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ABSZTRAKT  
 

Az ember teste 
A test státusza a filozófiai tradícióban 

 

A testnek a szellemmel, a romlandónak az örökkévalóval való szembeállítása a görög-

keresztény filozófiai tradíció régóta ható, közismert koncepciója. Ebből a szembeállításból 

természetszerűleg következik a test elértéktelenítése – szemben a szellem tündöklésével. 

Mindez része annak a metafizikai hagyománynak, amely az emberre mindig is úgy tekintett, 

mint a lelkisége által meghatározott, szellemi lényre, akit a racionalitásra való képesség 

kiemel a létezők sorából. Ez a metafizikai kitüntetettség egyúttal egy veszélyes ideológiai 

felfogást is megalapozott, amely az embert óhatatlanul a többi (nem emberi) létező fölé 

emelte, s a humanizmus konstrukciójából létrehozta az áldozati struktúrát. Ennek az 

áldozati struktúrának a része a női nem is, mert a patriarchális gondolkodásmód a nőiség 

eszméjéhez a testnek való kiszolgáltatottságot, valamint az állatias ösztönszerűség és az 

alantasság attribútumait társította. A test és lélek közötti kérlelhetetlen szembeállítás 

Szókratész és Platón tanaiban megfogant gondolata megjelent a dogmatikus keresztény 

filozófiában is, a két szubsztancia között húzódó szakadékot pedig a kartezianizmus 

mélyítette el. A filozófiai tradíciónkat uraló dualista szemléletmód ily módon a keresztény 

aszketikus hagyománynak engedelmeskedik, minek eredményeképpen ez a tradíció az 

embert – Freud kifejezésével élve – eredendően neurotikusként tételezi: egy olyan 

istenfogalmat, s hozzá olyan erkölcsi rendet konstruál számára, amely a testet bűnös 

késztetései és vágyai okán elveti. De hiába az elfojtás: a test mégiscsak jelen van, működik, 

állandóan figyelmeztetve az ember megtagadott vonatkozására. Ez a vonatkozás a 

filozófiában Nietzsche színrelépéséig csak periférikusan jelentkezett, viszont a 

művészetekben jelen van kultúránk kezdeteitől.  

Értekezésemben a test státuszának különféle művészeti ágak – irodalom, 

képzőművészet, filmművészet – egy-egy alkotásában való megjelenését elemzem. Annak 

érdekében teszem ezt, hogy a kanonizálódott, a nyugati tradíciót ma is meghatározó 

filozófiai belátások mögött kitapogathassam a kérdezés nélkül hagyott, neuralgikus 

pontokat: a testiség problémájával összefüggésben az alacsonyabb-rendűség és az 

animalitás kérdéseit.  

A testiség problémájának körbejárása alapozza meg a disszertáció hat részre 

tagolódó szerkezetét. Az első és az utolsó rész szolgál az esztétikai és filozófiai 
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vizsgálódások keretéül (Első levél; Második levél). A második rész (A filozófus teste) a test 

filozófiai státuszára kérdez rá, mindenekelőtt Platón és Descartes műveinek elemzésén 

keresztül. A harmadik rész (A nő teste) a test patriarchális jelentéseivel szemben álló 

alternatív test-felfogásokat tárgyalja, rendszerint olyan sajátos női tapasztalatok felmutatása 

révén, mint amilyen a terhesség, a szülés, a gyermekkel fenntartott testies viszony. A 

negyedik rész (Az ingerelhető test) a patriarchális test-fogalommal szemben megjelenő 

esendő test fenoménjét járja körül, amely mindenekelőtt a betegség, az elmúlás, az 

„ingerelhetőség” tapasztalataiból sejlik föl. Disszertációm „filozófiai tétjét” az ötödik rész 

(Az eleven test) adja. Ebben a részben megkísérelek szakítani a test hagyományos 

meghatározásaival, melyek a gender-alapú elgondolásokat ugyanúgy gúzsba kötik, ahogyan 

gúzsba kötötték az oppozíciókban gondolkodó, patriarchális filozófiai tradíciót. A nemi 

szempontú megkülönböztetés, a megosztás logikája helyett egy neutrális, filozófiai test-

fogalmat javaslok, melyhez egyfelől a korábbi értekezések révén jutok el, azaz a test 

alantasságának, ösztönszerűségének a vizsgálata, s az ebből következő filozófiai belátások 

révén, másfelől a test, illetve a viszonyban-lét fenoménjének fenomenológiai és 

felelősségetikai analízise alapján. Husserl, Heidegger, Lévinas és Merleau-Ponty műveinek 

elemzése mentén érkezek el a testies akárki állításához, melyet a filozófia alanyaként a 

descartes-i szubjektum-fogalom helyett vezetek be. Ez a létező mindazonáltal nem 

tekinthető sem neutrális, sem univerzális értelemben „akárkinek”, hiszen mindenekelőtt a 

konkréttá válás határozza meg. A testies akárki a Másikkal kialakított viszonyban 

megvalósul: érző és érzékeny teste által elevenné válik. Ezt a filozófiai alanyt a Másikkal 

való viszony és a testként való artikuláció (a Másik számára való kifejeződés) közvetlenné és 

élővé: egy jelenlévő, konkrét Valakivé teszi. A Valaki a betegségnek és mulandóságnak 

kitett hússal rendelkezik, s mint érzékeny, esendő létező kiszolgáltatott másoknak (a 

Másiknak, a másvilágnak). Értekezésem konklúziója a testi esendőségre vonatkozó 

belátásokból következik: az ember nem erkölcsi kötelességei révén válik a felelősségetika 

alanyává, hanem kiszolgáltatottsága révén: az ölés tilalmát magában rejtő testiesség, azaz a 

hús megnyilvánulása, avagy kinyilatkoztatása által. 

 

Kulcsszavak: test-szellem oppozíció, áldozati struktúra, alacsonyabbrendűség, animalitás, 

női test-tapasztalatok, képzőművészet, irodalom, ingerelhető test, eleven test, hús, 

fenomenológia, Másik, viszonyban-lét, felelősségetika; Platón, Descartes, Sade, Husserl, 

Heidegger, Lévinas, Merleau-Ponty  
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ABSTRACT 

  

The Human Body 
The status of the body in philosophy 

 

 

Confronting the body and the intellect, the perishable with the everlasting has been a long-

standing, and well-known concept of the Greek Christian philosophical tradition. This 

contrast naturally leads to the depreciation of the body—in contrast with the glory of the 

intellect. All this is part of the metaphysical tradition, which has always regarded man as an 

intellectual being defined by his soul, standing out due to his ability of rationality. This 

distinguished position provided the basis of a dangerous ideology which raised man above 

all other (non human) beings and created a victim structure from Humanism. The female sex 

is also part of this victim structure, because patriarchal thinking has associated the idea of 

femininity with subjection to the body, animalistic instinctivity, and vulgarity. The idea of a 

crucial body—soul opposition had first appeared in Plato’s and Socrates’ teachings and later 

reappeared in dogmatic Christian philosophy as well; the abyss between the two substances 

was deepened by Cartesian philosophy. Thus, the duality which governs our philosophical 

tradition is highly influenced by Christian Ascetism. Our tradition, as a result, assumes man 

to be, in Freud’s words, inherently neurotic: it provides man with a God and a moral order 

which reject the body on the grounds of its sinful impulses and desires. The repression is, 

however, in vain: the body is present, and functioning, constantly reminding man of his 

disowned aspect. This aspect hardly appeared in philosophy before Nietzsche, but has been 

present in the arts from the birth of our culture. 

In my dissertation, I analyze the status of the body appearing in works of different art forms: 

literature, fine art, and film. I do this in order to find the so far “unquestioned” neuralgic 

points behind the canonized philosophical ideas, still determining Western thought: the 

questions of inferiority and animality in context of the body.  

The problem of the corporality provides the basis of the dissertation which consists of six 

parts. The first and last parts function as the frame of the aesthetic and philosophical study 

(First Letter, Second Letter). The second part (The Philosopher’s Body) examines the status 

of the body in philosophy mainly through the works of Plato and Descartes. The third part 

(The Female Body) discusses alternative approaches and perceptions of the body, which 

stand in opposition to the patriarchal concept of the body, mostly through showing 
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specifically female experiences, like pregnancy, childbirth, or the highly bodily relationship 

of mother and child. The forth part (The Irritable Body) focuses on the phenomenon of the 

frail body, appearing in contrast with the patriarchal body-notion, and taking shape pre-

eminently in the experiences of illness, impermanence, and “irritability.” The cornerstone of 

my dissertation is the fifth part (The Living Body), in which I attempt to break away from 

the traditional definitions of the body which tangle the gender based ideas just like they do 

the opposition-based patriarchal tradition. Instead of a gender-based differentiation and the 

logic of division, I put forward a neutral, philosophical concept of the body, to which I get, 

on the one hand, through the previous chapters and the insights they lead to—namely 

through examining the vulgarity and instincivity of the body—on the other hand, through a 

phenomenological and ethical analysis of the phenomenon of being related. I get to the 

concept of corporeal anybody through analyzing the works of Husserl, Heidegger, Lévinas, 

and Merleau-Ponty, and introduce it as the subject of philosophy, in place of the Cartesian 

subject. This being, however, can be considered an “anybody” neither in neutral, nor in 

universal sense, since it is defined mainly by its “specification.” The corporeal anybody 

comes into life in his/her relation with the Other: s/he becomes living through his/her 

sentient and sensitive body. This philosophical subject becomes direct and living—a 

specific, present Somebody— through his/her relation with the Other and his/her self-

articulation as a body (self-expression for the Other). A Somebody possesses flesh liable to 

illnesses and impermanence, and as a sensitive, frail being, s/he is at the mercy of others 

(the Other and the other world). The conclusion of my dissertation follows from the insights 

concerning the frailty of the body: man becomes the subject of the ethics of responsibility 

not through his moral obligations, but through his/her dependence: through his/her 

corporeality intertwined with the prohibition of murder, in other words, through the 

manifestations or revelations of the flesh.  

 

Keywords: body—soul opposition, victim structure, inferiority, animality, female body-

experiences, fine art, literature, irritable body, living body, phenomenology, being related, 

the Other, ethics; Plato, Descartes, Sade, Husserl, Heidegger, Lévinas, Merleau-Ponty 
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I. 

 

ELSŐ LEVÉL 
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LEVÉL A BÖLCSESSÉG SZERETETÉRŐL 

 

Kedves Barátom! 
 

A múltkori beszélgetésünk egy kérdés végiggondolására indított. S mivel a kérdést magát 

neked köszönhetem, ezért úgy döntöttem, számot adni is neked fogok arról, mire jutottam. 

Mint minden bizonnyal emlékszel rá, legutóbb, amikor valójában csak véletlenül 

futottunk össze s egymásnak örülve beültünk a legközelebbi kocsmába, elkezdtünk 

elmélkedni Nietzsche igazság-fogalmáról. És rendesen bele is lendültünk a szóváltásba, 

ahogyan annak egy vitában már történnie „illik”. Próbáltuk meggyőzni egymást saját 

belátásaink helyességéről: én meg akartalak győzni téged, te meg akartál győzni engem… 

mintha csak csatába indultunk volna. Pedig amit bizonygattunk egymásnak, az éppen hogy 

tagadja a vitát, mint a beszélgetésnek a meggyőzésre épülő formáját: egy immár elvesztett 

vagy kitagadott ideáért nevetséges egymás elé kivont kardokkal állni. Ha konzekvensek 

akartunk volna lenni saját állításainkhoz, akkor legfeljebb egymás vállát veregethettük volna 

meg, kedélyesen kortyolgatva közben a jó Chardonnay-t. De nem így tettünk. A vita 

hevülete, a gondolatok kicserélésének izgalma mindkettőnket elragadtatottsággal töltött el, 

minek folytán hévvel teli szóváltásba kezdtünk. Márpedig ebből az következik, hogy nem 

voltunk, illetve nem vagyunk őszinték önmagunkhoz. Sem te, sem én. A filozófiához – 

melyről te annyiszor mondtad már nekem, hogy mint minden nagy narratíva, ez is a végéhez 

ért – vagy legalábbis a filozofáláshoz, a vélemények kicseréléséhez mindkettőnket 

szenvedély fűz. Mindkettőnket hajt a helyes vagy éppen helytelen (illetlen, kellemetlen, rút, 

irracionális stb.), de azért mégiscsak örömet adó vélekedések elsajátításának a vágya. A 

bölcsességhez, az igazsághoz mindkettőnket szeretet fűz, ezért is vagyunk mi barátok. Ha 

görög kifejezést akarnék önmagunk definiálására használni, akkor úgy jellemezhetném 

magunkat: mindketten philoszok, azaz a filozófia barátai vagyunk. Éppen csak aligha volna 

igaz ez a jellemzés. Hiszen te vagy a legcinikusabb ember, akit valaha ismertem; s az én 

igazság(ok)hoz fűződő viszonyom is igen kevéssé hasonlít a barátságossághoz. 

Akkor este éppen az igazságról disputáltunk. Egy olyan „igazságról”, amely az 

igazság fogalmának negligálásában gyökerezik. Ebben látszólag egyet is értettünk, ám 

közben mégis kétféle út nyílt meg előttünk, kétféle belátás mellett kezdtünk el kardoskodni. 

Te a perspektívák sokaságát emelted dogmává, mint az igazság lehetetlenségét. Én viszont 

az igazság általános voltát kérdőjeleztem meg, s helyébe állítottam a kontextusok sokaságát, 

azaz a kontextus mindenhatóságát mint a „privát” igazságok hatóerejének egyetlen 
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függvényét. Apró különbségnek látszott ez kettőnk nézete között – mégis milyen óriási az 

eltérés! És ezt már akkor este, a kocsmában üldögélve is érzékeltük, de kifejteni nem maradt 

időnk, mivel éjfél után nem sokkal kitessékeltek onnan, bezárták a kaput. Egy kérdéssel 

váltunk el egymástól, nevezetesen: az igazság ilyetén felfogása vajon mit jelenthet a 

gondolkodáshoz való személyes viszonyunkra nézve. Mit jelent neked és mit nekem a 

bölcsesség szeretete? Illetve te búcsúzkodás közben mondtál még valamit, szinte csak 

mellékesen, az orrod alatt dörmögve, mint aki éppen bosszankodik. Azt mondtad, hogy a 

szeretet, a hevület és a lelkesültség a gondolkodás tárgyával szemben – véleményed szerint 

– a mai filozófiából már hiányzik. Egyszerűen eltűnt, kiiktatódott. A filozófia hűvös, egzakt 

tudománnyá vált, amely ugyanakkor maga sem hisz abban, amit állít: közönyössé lett saját 

tárgya iránt. Kijelentetted még zárszóként ott, a hűvös és sötét utcán álldogálva: „A 

filozófiát lassan egy évszázada tartja uralma alatt a cinikus ész. Nincs is itt igazából már 

semmi tennivaló.” 

Nos, én azt hiszem, abban, amit állítottál, tökéletesen igazad volt: korunkat valóban 

a cinikus ész hatja át. A cinizmus nem csak a filozófiában vált meghatározó szólammá, 

hanem az egész nyugati kultúrát jellemzi. Légy cinikus: hirdesd, hogy minden igaz és semmi 

sem az, hogy minden főnéven és minden állításon túljutottunk már, s akkor nem érhet baj, 

akkor bölcsnek fognak tekinteni! Gondolkodásunkból – a nagy igazságok és a nagy eszmék 

lelepleződése után, amikor már nem a tudás maga, és nem a tudáshoz vezető út, hanem csak 

a tudás hatalma számít – valóban kikopott a lelkesedés. Kihunyt a bölcsesség iránti szeretet 

lángja. Már nem szeretjük azt, amit keresünk, aminek a nyomába szegődünk. 

„Felvilágosodtunk, közönyösek vagyunk” – ahogyan az általad is nagyra becsült Sloterdijk 

mondja. Ami tudásként ránk hagyományozódott, azt immár kizárólag csak használni 

akarjuk – jól, azaz az ember hasznára használni. S miközben a tudás a hatalom 

birtoklásának változatos technikájává lényegült, szertefoszlott a megértésben való hit. Már 

nem okoz gyönyört a megismerés. Tudásunk megkövesedett igazságokból épül fel, 

melyekkel – más választásunk nem lévén – megtanulunk hidegen és közönyösen együtt élni. 

Tudom, te most azt mondanád nekem, hogy nem is olyan nagy baj ennek a hitnek a 

szertefoszlása. Hiszen több mint kétezer éven át az igazság(ok)ban való hit uralta a nyugati, 

férfias világot, s tagolta „értelmes” részekre az emberiség – apák háborúi köré írt – 

történelmét. Azt mondanád, ahogyan egyszer mondtál is valami hasonlót, hogy éppen ideje 

volt már megszabadulni az igazság fogalmán alapuló uralom elvétől, s a hozzá kapcsolódó 

utópikus gondolkodástól és magatartásformáktól. És én tulajdonképpen igazat is adnék 

neked. Éppen csak abban nem vagyok biztos, hogy a hit kiüresítésével, a cinizmussal 

valóban az igazságok istenét pusztítottuk-e el, s nem inkább azt a hitet, amely által 
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kötődhetnénk önmagunkhoz. Nem inkább az elfogódottság, a kötődés, s vele együtt az 

otthonosság reményét dobtuk-e a szemétdombra? Melyek nélkül azonban csak sivárságot 

látunk magunk körül, s csak a monoton zúgást, a szavak üres mormolását halljuk. 

Én úgy vélem, a cinizmus nem a felhalmozott pozitív tudással való leszámolásból 

szökkent szárba, nem az egyre halmozódó, egymással gyakorta szembeszegülő igazságoktól 

való megcsömörlésből. A cinizmus az érem másik oldala: ugyanúgy a pozitív tudás 

elismerése – csak éppen a hit már nem a megismerés örömének szól, mint egykor, hanem a 

tudás hatalmának. Minél többet vél tudni az emberiség önmagáról, s minél komolyabban 

veszi ezt a tudást mint használható techné-t, annál távolabb kerül a gondolkodás közegétől. 

Hogy mit jelent a gondolkodás közege? Nem hiszem, hogy a lényegiség, az igazság jelölné 

ki a határait, inkább úgy fogalmaznék: a bölcsesség szeretete által nyílik meg önmaga 

számára. Ilyen értelemben az a filozófiai hit, amelyről én beszélek, természetesen nem 

egyezik a hagyományos hit-fogalommal. Ugyanis nem az igazságban való hitet jelenti. 

Hanem egyszerűen csak valamiféle átadódást a gondolkodás sodrásának, örömének. 

Elengedettséget jelent, amelynek előzetesen talán nem is írható le az iránya, a célja. Nem a 

tétikus tudat áll e gondolkodási közeg középpontjában, s az utópikus, beteljesítő 

gondolkodással sem mutat semmilyen átfedést, egyszerűen csak a filozofálás öröme vezérli. 

Ez a hit – de akár bátorságot, merészséget is lehetne mondani! – semmire sem való 

elköteleződés: a gondolkodás kalandja, járjon e kaland bármilyen végeredménnyel is. Ezt a 

semmire sem kötelező hitet sokkal inkább jellemzi az irracionalitás, mint a valamiben való 

hitet. Általános az a vélekedés, hogy a háborúkért a hit okolható. Én viszont azt gondolom, 

ez így nem pontos. Az okot a hitre ráhúzott Igazság-tákolmányban kell keresni: a 

dogmatizmusban, amely a történelem folyamán, mindig más és más álruhában toppanva 

elénk, oly sok vért követelt már. Egész – egyre tudományosabbá váló, magát végzetesen 

komolyan vevő – filozófiai tradíciónk azt sulykolta és sulykolja most is belénk, hogy a 

Platón által feltalált igazság-struktúra nélkül nem is lehetséges gondolkodni.  

De ugyan miért ne higgyünk?! Miért ne higgyünk – akkor is, ha tudjuk, hogy ez a hit 

mindig csak egy egyszeri kalandra, csak a részletekben való elmerülésre, egyszóval könnyű 

játékra szólít? 

Emlékezz csak vissza! Szókratészt Diotima éppenséggel a hévvel és érzelmekkel teli 

erotikus gondolkodásra tanította, midőn Erósz valódi lényét felfedte az ifjú filozófus előtt. 

Megfigyelhető az állatoknál („a négylábúaknál, a szárnyasoknál”), hogy „valósággal 

betegek, a szerelem egészen feldúlja őket, először, amikor párosodni kívánnak, azután 

pedig, amikor magzataikat nevelik” – állítja Diotima. És ugyanez szerinte megfigyelhető az 

embereknél is: „a szerelem ilyen állapotba hozza őket”; a szerelem, amely a jónak és a 
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szépnek a vágyása. „[H]a a nemzésre kész lény a szépség közelébe jut, felvidul, elömlik 

benne az öröm.” Elömlik benne az öröm – így mondja a bölcs mantineiai asszony. Vagyis a 

nemzésre kész lény egész teste átitatódik az örömmel. Ezt az „elömlést” nem szabad csak 

egy pszichés, még inkább pusztán gondolati aktusként értelmeznünk, hanem fiziológiai 

jelentéseit is meg kell ragadni, a testre kifejtett hatás közvetlen és kényszerítő erejét! 

Diotima a filozófus szenvedélyességét, aki a jóra és az igazra vágyik, a test gyönyöreire 

vágyó szerető szenvedélyességéhez hasonlítja. A bölcsesség szeretete ily módon a 

gondolkodás erotizmusán nyugszik. S ezért nem a mértékletesség, nem a fennhéjázó ész 

hűvös távolságtartása jellemzi, hanem a vágyakozás, az érzelgősség, a szenvedélyesség. 

Platón Diotimája mindezeken túl azonban az Erószról szóló teóriájába beemeli a 

halhatalanság megszerzésének ideáját, melyet a vágy mozgatórugójaként mint előzetes 

feltételt kezdi működtetni. A halhatatlanság ugyebár nemzés (testi és szellemi nemzés) útján 

szerezhető meg. Csakhogy a nemzés egy utólagosan bekövetkező végeredmény, a vágy 

fellobbanásának pillanatában ez a tapasztalat még nincs jelen! Tisztán absztrakt módon való 

tételezése hogyan is bírhatna motivációs erővel, hogyan is lenne képes felülmúlni a vágyban 

megnyilatkozó szerelmes-eksztatikus szenvedélyt! A gondolkodás tehát – melyről csakis azt 

vagyok hajlandó elfogadni a platóni meghatározásból, hogy a vágyban gyökerezik – nem 

célozhatja a jóban és az igazban való nemzést. Nem az igazság a közege. Ami biztosan 

állítható róla, az legfeljebb ennyi: a szerelmes vágya és öröme tölti ki. A gondolkodást 

inkább a boldogság tünékenysége hatja át, mely aztán a kielégüléssel, azaz éppen az igazság 

megszerzésével azokhoz a határokhoz érkezik, ahonnan kezdve már kívül kerül önmagán. 

Persze jól tudom én azt, hogy manapság eretnekség lenne a filozófia erotizmusában 

hinni. Érzelgős ostobaság. A cinikusok a pátosszal teli bölcselkedést a filozófia 

gyermekbetegségének tekintik, úgy vélik, ezen rég túljutottunk. Manapság minden 

bizonnyal ódivatúnak tetszene az a romantikus elképzelés, hogy valaki „kiálljon a filozófia 

porondjára”, s az egész, hatalmas bölcseleti tradíciótól eltekintve csak önmagára kérdezzen 

rá. Nem a privát életére (bár aligha lehet itt pontosan kijelölni a határokat), hanem a 

legsajátabb – személyes létében és egzisztenciájában – kivételes létére. A legintimebb, 

legközelibb, mégis e közelségből adódóan a legáltalánosabb sajátszerűségére. A 

tudományosság paradigmája által uralt kortárs filozófiai diskurzusban nevetséges lenne 

„önmagam nevében” mint esendő, tudatlan, a világot még nem birtokló ember nevében 

megszólalni. Szókratész még megtehette, mert ő volt a filozófiatörténetben az első 

radikálisan ironikus bölcselő: merészelt semmit sem tudni. És Descartes is megtehette, mert 

ő volt a filozófiatörténetben az első radikálisan naiv gondolkodó: merészelt egy szoba sötét 

ürességéből egy egész világot felépíteni. S persze Kierkegaard is megtehette, amikor a 
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fikciót filozófiává avatta, mely által a rendszerelvű gondolkodást irodalommá „silányította”: 

merészelt a filozófia alapjának tekintett, rendszerező logosz követelésére nemet mondani. S 

végezetül Nietzsche, a valódi cinikus is megtehette, mert ő volt az első filozófus, aki 

önmagát emberként akarta megérteni: ki merészelte mondani azt, hogy nincsen Isten, 

nincsen senki, aki megvédjen önmagunktól. 

