamosak vagyunk a boldogságot az örömmel összemosni. Ágoston nem mindig
örül, de boldog.

Honnan tudod?
Aki nem boldog, nem tud így írni, ilyen lendülettel. Ezek csudaszép szövegek ám.
Például amikor majdhogynem értekezik az időről, abban olyan áradás van, amilyen
re egy keserű ember nem képes. A Vallomások 9. és 10. fejezete tiszta filozófia.Olyan
természetesen mozog az örökkévalóság ege alatt, ahogyan egy frusztrált ember
nem képes.
Hol mozog?

Az örökkévalóság égboltja alatt. Igen, költői metafora, de nem az én konyhámon ter
mett, a teológiai szakirodalom fordulata. Nem azt mondom Szent Ágostonról, hogy
abszolút kiegyensúlyozott ember, de erről nincs is szó: „nyugtalan az én szívem,
amíg meg nem talál téged”. Nem emlékszel, Rilke prózai szövegei között van vala
hol az a gondolat, hogy a tényektől lassan nem látjuk a valóságot? Pilinszky is
idézi. Ettől kell félni. A pozitivizmust azért nem csípem, mert igen, lehet, hogy
tényszerűen igazuk van, de megölik a filozófia lényegét. Nem a lényegét: a szívét.

És mit olvasol szívesen?
Ami kezembe kerül és szakma, azt mind fölfalom. Ha napi 30 oldalt nem tudok
olvasni, borzasztóan ideges vagyok. Ezt sokan, hozzám közelállóak, nem veszik jó
néven. De nekem ez fontos: ettől tudok hatástörténetet vizsgálni. Itt van például ez
a Comte-Sponville: tiszta Spinoza-rehabilitáció. Elég kevesen veszik észre. Amihez
mindig visszatérek: Platón. Emlékszem, néhány évvel ezelőtt ugyanitt ültél, és A
lakomáról beszélgettünk – eléggé eltért az olvasatunk.
Igen, már akkor nehezen viseltem el, hogy az arisztophanészi szere
lemparódia arról, hogy az ember a szerelemben az elveszett, valamikor
viszont birtokolt másik felét keresné, úgy ment át a köztudatba, mint
Platón szerelemkoncepciója.

De hát a Lakomában Arisztophanész is Platón.

Igen, de szerintem őt nem a szerelemről beszélteti, hanem az emberek
nosztalgiavágyát és narcisztikumát teszi nevetségessé, hogy csak akkor
vagyunk képesek sóhajtozni egy másik ember után, ha az a másik em
ber, mit ad Isten, éppen mi magunk vagyunk. Platón több helyen is fi
gyelmeztet, hogy ez itt paródia: a komédiaíró Arisztophanész szájába
adja ezt a szöveget, és alig szólal meg, a hallgatóság tüsszenteni kezd,
mint amikor Háry János egy jó nagy hazugságot kezd el mondani.
Arisztophanész mesél. És a mese is benne van Éroszban. Az első tapasztalat a szép
megtapasztalása, tárgyiasságában, ha úgy akarod. Törekvés – itt nem magamat
keresem. Aztán a csodálatos Diotima-játék, a teljesség játéka: Érosz szegény és
bőkezű, folyton meghal, és újraéled. Lehet másként is fogalmazni: nekünk rész-lét
adatott. Aki elfogadja ezt, az keres, úgy, hogy az egészre tekint.
1 Kézbe veszi és megmutatja André Comte-Sponville Kis könyv a nagy erényekről című munkáját.
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Arisztophanész azért parodizálja a rész-embert jogosan, mert az olyan
pontosan tudja, hogy kit keres, s ha netalán, akit talál, nem illik ebbe a
pontos mintába, hát azt belegyömöszöli.

Most jelentek meg Jelenits Istvánnak a kötetei régebbi meg újabb írásaival, neki
kedvenc témája a rész–egész viszony. Arról ír, hogy még Krisztusnak is rész-lét ada
tott: nem született nőnek, nem házasodott meg stb. Mi emberek vagy nőnek vagy
férfinak születünk, feketének, kínainak vagy európainak, de ezt az adottságot úgy
kell elfogadnunk, hogy valahogy az Egészre figyelünk és törekszünk. Persze ez már
nem Arisztophanész rész–egész viszonya a Lakomából. Azt hiszem, Jelenits tanár
úrhoz hasonlóan, hogy az Egészre figyelve derülhet ki, hogy embernek lenni fela
dat.
A szeretet nem feladat, az vagyvan, vagy nincs.

Te találkoztál olyan emberrel, aki nem tud szeretni?