De én? Én felmutathatnám-e önmagamat, magamból a legsajátszerűbbet? A mind 

tudományosabbá váló filozófia közegében nem lenne-e ez érzelgős és naiv gesztus? A 

feltárulkozás paródiája? S ami még ennél is súlyosabb: nem lenne-e blaszfémikus? Elbírná-e 

a filozófia jelenkori diskurzusa, ha éppen én, a napjainak egy jelentős részét jelentéktelen 

házimunkákkal töltő, gyermekeket nevelő, az életről a maga közvetlenségében és 

köznapiságában gondolkodó nő állnék fel a filozófia túlontúl kerek és túlontúl magasra 

emelt színpadára? 

Egyszer egy konferencián egy idős kollégám, akivel ott, akkor ismerkedtem csak 

meg a kávészünetben, rövid beszélgetésünk után azt kérte tőlem, hogy jellemezzem 

magamat és a hivatásomat egyetlen mondatban. Én pedig gondolkodás nélkül rávágtam: 

„Fiatal, csinos nő vagyok, háromgyerekes filozófus.” Amikor ezt meghallotta, hahotában 

tört ki. Majd pedig kegyetlenül kigúnyolta ad hoc definíciómat, s javasolta, ezzel az 

önmeghatározással inkább ne éljek, ne kompromittáljam magamat mások előtt. Mert, mint 

kifejtette, az még rendben is volna, hogy egy fiatal ember önmagát filozófusnak tartsa, bár 

ez iránt bárkinek lehetnek jogos kételyei – de hogy egy fiatal nő ezzel az önmeghatározással 

éljen, az finoman szólva is képtelenség. Egy csinosnak mondott, fiatal nőről pedig inkább 

feltételezhető, hogy több gondot fordít a külsőségekre, mint a belsőre, hogy fontosabb 

számára veszendő teste, mint a szellem örökkévalónak tartott világa. Továbbá egy 

háromgyerekes nőről mindenki úgy vélekedik, hogy hivatása mindenekelőtt az anyaság, ami 

mellett persze lehet jó feleség, gondoskodó és szerető társ is. Egyszóval ő úgy képzeli, egy 

háromgyerekes nő csakis olyan asszony lehet, aki önfeláldozó, aki örökösen a ház és a 

gyermekei körül munkálkodik.  

Itt hadd fűzzem hozzá, tanult kollégám mentségére: ezt egészen pontosan gondolta el 

így. Egy anyának, miután gyermekei születése által szükségszerűen ráruházódott a családja 

iránti felelősségvállalás, valóban nem kínálkoznak választási lehetőségei. Nem tehet mást, 

mint hogy szüntelenül tevékenykedik a ház és a számára kiszolgáltatottak körül: takarít, 

mos, vasal, főz és a többi, és a többi… Mindez éppen arra jó, hogy a nő világhoz való 

sajátos viszonyába beleíródhasson a hiábavalóság tapasztalata, s az időbeliségnek egy 

alapvetően másfajta tudása. (Egyébként: lehet ez a ház körüli tevékenység akár a férfi 

feladata is, hiszen a társadalmi szerepeknek nem szükségszerű egybeesniük a nemi 
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szerepekkel). A nő hagyományos tevékenységeibe kódolva vannak az elmúlás apró, az 

egyik napról a másikra eltűnő, célképzet nélküli, az értelmetlenség vak fenyegetését 

hordozó üzenetei. Tapasztalt, idős barátom nagyon jól gondolta, hogy egy nőnek, egy 

anyának ezek a hétköznapi cselekedetek szinte kitöltik az életét. Bár a Szókratész feleségére 

való hivatkozás – aki ugyebár „békétlenül és morogva mosogatott otthon, amíg férje a 

szellem dolgaiban eljárt” – eléggé gyenge hasonlat volt egy olyan művelt főtől, amilyen ez a 

filozófiaprofesszor. Mint ahogy a fiatal, csinos, háromgyermekes nőről szóló összegzése is 

igen felületesre sikerült. Így fogalmazott ugyanis: „De korántsem akarnék én egy ilyen 

bájos, ifjú asszonyt megbántani! Ezért ezt a képzeletbeli háromgyerekes filozófusnőt, akit 

viccesen elém állított, nem békétlennek és mogorvának tételezem, hanem inkább azt 

mondanám róla: ő minden bizonnyal egy igazi házitündér! Csakhogy, tudja, a tündérek igen 

messze lakoznak a filozófia gondosan körülbarikádolt birodalmától. Egyszerűen nincs 

benne helyük.” 

Félek, hogy ennek a kedves öregúrnak nagyon eltévedt a története, amelyet 

hirtelenjében rólam szőtt. Persze engem magam is gyakorta tévútra visznek az „apai intésre” 

jól megtanult szavak.  

Nem. Nem vagyok tündér. Engem húsom súlyos kötegei a földre húznak. S a föld 

körüli, ételről, hajlékról, egészségről gondoskodó mozdulatok szüntelen arra 

figyelmeztetnek, hogy nemcsak én, de a körülöttem élők is mindannyian materiális, hús-vér 

lények vagyunk. Hogy a létezés határaira nem a szellem kihunyó fénye figyelmeztet 

elsősorban, hanem az élő test hanyatlása, a betegség, a kihűlés. Volt már részem a halál 

egészen közeli tapasztalatában, tudom, mit jelent úgy egy másik test közelében lenni, hogy 

az már megmerevedett, hogy válasz nélküli. A halott tetemet (egy szeretett lény kihűlt 

testét), ha többször nem is, de életemben egyszer muszáj volt megkülönböztetnem attól, ami 

még meleg és érzékeny, illatokkal és ígéretekkel teli. Ami nem puszta váz, nem izmok, 

szervek és végtagok bámulatos rendszere, hanem sokkal több ennél: hússzerű, élő anyag, 

amit át- és átjár a szüntelen kifejeződés! Az egyetlen létező és valós dolog, ha mondhatom 

így, ami kötelez, ami felelőssé tesz önmagam, a másik, s a közös világ iránt. 

Tanult kollégám valamit nagyon félreértett, amikor tündérről, meg angyalról kezdett 

el beszélni. Mert a tündérek és az angyalok az égből valók, míg a nő, az anya éppenséggel a 

földből. 

Újra próbálkozok tehát a definícióval: újra kezdem a történetet magamról. Abban 

bízom, hogy te nyitottabb és értőbb hallgatóm leszel, még ha a megértésben való hitet nem 

is tartod többnek buta ábrándnál… 
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Fiatal nő vagyok, akinek azután lett életének meghatározó mozzanata 

(sorseseménye) a nemisége és a saját teste, miután megszülte gyermekeit. Miután átélte a 

terhesség és a szülés egy kultúrán túli létezésről tanúskodó megrázkódtatásait. Előtte, ha 

lány is voltam, csak öntudatlanul. Csak úgy, ahogyan a konvenciók kijelölték számomra a 

biológiai nememből következő szerepeket. Lány voltam, mert méhem és duzzadó melleim 

erre engedtek következtetni, s szüleim hajas babát adtak a kezembe, és szoknyát húztak a 

fenekemre. Ám a szüléssel vagy akár az abortusszal – amelynek nyomát sem a testemből, 

sem életem történetéből soha ki nem törölhetem, s amellyel egy élő (talán még nem embert, 

de már) testet halálba küldtem, átélve ekként a saját halálomat is – felfedeztem és 

megtapasztaltam a saját testemet úgy, ahogyan azelőtt még sohasem. Saját női testemet. 

Amely eredendően (biológiailag) arra rendeltetett, hogy egy másik testnek helyet adva 

magában: meghasadjék. Hogy fájjon, hogy vér és váladék follyon ki belőle, hogy 

kettéváljék, s mindeközben sebezhető húsként, azaz csak és kizárólag húsként is 

megtapasztalja önmagát. S a fájdalommal együtt a másik iránti szeretet tanulhatatlan 

mélységeibe merüljön. 

Hogy éppen filozófus lettem – talán csak a véletlen műve. Az viszont egészen 

bizonyos, hogy engem a (női) testem átélése vezetett be a gondolkodásba. Talán mert 

minden túl korán történt, hiszen olyan fiatal voltam még, magam is gyerek, amikor 

gyermekeimet megszültem, s mindez éppen egybeesett azokkal az erőfeszítésekkel, 

amelyeket a „bölcsesség megszeretésére” fordítottam. A kicsiny gyermekeimmel való 

vesződés aligha tette lehetővé számomra, hogy a filozófiával mint techné-vel foglalkozzam, 

ezekben a tapasztalással és gondoskodással teli években nem a képzés instrumentuma, nem 

a magyarázat technikája vált döntővé számomra, hanem annak a lényeginek a kitapintása, 

feltárása, amelyet szükségszerűen át kellett élnem. Érteni vélem, amit erről Heidegger mond 

a humanizmus-levelében: „A gondolkodás a lét igazsága iránti és által történő 

elkötelezettség (l’engagement)”. Csak mintha egészen mást jelentene Heidegger, egy végső 

soron metafizikusnak megmaradt gondolkodó számára a „lét igazsága”, mint számomra, aki 

az ember lényegét, azaz az ember létvonatkozását megjelenítő (test)tapasztalataimra – 

melyet én sem nevezhetek másnak, csak elkötelezettségnek (l’engagement) – választ a 

napnyugati gondolkodás történetében aligha találok. Heidegger a lét igazságának feltárásán 

fáradozva maga is nagyon sokat tett azért, elődeihez hasonlatosan, hogy ezt az igazságot 

lefejtse a valóságosról: „A gondolkodás nem csak a tett által tanúsított elkötelezettség 

(l’engagement dans l’action) a létező mint az adott szituációban valóságos iránt.” Csak hát 

mit nevezünk tettnek, mit gondolatnak és legfőképpen mi az, ami az adott szituációban 

valóságosnak tekinthető?  
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Miközben sorra szültem gyermekeimet és mindenekelőtt testem tettei által 

tanúsítottam elkötelezettséget a létező iránt, számtalan kérdés tárult fel előttem: a 

gondolkodás bonyolult szövésű pókhálója (melynek közepén, mint arról Sartre ír valahol, 

egy éhes, fekete pók tanyázik, hogy mindent, ami a hálójába kerül, megemésszen). A 

legfontosabb és legdrámaibb kérdéssé mind között az vált, amit egyébiránt Heidegger is 

megfogalmazott, hogy voltaképpen miben áll az ember embersége. Mi adja az embernek 

emberi voltát, hol húzódik az a határ, amin túl az ember inhumánná, lényegén kívülivé 

válik? Vajon én, aki nőként, anyaként, mint arra öreg filozófus ismerősöm is 

figyelmeztetett, szükségszerűen a „testemmel vesződöm”, emberi vagyok még? Vajon 

amikor elszenvedem testem tetteit, vagy mondjuk úgy: nemcsak akcióit, de passióit is, 

azokban a pillanatokban, amikor nem beszélhetek semmiféle gondolati szuverenitásról 

(ergo: a test felfüggesztéséről, zárójelezéséről), mert éppen a testem iránti megértés és átélés 

ural, akkor el vagyok zárva létem igazságától? 

A filozófiatörténetből számtalan példa hozható fel annak az uralkodó nézetnek a 

bizonyítására, hogy a nő nem teljes jogú polgára a filozófiának. Mert a nő természettől 

fogva alacsonyabb rendű szellemi képességekkel bír, mert nem sajátja a férfiéval 

egyenértékű, „teljes” racionalitás. Mindezt évezredeken át nemcsak a bölcseleti 

gondolkodás támasztotta alá, hanem a tágabb értelemben vett hellén és zsidó-keresztény 

kultúra is, a vallás, a jog, az erkölcs vagy éppen az androcentrikus szemléletű 

tudományelméletek különböző irányzatai (kivételt talán egyedül a művészet, azon belül is 

hangsúlyosan a képzőművészet jelentett). Azonban a nőnek a férfihoz képest másodrendű 

emberként, tökéletlenként való kezelése, azaz az egész nemi problematika a felszínen 

mutatkozó társadalmi és szociológiai kérdéseknél sokkal alapvetőbb filozófiai 

problémákhoz vezet. Nevezetesen az ember elítélt aspektusának, az ember definíciójából 

tragikusan hiányzó testiségnek a problémájához. A szellem évszázadokon át íródó 

filozófiája nem véletlenül jutott el arra a csúcspontra, ahonnan az emberről 

megfogalmazható totális (s ezzel együtt: az emberi másfajta aspektusaival szemben leigázó) 

teóriák lehetővé váltak. Nem elsősorban az abszolút szellem nevében eljáró modern 

individuumokra gondolok, akik magukat – autark módon – egy lényeges és szubsztanciális 

történelmi küldetés megtestesítőinek tekintették (tekinthették: hiszen teoretikusan ez 

megalapozott volt!), akik nem voltak hajlandóak elfogadni mások szubjektivitását, az 

érdekek pluralitását, s ezért akár a fizikai megsemmisítés eszközéhez is nyúltak. Hanem 

pontosan a fizikai megtestesülés kontra megsemmisíthetőség jelentőségére. Amit a filozófia 

mindig is vonakodott figyelembe venni. A humánus ember a homo barbarustól (az állatias, a 

gyilkolástól sem visszariadó embertől) való eltávolodásának igyekezetében olyan identitást 



18 
 

teremtett önmaga számára, amely egy lényegi aspektus elfojtására épült. A testiség 

elfojtására. Jóllehet a testiségben éppen a másság fejeződhetett volna ki, a pluralitás 

megalapozásának a lehetősége. Egyszóval a homo humanus olyan identitásra tett szert, 

amely lényegileg vált képtelenné a morál megalapozására – másként mondva: olyan ez a mi 

homo humanus-unk, mint egy örökösen abortuszra kényszerített nő, akiben bár megfogan, 

mégsem hordhatja ki és szülheti meg a másikat. 

De visszatérek a filozófiához való kezdeti viszonyulásom leírásához. Sorjában 

mesélek, mert azt szeretném, ha engem mint másikat, mint a testével azonosulni tudó, a 

testével gondolkodó nőt látnál. 

Persze ha most ott lennénk a kocsmában, és egymással szemtől szembe ülve 

folytatnánk ezt a disputát, akkor, tudom, ezen a ponton félbeszakítanál. Megkérdeznéd 

tőlem, hogy ugyan mire utalok akkor, amikor „testével gondolkodó nő”-ről beszélek. 

Megkérdeznéd gúnyosan, hogy a „testies tapasztalatot” talán kizárólag csak a nőiség 

számára tartom fenn. A testiség intenzív és közvetlen tapasztalatainak átélésére és az erről 

való számadásra, amit én a test gondolkodásaként kívánok megragadni, talán csak a nő, az 

anya képes, vagy képes lehet erre esetleg a férfi is? Szinte látom magam előtt, ahogyan 

gyanakodva rám pillantanál, s szinte vádlón szűrnéd ki a mondatot a fogaid között: A férfi 

talán nem lehet birtokosa a saját testének? 

De alaptalan a gyanakvásod. A „nőiség”, illetve a „női tapasztalat” fogalmait – 

melyeket én távolról sem szeretnék terminus technikusként használni – nem a nemi 

megkülönböztetésből eredeztetem. Nincs szó sem a nemek közötti biológiai különbségről, 

sem a gender-ről, azaz a társadalmi nem fogalmáról. „Női tapasztalat” alatt azt a test 

közvetlen átélését lehetővé tevő, sajátos tapasztalati formát értem, amely nem a férfias 

attribútumoktól való megkülönböztetésen alapul – jóllehet a testet a szellemmel, az ésszel, a 

rációval szemben határozom meg, melyet a tradíció jellemző módon a férfias értékekhez 

köt. Azonban az én alapvetésem szerint a szellem-, avagy a logocentrikus gondolkodás, 

illetve az ezzel szemben megragadott és kifejtett „testi gondolkodás” nem a férfiasság és 

nőiesség különbségei mentén válik ketté, hanem – rámutatva két különálló, egymással 

fedésbe nem hozható paradigmára – a gondolkodás reflexió általi meghatározottsága, illetve 

a reflexiótól való mentessége mentén. De erről kicsit árnyaltabban is beszélek mindjárt. 

A testies tapasztalatok evidenciájára épülő gondolkodás csak mint közvetlenség, 

csak mint reflexió-nélküliség ragadható meg. A testies tapasztalatok zárójelezését a 

karteziánus filozófiai tradíció nemcsak hogy lehetővé teszi, hanem éppenséggel ez a legfőbb 

alapvetése. Ezzel szemben az általam nőies, illetve anyai tapasztalatként megragadott 

fenoménekben a létezés olyan élményei tárulnak fel, amelyek nem teszik lehetővé a 
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reflexiót, hanem csak a közvetlen átélést, vagy, ha a közvetlenség nem tehető a diskurzus 

tárgyává, akkor annak tagadását – a tagadás ekkor hiányként tárul fel, olyan hiányként, 

amire azonban szüntelenül visszautal minden. A nőiség tapasztalatai tulajdonképpen egy 

ismeretlen, mert nehezen megragadhatató, nyelv nélküli tapasztalás birodalmába vezetnek 

be, egy olyan birodalomba, amely felfedezésre vár még – éppen azért vár felfedezésre, mert 

a filozófia eddig leginkább a logoszon keresztül próbálta megközelíteni. Ezek a 

tapasztalatok nem a női nemhez kötődnek, hanem a test megtapasztalásának, átélésének 

ahhoz a közvetlenségéhez, amely legszemléletesebb módon a nőiség élményvilágában tárul 

fel (ide tartoznak például a menstruáció, a szülés, az anyaság élményei). Ezek a 

megkérdőjelezhetetlen és fundamentumnak tekintett testi élmények ugyanakkor jelen 

vannak a férfi tapasztalásvilágában is, hiszen természetesen a férfi is kiszolgáltatott a 

testének – például az evésen, az emésztésen, a szeretkezésen vagy éppen a betegségeken 

keresztül. Ebből a szempontból tehát semmi értelme a nemek közötti megkülönböztetésnek! 

A női tapasztalatok pusztán szemléletes példákat kínálnak – az én aspektusomból 

különösen. De a férfi is testiségében meghatározott létező, s hogy válaszoljak fel nem tett 

kérdésedre, „birtokosa a saját testének”, még akkor is, ha esetleg nagyobb kísértést érez 

arra, hogy testies tapasztalásait a szellem közvetítésén keresztül ragadja meg. A patriarchális 

bölcseleti tradíció a test alantasságánák hangúlyozása révén, s a különböző tiltási-

felügyeleti-zárójelezési technikák által a testies tapasztalatokat eredményesen „gyomlálta 

ki” az érvelhető és elbeszélhető diskurzusból. A nőiség tapasztalatait megjelenítő 

beszédmód ezeket próbálja – meglehet, egy radikálisan másfajta filozófiai paradigmában, s 

másfajta teoretikus-irodalmi frazeológiával – felszínre hozni és felszínen tartani. 

De visszatérek a történethez, amelynek darabjait most másként illesztve egymáshoz 

próbálok Neked újramesélni… 

Miközben egymás után születtek a gyermekeim és én átéltem a nőiség felemelő és 

egyben megrázó tapasztalatát, sok ezer oldalnyi filozófiai szöveget elolvastam. Ma, a test 

(mint divatossá vált terminus) virágzásának idején azt mondhatnám, testem tapasztalatát át- 

meg átszőtték a legkülönfélébb szövegtestek – de ennek nem sok értelme volna. Leginkább 

azért nem, mert nem szőtték át! Mert a test, pontosabban a nőiség sajátos testtapasztalata 

fájóan hiányzik az általam olvasott szövegekből. 

Pedig civilizációnk hajnalán, a fallosz „felemelkedésének” korszaka előtt, ismert volt 

egy másfajta bizonyosság is test, nőiség és tudás összetartozásáról! Hadd idézzek itt egy 

ókori töredéket, Parmenidész 1. töredékét, melyben a nő korántsem az a távoli, 

lefátyolozott, szende szűz, az elérhetetlen, tiszta és nagybetűs Igazság, akit a férfi, a 

filozófus reménytelenül ostromol. Parmenidésznél a tudásra vágyó férfit „sokeszű kancák” 
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viszik a tudás istennőjének útján, s az út mellett Héliosz leányai állnak sorba, „kik elhagyták 

az Éj házát, siettek, hogy menjenek / a fénybe, kezükkel taszítván hátra fejükről a fátylat.” S 

hogy milyen a tudás kapuja, ahová az utazó elérkezik? Sokkal bujább és erotikusabb, mint 

ahogyan azt ma erről a bejáratról képzeljük! 

  

„Ott van az Éj és a Nappal ösvényeinek kapuja: 

szemöldökfa és kőküszöb fogja közre, 

magát az éteri kapunyílást nagy ajtószárnyak töltik ki. 

Váltakozó kulcsaikat a sokat büntető Diké őrzi. 

Őt a szépbeszédű lányok lágy szavakkal 

megfontoltan rávették, hogy a csappantyús reteszt 

késlekedés nélkül taszítsa hátra a kapun. A kapuszárnyak 

tátongó nyílást tártak megnyílván, midőn a sokércű 

tengelyeket a furatokban egymás után megfordították, 

a szögekkel és a hegyekkel ellátottakat. Aztán rajtuk keresztül 

egyenest bevezették a leányok a szekérúton a kocsit és a lovakat.”* 

 

Láthatod, te magad is kiolvashatod ebből az idézetből azt, amit én: a tudás természetét itt a 

nőiség attribútumai jellemzik! Tudni annyit jelent, mint megismerni a vulva igazságát – a 

vulváét, nem pedig a falloszét! Mai civilizációnkban a fallosz mint hatalom és erő vált a 

szellemiség jelképévé, míg a vulva jelentése az elnyelő, megőrző, megtartó funkciókra épül. 

Parmenidész falloszát viszont egyszerre jellemzi a kíváncsiságból, vágyból adódó aktivitás 

és a megengedés passzív magatartásmódja. Ugyanúgy vágyak uralják és vezérlik, de ezek a 

vágyak nem serkentik agresszióra. S mert a „tudni vágyó” szomjazik a női nem szerv által 

nyújtott (testi-szellemi) élvezetekre, ezért hagyja magát (Héliosz lányai által megragadva) a 

tátongó nyílásba bevezettetni – azaz: elengedetté válik. 

A bölcs Parmenidész mintha egy másik, egy letűnt világ utolsó hírnökeként meredne 

ránk filozófiánk történetének kezdetéről. Abban a világban minden bizonnyal másfélék 

voltak a nemi szerepek, de legalábbis kevésbé voltak rögzítettek (ahogyan már az imént is 

felhívtam rá a figyelmedet: Diké kezében a tudás éteri kapunyílásának váltakozó kulcsai 

vannak). Ez a letűnt korszak számos kutató szerint egy matriarchális társadalmi 

berendezkedésű világ lehetett, amely nem feltétlenül a nőuralommal volt azonos, inkább a 

nemek kölcsönös egyensúlyát jelentette. Azaz egy ma már utópisztikusnak tekinthető 

társadalmi berendezkedést. Persze az erre vonatkozó érvek alapvetően feltételezésekre 
                                                 
* Steiger Kornél fordítása 
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épülnek, egyfelől a görög mitológiai hagyomány bonyolult viszonylatrendszereire, másfelől 

a civilizálatlan természeti népeknél tett megfigyelésekre. És mivel bizonyosságaink 

többnyire csak tapasztalatainkból származhatnak, így az önmagunk megértéséért folyó 

küzdelemben kiindulási pontnak kizárólag azt a társadalmi berendezkedést tekinthetjük, 

amelyet ismerünk, amelyben mi magunk is benne élünk. Vagyis azt a nyugati, civilizált 

társadalmat, amely patriarchális értékeken és viszonyrendszereken alapul. 

Hogy a görög filozófia ránk maradt, korai szövegeiben még találunk utalásokat 

nőistenekre, mint a tudást pozitív módon hordozó nőalakokra, hogy Platón egyik 

legismertebb dialógusában, A lakomában épp egy asszony, a már említett bölcs Diotima a 

tudás igazi birtokosa – nos, ezek a filozófia történetének kivételes pillanatai, amelyeket 

kénytelenek vagyunk a megfejthetetlen talányok közé süllyeszteni. Mert a bölcselet majd 

háromezer éves történetéből, melyre módunkban áll visszatekinteni, a gondolkodó női 

alakok gondosan száműzve lettek; legrosszabb esetben boszorkányként, máglyán végezték. 

A filozófia egészen a 20. századig kizárólag férfiak számára volt fenntartva. Természetesen 

izgalmas volna megírni a filozófia történetét a nemi szerepek aspektusából, és vállalkoztak 

is erre éppen elegen. Kezdhetnénk mindjárt Szókratész történetével – úgy, ahogyan Platón 

írta meg. Platón Szókratésze azzal, hogy önmagát bábamesterként nevezte meg, átírta és 

kisajátította a bábaasszonyság tipikusan női szerepét a férfias filozófia számára. A gyermek 

világrahozatalának természeti-biológiai, mindenekelőtt a nőiséghez kötődő aktusát ugyanis 

– a bábamester roppant cseles metaforája révén – felcserélte az igazság napfényre 

segítésének szellemi aktusával, amely ezen túl kizárólag a férfi és egyúttal az isten 

illetékességi körébe tartozik. Aztán itt van rögtön Arisztotelész… Arisztotelész Platónnál is 

egyértelműbbé teszi a nőnek a társadalomban betöltött helyéről, szerepéről alkotott 

véleményét, amikor Politikájában a férfi-nő, azaz a házastársi viszonyt az úr-szolga 

viszonnyal írja le. Elfogult ítélete a nőről így hangzik: „[A] szolgaembernek egyáltalán 

nincs megfontoló képessége, az asszonynak van, de nem teljes értékű”. (1260 a) Az úr-

szolga viszony toposza, valamint a nőnek a férfihoz képest fogyatékosként való 

meghatározása aztán végigvonul a nyugati filozófia kanonizálódott történetén, kezdve 

Augustinustól Kanton és Hegelen át egészen Simmelig, s tovább.  

Számtalan méltatlan állítást sorolhatnék itt elő, amelyeket azonban Te feltehetően 

épp olyan jól ismersz, akárcsak én, kár is volna az időt erre vesztegetni. Ráadásul nem is 

jutnánk vele közelebb ahhoz a kérdéshez, amelyről azt írtam, számomra a filozófia 

legfontosabb, legizgatóbb kérdését jelenti. A kérdéshez, hogy „miben áll az ember 

embersége”. Mit jelent ez a kenetteljes és magasztos kifejezés: „emberi”? S ha 

megfogalmaznánk is az emberiesre és az emberies határaira vonatkozó feltevéseinket, 
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amelyekkel persze mindig is kesztyűs kézzel bánt a filozófia, óhatatlanul előállna az újabb, 

a még eldönthetetlenebb dilemma: felruházható-e még egyáltalán jelentéssel, értelemmel 

„az ember” fogalma – amely, tegyük hozzá, eddig igen nagy szolgálatot tett nekünk, hiszen 

kiemelt minket az állatvilágból. 

A „Mi az ember?” kérdése mögött mindenekelőtt a szellem–test dualitásának 

filozófiai problematikája húzódik meg. Mint tudjuk, a férfi–női szerepekről való 

felfogásunkat még ma is döntően befolyásolja az ókori politikafilozófiai művekben rögzített 

nemek közötti szereposztás. Ám ennél sokkal mélyebben hat az az analógiás viszony, amely 

a – már az ókori metafizikai művekben is tételezett – test-szellem dualitást a férfi és a női 

attribútumok szembeállításához köti. Ez az analógiás viszony legtöbbször csak retorikailag 

érhető tetten, hiszen gyakorta nem észérvekben, hanem metaforákban és hasonlatokban 

fejeződik ki. A nőiségben a testiség és az ösztön-lét, tehát a természeti oldal dominál, míg a 

férfiban a szellemi, a lelki, a racionális. Platón Az állam című dialógusának Ötödik 

könyvében azt olvashatjuk például (éppen a nő- és gyermekközösségről szóló leírásnál), 

hogy a testi érzetek sokaságát a léleknek kell irányítania: „Ha megütjük az ujjunkat, azt 

rögtön megérzi a testnek a lélekhez rendelt egész közössége” (462 d); illetve: „a jól 

kormányozott államot testünkhöz hasonlítottuk, amely minden egyes tagjának örömét és 

fájdalmát együtt érzi” (464 b). Már Platón elültetette a magot, mely szerint csak egy 

központi vezető, nevezetesen a lélek (más helyeken és más gondolkodóknál szellem, logosz) 

tud kormányozni megfelelően a sokaság, azaz a test heterogenitása fölött állva. Ezt a magot 

aztán a nyugati filozófia sikerrel megtermékenyítette. Így került a trónra, s vált az 

emberiesség fogalmának alapvető kritériumává a szellem általi vezéreltség dogmája. De 

valljuk be, nagyon nagy árat fizettünk mi („emberek”) ezért! Mert nem egyszerűen csak a 

testet veszítettük el, miközben puszta kétellyé, illúzióvá, cogitatummá és noémává 

züllesztettük, hanem a filozófia hatóköréből „a Nőt” is száműztük. A 19. század végére, 20. 

század elejére eljutottunk oda (s ennek egyik betetőzése egy híres filozófus ironikus, ám 

konzekvens belátása, mely szerint „a Nő nem létezik”), hogy a filozófia mindenkori 

alanyával, mindközönségesen „az emberrel”, az ember azon meghatározásával, ahogyan azt 

a nyugati kultúrában használjuk, összeegyeztethetetlenné vált a nő, a női, az állatias és az 

ösztönszerű. 

A test lélekkel szembeni alárendeltségének dogmáját a keresztény gondolkodás tette 

evidenciává, a kartezianizmus pedig filozófiai rendszerré merevítette. A tudományos 

gondolkodás paradigmájában, amely mára az egymástól különválasztott testet és lelket 

persze egyaránt tárgyává avatta (egyik oldalon a biológia és az orvostudományok, másikon 

a pszichológia által), egyszerűen elgondolhatatlan a kettéhasított ember másfajta eszménye. 
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A test mint kiterjedéssel bíró dolog nemcsak filozófiailag vált összeegyeztethetetlenné a 

gondolkodásként leírható szubsztanciával, hanem létrejött ennek a különválasztásnak az 

etikai struktúrája is. A legjobb példa erre kétségtelenül Spinoza, aki, mint ismeretes, etikáját 

nem terjeszti ki az ösztönein és vágyain uralkodni képtelen, fecsegő nőre, ahogyan a 

gyermekre sem. 

A világot kétféle entitásra osztó tudományos paradigmában feloldhatatlan a 

szubjektum és az objektum antinómiája is. Tévedés azt hinni, hogy az észleléshez és a 

gondolkodáshoz szükségszerűen hozzátartozó reflexió teremtette meg ezt az antinómiát. 

Nem. Véleményem szerint inkább úgy áll a helyzet, hogy a testté és lélekké való 

kettéhasítás következménye maga a reflexivitás. A reflexió szükségszerűen vált közvetítővé 

a kétféle (a szubjektív és az objektív) tartomány között. Kezdetben a test még tisztán 

objektív, a lélek pedig tisztán szubjektív szubsztanciaként is elgondolható volt, ám később a 

probléma árnyalódott, s egyre bonyolultabb kérdéskör lett belőle. A reflexió beállítódás-

váltásának, a tiszta idealitás elméletének köszönhetően aztán sokáig úgy tűnt, hogy 

mégiscsak feloldható a reménytelen kettéhasítottság külső és belső között. Hiszen mindaz, 

amit a szememmel hozzám képest külsőnek látok, az csak a testem számára jelent 

kívülséget, a szellem számára nem. Gondolkodásom ugyanúgy fölébe tud szállni, és uralni 

tudja a testi dolgokat, ahogyan a szellemieket is: a tiszta szubjektum számára minden 

idealitássá, cogitatummá, noémává tehető. Ugyanakkor az önmaga számára jelenlévő 

gondolkodás a testi folyamatok és élmények cogitatumként való megragadásával 

menthetetlenül elveszíti a világ eredetiségét, az átélés, a testiesség közvetlenségét. A 

tudomány paradigmájában mozgó filozófiai tradíció képtelen az aktív vagy akár passzív 

testi folyamatok „valódiságát”, azaz a naiv megnyilatkozásból, a testies jelenlétből 

következő tanúságtévő erőt – és ezzel párhuzamosan mindazt, amit például a női 

tapasztalatok sokaságának hívhatunk – újra és másként elgondolni. 

Ha a patriarchális filozófiai tradíció diskurzusában maradnék, számomra 

tulajdonképpen csak egyetlen konzekvens kérdés kínálkozna: Van-e egyáltalán teste az 

embernek? Amelyre egyszerűen nem tudnék jó választ adni. Nem látok más utat magam 

előtt, mint hogy kihátráljak ebből a diskurzusból, a tudomány paradigmájából. Hogy 

megtehetem-e ezt? Talán ha Szókratész, Descartes, Kierkegaard vagy Nietzsche 

bátorságával lennék felvértezve.... Persze egy új paradigma nemcsak új kérdések 

megfogalmazását jelenti, sőt, talán egyáltalán nem is azt jelenti, hanem egy radikálisan új 

diskurzus kezdetét. Másfajta beállítódást: mindenekelőtt a test–szellem dualizmus áldozati 

struktúrájából való kitörést, másfajta értékek szemügyre-vételét, a tulajdonképpeniségnek és 

a hétköznapiságnak másfajta feltárását, az elhasználódott filozófiai fogalmak másfajta 
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nyelvezetét. A 20. századi filozófiában Merleau-Ponty beszél erről legvilágosabban. Ő 

fogalmazta meg azt, hogy „ha meg akarjuk menteni a világ eredetiségét”, akkor 

paradigmaváltásra van szükség: egy olyan nem-tudós filozófiára, amely túllép, avagy innen 

marad szubjektum és objektum kettősségén.  

Az észlelt világ törékenysége, az eredetiség próbaköve azon a kétértelműségen 

alapul, amely az észlelet és az észleletet sajátommá alakítani akaró szubjektum között 

húzódik. A kétértelműség az igaz és a hamis, a tulajdonképpeni és a lényegtelen, a valós és 

a fiktív közötti hatalmas törésvonalakból nő ki, az örök kétely útját kényszerítve a 

filozófiára. A rajtam kívül eső világot csak a reflexió révén tudom újra belsővé alakítani, 

vagy ahogyan Merleau-Ponty írja: „a reflexióban az észleleteibe veszett én újra megtalálja 

önmagát, azáltal, hogy észleleteire mint gondolatokra talál rá”. Csakhogy ezzel a tényleges 

világ egycsapásra transzcendentális mezővé válik. Amint a reflexió álláspontját választjuk, 

elveszítjük a világ eredetiségét: a távolság tapasztalata mindent elural. A reflexiónak 

ellenálló maradék – amely semmi mást, mint a közelség élményét jelenti – egyszerűen nem 

tárható fel ennek a filozófiai paradigmának a keretein belül. Éppen ezért reflexió helyett a 

dolgok égető közelségébe kellene kerülni! 

No igen, a dolgok közelébe férkőzni – régi óhaja ez a filozófiának. Legújabban a 

fenomenológia tűzte zászlajára. Csakhogy ne felejtsük el: a fenomenológia is a reflexió útját 

követi. Husserl úgy vélte, a világ elénk táruló látványát „belülről”, azaz a világ felfakadási 

pontjából kell megérteni, azaz le kell választani magunkat észleleteinknek és a világ 

észleleteinek tényleges lefolyásáról, s a lényegek szemléletére kell szorítkozni. Ez azt 

jelenti, hogy a fenomenológiai reflexió nem életünk konkrét folyamatait, nem a 

legparányibb elágazásokat célozza. Hanem a világ egészleges szerveződését és fő 

tagolódásait térképezi fel, és a tisztán értelmi magokat emeli ki. Ám e módszer segítségével, 

a lényegi invariánsok rendszerbe foglalásával csak általános körvonalakat nyerhetünk, 

melyek által aligha lesz kifejezhető a tapasztalatok kivételes, egyszeri, legsajátlagosabb 

volta. 

Az a világ, amit a szellem elgondol, nem esik egybe a reflexió túloldalán meghúzódó 

csendes világgal, a néma test heterogén világával. A néma test gondolkodása aligha fér bele 

az azonosságok és lényegiségek spektrumába, legyen az bármily változatos is. A test 

gondolkodása nem indulhat ki a mozdulatlan énből vagy szubjektumból, hiszen az élő test – 

melyet aktivitás és passzivitás, tehát örökös változás jellemez – egy olyan bonyolult 

kölcsönhatás-mezőbe van beágyazva, ahol a világ testei (a „tárgyak” testei, „mások” testei 

vagy akár a kevésbé kézzelfogható, testként nem is megragadható „energia-mezők”) már 

eleve körülveszik, át- meg átjárják, s minden pillanatban módosítanak a pozícióin. Ez a 
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gondolkodás nem egy rögzített énből indul ki, hogy a rögzíthető dolgot megragadja. A 

hangsúly egyáltalán nem is a megragadáson van, ellenkezőleg: a hangsúly az 

elengedettségre helyeződik. Csakhogy az elengedettség állapotába eljutni a legnehezebb 

feladat a filozófia számára, mert az végső soron a nem-gondolkodást jelenti. 

Ha a gondolkodás eredeti közegét akarjuk feltárni, amelyben a filozofálásnak 

tartózkodnia kell, s amelyben a bölcsesség szeretete mint öröm tud megnyilatkozni, akkor 

mindenekelőtt a reflexivitás zsákutcájából kell kitörni. Meglehet, a gondolkodó innen 

kijutva olyan helyen találja magát, ahová álmodni se merte volna. A gondolkodás eredendő 

közegében ugyanis a nem-gondolkodás közelébe ér. A reflexió előtti pillanat „a dolgokat” a 

maguk közelségében engedi jelen lenni, de amint ezek a maguk lényegiségébe jutnak, 

rögtön szertefoszlanak. Mindezek okán „a dolgokat” nem lehet tulajdonképpeniségükben 

megragadni, hanem csak elengedni lehet: hagyni őket beleveszni lényegtelenségükbe, 

pillanatnyiságukba, jelentéktelenségükbe.  

Ahhoz, hogy feltárjuk „az embernek” azt a vonatkozását, amely a 

jelentéktelenséghez és a hétköznapisághoz fűzi, ahhoz persze mindenekelőtt számot kell 

vetni azzal a filozófiai hagyománnyal, amely a gondolkodást olyan erősen gúzsba köti, 

amely tévedhetetlen irányt szab neki. Mindenekelőtt meg kell érteni a patriarchális filozófia 

legalapvetőbb működési modelljeit. Feltárni a legszimptomatikusabb jegyeit: például azt, 

hogy mi adja a metafizikus igazság-struktúra kényszerítő erejét. Vagy azt, hogy filozófiai 

tradíciónk miért éppen a látszatot emeli mindenhatóvá. S ha ezeket a dilemmákat már 

körbekerültük, akkor talán az is egyértelművé válik, hogy lehet-e, illetve hogyan lehet egy 

egész kultúrának hátat fordítani. 

De visszatérnék a kettőnk által megfogalmazott kérdéshez, amelyről úgy tűnhet 

neked ebből a hosszú levélből, hogy tán nem is válaszolható meg… Visszatérnék a kezdeti 

kérdéshez: mit jelent a bölcsesség szeretete. Mit jelent számomra? No igen, eddig csak 

kerülgettem a forró kását, az meg közben szépen kihűlt: túl sok volt a beszéd. Pedig a 

kérdésre a válasz valójában roppant egyszerű. Ismerd meg önmagad! – ez olvasható a 

delphoi jósda falán. Nekem se kellett volna semmi mást ideírnom. A filozófiai hit kizárólag 

az önmagamhoz való hűségen alapul; a gondolkodás önmagamhoz fűz. Az igazság, amit 

kézre akarok keríteni, az csak egyetlen egy igazság a sok közül, de igazság, számomra: az 

én igazságom. Egy igazság, amelyben mindössze azért „hiszek”, mert örömömet lelem a 

hozzá vezető kalandos út megtételében. És élvezettel tölt el azokkal a – hozzám legközelebb 

álló – kérdésekkel bajlódni, amelyek valóban, úgy értem, eredendően megérintenek, 

amelyek megválaszolásával a bőrömre megy ki a játék. A test gondolkodásának feltárása 
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számomra a legizgatóbb és legerotikusabb feladat, ezért nincs is más választásom, mint 

hogy saját testem tanúságtevő erejének a nyomába szegődjek. 

De ebben a pillanatban kedves, cinikus barátom, legjobban mégis a te válaszod 

„izgat”. Szeretném mihamarabb megtudni, hogy mit jelent számodra a bölcsesség szeretete. 

 

Üdvözöl: 

Gerda 
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A CIGÁNYKEREKET HÁNYÓ FILOZÓFUS 
Platón és a repedés 

 

 

 

I. 

 

Ha a filozófus portréját kívánnánk megrajzolni, legkézenfekvőbb az lenne, hogy a 

filozófiatörténetben, a nagy gondolkodók között kutakodjunk megfelelő minta után. S 

mindjárt a narratíva legelején belebotlanánk Szókratész emblematikus alakjába. 

Szókratészről közismert, hogy egy végtelenül öntörvényű, csak a szellem problémái között 

élő, megszállott ember volt, aki a test dolgait megvetette, aki tisztátalan földi 

vonatkozásaival semminemű közösséget nem óhajtott vállalni. Órákig bírt beszélgetni a 

mellőle rendre kidőlő fiatalokkal elvont metafizikai, etikai vagy éppen logikai 

problémákról, és még csak abban sem gátolta meg semmi, hogy bármikor és bárhol – ha 

démona éppen úgy parancsolta – „révületbe” essen, teljességgel megfeledkezve a 

külvilágról. Úgy tűnik hát, a filozófus szerepére Szókratésznél aligha akadhatna érdemesebb 

jelölt.  

Ugyanakkor be kell látnunk azt is, hogy aligha találnánk nála ellentmondásosabb 

alakot. A problémák sora azzal az egyszerűnek tűnő kérdésnél kezdődnék, hogy Szókratész 

vajon ténylegesen létezett-e. Valójában persze lényegtelen a történelmi hitelesség kérdése, 

ám az a belátás már korántsem, mely szerint Szókratész mint filozófus csak és kizárólag 

fikcióként ragadható meg. Ugyanis nem írt: a beszéd volt filozófiájának a lényege – s ha 

nem írt, hát nem is maradhatott fenn tőle semmiféle (saját kezű) írásos emlék. Így azt sem 

tudhatjuk biztosan, hogy miről mit mondott, milyen véleményt alkotott. El kell hinnünk 

Platónnak, az ő krónikásának, hogy úgy élt és úgy gondolkodott, ahogyan azt a 

dialógusaiból megismerjük. Ám Platón krónikási álcája csak egy roppant szemfényvesztés, 

hiszen ő nem egyszerűen a Szókratész köpönyegéből előbújt tanítvány-filozófus volt, hanem 

mindenekelőtt egy zseniális szépíró. Ha tetszik, ő olyan színdarabokat alkotott, amelyeknek 

a főhőse Szókratész. Platón nélkül tehát sem a filozófus, sem a szókratizmusként összegzett 

filozófia nem létezik.  

Platón kétségtelenül rajongott a mesterért, aki megtanította őt gondolkodni, 

legalábbis történetük kezdetén. Rajongásának eredménye szinte egész életműve – de nem az 

egész! Mert a mű végül nem akként teljesedett ki, ahogyan a kezdeti odaadás sejteti: 
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Szókratész, aki „minden ember közül, akikkel valaha is találkoztunk, a legderekabb volt, és 

egyáltalán, a legokosabb és a legigazságosabb”,1 Platón dramatizált elbeszéléseiben csúfos 

véget ér. A tanítvány-teremtő a lehető legironikusabb búcsút veszi tőle. Nem csak azáltal, 

hogy a földi porhüvely, a Szókratészként megnevezett ember életének utolsó pillanatait 

félreérthető szituációban ábrázolja, hanem sokkal inkább azért, mert a szókratészi szellemi 

beállítódást, a filozofálás sajátos, az igaz állításokhoz vezető módszerét nevetség tárgyává 

teszi. 

Nézzük először a „földi porhüvely” búcsúztatását a Phaidónban! 

 

„(E)ngem viszont már most szólít, ahogy egy tragikus költő mondaná, az 

elrendelés, és mindjárt itt az ideje, hogy fürdő után nézzek; mert jobbnak 

látom, ha megfürödve iszom ki a mérget, és nem csinálok munkát az 

asszonyoknak, hogy ne kelljen hullamosással bajlódniok.”2  

 

Láthatjuk ebből a rövid idézetből, hogy Szókratész utolsó szavain még ekkor, az utolsó 

pillanatokban is irónia süt keresztül. A filozófust kéjes élvezettel tölti el a gondolat, hogy 

nemsokára hulla lesz, s hogy teste, mellyel mindig is a legnagyobb mértékben kerülte az 

érintkezést és mindennemű közösködést,3 hamarosan bomlásnak indul. Ám tanítványai 

számára cseppet sem olyan könnyed a jelenet, mint a szenvtelen mester számára. 

Ellenkezőleg: megrémülnek a gondolattól, hogy látniuk kell tanítójukat kihűlni, ahogy a 

lábaujjától a szívéig megmerevedik, hogy át kell élniük az utolsó pillanatot, amelytől 

kezdve halottá válik számukra, élettelenné. Szavaival Szókratész ekkor már óhatatlanul is 

jelenlétének hiányát ígéri: utolsó szavak már csak idézetül szolgálhatnak, már csak utalások 

lehetnek az elbeszélés, az örökös ismétlés befejezhetetlenségére (mint ahogy Phaidón is 

valójában csak felidézi és csak elbeszéli barátainak Szókratész utolsó napjának történetét, 

elbeszélőként azonban már ő maga sincs jelen, ha tetszik, Szókratész halálával ő is halottá 

válik). Az utolsó szavak az írás bevezetését hitelesítik. Így aztán Szókratész ironikus 

kijelentései akarata ellenére is félelmet ébresztenek, előre vetítik a veszteség fájdalmát. S 

azzal, hogy ezek az erős, edzett testű férfiak lármát csapnak és asszony-módra sírni és 

jajveszékelni kezdenek, a drámai jelenetből sokkal inkább nevetséges szituáció kerekedik. 

                                                 
1 Platón: Phaidón (Kerényi Grácia fordítása). 118 a. 
2 Phaidón 115 a. 
3 Vö. Phaidón 67 a. 
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Platón a Phaidón elégikusan is komikussá váló hangvételénél aligha eszelhetett volna ki 

diadalmasabb és méltóbb búcsúvételt az irónia nagymesterétől, az „isteni” Szókratésztől.4 

Platón és Szókratész viszonya igen bonyolult összefüggéseket feltáró kettősségek 

mentén artikulálódik, melyeket egyfelől tanítvány és tanító, másfelől pedig szerző és 

fikcionalizált hős kapcsolatára lehetne a legegyszerűbben leredukálni. Kapcsolatuk 

kölcsönös szimbiózisra épül – együttélésre, amely azért mégsem a házassági együttéléshez 

hasonlatos, mivelhogy az író szerződése ez esetben nélkülözi a házassági szerződésekre 

jellemző hatalmi és birtoklási súlypontokat. Az ő együttélésük, egymás mellé rendelődésük 

riválisok, azaz egyenlő rangú (és persze nemű) küzdőtársak szüntelen harcának tűnik 

inkább, szó sincs semmiféle hierarchiáról. Platón irodalmi igénnyel megírt szövegei 

filozófiai stúdiumok voltaképpen, a szerző pedig maga lehetne ezek felszentelt filozófus(-

királya), de legalábbis a filozofáló író. Ám dramaturgiáját éppen az határozza meg és teszi 

mind szövevényesebbé, hogy fikcionalizált hősévé azt a filozófust avatja, akinek alakjában 

az ő személye eltörlődhet, vagy úgy is mondhatnánk, aki által ő éppen mint filozófus 

fikcionalizálódik. A valódi filozófus az íróval mérettetik meg éppen ezért. Azaz a beszéd (a 

logosz) Atyja, Derridával szólva az Atya pótléka, akit leginkább nagy testvérnek 

mondhatnánk, az emlékezést (írást) tudás nélkül működtető szofistával, a kistestvérrel. Úgy 

tűnik, mindkettő (beszéd és írás is) ugyanazt akarja: hogy elérhesse az Atyát, hogy felnőjjön 

hozzá, a logoszig érjen. Homoerotikus szerelem lehetne éppen ezért kettőjük viszonya, hisz’ 

ahogy a régi közmondás tartja: „hasonló a hasonlónak örül”.5 

Ám mit jelenthet egy ilyen viszonyban a hűség, és mit a hűtlenség? Mi történik 

akkor, amikor a szerető felcseréli „urát és parancsolóját: ész és önmérséklet uralkodik már 

benne szerelem és elragadtatás helyett”? Mi történik, ha „szökevény lesz belőle, és az 

egykori szerető – kénytelen-kelletlen – csaló, fordult a kocka: futván fut kedvese elől”?6 

Miképpen értsük Platón gesztusát: a csaló elfordulást (megfordíttatást), amellyel 

Szókratésztől, a legbölcsebb férfiútól radikális és végső búcsút vesz? Búcsút, de nem 

szüntelenül omló könnyekkel, avagy a halhatatlanság mítoszának megnyugtató 

elbeszélésével. Hanem a legironikusabb poétikai eszközzel, amellyel író hősével elbánni 

képes: helyébe hasonmásokat csempész, gyenge utánzatokat. Akik immár nem képesek 

betölteni szerepét: nem képesek a dialógusokban a beszélgetések vezéregyéniségévé válni, 

                                                 
4 Szókratész A szofista című dialógusban ironizál az eleai Vendég(-filozófus) isteni mivoltán, mire Theodórosz 

helyeslőleg így felel: “én valamennyi filozófust isteninek nevezem”. Platón: A szofista (Kövendi Dénes 

fordítása). 261 b, c. 
5 Platón: Phaidrosz (Kövendi Dénes fordítása) 240 c. 
6 Phaidrosz 241 a, b. 
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bábáskodva napvilágra segíteni az előremutató gondolatokat, nem képesek partnerüket 

megcáfolni, válaszolva annak okos vagy ostoba közbevetéseire.7 Nem, ezek a hasonmások 

csak bólogatnak, jobb esetben értetlenségüknek adnak hangot. Hamis másolatok lennének 

talán? Vagy Platón ezáltal kívánja deklarálni a szókratészi szerep, a dialektikus filozófus 

szerepének általánosságát, behelyettesíthetőségét? Gondoljunk csak a Theaitétoszra, 

amelyben Szókratész szerepébe, azaz a dialógus irányítójának szerepébe Platón az eleai 

Vendéget helyettesíti be mint autoritással felruházott személyt… Talán mindez a Szókratész 

által képviselt filozófia megfordíthatóságát, a beszéd írásba való átfordítását, a filozófusok 

és szofisták (melyek csak egymás szimulakrumai) végtelen regresszióját jelenti? 