Igen.
De ha legalább magát szereti, az már egy jó kiindulópont.

És ha nem szereti magát, csak kíméli?

Kosztolányinak van egy döbbenetes mondata egy levelében, valahogy így: Én nem
szerettem önmagam, de te szerettél engem.

Ez már nagyon sok, ebben már benne van az, hogy képes észrevenni a
szeretetet.

A szeretet a másik keresése, és a „jó nekem, hogy vagy” pótolhatatlan érzelme.
De ezt nem lehet levezetni a már meglévőből...

...egy ontológiai előzményből, hogy nagyképűen mondjam. Igen, a szeretetet nem
lehet tényszerűen kötni valamihez, azt hiszem.
Ha a szeretetről próbál meg beszélni az ember, észrevétlenül is azon
kapja magát, hogy hazudozik. Azt keresem, mi mondható róla anélkül,
hogy hazugság lenne.

Sokat gondolkodtam azon, mi az ellentéte a szeretetnek, mert hogy nem a gyűlölet,
az biztos. De kibújik a szeretet még az akaratlagos alól is. Hiába határoznám el,
hogy szeretni fogok valakit, vagy az embereket, legfeljebb arra törekedhetem, hogy
ne tegyek köztük nagy különbségeket.

Talán oda térjünk vissza, hogy kiket olvasol a legszívesebben.
Középiskolás voltam, amikor először Platónt olvastam. Bizonyára valami
szöveggyűjteményből egy dialógust. Valószínű, hogy a felét sem értettem, de magá
val ragadott a párbeszéd pörgése. Szerencsém volt: jó irodalomtanáraim voltak, a
párbeszéd meg közel van az irodalomhoz.
Kantot nem egyszeri olvasásra értettem meg, de a morálfilozófiai műveinél azt érez
tem, hogy valamit megérintettek bennem. Nem a filozófiai tudásomat. Ma már
sokkal kritikusabb vagyok iránta, de az érintettség megmaradt. Természetesen, a
filozófiai tudás is bejön a játékba, ahogy Kant elvezeti az embert a szemlélettől a leg
magasabb rendű eszmékig. Megkívánom növendékeimtől, hogy legalább egy művét
olvassák el elejétől a végéig, többnyire A tiszta ész kritikáját. (Most már van jó ma
gyar fordítás is, Kis János munkája.) Nem azt mondom, hogy ez a legszebb műve: a
leggyötrelmesebb. A géniusz varázsa. Még tévedéseit is milyen szépen tudja végig
gondolni!
De visszatérve a szeretetre, nem szeretjük azt a szót, hogy dialektika, mert komp
romittálták. De például ahogyan Diotima Éroszról mondja, hogy ilyen is, meg olyan
is, vagy hogy mi tesz széppé egy arcot: nem a részletek, hanem az egész – hát az dia

[Erdélyi Magyar Adatbank]

lektika. Több oldaluk van a dolgoknak, és azok valahogy összetartoznak, ez a dia
lektika. Sokan összetévesztik a relativizmussal. A relativizmus szóhasználata az,
hogy „ha akarom vemhes, ha nem akarom, nem vemhes”. Egy előadáson hallottam
– szóval ez sem az én konyhámon termett, de mindent, ami jó, fel kell használni
–, ha magam elé teszek egy vázát, szépen körbe kell járnom, minden oldaláról meg
kell néznem. A relativizmus azt mondaná: persze, te nézheted máshonnan is, de én
innen akarom nézni.
Minden emberi megvalósulásunk, talán még a szeretetünk buktatója is nem an
nyira a szkepticizmus, hanem a relativizmus. Főként a tanárnak nem szabad be
leesnie egyetlen nézőpont csapdájába, és az igazságot sem szabad viszonylagossá
tennie.
Nietzschéről kérdeznélek: elfogadod-e neki, hogy a kereszténység tette
frusztráltakká az európai embereket?

Ő a kereszténység olyan hagyományos formáival találkozhatott, amelyek őrjöngésre
késztették. Én nem tartom Nietzschét nihilistának, ő éppenhogy diagnosztizálta
a nihilizmust. De nem fogadom el kereszténységkritikáját. Nézd meg, hogyan vá
laszolt a kereszténység megnyilvánulásaira Kierkegaard, vagy hogyan válaszolt an
nak idején Kant. Nyilván neki is voltak összeütközései képmutató rendszerekkel,
meg a gőggel. Nietzsche viszont egészében a látszatok világába utalja, és nem tartja
elemzésre méltónak a kereszténységet – és mit csinál? Egy ősibb valláshoz fordul,
a politeizmushoz. Nem tudom, jó megoldás-e a 19. század végén. Szerencsére nem
ebből áll filozófiai munkássága.
Szerinted a kereszténységen belül kivédhető-e a Nietzsche-kritika,
például a test–lélek szembenállás, és ennek megfeleltetése a bűn–
szentség oppozíciónak?