A hűtlenség kérdése nem pusztán a szókratészi figura és e figura szerzőjének 

ármánytól átitatott viszonya kapcsán merül fel. Amely persze úgy is interpretálható, mint 

beszéd és írás megmérkőzése. A beszéd: jelenlét és a jelenlétben genealógiai kezdetként 

közvetlenül előálló tudás; az írás ezzel szemben “tudás nélküli ismétlésként”8 helyeztetik 

vád alá, mint azt a Phaidrosz című dialógusból ismerjük.9 A hűtlenség kérdése a filozófus és 

az író viszonyának kérdésén túl felvethető egy egészen más természetű problémaként is, 

amely éppen e botrányos hűtlenségi eset helyén és idejében bontakozik ki, egy jól 

megtervezett drámai geográfiában. A probléma pontosan azokon a szöveghelyeken bomlik 

ki, ahol az ideából való részesedés (azaz az emlékezés mint hűség) a fő kérdés: a 

hasonmásként megalapozott birtoklás, s a látszatban a megalapozatlan igénylésre építő 

hamisság és csalás (azaz a felejtés mint hűtlenség). Azok a szövegek, amelyekben a szerző 

álszent búcsút int szeretett főhősének, alattomos és csapdákkal teli alagútrendszernek 

tűnnek: a témák, a szereplők és a szavak egy titkos és bonyolult összefonódásban elrejtik 

alapvető jelentéseiket. Platón kései dialógusai tehát, mint ezt mindjárt látni is fogjuk, igen 

                                                 
7 Szlezák a platóni dialógus morfológiai elemzése kapcsán pontokba szedve rögzíti a beszélgetés vezetőjének 

funkcióit. Lásd: Thomas A. Szlezák: Hogyan olvassuk Platónt? (Lautner Péter fordítása). Atlantisz, Bp., 2000. 

30-32. 
8 Jacques Derrida: Platón patikája. In: Uő: A disszemináció (Boros János, Csordás Gábor, Orbán Jolán 

fordítása). Jelenkor, Pécs, 1998. 74. 
9 “PHAIDROSZ: A hozzáértő ember eleven és lelkes szaváról beszélsz, aminek az írott szó – joggal 

mondhatni – csak árnyképe? (…) SZÓKRATÉSZ: Nem fogja tehát nagy komolyan nádtollal elvetve fekete 

vízbe írni oly szavakkal (ti. az igazságoshoz, a széphez, a jóhoz értő ember), amelyek képtelenek értelmesen 

segíteni magukon, s képtelenek kellően kifejezni az igazságot.” Platón: Phaidrosz (Kövendi Dénes fordítása). 

276 c. Lásd erről Derrida fentebb idézett tanulmányát, a Platón patikáját. Továbbá: Szlezák Platón-

olvasókönyvét, melyben amellett érvel, hogy Platón időnként éppen azért él a kihagyás, az elhallgatás 

motívumával, mert az írott forma természetéből adódóan, nem tudna állításai segítségére sietni – állításai 

védtelenek maradnának a támadásokkal szemben. T. A. Szlezák: I. m., elsősorban: 54-97.  



32 
 

rafináltak. Mert éppen azáltal mutatnak rá egy–egy teória és módszer helyénvalóságára vagy 

helytelenségére, hogy az érveket és az ellenérveket a mélybe (a föld alá) bújtatják. 

Platón késői alkotói korszakában Szókratész erős, meghatározó alakja mindinkább 

háttérbe szorul. A Theaitétoszban ugyan még ő vezeti a beszélgetést és megrendíthetetlen 

érveivel győzedelmeskedik fiatal reinkarnációjaként előálló vitapartnere fölött, azonban 

abban a két dialógusban, amelyek formailag egyértelműen a Theaitétoszhoz rendelhetők, 

vagyis A szofistában és Az államférfiban Szókratész hallgatásba burkolózik (hallgatásba 

bújtatik). Először annak a fiatal férfinak adja át a szót, az említett Theaitétosznak, aki pisze 

orrával és kiülő szemével a szókratészi rútságot ismétli.10 Majd a fiatal Szókratésznak, aki 

nevében hordozza a hasonlatosságot. Ám mindezek külsődlegesnek bizonyulnak ahhoz a 

belső, mondhatni, spirituális megegyezés mellett, amely a dialektikus filozófust a helyét 

betöltő eleai Vendég-filozófussal összeköti – A szofista című dialógusban –, és akivel 

szembeni alul-maradását éppen elhallgat(tat)ása fogja reprezentálni. Szókratész és a Vendég 

(látszólag) mindketten rendelkeznek azokkal az ismérvekkel, amelyek a valódi filozófus 

sajátjai, s amelyek a szofistától megkülönböztetik őket: nem pusztán cáfolóművészek, 

hanem részük van bizonyos többletből. Birtokolnak egyfajta előzetes, isteni eredetű tudást, 

egyfajta erény-tudást, az aretét (szemben a tekhné-tudással), amely azonban egyáltalán nem 

tanítható, inkább csak helyes mintául szolgálhat. Persze akkor hogyan lesz közvetíthető? És 

egyáltalán: hogyan különböztethető meg a szofista a valódi, dialektikus filozófustól? A 

szofista című dialógus egyfelől a helyes felosztás (a nem fajokra történő felosztásának) és a 

különbségtevés képességének (a diaireszisz révén történő) meghatározásával kínálja erre a 

választ, másfelől annak a filozófus-mintának a bemutatásával, amelyhez az eleai Vendég-

filozófus portréja a szókratészinél, úgy tűnik, alkalmasabbnak bizonyul. Mert a két filozófus 

között, minden hasonlatosság ellenére, alapvető különbségek vannak. A Vendég „Eleából 

való, Parmenidész és Zénon körébe tartozik, és igazán megérdemli a filozófus nevet”11 – „a 

megarai eleatáknál szilárdabb logikai alapon foglalkozik »formális logikával«”.12 S 

akárcsak Szókratész, ő is a dialogikus beszédmód híve, ám mint kiderül, nem idegenkedik a 

hosszas előadástól sem, tudását hajlandó makrosz logosz formájában is előadni: „Ha az 

ember kellemes és nyugodt beszélgetőtársra akad, Szókratész, akkor könnyebb így, 

egymással beszélgetve, máskülönben jobb egyedül”.13 A Vendég láthatóan tartózkodik a 

szókratészi eszközöktől. Legalábbis A szofista kapcsán (amelyben a logosz – a tudás mint 
                                                 
10 Platón: Theaitétosz (Kárpáty Csilla fordítása) 143 e. 
11 A szofista 216 a. 
12 A. E. Taylor: Platón (Bárány István, Betegh Gábor fordítása). Osiris, Bp., 1997. 524. 
13 A szofista 217 d. 
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logosz és a tudás közvetítője mint a logosz birtokosa – páratlan, lecsupaszított, s szigorú 

logikai felosztások mentén végigvezetett formájában kerül megvilágításba) ezt bátran 

állíthatjuk. A Vendég nem él a mítosz-mesélés lehetőségével; nem tartja vissza tudását a 

lényegi kérdéseket illetően, attól félvén, hogy nem lesz képes azt kellő megvilágításba 

helyezni, s nem tudja majd – a dialektikus teoretikustól elvárható módon – számadással 

megvédeni14; végül pedig semmiféle démoni hang (daimonion) megokolhatatlan 

parancsszavának nem engedelmeskedik. 

Egyszóval Szókratész ezekben a dialógusokban (és persze túlnyomórészt Platón 

későbbi szövegeiben is: a Timaioszban és a Kritiaszban, valamint a Törvényekben és az 

Epinomiszban) igen furcsa pozícióba kerül. Nem pusztán a mérkőzés alulmaradottjának 

bizonyul – nem, ez korántsem lenne oly brutális hűtlenné vált szerzője-szeretője részéről. A 

gyenge hasonmásokra történő csere gesztusa egyértelmű értékítéletet hordoz: iróniától 

felvértezett ítéletet. Szókratész nem pusztán a feje tetejére állíttatik, hogy alulról, 

földközelből szemlélje, avagy hallgassa a fölé kerekedő Vendég-filozófus elméletét – a 

fejtetőre-állítás metaforája még nem teljesítené ki a helyzet komikumát. Nagyon is úgy fest, 

hogy Szókratész cigánykereket vet a szemünk előtt. Csakhogy ezzel mégsem Platón 

gúnyolja ki a mesterét, sokkal inkább fordítva áll a dolog: a vidáman cigánykerekező 

Szókratész nevetteti ki mindazt, amit a filozófiában platonizmusként rögzítettünk. 

 

II. 

 

A szofista című dialógus nyitójelenetében Szókratész és Theodórosz a filozófus 

meghatározásán gondolkodva azt a kérdést vetik fel, hogy vajon a szofista, az államférfi és a 

filozófus ugyanannak a valaminek három megnevezése-e, vagy pedig a három név három 

különböző nemet takar. A válaszadásra az eleai Vendég vállalkozik, aki partneréül, 

Szókratész ajánlatára, Theaitétoszt fogadja el, s a szofista felkutatásával kezdik a 

beszélgetést („most azonban velem együtt közösen kell vizsgálódnod, a szofistán kezdve a 

dolgot – legalábbis nézetem szerint –, kutatva és világosan meghatározva, hogy mi is ő 

voltaképpen”15). Ehhez a diaireszisz módszerét, azaz egy nem ellentétes fajokra történő 

logikai felosztását választják. Úgy tűnik, nem csupán a horgász meghatározásához, azaz a 

horgász „kézre kerítéséhez” vezető felosztás módszere tűnik mintaadónak, de magának a 

horgásznak a metaforája is egyfajta mintául szolgál. Hiszen a horgász úgyszintén kézre 

                                                 
14 T. A. Szlezák: Hogyan olvassunk Platónt? Id. kiad. 67-79. 
15 A szofista 218 c. 
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kerítéssel, titokban vadászik (alulról felfelé!) az élőlényekre, akárcsak a szofista. Ez a 

metafora azonban már eléggé ironikus ahhoz, hogy magában a felosztásban is iróniát 

sejtsünk. Mert látnunk kell végig a felosztás során, hogy az nem az ellentétesség dialektikája 

mentén szerveződik, hanem sokkal inkább az egyenlő rangú küzdőfelek rivalizálása mentén; 

és hogy a felosztás következő alfaja mindig az előzetes kérdésfeltevés szempontjából 

nyerheti el csak az érvényességét. Jelen esetben tehát annak megfelelően, hogy rámutat-e a 

szofista egy-egy újabb jellemzőjére. A felosztás ironikus volta a módszer önkényességében 

rejlik: abban, hogy semmiféle általános érvénnyel nem szolgálhat. Másfelől pedig ez a 

felosztás éppen az ellentétesség mentén szerveződő dialektika lehetetlenségét fejezi ki, 

mivel a helyes középfogalom hiányával (amelyre Arisztotelész hívta fel a figyelmet16) 

éppen az ellentételezés jogosulatlansága válik nyilvánvalóvá. A diaireszisz módszere nem 

valamiféle hierarchikus rend felállítására szolgál, hanem a különböző riválisok egymástól 

való elválasztására – differenciálásra tehát. A horgász metaforája így aztán, szükségszerűen, 

tovább differenciálódik.  

A szofista a horgásszal szemben szárazföldön vadászik, mégpedig szelíd 

élőlényekre. S a beszélgetés végére, úgy tűnik, tisztázódik az is, hogy miféle vadászatot 

folytat ő és mi célból. Úgy tűnik, végre sikerül kézre keríteni ezt a furcsa, rejtekező lényt, 

aki a  

 

„Nem Létező sötétségébe menekül, fortélyosan alkalmazkodva hozzá, s a 

hely sötétsége miatt nehéz észre venni”.17  

 

Az eleai Vendég azonban, aki számára mintha ez a sötétség mégiscsak áttetsző lenne, átható 

tekintetével kifürkészi: a szofista – a tudáson alapuló, szakértő utánzóval szemben – egészen 

egyszerűen látszatutánzó. Ám abban a pillanatban, amint a Vendég erre a belátásra jut, 

rögtön egy (újabb) repedés bukkan elő, s kijelentése relevanciájának pillanatnyiságára mutat 

rá.  

 

                                                 
16 Vö. Gilles Deleuze: Platon und das Trugbild (Bernhard Dieckmann fordítása). In: Uő: Logik des Sinns. 

Suhrkamp, Frankfurt/M., 1993. 311. A német fordítás a francia simulacre kifejezést a Trugbilddel adja vissza; 

magyarul ezt talán a szimulakrummal lehetne a legpontosabban megfeleltetni, bár A szofista Kövendi Dénes-

féle fordításában a látszat (phantaszma) kifejezés szerepel.  
17 A szofista 254 a. 
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„VENDÉG: Tehát a látszattudás szerint utánzót vizsgáljuk meg, mint 

valami vasdarabot, hogy vajon ép-e, vagy valami repedést rejt-e még 

magában.  

THEAITÉTOSZ: Vizsgáljuk meg.  

VENDÉG: Rejt bizony, mégpedig alapos repedést. Mert az egyik fajtája: 

együgyű ember, aki azt hiszi, hogy tudja azt, amiről csak sejtelme van; a 

másiknak a magatartása ellenben a vitákban való forgolódása folytán 

gyanúval és félelemmel teljes, hogy nem tudja azokat a dolgokat, 

amelyeket illetőleg mások előtt mint biztos tudású ember alakoskodik.”18  

 

És a felosztás folytatódik: a Vendég meghatározása tovább osztódik kicsiny darabokra. Még 

az utóbbinak, a színlelő utánzónak is, mint kiderül, két fajtája van:  

 

„VENDÉG: S viszont ez utóbbinak a fajtáját egységesnek vagy ismét 

kettősnek mondjuk?  

THEAITÉTOSZ: Gondold meg te!  

VENDÉG: Töprengek, és nekem kettősnek mutatkozik…”19  

 

Minden egyes kijelentés repedést (diploé)20 rejtene tehát magában? Kettősséget? 

Vagy talán: kétértelműséget (diplusz)? Minden egyes azonosított nemnek és fajnak 

szükségszerűen tovább kell osztódnia még kisebb és még kisebb alcsoportokra? Az 

identifikálás folyamatán a kettősségben (a rivális hasonmások vetélkedésében) 

meghatározott differenciálódás uralkodik? Végtelen reprezentáció? Bevégezhetetlenség? 

Uralhatatlanság? 

A repedések újabb és újabb szakadékában az identifikálás paradoxona tárul fel: a 

filozófus kényszeresnek mondható absztrakciós hajlama, mellyel az Azonost kívánja mind-

untalan megragadni, életre hívni – ám e helyett hasonmások végtelen sorozatát találja. 

Csakhogy a kettősségek konvergenciájának belátását éppenséggel a szofistának kellene 

tulajdonítani, az ő sötét repedéséből felnövekvő (nem-)igazságának… Hiszen e belátás 

legmélyebb értelme szerint abban áll, hogy minden Azonosság csak látszólagosan egységes. 

Hogy az Azonosság pusztán az igazság (az ideának való megfelelés) szimulakrumának 

bizonyulhat, amelyben csak pillanatnyilag dőlhet el a hasonmások (eikón) – az igazabbnak 

                                                 
18 A szofista 267 e, 268 a. 
19 A szofista 268 a, b. 
20 Diploé: repedés, hasadás; diplusz: kettősség, kétértelműség. 
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avagy hamisabbnak látszó hasonmások – egymás fölött aratott győzelme, mert a trónfosztás 

rögtön újraindul.  

(Időzhetnénk egy kicsit a repedés metaforája körül. Újra csak egy metafora körül – 

nem pusztán kézre kerítve, de körbeállva: bekerítve, markunkban tartva még. Vajon a 

metafora-képzés kényszerében nem ahhoz hasonló minta-alkotás reprezentálódik-e, amely a 

diaireszisz mentén végrehajtott felosztást is tovább és tovább lendíti, hogy hullámveréseivel 

mind közelebb segítsen a keresett ideához, az Azonosság elsődleges absztrakciójához? A 

dialektikus felosztásban működő gyötrő kettősség vajon nem ahhoz hasonló végső 

megnevezhetetlenséget, avagy illuzionalitást fejez-e ki, amely a metafora-képzés során is 

mint pontatlanság, mint nem-tulajdonképpeniség, mint „talányos eltérés”21 jelenti be magát, 

s rendre kielégületlenül hagy?  

Repedések. A repedések egy látszólag homogén felületen (repedés egy falon 

például) egyszer csak előtűnnek, két olyan oldalt teremtve, amelyek nem szegülnek 

egymással szembe, nem érezzük ezeket egymás ellentéteinek, mint ahogy azt sem, hogy 

egymás alá rendelhetőek lennének. Semmiféle hierarchizálást nem kínálnak és mégis: 

differenciálásra, egyfajta választásra kényszerítenek. Mintha csak a repedés mentén 

teremtődő kettőség (mint olyan) nem lehetne önmagában szemlélhető, mintha az önmagaság 

avagy önazonosság kizárná annak elgondolását. Ráadásul a repedések (repedések a falon) 

egyszer csak ott állnak előttünk szanaszét futva, egész hálót bontva szét – a kiindulópont 

keresésének, a középpontra való rámutatás lehetetlenségének a kínja pedig élvezetet kínáló 

aktivitásra serkent. Történetünkön, e hűtlenséggel mérgezett viszony egyre nehezebben 

értelmezhető történetén is valahogyan így tűnnek elő most a repedések.) 

A látszólagosnak bizonyuló meghatározások – A szofista tanúsága szerint – 

repedéseket rejtenek. Magán a platóni életműn is végighúzódik egy szembetűnő és mély 

repedés, amely éppen a Theaitétosz és A szofista között nyílik meg.22 Mi választja szét 

ezeket a dialógusokat? Miféle erővonal mentén kell ezeknek „kettősségbe” rendeződniük? 
                                                 
21 „E művelet [ti. a metaforikus aktiválás] energiája mindazonáltal feltételezi, hogy a hasonlóság nem lehet 

azonosság. A mimészisz csak azzal a feltétellel szerez élvezetet, ha cselekvésben látattja azt, ami mindamellett 

nem adódik cselekvésben, csupán nagyon hasonló mása, mimémája által.” Jacques Derrida: A fehér mitológia 

(Boros János, Csordás Gábor, Orbán Jolán fordítása). In: Thomka Beáta (szerk.): Az irodalom elméletei V. 

Jelenkor, Pécs, 1997. 51. 
22 A Parmenidészről is szót kellene ejteni, amely Taylor álláspontja szerint valószínűleg a Theaitétosszal 

párhuzamosan íródott. Azonban a probléma egyszerűbb áttekinthetősége kedvéért elemzésemet elsősorban a 

Theaitétosz és A szofista köré szervezem, hiszen ezeknek nem csupán formai összetartozásuk nyilvánvaló, de 

időbeli egymásutániságuk is bizonyosabbnak tűnik. Bár kétségtelen, hogy a még nagyon fiatalként bemutatott 

Szókratész Parmenidésszel szembeni „gyengesége” úgyszintén tanulságokkal szolgálhatna.  
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A Szókratész által képviselt filozófia vajon miért nem bizonyul a jövőben alkalmasnak a 

Theaitétoszban felvetett problémák továbbgördítéséhez? Szókratész miért nem adhat választ 

ezentúl a folyamatban-levés és az állandóság, e két ellentétes fogalom egymásban való 

feloldásának kérdésére, választ adva egyúttal az identifikálás paradoxonára is? Talán a 

szókratizmuson magán is repedések futnak szanaszét?  

 

 

III. 

 

Platón időnként olyan drámai eszközökkel él, amelyek nélkülözhetetlenek a szókratészi 

filozófus-koncepció megjelenítéséhez; amelyek – ugyanakkor – éppenhogy megosztottá 

teszik az értelmezést. Hiszen ezekben a dramaturgiai mozzanatokban az érvelő logosszal 

való formai szembeállítás fejeződik ki – elsődlegesen szemantikai oppozícióként. Ezért is 

lesznek ezek a szókratizmusról alkotható egységes kép kialakításának neuralgikus pontjai. 

Szókratész érvelésművészete logikailag ilyenkor nem pusztán fogyatékosnak, hanem 

valósággal önmagát enerváló, felszámoló műveletnek bizonyul. Mintha az érvek, eljutván a 

gondolatmenet bizonyos mélységéig, érvényüket vesztenék, hogy racionalizálhatatlan (vagy 

csak bizonyos absztrakciós „lecsupaszítás” árán racionalizálható) technikákat, s bizonyos 

eszkatológikus megnyilatkozásokat engedjenek maguk elé. Így aztán Szókratész 

gondolkodói integritásának megkonstruálása (csakhogy tárgyunknál maradhassunk) 

valamiféle kettősség tételezését kívánja meg, amelyben egymás mellé kerül a biztos tudású 

érvelő és a homályos sejtésekre építő látszatutánzó.  

A mítoszokat Platón hosszas monológok formájában mesélteti el hősével – ilyenkor 

sérül a dialogikus kommunikáció. És a mitikus elbeszélésben, bárhogyan próbáljuk is 

lehántani róla a képek és történések által ráaggasztott sallangokat, hogy végül csak a világos 

üzenetként (vagy Deleuze kifejezésével: mintaként) megragadható logoszt leljük fel, 

mégiscsak a beszéd természetével szembeszegülő, az írást mint ismétlést reprodukáló 

előadásmódra ismerhetünk. Márpedig amennyiben a mítoszokat nem tekintjük pusztán 

illusztratív díszítményeknek (hiszen ezzel egyértelműen devalválnánk a platóni 

írásművészetet), szükségszerűnek tűnik – az érvelő logosz által végrehajtott – dialogikus 

beszéddel való szembeállításuk, de legalábbis az attól való megkülönböztetés.23  
                                                 
23 Ezzel a szembeállíthatósággal persze sokan vitáznak. Gadamer például a Menón-beli anamnészisz-mítoszt 

úgy értékeli, mint ami egyáltalán nem mitikus módon fejti ki az elméletet: mitikus horizontja szerinte „csakis 

arra szolgál, hogy a kérdező öntudat önkifejlését megvilágítsa”. Hans-Georg Gadamer: A jó ideája (Simon 

Attila fordítása). In: Uő: A filozófia kezdete. Osiris-Gond, Bp., 2000. 59. Deleuze pedig a mítoszt olyan 
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A mítoszok: színes és gazdag elbeszélések, amelyek többnyire a távoli ősidőkben 

zajlanak, és szereplőik az istenek. A bennük érvényre jutó poétikai töltet a felmerülő 

filozófiai problémák intuitív átélését kínálja. Gondoljunk csak például a Phaidón-beli 

mítoszra, a Hádész birodalmáról szóló hosszas elbeszélésre: a föld alatt áradó, átfolyó 

folyamokról, melyek a lelkeket szállítják az őket megillető helyekre.24 Vagy idézzük fel a 

Phaidrosz híres Erosz-mítoszát, melyben a lélek mint égi „szárnyas fogat” hármas 

tagolódásának érzékletes képét festi meg Szókratész.25 Mindkét esetben bonyolult felépítésű 

elbeszéléseket találunk, és nem egy egyszerű, körkörös szerkezetet, amely egyazon 

középpont, egyazon logo-centrum körött szerveződő textúrát mutatna fel. Homályosság, s a 

fogalmi szigor hiánya jellemzi nyelvezetüket. Az ezekben a mítoszokban ismertetett 

történetek vallásos hagyományon alapulnak, s funkciójuk szerint a preegzisztenciáról szóló 

tanítás bizonyítékaivá kellene hogy váljanak. Mint Gadamer is megjegyzi, a bizonyítás 

ilyetén argumentációja „nem mentes a komikumtól”.26 Hiszen egy ilyen állogikai szigorral 

kifejtett érvelés elsődlegesen a mítosz és a dialogikus, filozófiai beszédmód diszkrepanciáját 

fejezi ki – a kettő komikus együttállását (tehát megint csak kettősséget, megint csak 

repedést!).  

Szókratész autentikusnak tartja a költészetnek azt a fajtáját, amely a múzsák szent 

őrületében fogan: megszállottságban, manikéban. A maniké ugyanis „isteni osztályrészként 

jön ránk”,27 szemben az emberi erőtől függő oionoisztikéval (vagy ahogy a korabeli fiatalok 

nagyképűen nevezik, az oiónisztikéval), amely iparkodik „az emberi sejtés (oiészisz) 

számára belátást (nusz) és ismeretet (hisztoria) szerezni”.28 A Szókratész szájából elhangzó 

mítoszok efféle költészetként, a mániákus elragadtatás adományaként olvastatják magukat. 

Csakhogy eme megszállottságban, az önmagaságból való el- avagy kiragadtatásban (egy 

másik helyre való áthelyeződésben) az isteni rész éppenséggel Másságként jelenti be magát, 

azaz igazolhatatlanságként, az Azonosságra való végső visszavezethetetlenségként. 

Amennyiben a dialektika (a diaireszisz művészetével csaknem megegyezően) azt jelenti, 

hogy helyesen tegyünk különbséget, s önmagunkat, a dialektikus teoretikus magatartásához 

                                                                                                                                                      
immanens mintaként értelmezi, amely alapot szolgáltat a részesülés megalapozhatóságához. S valóban, ha a 

mítoszt mintaként értjük, akkor az nem szükségszerűen jelenti a poétikai intenciókkal való szembeszegülést. 

G. Deleuze: Platon und das Trugbild. Id. kiad. 
24 Phaidón 109 a – 114 c. 
25 Phaidrosz 246 b – 257 b. 
26 H.-G. Gadamer: A jó ideája. Id. kiad. 59. 
27 Phaidrosz 244 c. 
28 Phaidrosz 244 d. 
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tartva, a végsőkig kikérdezzük („önmagunkkal vagy másokkal folytatott dialógusban”29), 

egy előzetes tudáshoz jutva el így, annyiban az argumentáció mítoszokban kifejtett végső 

érvei az önmegértés kereteiből való kihátrálást jelentik – megfutamodást talán.30 

Mindenesetre a Másságnak olyan (a mítosz–logosz kettősségből kerekedő) diadalát, 

amellyel Platón mintha vonakodott volna szembesülni. 

A szókratészi daimonionnal is hasonló a helyzet. Ez a belső hang teljesen váratlanul 

lepi meg a filozófust, sokszor a szó közepén állítja meg, hogy afféle erkölcsi 

imperatívuszként letiltsa azt a beszélgetést (praxist), amit éppen folytat, mivelhogy az 

helytelennek bizonyul. Platón e belső hang kiszámíthatatlanságához ambivalens módon 

viszonyult. A Kritónban egyfelől mintha a daimonion logizálására vállalkozna, hiszen 

azáltal, hogy a belső hang ítéletét (mely megtiltja Szókratész számára a városból, a 

halálbüntetés elől való szökést) fedésbe hozza a városban uralkodó törvényekkel, ennek a 

bizonyos belső törvénynek az igazságos, tehát racionalizálható volta mellett érvel. Azonban 

a törvénykezés sémájával való megegyezés még korántsem igazolja a daimonion 

identikusságát. Az azonosíthatóság paradoxona, amely a mitikus argumentáció kapcsán is 

felmerült, most, a daimonion értelmezésekor talán még kifejezettebbé válik. Mert a hang 

elsősorban „nem egy belső ítélkezési folyamatot reprezentál, hanem egy végső tudást 

előlegez”31: egyfajta isteni tudást. A védőbeszédében Szókratész ezt meg is nevezi: ez az 

isten jeladás. A daimonion immár nem tartja vissza, nem szegül szembe vele, mivel a 

halállal olyasmi esik meg vele, amely – éppen e bizonyságból (a tiltó hang elmaradásából) 

következően – csakis jó lehet.32 A tudás megalapozhatatlansága ismételten csak azt az 

önkikérdezési folyamatban felbukkanó törésvonalat (repedést, hasadást) domborítja ki, 

amelyben a Szókratész által képviselt dialektika végső instanciái mintegy elsüllyednek. Úgy 

tűnik tehát, hogy a valódi tudást alapvetően éppen az az uralhatatlanság és az a spirituális, 

belső viszonyra építő igazolhatatlanság jellemzi – a másságnak a repedésként (és az 

elkülönböződésként) megnyilatkozó felbukkanása –, amely a szofista elleni vádiratban is 

benne foglaltatik. 

 

 

                                                 
29 H.-G. Gadamer: I. m. 48. 
30 Gadamer idézett szövegében ezzel szemben éppen amellett érvel, hogy a szókratészi beszélgetések egy 

általános hermeneutikai belátásra épülnek, hiszen a tudás nem szerezhető meg tanulás által: „az areté 

önmegértést igényel”. H.-G. Gadamer: I. m. 47. 
31 Hévizi Ottó: A daimonion. Gond 12. (1996.) 63. 
32 Vö. Platón: Szókratész védőbeszéde (Devecseri Gábor fordítása). 40 a – c. 
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IV. 

 

A Theaitétoszban Szókratész a hasonmásával beszélget, akiről tudnunk kell, hogy a 

matematikus Theodórosz ígéretes tanítványa. A kérdésre, hogy vajon mi is a tudás, 

Theaitétosz, hosszas kertelés után ekképpen válaszol:  

 

„Nekem úgy tetszik tehát, hogy aki érzékelni tud valamit, az tudja is azt; 

mármost eszerint, úgy látszik, a tudás semmi egyéb, mint érzékelés”.33  

 

Gadamer interpretációjában fontosnak tartja megjegyezni, hogy ez esetben – mivel egy 

matematikus adja ezt a definíciót – az érzékelésről nem mint az érzékszervek funkciójáról 

van szó, „hanem a közvetlenségről, arról az érzékelésről, amely teljes egészében megfelel az 

evidenciának, arról, amelyet a matematika alkalmaz”.34 Csakhogy éppen mint ilyen az 

érzékelés fizikai meghatározottságot jelent: a mozgásnak és az örökös változásnak való 

alávetettséget, amelyből viszont az identikus, avagy az állandó nem határozható meg. Éppen 

ezért Szókratész amellett érvel, hogy az érzékszervek elsősorban a lélek szervei:  

 

„Mert furcsa is volna, fiam, ha sokféle érzékelésünk, mint falóban, úgy 

heverne bennünk, s nem futna össze valamennyi egyetlen ideában, 

nevezzük azt léleknek vagy akárminek”.35  

 

A sokféle érzékelés (mint tudás) a nyelvi – a logosz uralta – univerzumon keresztül válik 

kifejezhetővé: vélekedéssé (doxává) tehát.  

Azonban az igazi nehézségek csak most jelentkeznek. A helyes vélekedés ugyanis a 

megkülönböztetés (a diaireszisz) képességén alapul, mert csak a különbségtevés művelete 

által ragadható meg az az ismertetőjegy, amely a kérdéses dologról való helyes vélemény 

megalkotásához segít.36 S ez nem mást jelent, mint egyfelől a mozgás és az állandóság 

között feszülő paradoxon feloldhatóságának kérdését – az identifikálás, a dolog lényegi 

megragadásának időbeli (a pillanat paradoxonán keresztül megvalósuló37) folyamatában; s a 

                                                 
33 Platón: Theaitétosz (Kárpáty Csilla fordítása). 151 e. 
34 H.-G. Gadamer: A filozófia kezdete (Hegyessy Mária fordítása) In. Uő: A filozófia kezdete. Id. kiad. 243. 
35 Theaitétosz 184 d. 
36 Vö. Theaitétosz 208 e, 209 a. 
37 Vö: H-G. Gadamer: I. m. 252. Gadamer a Parmenidész című dialógusra utalva beszél a pillanat 

paradoxonáról. 
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különbségekben, illetve az elkülönböződésben felmutatott másságnak az identifikálás 

aktusára való vonatkoztatottságát. Másfelől pedig a hasonlóság megalapozhatóságának, az 

ideából való részesülésnek az elgondolását is. Ezek egyúttal olyan alapvető problémáknak a 

kidolgozását igénylik, amelyek a platóni filozófia víziójában mindvégig jelen voltak 

törekvésként, szándékként, ám annak szigorú logikai végig vitele eddig váratott magára. 

Pontosabban: akár a mítosz-mesélés, akár a daimonionra való hivatkozás, vagy akár a tudás 

visszatartásának más egyéb formájában, de a szókratizmus lényegéhez mindig is 

hozzátartozott a fogalmi elégtelenség beismerése, demonstrálása. Ebben persze a Phaidrosz-

beli írás-kritikának való következetes megfelelés is szerepet játszik: csak addig a pontig 

vezetni el (az írott, dramatizált) beszélgetést, csak olyan formában adni át (tanítani) a tudást, 

amíg az képes önmaga segítségére sietni, amíg képes dialógusban maradni önmagával. „A 

platóni 'segítségnyújtás' tehát a beszélgetés irányítójának – a dialektika képviselőjének – az 

eljárása kritikával illetett logoszának védelmére: ennek során ideiglenesen eltér a témától”.38 

A fogalmiság logikai szigorához Platónnál a dráma cselekménye, a szereplők egymás 

közötti dialogikus viszonya, illetve az előadásmód retorizáltsága oly módon szolgál 

többlettel (valamifajta „intencionalitásként”39), hogy közben annak elégtelenségére mutat rá.  

A Phaidónban ugyancsak az identifikálás és a részesedés a központi kérdés („az 

emlékezés és a vélemény az identikushoz és a tartóshoz közelít”40): ám az anamnészisz-

elmélet az érvelés csúcspontján egy mítosz előadásába torkollik. A Phaidrosz úgyszintén az 

ideából való részesülés és a helyesen megalapozott megszállottság kérdéskörét járja körbe – 

a bizonyítást a lelkek körforgásának mítoszára hárítva át.41 A Theaitétosz zárszavának 

ígérete szerint a különbségtevés – azaz a helyes felosztás, a helyes leszármazási ág 

kiválasztásának – tisztán logikai módszerével a tudás mint logosz immár valóban „kézre 

keríthető” lesz. A dialógus résztvevőinek (Theodórosznak, Szókratésznak, Theaitétosznak 

és a fiatal Szókratésznak) a következő napon, amikor újra összegyűlnek, kell majd a 

vadászatot bevégezniük. 

                                                 
38 Lásd ehhez: T. A. Szlezák: Hogyan olvassunk Platónt? Id. kiad. 72-85. 
39 H.-G. Gadamer: A filozófia kezdete. Id. kiad. 228. 
40 Lásd erről Gadamer elemzését; bár ő a dialógusbeli mítoszt alárendeli az őt uraló logosznak, pusztán annak 

önkifejlését látja benne. H.-G. Gadamer: A filozófia kezdete. Id. kiad. 219-242.; „(S)emmi sem keletkezhet 

másképpen, mint abban a sajátos lényegben való részesedés által, amiben részesedik”. Phaidón 101 c. 
41 Deleuze az idea-elmélet mozgatórugójának a kiválasztás módszerének, a részesedésnek a feltárását tartja, 

vagyis „az Idea hitelesítése” a helyes leszármazási ág kiválasztását, a helyes felosztást jelenti. A felosztást 

taglaló három alapvető mű szerinte: a Phaidrosz, A szofista és Az államférfi. G. Deleuze: Platon und das 

Trugbild. Id. kiad. 



42 
 

Csakhogy a fikcióbeli két nap és a két dialógus, tehát a Theaitétosz és A szofista 

között valójában, a történelmi időt tekintve, sok év telt el, melyek alatt Platón Szüraküszai 

politikai életében tevékenykedett, s ez idő alatt (Kr. e. kb. 367-től 360-ig) valószínűleg 

teljességgel fel is hagyott az írással. Számos Platón-kutató ebben az életrajzi vonatkozásban 

látja annak a formai változásnak a magyarázatát, amely Szókratész háttérbe vonulásában 

kifejeződik.42 Ám Platón – a nagy ironikus – géniuszához hűtlen lenne egy ilyen 

külsődlegességen alapuló interpretáció. Nézzük hát inkább a dialógust! 

A következő napon egy Vendéggel bővül a társaság. A Vendég mintegy befurakodik 

(beszivárog) közéjük, hogy aztán teljesen magához ragadja a szót. Platónnak a róla alkotott 

személyiségképe csak annyira fukarkodik a megkülönböztető ismertetőjegyek lajstromában, 

amennyire őt egyébként is csak ezzel a nagyon általános megnevezéssel illeti. A Vendég a 

két dialógus (A szofista és Az államférfi) során mindvégig megmarad – élettelen – 

elvontságában, mint afféle anonim rejtőzködő. Nem tudunk meg róla semmi személyeset, 

csak annyit, hogy ő Vendég. 

Vendég az, akit házunkban szívesen, vagy megesik az is, hogy csak kénytelen-

kelletlen fogadunk. Vendég az, aki nem tartózkodik a saját házában, aki nincs otthon, nincs 

a maga helyén: másik helyet foglal el, másnak a helyére tör, másnak a helyébe furakszik. 

Megtűrt vagy szívesen látott, de azon a helyen, ahová éppen belép, idegen. Az eleai Vendég, 

úgy tűnik, Szókratész helyét kívánja bitorolni: a beszéd Atyjának házát. Mivelhogy magához 

ragadja a szót, ő lesz a dialógus megcáfolhatatlan irányítója. Szókratész ily módon csak 

nagyon áttételesen van jelen, azazhogy már nincs is jelen a beszélgetésben: beengedi házába 

(saját helyére) a Vendéget, de még csak a vendéglátást sem vállalja el, hanem átengedi azt 

valakinek, aki történetesen az ő hasonmása, az ő gyenge utánzata. Gyenge: mert nem tud a 

beszélgetés meghatározó alakja lenni – hamisnak bizonyuló másolat, nem spirituális 

hasonlóságon alapuló. Szókratész távolléte (hiánya) a dialógusban a jelenlét kifordítása 

tehát: a nem-jelenlét állítása. Ám ez nem tagadás, inkább áthúzás: egy érvénytelenítő 

keresztvonal a jelenlét közvetlensége fölött.  

Ki ne venné észre e félreérthetetlen dramaturgiai konstrukció mérhetetlen iróniáját? 

És hogyan is tagadhatnánk azt az irónia mögött húzódó szándékoltságot, amellyel Platón 

tudtunkra kíván adni valamit (talán valóban a szókratizmussal szemben gyakorolt kritikát? 

Ez a kritika azonban feltehetően nem annak érvénytelenítését jelenti, sokkal inkább egy 

olyan feltételességbe való átrendezést, amely megfordíthatóvá, s egyúttal egymás mellé 

állíthatóvá teszi azt; amely a platonizmus (–szókratizmus) mozgatórugójaként az 

                                                 
42 Lásd erről: A. E. Taylor: Platón. Id. kiad. 518-522. 
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ellentétesség dialektikájával szemben „az amphiszbétészisz, a vetélkedés, a riválisok és 

trónkövetelők”43 dialektikáját határozza meg. 

 

 

V. 

 

A Vendég és Theaitétosz a beszélgetés folyamán logikai felosztások újabb és újabb 

perspektíváit állítja fel. És a folytatólagos specifikációkból maga a módszer válik 

mintaadóvá, a felosztás módszere, amely „a dialektika minden hatalmát magába foglalja, 

majd azt valami másnak a hatalmával ötvözi és ekképpen az egész rendszer ábrázolatát 

adja”.44 A felosztás rendre egy felállított kettőség mentén halad (egy repedés mentén), ahol 

minden egyes újabb lépésnél újabb és újabb választás (vagy-vagy helyzet) elé 

kényszerülünk, s a szerint döntünk, hogy a hipotézisek közül melyik bizonyul igazabbnak: 

azaz melyik részesedik valóban az ideából.  

A részesedés elmélete a platóni hármas tagolódás elemeinek (idea, képmás, 

hasonmás) az egymáshoz való belső viszonyát bontja ki. Az idea elsődleges birtokosa a 

képmás (eidólon), amely mintául szolgál a megismerés számára. A megismerés az utánzás 

művészete (mimészisz): a képmáshoz való hasonlóság felmutatásán alapul. Ha a megismerő 

elvéti az Ideát, ha nem a megfelelő arányban másolja az Idea belső lényegét képező 

viszonyokat, akkor az utánzás hamisnak bizonyul, jogosulatlannak. Az ekképpen teremtődő 

hasonmások látszatok csupán: hamis másolatok. Az Idea és a képmás kettőse tovább 

osztódik ily módon a hasonmások (eikón), avagy másolatok kettősére. A másolatok 

önmagukban persze semmisek (másodlagosak), csak a jó minta igazolhatja őket. S mivel 

önmagukban értéktelenek, így szükségszerűen valamiféle negatívumot kell hordozniuk, 

valamiféle egyenlőtlenséget, a lényegiség alatt való tételeződést. Ahogyan Derrida 

fogalmaz: „a mintához hozzáadódva, az utánzó pótlékká válik, többé nem-semmi és nem-

érték”.45 A mimészisz kettős struktúrája így őrzi magában (önmaga belsejében) a repedés 

degradáló könnyűségét: akár jó, akár rossz a másolat, csak mint látszat, csak mint pótlék 

léphet a minta helyébe. Annál is inkább, mivel a hasonlóság (homoioszisz), amely az 

igazságot szolgálja, nem válhat argumentálhatóvá – éppen mert az Ideához fűződő belső, 

spirituális viszonyon alapul. A logika világos érvelési eszközei pedig inautentikusnak 

bizonyulnak ilyenkor. Hogyan lehetne hát elbírálni a jogosult és a jogosulatlan utánzást? Mi 

                                                 
43 G. Deleuze: I. m. 312. 
44 G. Deleuze: I. m. 311. 
45 J. Derrida: A kettős ülés. In: Uő: A disszemináció. Id. kiad. 183. 8n. 
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mentesíthetné (hitelesítené) a hasonmásokat attól, hogy azok ne a látszat-világba 

süppedjenek? A Vendég, mint emlékezhetünk (emlékeztetve vagyunk!) rá, éppen arról 

beszél, hogy az igazi mesterek (és itt a festőművészekre céloz) akkor viszik bele a szépnek 

és megfelelőnek látszó arányokat alakjaikba, amikor búcsút mondanak a valóságnak.46 

Vagyis maga az arány az, ami eredendően a látszólagosság tulajdonságával rendelkezik. Ez 

pedig tökéletes káoszt visz az így vázolt struktúrába.  

Ám az identifikálás paradoxona még korábban jelentkezik, mégpedig a képmásnak 

mint egységnek, mint állandónak a meghatározásakor. A képmás az intelligíbilis szférában 

foglal helyet, és éppen ennek okán olyan létezőnek bizonyul, amely egyúttal nem-létezőnek 

is tűnik:  

 

„VENDÉG: Mert védekezésünk során meg kell vizsgálnunk apánk, 

Parmenidész tételét, és ki kell erőszakolnunk, hogy a nem létező bizonyos 

tekintetben létezik, és viszont: a létező bizonyos tekintetben nem 

létezik”.47  

 

Ez az ellentmondás tulajdonképpen élet és szellem között feszül, avagy a közvetlen, érzéki 

tapasztalat és a nyelvi univerzum között. A létnek mint dünamisznak az elgondolásában – 

nevezetesen, hogy csak azt nevezhetjük valósággal létezőnek, „aminek bármilyen képessége 

megvan akár arra, hogy hatást gyakoroljon bármi másra, akár, hogy a legkisebb hatást is 

elszenvedje a legcsekélyebb dologtól is (…) a lét nem egyéb, mint képesség”48 – 

látszólagosan feloldódik a paradoxon. Hiszen az ideákról is könnyen belátható (olyanokról 

mint a lélek vagy a jó), hogy azok hatásokat eredményeznek, és így már nem kerülnek 

ellentmondásba az érzéki létezőkkel. Ugyanakkor ez a felismerés azt is jelenti, hogy a 

létezők nem rendelkezhetnek tiszta önazonossággal, mivel a szüntelen létesülésből és 

elszenvedésből, tehát a dünamiszból kifolyólag alakulásnak, változásnak vannak kitéve. Az 

önazonosság csak pillanatnyilag nyerhető el, s a meghatározásban rögtön repedés, 

megkettőződés mutatkozik. Szükségszerű tehát az azonossággal szemben a különbözőség 

tételezése. (S mindjárt látni fogjuk: elkerülhetetlen, hogy a repedésen keresztül ne 

                                                 
46 A szofista 236 a. 
47 A szofista 241 d. – Parmenidész ironikus megnevezése: az „apánk” (valamint a „Hogy ne tarts 

apagyilkosnak” felkiáltás egyúttal utalás is lehetne a Parmenidész című dialógusra, amelyben Szókratész 

valóban az Apával (-Atyával) szembeni Fiúi pozícióba kényszerül. És ily módon persze ez elvétett célzásként 

is felfogható a beszélőnek a Szókratésszal való megfeleltetésére. 
48 A szofista 247 e. 



45 
 

szivárogjon be ebbe a rendszerbe a Másság feltevése...) A Különböző nem a tagadást jelenti, 

nem a Létezővel való szembeállítást, vagyis nem a Nem Létezőt, ellenkezőleg: a létezők 

természetére vonatkozik, mivelhogy ő maga is részesül a Létből, a dünamiszból. 

Olyannyira, hogy a dünamisznak, amely a mozgást és a változást előidézi, alapvető 

jellemzőjévé válik. A létezők természete éppen az osztódásban (a végtelen 

megkettőződésben) áll:  

 

„a Különbözőnek a természete, akárcsak a tudomány, szétdarabolódik”.49  

 

Ez a szétdarabolódás pedig a differenciát, a különbséget juttatja hatalomra; a repedésbe 

fojtva az azonosság kényszeres absztrakcióját. 