Hát ott van a misztika, bár ennek nem vagyok szakértője, már alkatomnál fogva
sem. A késő középkori misztikusok sokat írnak a test szentségéről. A mai teoló
giáról nem is beszélve.

Nietzsche nem olvasta volna a misztikusokat?
Nietzsche Hegelt sem olvasott, ő maga írja az Ecce homóban. De egy embert sem
minősít, hogy mit nem olvasott. Nem akart folytatni bizonyos dolgokat, ezért nem
nézi meg azokat a szövegeket.
Nietzsche szövegeinek van szeretetdimenziója?
Szenvedő ember volt, ez tény. Azt, hogy milyen kellene lennie egy történelemszemlé
letnek, azt meg lehet tanulni tőle A történelem hasznáról és káráról-ból.

És te hogyan látod a kereszténység viszonyulásait a szenvedő-örülő, ily
en is, meg olyan is emberhez?

Ha az utóbbi idők keresztény irodalmát nézem, akkor jó a véleményem. A test és a
lélek dualitásának megkonstruálását Szent Ágostonra szokták kenni, és elfelejtjük,
hogy milyen régen élt, milyen viták hevében kellett kialakítania nézeteit. Szerintem
a kettősség megteremtője Descartes. S ő hatott az újkori teológiára.
Te másként olvasod Szent Ágostont, a dualitás nélkül?
Igen, máshol vannak számomra a hangsúlyok. Szent Ágoston kérdező filozófus, rá
tapintott a filozófia egyik lényeges sajátosságára, arra ugyanis, hogy milyen fontos
a kérdezés. Nem filozófiának szánta műveit, de ő egy filozófusi alkat, aki tudja, hogy
ott kell kérdeznie, ahol a szellem elbizonytalanodott. Szókratésztől örökölt módja
ez a filozofálásnak, Szent Ágoston korában sem volt idejétmúlt, ma sem az. Ennek
ellenére tudjuk, hogy a filozófiai gondolkodás igyekezete ellenére sem tud minden
felvetett kérdésre megnyugtatóan és végérvényesen válaszolni, muszáj a szelle
miség más területeire is támaszkodnia, vagy egyenesen azokra kell bíznia a válas
zadást, mert Nyíri Tamás szavaival élve, vannak kérdések, melyek „megerőltetik” a
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filozófiát, szembesítik határaival. Szent Ágoston szembesül ezekkel a határokkal, és
mégsem mond le a kérdezésről, keresi az újrakérdezés lehetőségeit, mert keresnie
kell. Szerencsénkre. Erőt és lendületet onnan merít, hogy önmagánál valami hatal
masabbat ismer el, és éppen így fedezi fel saját gyengeségeit és értékeit is, és éppen
ez nyitja meg számára az utat az igazsághoz, a szónak nem csak egzisztenciális, ha
nem ismeretelméleti vonatkozásában is.
Aztán szembe szokták állítani Szent Ágostont Aquinóival – és ismét elfelejtik a
köztük lévő 800 évet. Szent Tamás sok tekintetben folytatja Augustinust, termés
zetesen más perspektívából. Étienne Gilsonnak nemrégiben jelent meg A középkor
szelleme című könyve: olyan finomságokig megy el benne, hogy a skolasztikaelle
nes Descartes-nál is kimutatja a skolasztikus vonásokat. S ezt nem hihizve teszi,
hanem úgy, mint ami végső soron természetes. Vagy figyeld meg a reneszánsz döb
benetes kötődéseit a középkorhoz. Persze vannak ilyen ellentétező beidegződések.
Maga a keresztény teológia is olykor negatív módon viszonyul Szent Ágostonhoz – a
géniusz, szoktam mondani, nem felelős tehetségtelen utódaiért. Például egyáltalán
nem igaz, hogy Szent Ágoston az eredendő bűnt a szexualitáshoz kötné – az enge
detlenséghez köti.

Engedetlenség? Ezt hogy mondanád másképpen – például Nietzschének?

Ádám elbújik. Pedig tudja, hogy nem tud elbújni, nagyon jól tudja, hogy nincs hova
elbújnia. Eltakarja saját szemét, hogy ő ne láthassa Istent.
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