A repedés (diploé): közbevetett eltérés. Kitapinthatatlan, alig szétnyíló rés, a másság, 

a nőnemű démon hasadéka. Olyan üreg, amely látszatszerű, amely kiszorítja magából az 

ellentételezés dialektikájának mindenhatóságát. De nem is üreg ez, perem inkább, csupán 

fikciója az üregnek, mivel képtelen másolni a szakadék ontológiai mélységét (a 

meghaladhatatlan és áthághatatlan különbséget). A repedés elsősorban nem elválaszt, hanem 

közöttet, közöttest teremt: kettősséget (diplusz). A különféle hasonmások egyszerre releváns 

tételeződését. A repedésben a Más hiányként manifesztálódik, a képmás hiányaként, ám ez a 

hiány mégsem negativitást jelöl, ellenkezőleg: felmutat egy lehetséges másik mintát. A 

látszatszerűség ilyen értelemben nem is negativitás már, hanem a másság hatalma. Nem 

mint jó vagy rossz minta, hanem mint viszonyítás és értékítélet nélküli minta, mint a másság 

eredendőségének hatalma. Pozitivitás, amely az alap (az Idea) absztrakt birtoklása nélkül 

igenli a lehetséges érzéki tapasztalatok (számtalan) formáját, a látszatok és látomások 

affektív töltését. A részesedés immár csak egy játék, a jogosultság igazolása immár csak 

színlelés. A látszat (phantaszma) Platónnál éppen ezért nem a csalást, nem a hamis másolást 

jelenti, hanem a hasonlóság hatásának elérését, azaz szimulálást. A phantaszma végső soron 

a szimulakrummal válik megfeleltethetővé.50 

A phantaszmában bejelenti magát a kétértelműség (diplusz). A kétértelműség nem 

dualisztikus: nem a látszatnak mint semmisségnek és a valónak mint igazságnak (mint a 

formák állandóságának) a szembenállása. A kétértelműség a tűnés két aspektusának játéka, 

konvergálása: a feltűnés és az eltűnés finom dialektikája. A kétértelműség örökös közelítés, 

de sohasem azonosság. Összehajlás és az összehajlás mentén mindig kitérülő jelentés. 
                                                 
49 A szofista 257 c. 
50 Lásd ehhez Deleuze már idézett írását, amely a színlelést mint a látszat dionüszoszi gépezetének a 

működését írja le. 
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Hogyan is mutathatnánk rá ezek után a szofistára? A kétértelműség ezen csapdájába 

zárva? A szofista színleli, hogy ő a hűségesen reprodukáló utánzó, s a zsákmányát üldöző 

filozófus megtorpan a színlelés szemfényvesztő hadművelete előtt. Annál is inkább, mivel 

már ő is zsákmánnyá és üldözötté válik, menekülő utánzóvá – maszkká, vendég(ál)arccá. A 

vendégarc maga az álca, maga a színlelés: önmagában álló és áttetsző. Egyszerre nyilvánul 

meg az utánzónak mind a menekülés, mind az üldözés formájaként. 

És hogyan mutathatnánk rá ezek után az írás hamisságára? A kétértelműség ezen 

csapdájába zárva? Az írás színleli a beszédet: a dialógusban a logoszt reprodukálja, amely 

azonban csak mint igazság ér valamit. Az igazság (az ideának való megfelelés) a kettősség 

viszonyában szerveződik: az ismétlés(-hűség) és a hasonlóság kétértelműségében. A beszéd 

az írásban ismétlődik: az írás az élő hangot utánozza. Platón ismétli (utánozza) Szókratész 

szavait; Szókratész szavai pedig, szimulakrumot teremtve, Platón hangjaihoz hasonulnak. S 

ahogy írás és beszéd átfordul egymásba, tettenérhetetlenül, úgy Szókratész is átfordul 

ironikusan és könnyedén önnön tengelye körül. Mintha csak cigánykereket vetne. Mi pedig, 

tudni vágyó beavatottak, egy bámulatos cirkuszi mutatvány szemlélői vagyunk… 

Íme: a filozófus. 
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EGY FILOZÓFUS STÍLUSAI 
Jogosult kivételnek tekinthető-e Vajda Mihály? 

 
 

„És miközöttünk, ugye, nem lehet itt 

szempont, hogy ezek az írások mit 

érnek mint »irodalomtörténeti 

tanulmányok«, hanem csak az, van-e 

valami, ami formát ad valamennyinek, 

és egy dolog-e az, ami mindegyiket 

összetartja? Mi ez az egység – ha 

igazán van?” 

(Lukács György) 
 

A filozófus portréjának megrajzolásához minden bizonnyal jó mintának bizonyul az a 

kortárs gondolkodó, akit kivételesen módomban áll ismerni az „életben” is. Privát életének 

(melyet ily módon „veszélyes” közelségből szemlélek) a filozófiájában megfogalmazódó 

személyesség problémaköréhez való kötődése és az összegabalyodó szálaknak a 

szétbogozása, mely egy ilyen filozófiai portré, azaz egy elfogulatlan elemzés megírásában 

megzavarhatna engem, valójában egyáltalán nem jelent akadályt gondolatmenetem 

kifejtéséhez. Egyrészt, mert miért is akarnék elfogulatlan lenni… Másrészt mert e filozófus 

számára, akit egyből a cigánykerekező Szókratész után mutatok be, mint afféle mai 

Szókratészt – s ezzel egyúttal rövidre zárom meg se kezdett „filozófus-történelmemet” –, 

éppen a személyesség problémája az egyik legfőbb meggondolnivalót adó kérdés. A 

személyesség problémája pedig nehezen választható le a privát életről, azokban az 

esetekben különösképpen, amikor utóbbit maga a gondolkodó veti alá a teoretikus 

faggatózásnak.  

A választott kortárs gondolkodó az a Vajda Mihály nevű filozófus, akit jól ismerek. 

Portréjának megrajzolását mégsem a személyes élményekre és benyomásokra alapozom 

(bár ezektől aligha függetleníthetem magam), hanem filozófiai útjának a bemutatásán 

keresztül végzem el, egy eléggé különös útszakasz feltárásán keresztül. Ezen az úton 

végighaladva ugyanis ez az általam „üldözőbe vett” gondolkodó az értekező stílustól a 

mesemondásig, a tudományos nyelvezettől a fikcióra épülő beszédmódokig, a tudat 

intencionális aktusainak leírásától olyan blaszfémikus megjegyzések leírásáig jutott el, mint 
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például a következő: „Akkor is így van, bazdmeg, ha egy ilyen szamár filozófiai 

gondolatmenet szart sem ad vissza a Napkönyvből.”.51  

Valójában azonban már az is problémát jelent, hogy meghatározzam, miféle irányba 

tarthat az, aki a szigorú filozófiától a teória hiábavalóságának a gondolatához érkezik. Mi 

több, még az is gondot okoz, hogy egyáltalán egy út megtételéről beszéljek. Hiszen ha 

alaposabban szemügyre veszem a szóban forgó filozófus korai és kései műveinek kérdéseit, 

akkor azt kell látnom, hogy végső soron mindig is ugyanannál a problémánál lyukadt ki: az 

embernél. Mi az ember? Hogyan írhatom le? Újabban pedig: Ki ez az ember? Azoknál a 

konok kérdéseknél, amelyeket a filozófiának, mint önismeretnek, mint „reflektált életnek” – 

legalábbis Vajda Mihály ezzel a meghatározással él – meg kell találnia. A Husserl műveit 

elemző tanulmányok és az új perspektívákat kereső „nyulas-mesék” közötti óriási 

különbséget ezek szerint tehát nem a téma megváltozásában, hanem „mindössze” a stílusban 

lehet leleplezni. Vagyis az itt következő elemzés során mindenekelőtt azt a kérdést kellene 

nyomon követni és megválaszolni, hogy hogyan alakult ki, egyáltalán kialakult-e valamiféle 

egységes stílus Vajdánál. Stílus, amely mindazonáltal nem pusztán a „jólírtságot” jelenti, 

nem egyszerűen egy élvezetes nyelv megalkotását, hanem sokkal többet ennél. A stílus 

mindenekelőtt a sajáthoz, a (valahogyan megértett) önmagasághoz való kötődést mutatja fel. 

Amennyiben Vajdánál ez a stílus a korai filozófiai művekből még hiányzik (mert állításom 

szerint a korai művek nyelvezetére és gondolkodásmódjára még nem ez a jellemző), akkor 

lényege minden bizonnyal az elmozdulásban áll, s akkor abból a rátalálási folyamatból 

fejthető fel leginkább, amelyben Vajda egy tradicionális, szigorú filozófiai nyelv 

gépezetéből kiszabadulva elérkezik egy sajátos, egy kivételesnek tekinthető beszédmód 

műveléséig. Ez a folyamat a filozófiát mint állandó működésben létet mutatja be, mint 

nyelv(játék)képzést. Ehhez azonban szükségszerű, hogy ezt a filozófust olyannak 

tételezzük, aki ezt a filozófiát, azaz a nyelvjátékokat52 működésben tartva szüntelenül a saját 

                                                 
51 Vajda Mihály: Hommage á Kornis. Kutyakönyv. In: uő: Nem az örökkévalóságnak. Osiris-Gond. Bp., 1996. 
446. 
52 A „nyelvjáték” fogalmát nem szigorú értelemben vett terminus technicus-ként kívánom használni. Jóllehet 
ezt a kifejezést aligha lehet leírni anélkül, hogy ne vennénk figyelembe a Wittgeinstein által megalkotott 
filozófiai terminus „eredendő” jelentését, mely szerint ez a kifejezés az életpraxissal összefonódó mindennapi 
nyelvhasználatra utal, azaz: egy szó jelentése nem más, mint használata a nyelvben. Lyotard egészen más 
alapokon állva gondolja újra ezt a kifejezést, hiszen ő a beszélõnek a nyelvvel és a környezõ világgal való 
„küzdelmeit” érti alatta. A nyelvhasználat kérdését ő a hatalmi diskurzusok felől közelíti meg, s azt vizsgálja, 
hogy a nyelv alternatívát nyújthat-e a hatalom által fenntartott struktúrák meghaladására. A lyotard-i 
posztmodern nyelvfelfogás (szemben a strukturalista vagy a marxista nyelvfelfogással, amely rögzíti az uralmi 
rendszereket) felszabadítja a nyelvben rejlõ nem szabályszerûsíthetõ potenciálokat, ezáltal lehetõséget nyújt a 
különbözõ társadalmi csoportoknak vagy egyéneknek a kreativitásra és a hatalmi középpontosítás elleni 
küzdelemre. Az alábbiakban, amikor egy filozófiai stílus nyelvjátékokon keresztül történő megvalósulásáról 
beszélek, akkor leginkább arra gondolok, amit a nyelv kimondójának (a beszélőnek, az írónak) a saját benne-
állása jelent a nyelv általi létezésben. Ez egyfelől az adott életszituációhoz való viszonyulást jelent, tehát 
összefonódik az életpraxissal, másfelől az az adott nyelvi-hatalmi kontextusokhoz való viszonyulást is értem 
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stílusát keresi. De vajon mi jellemzi ezt a „fajta” filozófust? Egy dolog bizonyos: ennek a 

filozófusnak az adott(nak vélt) filozófiai nyelvjáték dekonstruálása során saját 

nyelvjátékainak sokaságára kell rátalálnia – talán a diskurzusban rejlő erőszak 

kiküszöbölését célzó vágyának engedelmeskedve53 –, de nem azért, hogy végül elérkezzen 

saját nagy elbeszéléséhez. Nem, ennek a filozófusnak a dekonstruálás során mindig 

ugyanahhoz az egy kérdéshez kell visszatalálnia, amelyiktől elindult: önmagához. Így 

maradhat változatos nyelvjátékainak sora (legyen az bármely, éppen kipróbált műforma: 

lábjegyzetelés, dialógus, levél vagy újabban a napló54) mindig a filozófia lényegi 

diskurzusa. 

A delphoi jóshely közismert felszólítása Kant számára még az emberiségre 

vonatkozó általános parancs. Az általánosság abból a descartes-i felismerésből következik, 

amely minden ember természetében azonosnak találja a józan értelem meglétét, amely az 

embert animal rationale-nak tekinti. Kierkegaard óta azonban előtérbe került a sajátosság 

kérdése is, mert „egyetlen egyed sem azonos a másikkal, minden egyes emberi lény, 

lehetősége szerint legalábbis, individuum, azaz valami sajátos”. (IPB 8.) A Ki ez az ember? 

kérdésére azonban, érvel Vajda az Ilisszosz-parti beszélgetések első esszéjében, nem adható 

egyszerű válasz, hiszen könnyen abba a csapdába eshetünk, hogy vagy valami általánosat 

mondunk el az illetőről, vagy egyszerűen csak felmutatjuk helyét a világban. Vajda szerint 

az egyetlen lehetőség az, hogy elmeséljük a szóban forgó személy élettörténetét, amely 

nyilván nem az egyetlen rá jellemző történet lesz, hanem csak egy a sok közül. Az 

elbeszélés, a történetmesélés olyan technikáját jelenti a filozófia művelésének, melyben a 

mitológia (a természetes hiedelmek világa) és a tudományos beállítottság még összeérnek. 

Mindezt Vajda Szókratész azon szavainak interpretációja közben állítja, melyekkel a görög 

bölcs elutasítja a tőle idegen dolgok vizsgálatát, s inkább azokra a hitekre hagyatkozik, 

melyeket a hagyomány tart róluk, s az idegen dolgok racionális igazságmagjának kutatása 

helyett olyasmit vizsgál, amit közelről ismer – önmagát. Kétségtelen, Vajda ezen 

interpretációjában Szókratész az első evidencialistaként áll előttünk – meglehet, 

posztmodern álruhában. Ennek az elemzésnek nem tiszte ezt az értelmező és értelmezett 

közötti szerepcserét elemezni. Megelégszem pusztán annak a deklarációnak a 

                                                                                                                                                      
alatta – különös tekintettel a filozófiai diskurzusra, mint nyelvi-hatalmi erőtérre. Ezeken túl a nyelvhasználat 
kérdését úgy is megragadom Vajdánál, mint egyfajta engedelmeskedést a szövegalkotásból eredő „poétikus 
intencióknnak”. 
53 Vajda ennek kapcsán Paul Ricoeurt idézi egyik esszéjében: „ Az erőszakmentesség a diskurzusban annyit 
jelent, mint teret adni a nyelvek pluralitásának és változatosságának.” Vajda Mihály: Ilisszosz-parti 
beszélgetések. Jelenkor, Pécs. 2001. 38. (A továbbiakban: IPB.) 
54 Vajda naplóit itt nem elemezem, mert bár folyóiratban némelyike napvilágot látott akkor, amikor ez a 
tanulmány íródott, ám az egész folyamról, mint (majdani) önálló műről és mint egy újabb műfaji kísérletről 
ezek alapján még nem alkotható ítélet. 
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felmutatásával, amellyel 21. századi kortársunk meghatározza önnön gondolkodói 

beállítódását. E beállítódás az emberre mint sajátosra való rákérdezésen alapul, s legfőbb 

törekvése, hogy felmutatassa a kivételben az általánost. Idézem a Kierkegaardt idéző 

Vajdát: „A kivétel (…) önmagát és az általánost is állítja, és ha az általánost alaposan 

tanulmányozni akarjuk, akkor pusztán egy jogos kivétel után kellene néznünk; az sokkal 

világosabban mutat meg mindent, mint maga az általános.” (IPB 13.)  

Vajdának csakúgy, mint Kierkegaardnak, a jogosult kivételt kell felkutatnia. És 

Vajda ehhez csakúgy, mint Kierkegaard, történeteket mesél, ám sokkal kevesebb titokkal 

veszi körbe az elbeszélő személyét: egy pillanatig sem hagy kétséget afelől, hogy aki mesél, 

az történetesen ő maga, egy Közép-Európában született, magyar-zsidó identitású filozófus, 

akinek aktuális élményei, a világról való aktuális olvasatai mindig befolyásolják és 

változásban tartják gondolatvilágát. Egy folytonosan változó, állandóan széteső 

individuumot jár körbe rendületlenül: önmagát. Így az elemzőre az a hálátlan feladat vár, 

hogy megválaszolja a kérdést: jogosult kivételnek tekinthető-e Vajda Mihály. 

 

∗ 

 

Az önmagát való megkerüléshez, az önmagát való körbejárás útirányához természetszerűleg 

tartozik hozzá a kezdet hiánya és a sehová sem érkezés. Ami ez esetben meghatározó, az 

sokkal inkább a lendület, a túlfordulás, túljutás minden egyes útszakaszon. Az alábbi 

elemzés éppen ezért nem fogja szépen, sorban egymás után felállítani ennek a gondolkodói 

útnak a biztonsággal földbe vert cölöpeit, netán műről műre haladva. Inkább csak arra tesz 

kísérletet, hogy megragadja azt, ami ezekben a nekirugaszkodásokban újból és újból 

lendületet ad, ami tovább visz. Derrida gondolata kívánkozik ide: „A stílus úgy halad előre, 

mint egy éperon [vágósarkantyú], pédául egy vitorláshajóé: a rostrum, az előrenyúló kiugró 

rész, mely megtöri a támadást, és széthasítja a szemközti felületet”.55 Én is a stílus kérdése 

körül fogok toporogni. Csakis a lendület mibenlétét, erejét, a vitorláshajóval való kedélyes 

előrenyomulást kísérlem meg leírni – s pusztán csak annak a három könyvnek a szövegeire, 

felépítésére hagyatkozva, melyekben a stílus és a formai megvalósítás maga is problémává 

és problematikussá válik. 

Kétségtelen, Vajda Mihály szövegei sokkalta széttartóbbak, mint azt egy teoretikus 

gondolkodótól általában megszokhattuk. A beszédmódok sokfélesége, a különféle 
                                                 
55 Jacques Derrida: Éperons. Nietzsche stílusai. In: Athenaeum 1992/3. 173. A tanulmányomhoz választott cím 
természetesen utalás Derrida szövegére, mely szerint a filozófia (nem-)igazságáról való beszéd lehetősége, a 
stílus formája Nietzschének a nőről alkotott metaforájában tűnik megragadhatónak: a nő „nem-helyéről”. 
Hiszen a nő mint nem-azonosság, nem-alak, mint simulacrum – a távolság szakadéka, a távolság maga. 
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műformákkal való kísérletezés könnyen tűnhet egyszerű, ironikus játéknak. Felületes 

játéknak, amely azonban az adott szövegek jelentésrétegeit nem érinti, lényegi kötődést nem 

mutat azokhoz. Vajda hol a teórián kívül eső világokba, hol az adott érveket érvénytelenítő 

teóriákba kalauzoló lábjegyzetekkel üti agyon a teoretikus bölcs száraz püffögtetéseit az 

Egy (mert egyetlen beszélő számára szükségszerűen csak egyként kínálkozó) Igazságról,56 

máskor meg dialógus formájában szegez egymással szembe különféle nem-igazságokat,57 s 

megint máskor kedélyesen mesélve kérdőjelezi meg az egyetlen világ érvényességét58 

(„Hogyan lett az igazi világból mese?”). Vajda rendre olyan beszédszituációkat teremt, 

amelyek az igazsághoz vezető úttól való eltérítést szolgálják. Az eltévedést. A 

tévedhetőséget. Csakhogy stílusnak nevezhető-e az a beszédmód, ami állandóan kitérül, 

még önmaga elől is? Stílus-e az igazságtól való távolmaradás? Stílus-e az ilyen sokféleség, 

ha semmiféle szintetikus gesztusban nem egységesül?  

Vajda egykori mestere, Lukács György fiatalkori művében, A lélek és formák Levél 

a „kísérlet-”ről című esszéjében tette föl a kérdést: mi adhatja meg egy teoretikus 

írásműnek az egységét. Egyáltalán: van-e olyan egység, amely magából az írásból fakad? 

Az írásból mint formából, mely formának ugyanakkor az érvényességét, az immanenciáját 

csakis a megfogalmazódó teoretikus állítások igazolhatják: „az egység, ha igazán az, és 

értékesen az, csak immanens egység lehet.”59 Vajda maga is elemzi ezt az esszét, s a fiatal 

Lukács tudományossághoz való viszonyából, valamint későbbi műveinek rendszerező, 

totalitásra törekvő jellegéből azt a következtetést vonja le, hogy az esszé-forma 

affirmációjának hátterében sohasem a problémákra adható szigorú-racionális megoldások 

elutasítása állt, hanem a bátorság hiánya az ezzel való szembenézésre. Annak a belátásnak a 

hiánya, hogy „az esszé nem ad megoldást a végső kérdésekre. (…) [A] kérdéseket csak azért 

hagyja nyitva, mert az esszéista, akár személyes, akár történeti-szociális okokból, »még« 

nem talált rá a megoldásra-megváltásra.”60 Vajda azt állítja, részben helyeselve az esszéista 

filozófust illető weberi, a tudományosság védelmében felhozott bírálatot, hogy Lukács az 

esszéiben „mindig az igaz istent akarta megtalálni” (NAÖ 38.), s ezzel óhatatlanul le akarta 

venni az egyesek válláról a terhet. Weber (és Vajda) szerint ez „annak a kis haladásnak is a 

visszavétele lenne, amiről a Nyugat történetében beszélhetünk”. (uo.) Hozzáteszem: Vajda 

mindazonáltal megkérdőjelezi a haladás fogalmának értelmességét a filozófiában.  

                                                 
56 Vajda lábjegyzetelős kötete a Nem az örökkévalóságnak, melyet a további hivatkozásokban NAÖ 
rövidítéssel jelzek. 
57 Lásd az Ilisszosz-parti beszélgetések című könyvét. 
58 Vajda Mihály: Mesék Napnyugatról. Filozófiai (láb)jegyzetek. Gond-Palatinus, Bp., 2003., a továbbiakban: 
MNNY. 
59 I.m. 304. 
60 Vajda M.: A tudós, az esszéista és a filozófus. In: uő: NAÖ. 9-49. 
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Gesztus-értékű ennek a formáról, tudományosságról, az egység lehetőségéről szóló 

tanulmánynak a nyitóírássá választása. Vajda ezt a szöveget egy olyan kötet élére állította, 

amely – életművében elsőként – a teoretikus beszéd, az írás mint egység szétrobbantására 

formailag tesz kísérletet. Vajda korábbi köteteiben is megjelent már az a posztmodern 

szólam,61 amely az egyetlen igazság hirdetésével szemben az egymás mellett 

felsorakoztatható igazságok belátásából szólt, az egység széthullásából, ám ezt a belátást 

korábban nem kísérte a formai megvalósítás igénye. Ebbe a kötetbe viszont könnyed 

mozdulattal egymás mellé helyezett kisebb-nagyobb terjedelmű írásművek kerültek, melyek 

sem egységes tematikát, sem egységes beszédmódot nem követnek. Filozófiai elemzéseket 

találunk bizonyos gondolkodókról (például az említett Lukácsról, Schellingről, Heidegerről, 

Patočkáról, Kołakowskiról), a természettudomány filozófiai megközelítéséről,62 az állat 

ontológiai státuszáról stb; továbbá recenziókat olvashatunk filozófiai és irodalmi művekről. 

Hogyan kerülnek ezek a szövegek egymás mellé? Ilyen szétszórtságban, vagy inkább ilyen 

összerendezetlenségben? Van-e valamiféle kohéziós erő, ami összefogná őket? Vajda 

láthatólag tartózkodik attól, hogy olvasója számára bármifajta egységes, racionális 

szervezőelvnek engedelmeskedő teóriát nyújtson át. Csak olvasatai vannak. Nem válaszai, 

kérdései inkább. Mégpedig egy olyan ember kérdései, aki az elemzett szövegekből önmaga 

esetlegességét tudja csak kiolvasni, aki válaszként önmagára vonatkozó kommentárokat 

talál, melyek ugyanakkor elkalandozások ezen Önmaga mellett, kitérési kísérletek az 

egyenes beszéd elől – jegyzetek, melyek nem az örökkévalóságnak szólnak. 

A kötet alcíme: „filozófiai (láb)jegyzetek”. Nem véletlenül, ugyanis a jegyzetelés az, 

ami esetleges kötetszervező erővé lép elől. Vajda a lábjegyzetelést mint sajátos, ironikus 

beszédmódot kezdi el használni – de hangsúlyozom: éppen csak „elkezdi”, mintha ebben is 

az esetlegességre ügyelne. Eleinte itt-ott bukkan csak elő egy-egy szöveg, amelyben a 

digresszióra épülő beszédmód valóban a tudományos lábjegyzeteléssel szembeni ironikus 

gesztusként jelenik meg, ám rációt vagy ismétlődést a felbukkanás gyakoriságában sem 

fedezhetünk fel. Inkább csak megragadhatatlan ritmusú váltakozásban tartja elénk ezeket a 

retorikailag szembeállított beszédmódokat: egyszer a lábjegyzeteket érvekként, 

alátámasztásokként használó tudós nyelvét, másszor a lábjegyzetelést mint 

perspektívaváltást alkalmazó ironikusnak a nyelvét. Ugyanakkor a kötet harmadik részében 

már megszaporodnak az utóbbi beszédmódnak engedelmeskedő írások, mi több, a főszöveg 

is egyre inkább átveszi a lábjegyzetek stílusát – tehát joggal merül fel az a gondolat, hogy 

                                                 
61 Lásd: Vajda M. Változó evidenciák. Cserépfalvi – Századvég, Bp., 1992.; Vajda M.: Posztmodern 
Heidegger. 
62 A Miről van szó a természettudományban? című tanulmányt Vajda, jellemző módon, így kezdi: „Előadásom 
nem kíván a címben feltett kérdésre valamiféle tényleges választ adni.” (NAÖ 91.) 
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Vajda mégiscsak tudatosan építi ekképpen a kötetét. Azért, hogy állandóan újrateremthesse, 

egyúttal fenntarthassa a két beszédmód közötti oppozíciót. 

Azonban a szerző a kötet eleji racionális, értekező nyelvtől mégiscsak elérkezik 

valahová a kötet végére. Az itt olvasható kritikák mintha elveszítenék, még inkább 

felszámolnák az egységes elbeszélő illúzióját: ezeket a szövegeket sokkal inkább a 

margináliák jellemzik, az értekező figyelmének megosztottsága, rendetlensége, s a 

tudományos-eufemisztikus beszéd határait áthágó szóhasználat. Az első tanulmányban 

szereplő fiatal Lukács teóriája szerint egy esszé formai egységét a kritikus garantálja: „az az 

ember, aki meglátja a sorsszerűt a formában”. „A kritikus sorspillanata tehát a formába-

növés pillanata, az a pillanat, amikor a formákon innen is, túl is levő érzések és élmények 

formát kapnak, formává olvadnak és tömörülnek. (…) elválaszthatatlan egységgé” 

lesznek.63 Vajda nem hisz ennek az egységnek a messianizmusában. Viszont a Nem az 

örökkévalóságnak utolsó „tanulmányában” szereplő Kornis-regény olvasása közben rátalál 

(rácsodálkozik) egy másfajta formára, mégpedig a regényre, és egyúttal a regényről, 

egyáltalán a szövegről mint olyanról való beszéd, az interpretáció egyetlen lehetőségére – 

(Vajda nyomán így nevezem:) a válságszövegre. „Mintha a regény valami radikálisan más 

lenne, mint a világot a matematika és a technika puszta tárgyává zsugorító tudományok! 

(…) A regényben megmarad valami a világ elevenségéből. De hogy az elfelejtett lét 

vizsgálata lenne? Arról nemigen lehet szó. A regény is tudomásul veszi az adottat (lehet-e 

mást tenni?), csakhogy szemben a tudományok kimerevítéskényszerével, éppen annak 

elaszticitását próbálgatja. A keretekre, a létre rákérdezni csakis akkor lehet, ha azok nem 

állnak fixen.”64 Vajda, sommás regény-történetet írva, szembeállítja a regényt a mítosszal, 

amely szintén nem kérdez rá a keretekre, viszont azzal, hogy újra és újra elmondja, fenn is 

tartja azokat. A mítosz után megszülető regény számára pedig már azért nincs szükség az 

alaptörténetek megismétlésére, mert azok maguktól értetődőek, mi több, 

megváltoztathatatlanok. Majd csak a modern individuum gondolja úgy, hogy a keretek 

ingatagok – „megszületett a válságregény. (…) Válságregény (nekem): az író érzékeli már a 

keretek ingását, azt is talán, hogy leomlanak, beomlanak, mint Heideggernél. (…) A 

válságregény ennek észlelése, de ezen az állapoton nemhogy nem képes túllépni, fel sem 

vetődik számára, hogy túl lehet lépni rajta. S így aztán a végén minden széthullik 

darabokra.”65 Mindezek alapján akár azt is állíthatnánk, hogy lám, Vajda mégiscsak szép kis 

utat tesz meg ebben a kötetében: az egység illúzióját a széthullás gondolatába fojtva rajzolja 

                                                 
63 Lukács György: Levél a „kísérletről”. In: uő: Ifjúkori művek. Magvető, Bp., 1977. 312. 
64 Vajda M.: Hommage á Kornis. Kutyakönyv. NAÖ 442. 8. lábjegyzet 
65 Uo. 
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elénk a haladás negatív utópiáját. Bemutatva a „napnyugati” metafizika hosszú 

évszázadokon át kimunkált, kiakolbólinthatatlan szubjektum-fogalmának igen gyors 

szétesését. Ezért teremt többszólamúságot, ezért emel be kritikájába naplójegyzeteket, 

érzelmi betéteket, időnként blaszfémikus kiszólásokat. Nem akar mindent tudó bölccsé 

válni, nem hajlandó elfoglalni a kritikus megingathatatlan-ítélkező pozícióját. Elutasítja a 

hamis megváltáskeresést, s illúziónak tartja a tudomány igazságfogalmát. Író csak, 

válságindividuum. Aki válságszövegeket ír. Ám hogy egyenes lenne ez az út, még ha 

fordított irányú is netán – nos, ez azért erősen megkérdőjelezhető. Mert valóban elérkezik-e 

valahová Vajda? A megtett út nem inkább csak önmaga körbekerítése? Szépen lassan 

szoruló hurok? 

 

∗ 

 

Ha a fiatal Lukács elé a Nem az örökkévalóságnak kritikáit odatették volna, talán azt a 

megjegyzést fűzte volna hozzájuk: Hiányzik belőlük az irónia! Az az irónia, amit Lukács 

értett rajta, talán valóban hiányzik, egyvalami ugyanis egészen biztos: Vajda nem akar az 

élet végső kérdéseiről szólni. Lukács szerint viszont az „igazi” kritikus csak látszólag beszél 

könyvekről és képekről, és csak látszólag áll a legnagyobb távolságra „minden élettől”, 

valójában azonban az élet „igazi lényegének” perzselően fájó közelségében tartózkodik, a 

„nagy élet” „elevenjében”: belenyugvása a kicsiségbe, a részletek fogalmiságába csupán 

ironikus gesztus. Az irónia azt jelenti Lukácsnál, hogy el kell fogadni a legmélyebb 

gondolatmunka örök kicsiségét az élettel szemben, s olyan formákat kell keresni az írás 

tárgyául, amelyek már eleve magukon viselik valamiféle rendezőelvnek, az élet számtalan 

apró dolgából, mozzanatából való szelektálásnak, azaz a megformáltságnak a jegyeit. A 

kritika, ami tulajdonképpen egyet jelent az „egyszerű szerénységű” kísérlettel, vagyis az 

esszével, ezért választ tárgyául verseket, könyveket, képeket, gondolati rendszereket. Az 

esszéista valamely forma választásával egy szempontot, egy életelvet, vagy ha tetszik, egy 

világnézetet igenel. És a művészet mint közvetítő közbeiktatásával nem kényszerül arra, 

hogy gőggel a szavában önmagát állítsa közvetlen közelségbe elénk – ehelyett szerény 

gesztussal csak egy elemzendő művet mutat fel: formát, amelybe ő maga is belenőhet („a 

költészetben a sors a formát adó, a sors képében jelenik meg a forma; a kritikus írásaiban a 

forma a sors, a forma a sorsot teremtő princípium”66). A forma ezek szerint valamiféle 

iránytűt jelent a kritikus számára, szempontot: „a fogalom prioritását az élet felett”.67  

                                                 
66 Lukács Gy.: I. m. 311. 
67 I. m. 320. 
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Vajda viszont mindezzel szembefordulva önmagát próbálja szüntelen kísérletezéssel 

elénk állítani – és iróniával teszi ezt, anélkül, hogy gőg lenne szavában. Iróniája abban áll, 

hogy felismeri, szerénytelenség volna bármiféle önmagán túlmutató prioritást felmutatni, ezt 

nem viselné el a gondolkodás becsületessége. Megoldásokat találni a hiányzó válaszokra, 

merev formákkal elfedni az élet megannyi nüanszát – mindez csakis hamis 

megváltáskereséssel kecsegtethet. Bár kétségtelen, a fiatal Lukács esszéinek intenzitása és 

belső nyugtalansága (szemben a rendszerekben gondolkodó későbbi filozófussal) még 

mozgásban tartja és nyitva hagyja az újra és újra, bárki számára megfogalmazható 

kérdéseket. Vajda kritikáit ehhez a lukácsi belső nyugtalansághoz hasonló sodrás tartja 

lendületben, ám ő a kimerevítettséggel szemben „elaszticitásra” törekszik. Nem azt sugallja, 

hogy a kritikusnak minden élettől távol kell tartania magát, hogy aztán a sors lényegét 

(annak mélyén) felmutathassa. Ellenkezőleg: a lényegiségek, ha annak nevezhetünk 

egyáltalán bármit is, az „élet” közelében lelhetők fel. Az élet frivolságát kellene valahogyan 

megragadni, plasztikussá tenni. Érvényes állításokat csak az élet elevenjébe belemerült 

gondolkodó tehet. A frivolság felmutatása mellett azonban további problémát jelent Vajda 

számára az is, hogy vajon kinek az életét tekinthetjük kivételes életnek és ki az a kivételes 

személy, aki egy elbeszélés középpontjába állítható. Vajda a kötet első tanulmányában 

ugyanúgy, ahogyan majd az utolsóban is, a válságban lévő individuumba helyezi a forma-

probléma csomópontját, ami nem más, mint a szétszálazódó szubjektum problémája. 

 

∗ 

 

A szubjektivitás válságának egyik gyakran elemzett filozófiatörténeti állomása Vajdánál 

Schelling vizsgálódása az emberi szabadság lényegéről, melyet Sem Isten, sem szabadság? 

című tanulmányában Heideggert olvasva interpretál. A 20. századi bölcselő belátásából, 

mely szerint „sem a rendszert, sem a szabadságot nem vagyunk képesek tételezni többé” 

(NAÖ 61.), vonja le azt a következtetést, hogy ma „a gondolkodás és a fogalmi 

megragadásra való törekvés a lepergő valóság láttán” egyszerűen „kilátástalan fáradozás”. 

Hogy nemcsak a rendszerről vagyunk kénytelenek lemondani, de a „gondolkodás 

becsületessége” azt is megkívánja tőlünk, hogy a szabadság szükségszerűségének kérdését 

is feltegyük. Hiszen a szabadságra, mint „lényegszerű öncsalásra” (vö: NAÖ 62., 9. 

lábjegyzet), ugyanúgy, ahogy a rendszer tételezésére is a létezőséget szubjektivitásként 

elgondoló metafizikának van szüksége. Ám Nietzschével a metafizika korszaka véget ért. 

Az Isten halálára vonatkozó belátás után (aminek nihilizmusával Vajda szerint mind 
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Husserl, mind Heidegger konokul hadakozott) immár csakis az ember válhat mértékké. 

Jogos ezért a kérdés: „vajon az ember mint mérce nem szükségszerű-e?” (NAÖ 63.)  

Vajda sajátos műfaji kísérleteivel, a részletek kiemelésére, valamint az elbeszélések 

mind kedélyesebbé tételére való törekvésével pontosan ezt a kérdést járja körbe, úgy, hogy 

közben a modern individuum számára kizárólagos mértékül szolgáló embert mint a 

széthulló világ-egész önmagát megragadni képtelen szubjektumát mutatja fel. Nem az 

embert, hanem csak egy embert. Ennek az embernek mint kivételnek a jogosultsága azon 

mérődik le, hogy elbeszéléseihez, melyek egy válságban lévő individuum elbeszélései, 

megfelelő formát tud-e találni. Úgy tűnik, a Nem az örökkévalóságnak című kötet autentikus 

beszédformát kínál ehhez: az értekezés szétdarabolódó, kedélyesen ki- és eltérülő, a 

részletekbe belevesző nyelvezetét. Ez a nyelv nem teremt egységes képet az elbeszélő 

szubjektumról (aki történetesen egy Vajda Mihály nevű filozófus), és nem azért, mert ez a 

szubjektum megelőzi magát a beszédet, mert metafizikai előfeltételének bizonyul, hanem 

mert ez a szubjektum megragadhatatlan, mert nincs lényege. A nyelv, mely ezt a beszélő 

szubjektumot (önnön alanyát) működése közben leírni hivatott, csak körülötte és mellette 

kering – egy helyben toporog. Vajdát idézem az egyik hosszú lábjegyzetéből: „Igen, ez a 

fajta téblábolás (…) elsőre reménytelennek tűnik, fáj a világképet elveszteni, hiszen oly jó 

volt bírni vele; támaszom volt, ő volt a kályha, ahonnan elindulhattunk. Azután persze a 

téblábolás valamifajta nyelvjátékká, azaz életformává lesz. Megőríz valamit a maga 

reménytelenségéből, de valamifajta büszkeség forrása is: nem tartozom már azokhoz, akik 

erőltetett menetben, másokat űzve-hajtva, nyílegyenesen haladnak a maguk igazsága felé.” 

(NAÖ 124-125.) – A téblábolás életforma tehát. Nem erőltetett menet, nem űzöttség-

hajtottság, s nem nyílegyenes út. Hanem talán visszatérés mindig ugyanoda. Ismétlés, vagy 

pontosabban fogalmazva: az ismétlés választása. A téblábolás a helyben-járás 

metaforájaként leszámol azzal az illúzióval, hogy a filozófiának volna bármiféle telosza, 

hogy egy gondolkodó számára el lehetne jutni valahonnan valahova. Akár előre, hátra, akár 

a magasba, akár a mélybe. A téblábolás még csak nem is az Önmagunk megismerését 

kínálja föl, azaz az olyasvalamihez való hozzáférést, ami a reflektálatlan pillantás előtt 

addig láthatatlan volt. Nem. A téblábolás egyszerűen csak apró lépteket jelent egy Önmaga 

körül. A beszélő szubjektum ugyanazt hajtja egyfolytában – önmagát kerülgeti. 

Az Ilisszosz-parti beszélgetéseket Vajda Kierkegaard Az ismétlés című művének az 

elemzésével indítja, és interpretációjának „hozadéka” megint csak az a gondolat, ami a Nem 

az örökkévalóságnak című kötetben is a nyitószót adta: hogy a filozófiában nem lehetséges 

„a megváltás telosza, sem az emlékezés a régi szép időkre, valami lehanyatlott aranykorra – 

sem nem üdv-, sem nem hanyatlástörténet tehát, hanem ismétlés”. (IPB 23.) Az ismétlés 
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csak történetek elbeszélését teszi lehetővé, meséket enged, melyek nem keltik az igazság 

hamis illúzióját, hanem „csak-csak orientálnak”. Elmondanak valamit az emberről. Arról a 

létezőről, akiről azt sem tudhatjuk, vajon valami szörnyeteg-e, „aki Tüphónnál is jobban 

okádja a tüzet, vagy pedig szelídebb és egyszerűbb lény, akinek természeténél fogva valami 

isteni és minden elvakultságtól mentes jelleg jutott osztályrészül” (Platónt idézi Vajda, IPB 

9.). Vajda ebben a beszélgetősnek álcázott kötetben pontosan ezt a kérdést teszi fel egymás 

után ötször is (a kötet öt különböző tanulmányát ugyanazzal a Platón dialógussal indítja, 

újra és újra elismételi), ám a Szókratész által megfogalmazott kérdésre egyikszer sem ad 

választ, csupán öt (vagy még több) különféle kontextusba helyezi, hogy így villantsa fel a 

válaszadás számtalan lehetőségét. Mert minden nyelvjáték másféle válaszokat eredményez: 

nincs kizárólagos igazság. „Az igazság – perspektíva kérdése.” (IPB 34.) Ahogyan a 

történelemben is sokan sokféleképpen beszélhetnek a megtörténőről, s természetesen 

mindenki a maga álláspontját, a maga konstrukcióját tartja „igaznak”, úgy általában a létről 

is kijelenthető, hogy perspektivikus természetű. Vajda, mint annyiszor (s a későbbiekben 

egyre többször), most is Nietzschére hivatkozik: „Nem láthatunk tovább a látószögünknél. 

[…] De úgy gondolom, hogy ma messze vagyunk legalább már attól a nevetséges 

szerénytelenségtől, hogy a saját szempontunkról kijelentsük: csak e szempontból látott 

perspektívák érvényesek.” (IPB 34.) Vajda e kötetében a saját szempontot egyfelől egy, a 

dialógus-forma lehetőségét magát megkérdőjelező beszélgetéssel próbálja érvényteleníteni, 

másfelől pedig különféle diskurzus-típusokat feszít egymásnak. Derridáét és 

Kierekegaardét. Bibóét és Kafkáét. Platónét és Ricouerét, s folytathatnánk a sort. Sőt, az 

egyik beszélgetésben egy 21. század eleji bölcselőét (akit az egyszerűség kedvéért sem 

neveznék Vajda Mihálynak, inkább csak a dialógus fiktív főszereplőjének) és magáét (a 

szintén fiktív) Szókratészét, akik persze képtelenek a másik tőlük évezrednyi távolságra eső 

világát megérteni. De legalábbis kortárs időutazónk bizonyosan képtelen erre, aki az ókorba 

való visszautazását így teljesen értelmetlenül teszi meg, hiszen nem hajlandó, nem tud 

eltekinteni az eltelt több mint két évezred háborúitól, az Isten által elhagyatott világ 

szörnyűségeitől, s a halandó ember Isten szerepére való áhítozásától. Így e két beszélgető 

között nem teremtődik meg a véleménykülönbség feszültsége, amely általában a dialógusok 

előremozdítására szolgál, hanem csak a közös kontextus hiánya deklarálódik. Vajda itt egy 

olyan beszédszituációt ír le, amelyre Platón dialógusaiban nem találunk példát, hiszen 

Platónnál Szókratész, a magabiztos bölcs mindenkit képes jobb belátásra bírni és a maga 

igazságai felé téríteni. A dialógus-formával, paradox módon, Vajda éppen arra mutat rá, 

hogy senkinek (a beszélgetés egyik résztvevőjének) sem lehetnek a másikat meg- és 

legyőző, kizárólagos igazságai. Sőt azt írja le, hogy a különféle szempontok és perspektívák 
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között áthidalhatatlanság is mutatkozhat – olyan alapvető távolság, amelyet az istenek 

világában megtartott görög ember még nem ismerhetett, amely kétségtelenül a modern 

individuum tapasztalata. És persze ezt csakis a modern individuum tudja (ha tudja) 

belenyugvó legyintéssel elfogadni. 

Kortárs időutazónk attól a sajátságosságtól képtelen eltekinteni, ami az ember 

agresszióra való hajlamáról az évezredek során számára tapasztalattá, súlyos, 

megmagyarázhatatlan élményekké és olvasatokká lett. (Poszt)modern individuum, aki nem 

képes már hinni abban a humanista ember-eszményben, amely a szókratészi leírásból csak a 

természeténél fogva isteni és minden elvakultságtól mentes jelleget, az apollói vonásokat 

emeli ki. Sokkal fontosabbnak tartja azt a kérdést, miféle szörny az ember, ha erőszakra és 

állati ösztönök megnyilvánítására hajlamos. És jellemző módon Vajda éppen akkor menekül 

a legnagyobb bizonytalanságba, éppen akkor vágja el a különféle kontextusok felől 

megkezdett elemzések szálait, hogy mint egy film, bevégezetlen snitteket rendeljen csak 

egymás mellé, amikor – a [Pszichológia: az erőszakos állat] című tanulmányban – az 

erőszak kérdésére akar választ találni. Próbálkozik a válaszadással a mítosz, a politika, a 

történelem, a filozófia, a pszichológia felől. De hiába próbálkozik, racionális magyarázatra 

nem lel. Vajdát ez nem ejti kétségbe: a megválaszolhatatlanság tényét nemhogy rezignáltan 

veszi tudomásul, ellenkezőleg, a kísérletezésből, a kérdés állandó újrafogalmazásából 

lendületet nyer. Tovább vivő erőt. A válaszadással csak a bevégzettség illúzióját 

teremthetné meg, az ezzel való leszámolás viszont teret ad a reménykedésnek is. A halandó 

és esetleges individuum számára így mindig kínálkozik egy másik út, amin aztán 

kényelmesen végigsétálhat. Túllendülhet. 

Ez a fajta nyitottság egyébként a Vajda-szövegekre általában jellemző: az újra és 

újra megfogalmazott kérdésekből, a különböző kontextusok felvillantásából – mely 

műveletek egy idő után könnyed nyelvjátékká alakulnak – erő szabadul fel. Lendület. Vajda 

a megoldásokra csak mint lehetséges válaszokra mutat rá, de sohasem végzi be a kérdéseit. 

Mindvégig megtartja szövegvilágát a kérdőmóddal felnyitott szabadságban, a 

bizonytalanságnak való kitettségben, az esetlegességben. Azt is mondhatnánk, olyan 

gondolkodó, aki nem fél a megoldások hiányától, nem fél a megváltatlanságtól. Nagyon 

gyakori zárlat szövegeiben az elbizonytalanítás. Gyakori például, hogy esetlegesnek 

feltüntetett válaszával kivezet az adott kontextusból egy másik kérdésfeltevés jogossága felé 

(„Az már azután egészen más kérdés, hogy vajon egy ökológiai katasztrófa jeleinek ránk 

vetülő árnya megváltoztatja-e és meg fogja-e változtatni ezt a konszenzust.” NAÖ 107.). De 

gyakori az is, hogy az éppen felkínált megoldás alapjainak semmiségére figyelmeztet 

(„Mert ha nem, akkor megint a kötelesség rideg általánosságával szembesültünk, amely 
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ráadásul most már semmin sem alapszik.” IPB 104.). És előfordul, hogy egyszerűen csak 

széttárja a kezét, és a válaszadás lehetetlenségére mutat rá („Vagy a hit, vagy valami gyanús 

tisztázatlanság? De talán lehet egyszerűen nem érteni is. Vagy abban hinni, hogy szabadon 

és felelősséggel, szolidárisan cselekedni sokféle meggyőződés alapján vagy éppenséggel 

minden alap nélkül is lehetséges.” NAÖ 77.). 

Az Ilisszosz-parti beszélgetések szövegeinek elbeszélője egységesebb 

szubjektumnak tűnik, mint a Nem az örökkévalóságnak beszélő alanya, s ennyiben kevésbé 

felel meg ez a kötet a formai kihívásnak, azaz az immanens egység szétrobbantására való 

törekvésnek. Ugyanakkor e kötet szövegei sokkalta erőteljesebben engedik láttatni azt a 

„robbanást”, ahogyan az egyetlen középpontba szerveződő szubjektum különféle részekre, 

különféle szövegvilágokra tagolódik, s ekképpen az egységes szerző eszménye – aki 

értekező próza esetében tradicionálisan a szövegek által tetten érhető és megragadható 

szubjektumként tételeződik – hasadékoktól feldarabolódottá válik. Nem pusztán arról van 

szó, hogy a szigorú filozófiáról való lemondás eredményeképpen olyan műfaj teremtődik, 

melyben az irodalom, az esszé és a filozófia határai elmosódnak. Persze elmosódnak 

valamelyest ezek a határok, ugyanakkor annyira mégiscsak kitapinthatóak maradnak, hogy 

az identitást mint egyetlen mag körül való tömörülést megkérdőjelezzék. A szubjektum 

többféle identitásnak engedelmeskedve tud csak önmagáról számot adni. A szubjektumot 

többféle identitásszervező erő osztja meg: amellett, hogy a különféle kontextusokban 

különféleképpen nyilatkozik meg (különféle nyelveket beszél), más-más eszközöket (más-

más grammatikát) használ önmaga megjelenítéshez. Ám a szubjektumon belüli 

megosztottság bemutatása ellenére az Ilisszosz-parti beszélgetések szerző-elbeszélőjét 

valami sajátos erő, egyfajta lágy habarcs mégiscsak összetartja, szemben a Nem az 

örökkévalóságnak a széthullásra ítélt válságindivíduumával. 

Az Ilisszosz-parti beszélgetésekben legalább háromféle grammatikájú szövegvilágot 

különíthetünk el, melyeket különböző szövegszervező (identitásformáló) erők fognak össze. 

Egyiket uralja az idézet-technika, a mások szavaira való ráhagyatkozás. A szerző ebben a 

szövegvilágban távolságtartó, az idézet-technika által inkább csak az ismétlésre (ebben a 

kötetben leginkább egy platóni idézet ismétlésére), ezáltal valamiféle tekintély vagy 

filozófiai hagyomány elismerésére vállalkozik. Igaz ugyanakkor, hogy a Phaidrosz-idézet a 

kötet két pontján is továbbíródik, meghamisítódik, Platón-szimulálássá válik, azaz a fikció 

játékterébe vonódik be. Egy másik meghatározó szövegszervező erő az interpretáció, az 

elemzés érvelő beszédmódja; az elbeszélő itt, az értekező próza előfeltevéseihez igazodva, a 

szerzőként megnevezett Vajda Mihály nevű filozófussal azonosítódik. Aki persze a korábbi 

művekből jól felismerhető Vajda-stílusban beszél, vagyis kicsit slendriánul. Ami annyit 
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jelent, hogy a megfogalmazás esetlegességét, egyszeriségét próbálja megőrizni azért, hogy 

távol tartsa magától a kimódoltságot, a kiérleltséget, a pátoszt, azaz a megoldás 

megtalálásának és bevégzettségnek az illúzióját. Ám annak ellenére, hogy kicsit slendrián, 

kicsit odavetett ez a beszéd, illetve ezzel együtt: szokatlanul közérthetően és világosan szól. 

Világossága abból fakad, hogy nem akarja a gondolkodás erőfeszítését a tudományosság 

látszatába burkolni, nem törekszik a fogalmak mesterséges, azaz technikai-teoretikus 

egzaktságára – egyszerűen csak beszéd, egy folyamatban lévő, könnyed sodrású, 

befejezetlen gondolkodásforma, mely nem kerül ki saját közegén, nem akar bizonyítani 

semmit a tudomány előtt. Ritkán enged ugyanakkor poétikai intencióknak: csak elvétve 

fordulnak elő hasonlatok és metaforák, nincsenek kétértelmű megfogalmazások. Persze az is 

igaz, hogy időnként terminus technikusok-ba botlunk, ám ezeknek a jelentése kibontható a 

megteremtett kontextusból. Vajda talán éppen azért őrzi meg a filozófia rendszerszerű, 

igazságfogalmát ismeretelméletileg megalapozó tradíciójának bizonyos elemeit, hogy aztán 

ezeket érvénytelenítse, dekonstruálja, hogy szembeállítsa az ezen tradíción kívül álló 

elemekkel. Mint ahogyan ezt teszi a harmadik szövegszervező erő, a fikció esetében is. A 

fikcióra épülő szövegvilág az irodalom grammatikájára hagyatkozik. A fikció beemelése 

egy teoretikus műbe mindenképpen ironikus aktus, amely arra szolgál, hogy az értekezés 

nyelvét mint a racionalitás diskurzusát aláássa, romba döntse. Fiktív beszélgetés zajlik a 

kortárs időutazó és Szókratész között, valamint a kötet utolsó fejezetében Phaidrosz és 

Szókratész között; ez az utóbbi beszélgetés az eredeti Phaidrosz-dialógus folytatásaként 

immár valóban azt imitálja, hogy a platóni görög textust tárja elénk. Vajda ezt a 

dramaturgiai játékot egyfelől arra használja, hogy saját (az eredeti kontextustól eltérülő) 

kérdésfeltevését exponálja. Másfelől viszont ez az ironikus fáradozás arra is jó, hogy a már 

ötödszörre odacitált Platón-idézet feje fölül kijátssza a szerző mint tekintély gyámkodását: 

hogy csak egy önmagáért való szöveget kapjon, mindenféle külső argumentatív erő nélkül – 

mellyel immár bármit kezdhet.  

A fikcióra építő irodalmi beszédmód legsikerültebb példája Vajda eddigi 

életművében a Mesék Napnyugatról című kötet első meséje: „Amelyben Erzsébet pfalzi 

hercegnő egy fiktív levélben azt írja Descartes-nak, hogy az valahol hibázott, jóllehet maga 

sem tudja pontosan, hol.” (MNNY 13.) Vajda ebben a szövegben nagyon hitelesen tudja 

szimulálni egy olyan nő hangját, aki a hatalom gyakorlásában és a nőiség tapasztalatainak 

megértésében egyformán érdekelt, s talán éppen e kettőségéből fakadóan pontos és 

kíméletlen, ha nem is feltétlenül megalapozott bírálatát képes nyújtani a descartes-i ész-

fogalomnak. 
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Az előbbiekben beszédről szóltam – írás helyett. Jóllehet, a beszélő (Vajda Mihály 

vagy bármelyik fiktív hőse) nincs jelen, mindaz, amit állít(anak), csak az igazság ismétlése 

lehet, csak törekvés a kimondás pillanatának, a most-nak az elérésére.68 Vajda stílusában ez 

a törekvés meghatározó erő: lendületet ad. Hogyan tudja a kihűlt jel az élőbeszédet 

helyettesíteni? A pszichikai élet spontán, autochton mozgásait? Egyáltalán: helyettesíteni 

tudja-e? Aligha… Ugyanakkor Vajda mintha rátalálna egy olyan pharmakon-ra 

(gyógyszerre, orvosságra, szerre, méregre) a beszéd pótlékaként, ami amellett, hogy 

mesterséges anyagként szükségszerűen ártalmasnak bizonyul, tartalmaz valami jót is, 

valami kellemeset. Kellemessége minden bizonnyal abból fakad, hogy Vajda mint beszélő 

(elbeszélő, mesélő) meg tudja szólítani az olvasóját/hallgatóját, el tudja hitetni vele: még 

éppen csak megtörténő félben van a jelentés (mely nem igazság, inkább csak igazságok) 

megképződése; még semmire sincsenek meg a kész válaszai. Hogy a gondolkodás, ez az 

állandó, intenzív „működésben lét” számára kín, mert véget-érhetetlenség, mert az 

örökkévalóság ígéretének szüntelen eltolódása, de azért persze élvezet is egyben. A játék 

élvezete. A „büszkeség forrása”! Vajda pharmakon-ja kevercs-szerű (vagy Derridával és 

Platónnal szólva): „valami vegyes” (szümmeikton)69. Egyszerre része a kellemetlennek és a 

kellemesnek. Hogyan lehet az írás ilyen? Minden bizonnyal olyan beszélőt, az „atya 

pótlékát” kell mint szerzőt önmaga számára megkonstruálnia, aki látni enged valamit az 

ember kevercs-szerű mivoltából – olyan szerzőt, aki mellesleg már egyre kevésbé felel meg 

az atyai szerepkörnek. A beszélőnek (azaz az írónak) engednie kell felszínre törni spontán 

megnyilatkozásait, az „autochton” mozgásokat. De nemcsak pszichikai síkon, nemcsak 

állapot és hangulatjelentések által, hanem valahogyan a test akcióinak a megjelenítésével is. 

Egy teoretikus elbeszélésben ez szinte lehetetlennek tűnik, illetve csak az által az 

elmozdulás által válik egyáltalán elképzelhetővé, melynek során a filozófus nem egyszerűen 

tematizálja a testiség problémáját, hanem túllendül az egyetlen középpontba (azonosság-

magba) tömörülő önmagaságon: feldarabolja a nyelvet, a teoretikus nyelvét, helyet ad 

irodalmi intencióknak is, akár oly áron is, hogy megosztja, elveszíti, átalakítja identitását.  

A filozófiatörténetben számtalan kísérletet láthatunk erre. Ilyenek a nagy esszéisták 

kísérletei, de Kierkegaard-é vagy Nietzschéé éppúgy. Vajda is kísérletezik. Immár kötetek 

során át, újra és újra belelendülve. S eljut oda, hogy a válságszöveg válságindividuumának 

helyébe egy olyan elbeszélőt állít, aki a széthullani látott „világegészt” mégiscsak egyfajta 

összehabarcsolt egységbe tudja rendezni – még ha egy tévedés történeteként ragadja is meg. 

                                                 
68 Lásd ehhez Derrida klasszikus elemzését: Jacques Derrida: Platón patikája. In: uő: A disszemináció (Boros 
János, Csordás Gábor, Orbán Jolán fordítása). Jelenkor, Pécs, 1998. 61-169. 
69 Derrida írja le ekként a pharmakont említett tanulmányában, amikor a Philébosz egyik szöveghelyére 
hivatkozik (46a). Vö: J. Derrida: I. m. 97-98. 
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Ez a habarcs Vajdánál a kedély. Pontosabban a kedélyesség. Vajda kedélyes teoretikus, aki, 

miközben a „ki ez az ember?” kérdésére próbál válaszolni, az önmagaság kérdésére, 

azonközben nem hajlandó lemondani önmaga kifejezéséről sem, azaz arról, hogy 

rámutasson: ez az önmaga mindig egy adott szituációban, éppen valahogyan (valamilyen 

kedélyállapotban, hangulatban, friss élmények, olvasatok fogságában) aktualizálódik. 

 

∗ 

 

A kedély (Gemüt) fogalma Heideggernél válik filozófiai terminussá, aki a Lét és idő 6. 

paragrafusában – mint erre Derrida felhívja a figyelmet – a Gemüt analitikájának 

halaszthatatlanságát veti fel.70 Mindaddig, amíg az ember fogalma a szellem szubjektív 

meghatározásának uralma alatt áll, nem fogalmazható meg a „mi az ember?” kérdése, 

legfeljebb arra lehet választ adni, hogy mi adja az ember egységét (lélek, tudat, szellem, 

test?). Ám mindezekből hiányzik a Gemüt analitikája: „A filozofálás látszólagos 

újrakezdése egy végzetes előítélet elültetéseként lepleződik le, melynek alapján az utókor 

elmulasztotta a „kedélynek” [Gemüt] a létkérdés vezérfonalát követő tematikus ontológiai 

analitikáját, mely egyúttal az öröklött antik ontológiával való számvetés is lehetett volna.”71 

Ezt a mulasztást Heidegger a jelenvalólét (Dasein) egzisztenciális analitikájának keretén 

belül kívánja pótolni. A feladat meghatározó eleme „a jelenvaló-lét mint diszpozíció” 

leírása: kedélyállapotok, hangulatok, hangoltságok elemzése és megértése. „Amit 

ontológiailag diszpozíciónak nevezünk, az ontikusan a legismertebb és legmindennaposabb: 

a hangulat, a hangolt-lét.”72 „A hangulat nyilvánvalóvá teszi, »hogy valaki hogy érzi magát, 

és mit várhat«. A hangolt-lét, azáltal, hogy megmutatja, »hogyan érezzük magunkat«, a létet 

»jelenvalóság«-ába juttatja.”73 – Ebben a heideggeri filozófiai struktúrában a hangulat, a 

hangoltság azt a mindennapi állapotot jeleníti meg, amelyben a jelenvalólét olyan létezőként 

tárul fel, mely önmagának „létében” kiszolgáltatott. A jelenvalónak a léte a maga „hogy-

jában” tárul fel, a maga mindennapiságában és pőreségében: „hogy egyáltalán van, és hogy 

lennie kell”. Ennek a feltárulásnak a mindennapiságához az is hozzátartozik, hogy a 

jelenvalólét az effajta hangulatoknak nem jár a végére, nem engedi magát a feltárttal 

szembesíteni. Kitér előle, és – állítja Heidegger – éppen ebben a kitérésben van a 

                                                 
70 Vö: Jacques Derrida: A szellemről (Angyalosi Gergely és Babarczy Eszter fordítása). Osiris-Gond, Bp., 
1995. Főként 28-35. 
71 Martin Heidegger: Lét és idő (Vajda Mihály és mások fordítása). Osiris, Bp., 2001. 41. 
72 M. Heidegger: I. m. 162. 
73 Uo. 
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jelenvalóság feltárva, éppen ebben áll a jelenvalólét kiszolgáltatottsága.74 Néhány 

diszpozíció igen érzékletes leírása által Heidegger tulajdonképpen „módszertani” útmutatót 

ír az egzisztenciális analitika számára, például a félelem, a szorongás vagy a közömbösség 

diszpozíciója kapcsán, ezek a leírások arra szolgálnak, hogy az eredendő létmegértést 

témává tegyék: „A megértés mindig hangolt.”75  

Természetesen a kedély, illetve a hangoltság fogalmának elemzése túl messzire 

vezetne, erről jelen pillanatban kénytelen vagyok lemondani. Egyébként Heidegger is 

lemondott a Gemüt analitikájáról a Lét és idő után, s mint azt Derrida említett 

tanulmányában bemutatja, szépen lassan visszaszerezte magának, ha csak idézőjelben is, a 

szellem fogalmát. Amin nem csodálkozhatunk, hiszen Heidegger már ezekből az 

elemzésekből is kiszorította (kijátszotta) a hangoltságnak az egyik legalapvetőbb 

vonatkozását, nevezetesen: az „ingerelhető” testtől való függőség feltárását. Sokat 

olvashatunk viszont erről Nietzschénél – erről meg már Vajda ír az egyik meséjében.76 

 

∗ 

 

A fenti állítások persze e tanulmány keretei közt csak kitérőt jelenthetnek, kerülőt. Bár hadd 

tegyem hozzá: remélhetőleg nem hiábavaló kerülőt. Mert ha jól csinálom, ahogyan ezt 

Vajdától akár el is tanulhattam már, akkor körkörös mozdulataimmal egyre szoruló hurkot 

rajzolhatok. És akkor talán ott vergődhet benne a nyakon csípett kedélyesség (hangozzék ez 

bármilyen képzavarosnak is!), ez az ember kevercs-voltáról árulkodó, könnyed stílus: 

hullámzás, csapongás, eldöntetlenség, morfondírozós és mesélős kedv, a formával való 

játékos kísérletezés – vagyis mindaz, amit eddig Vajda stílusának jellemzőiként említettem. 

A kedélynek kiszolgáltatva lenni; engedni a pillanatnyi állapotnak, a hangulatnak, a fennálló 

körülményeknek; elfogadni, feltárni a test ingereit – talán ez jelenthetné az önmaga létének 

értését. Ha Vajda nem is tesz eleget ennek a követelésnek (mert egyáltalán akarja-e?, nem 

vezetne-e útja óhatatlanul az irodalomba?), ha a test akciói-passiói érintetlenül is hagyják 

ezt a diszkurzivitásából éppenhogy csak kiszabadított nyelvet, azért a mesés-kötetből 

mindenképpen kiolvasható a sürgetés. 

Idézek Vajda tizenharmadik (!) meséjéből: „Csúf képmutató, hagyj már békén! 

Basszál, mint a lenyergelt szamár, de hagyd, hogy én is kimondjam.” (MNNY 235.) – A 

                                                 
74 Vö: I. m. 162-164. 
75 I. m. 172. 
76 Vesd össze a Nyolcadik mesével, amelyben Vajda Nietzsché-re és Sloterdijk-ra hivatkozva emeli ki az 
„individuum testének”, a test ingerelhetőségének fontosságát: „semmisítsd meg a test ingerelhetőségét, és 
megkapod az egyetlen »igazságot«.” (MNNY 162.) 



64 
 

mondat Diderot Mindenmindegy Jakab-jából származik, s tömören fejezi ki a mese egész 

mondanivalóját. Hiszen ez a mese az aszketikus filozófiai hagyomány megkérdőjelezéséről 

szól, amely az embert neurotikusként kénytelen beállítani, csak mert egy olyan 

istenfogalmat és hozzá olyan erkölcsi rendet konstruált számára, amely a testet bűnös 

késztetései és vágyai okán elveti. „S itt döntő az, hogy ehhez a lényhez teste is 

hozzátartozik: ne redukáljuk többé az ember »lényegét« a mindenkiben közös szellemre, az 

észre”(MNNY 217.) – fogalmazza meg Vajda a mese bevezetőjében. A testnek a filozófia 

diskurzusába való bevonására vonatkozó felszólítás mellett Vajda rákérdez arra is, hogy 

vajon a szemérmetlen kifejezések beemelése a beszédbe, változtat-e valamit a diskurzuson. 

A kimondás átalakítja-e a dolgokat? Bár Foucault-ra hivatkozik – aki szerint ezzel csak a 

szexualitás diskurzussá való átalakításának a tervét teljesítjük be, amely magában az 

aszketikus-szerzetesi hagyományban gyökerezik –, Vajda mintha mégis a kimondás mellett 

tenné le a voksát. S nem is akármilyen ceremónia közepette: nyakkendőben, öltönyben, a 

Magyar Tudományos Akadémia rideg falai között77 ejt ki olyan, oda nem illő, szemérmetlen 

szavakat, mint a „baszás” vagy a „fasz” (persze az is jelentéses, hogy a női nemi szervek, 

mint az ember testiségét kifejező további, szimbolikus kifejezések, nem kerülnek elő, nem 

tudnak betörni a férfias filozófia diskurzusába). Vajda talán abban hisz, hogy a 

szemérmetlen kifejezések beemelésével egy olyan alapvető, morális tiltást érvénytelenít, 

amely a nyelv természetét lényegében meghatározza, mert határokat szab neki. 

A tizenharmadik, igen széles filozófiatörténeti spektrumot felölelő mese (mely, 

gyanítom, nem véletlenül lett éppen tizenharmadik a sorban) az egész könyv intencióit 

egyesíti magában. Vajda ebben a kötetében ugyanis arra törekszik, amire ez a mese 

egymagában is vállalkozik, hogy a napnyugati metafizika történetét egy saját történetben 

foglalja össze. Vajda a saját perspektíváját nyitja föl. Elbeszélése a filozófiáról saját 

kérdéseinek egy filozófiatörténeti tradíción való végigfuttatásából, valamint az e kérdésekre 

kapott válaszok interpretációinak egymás mellé illesztéséből szerveződik. Kedélyes, 

mesélős filozófiatörténetet ír, amelyben csakis saját nézőpontját érvényesíti. 

Leegyszerűsítve azt mondhatnánk: csak csapong és ide-oda ugrál bizonyos általa kiszemelt 

filozófusok gondolatai között. Ám éppen a csapongás által tudja visszaszorítani a 

történetmesélés során szükségszerűen feltámadó szintetizáló törekvéseket. 

Filozófiatörténetének keretét mindössze a nyulas mese adja: mindvégig a nyúlról beszél, 

„amelyet mi, a napnyugati kultúra gyermekei naphosszat kergetünk…” (MNNY 9.). 

Ekképpen ebből a tizenöt mesén keresztül végignyújtóztatott (keret)történetből mégiscsak 

„nagy elbeszélés” lesz. Illetve dehogy: csak egy „nagy” mese. 
                                                 
77 A Tizenharmadik mese Vajda akadémiai székfoglaló előadása. 
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Miért éppen mese? Egyrészt, mert végül az „igazi világ” is mese lett – ahogyan azt a 

kötet egyik mottójából (természetesen Nietzschétől) megtudhatjuk. Márpedig ha az igazi 

világ valami irreális nem-létté változik, eszmévé, még csak nem is látszattá, hanem 

absztrakcióvá, semmivé – akkor ez a történet csakis „egy tévedés története” lehet. Vajda a 

tévedés történetét akarja összefoglalni. Descartes-tól Spinozán és Pascalon, Kanton, 

Husserlen és Heideggeren át egészen olyan gondolkodókig, mint Sade vagy Nietzsche vagy 

Freud, akik kiutat mutatnak ebből a történetből, akiknél legalábbis „rövidebbek az árnyak”, 

mert éppen a kedélyről, az emberi természet más oldalairól villantanak fel valamit. Másfelől 

Vajda azért is választja a mesét, mert ez a szépprózai műfaj, szemben az értekező próza 

tudományos műfajaival, nem követeli meg elbeszélőjétől, hogy az igazság kizárólagos 

birtokosaként, a rendszerszerűség követelményeinek súlyos nehezékeitől húzva szólaljon 

meg. Hanem elengedettséget kínál. Könnyűséget.  

A mese felütése és hangvétele már önmagában is határtalan belső könnyűséget és 

egyszerűséget sejtet, olyan felszabadító, „dekoratív” jelleget, amely a ránk (olvasókra, 

hallgatókra) vonatkozó kötelező jelleget eliminálja. Itt újra az egykori mester, Lukács egyik 

fiatalkori esszéjéből idézek: „A mese pedig – lényegében – nem kötelez semmire: a mesét 

mindig csak nézzük, de sohasem élünk benne. (…) empíria és metafizika még gondolatban 

is elválaszthatatlanul egyek a mesevilágban.”78 A lukácsi meghatározás szerint a mesében 

tehát feloldódik az „empíria” és a „metafizika” egyébként kérlelhetetlen szembenállása. A 

mese nem képezi meg e két „valóság” között a szakadékot. Ornamentális könnyűsége nem 

egy nem-létező közöttes helyből, egy fikcióból tör elő, hanem abból az evidenciának ható 

belátásból, hogy igazából nem is tételezhető (szintén lukácsi kifejezéssel) „inkongruencia” a 

kettő között. Mert egy természetes, hétköznapi síkon ezek a „valóságok” maguktól 

értetődően összeérnek – ha lehet így fogalmazni: a mese formát ad a naiv beállítódásnak. 

Vajda belátja, hogy a modern individuum számára a keretek ingatagok, és ezeken 

egyszerűen nem lehet túllépni. Belátja, hogy a tehetetlenség válságállapotot okoz., 

válságszövegeket hív elő, de nem kínál megoldást a válságra. Hanem inkább új kereteket 

emel köré. Talán imbolygó és hajlékony kereteket, talán túlságosan súlytalanokat és 

könnyűeket. Olyanokat, amelyek senkire nézve sem kötelezőek, nem kínálják egy igazabb 

„valóság” látszatát. Éppen csak elszórakoztatnak. A magától értetődőségnek és a 

játékosságnak ebből a furcsa egyvelegéből a kedélyesség diskurzusa teremtődik meg, mely 

                                                 
78 Az idézet így folytatódik: „Ez az egység pedig még egy más irányban is fokozza a mese ornamentális 
könnyűségét: mert a mi világunkban igazi, tiszta empíria nincsen; amit mi empíriának szoktunk nevezni, az 
semmi más, mint elvonatkoztatás a hozzá tartozó transzcendenciától, mint lefejtése a transzcendenciának az 
életről, amelyhez pedig lényegében hozzátartozik (…).” Lukács Gy.: Balázs Béla: Hét mese. In: uő: Ifjúkori 
művek. Id. kiad. 714. 
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ha csak ideig-óráig is, de reményre ad okot – néhány pillanatra „varázslatossá” teszi a 

világot. A kedélyesség hétköznapi értelemben kedvességet és figyelmességet is jelent, 

ráhangolódást a másikra. Vajda Mihály egyre kedélyesebben és közvetlenebbül beszél, 

szinte cseveg, megszólít, párbeszédbe elegyedik Velem, az olvasójával, így például: 

„Búcsúzom Tőled, kedves Olvasó. Ne higgyed, hogy bajt okoz, ha beletekintünk abba, ami 

van. Megeshet, a megértés talán még élvezetesebb is, mint a küzdelem.” (MNNY 287.) 

 

∗ 

 

Láthatjuk, Vajda Mihály nyelvjátékok sokaságán keresztül hasít előre, akár a rostrum. Akár 

a vitorlás hajónak az az előrenyúló, kiugró része, „mely megtöri a támadást, és széthasítja a 

szemközti felületet”. És mintha semmilyen más cél nem vezetné, csak hogy minél 

könnyedebben haladjon, akár vad hullámok közepette is, hajótörés nélkül. Azaz: minél 

könnyedebben, barátságosabban mesélhessen nekünk a lehető legkézenfekvőbb dologról, 

ami útjába kerül: az emberről magáról. Vajda sajátos műfaji kísérleteivel egyetlen kérdést 

jár csak körbe, úgy azonban, hogy közben ezt a modern individuum számára kizárólagos 

mértékül szolgáló embert éppenséggel mint a széthulló világ-egész önmagát megragadni 

képtelen szubjektumát mutatja fel. Nem is az embert, hanem csak egy embert: önmagát. 

Ennek az embernek, ennek a közép-európai filozófusnak mint kivételnek a jogosultságát 

pedig csakis az indokolhatja, ha elbeszélései az általa felmutatott ember elbeszéléseivé 

válnak: egy válságban lévő individuum elbeszéléseivé. Úgy vélem, Vajda Mihály rátalált 

arra a valamire, ami a feladat beteljesítéséhez szükségeltetik. Rátalált valamire, miközben a 

tudományos nyelvezettel szembeszegezett műformákkal kísérletezett, ami csak őt jellemzi: 

a kedélyesség stílusára. 
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A FILOZÓFUS, A SZERELMES ÉS A CSALÓ 
 

Autoerotizmus a karteziánus gondolkodásban 
 
 

1. 
„magad árnya, mi visszaverődik” 

(Ovidius)79 

 

Ki vagyok én? 

Miért nem hiszek, miért nem hihetek én a látszatnak? Mi késztet arra, hogy 

minduntalan csalást sejtsek a mégoly hitelesen elém táruló látványban is? A tükörben 

megpillantott arcom mélabús rezdületeiben, lemeztelenített testem hideg formáiban, 

szemem elé emelt kézfejem erőtlen zuhanásában? A tükörben átölelhetem tekintetemmel ezt 

az egész, fehérlő alakot, testemet – az mégsem sajátként, hanem káprázatként verődik 

vissza. A tükörből csak látványosság tör rám, minden olyan valótlan és álomszerű. Miért? 

Más pillanatokban meg, amikor ezen álnokul elfojtott világ tapasztalatának megrázó erejére 

rádöbbenek, amikor hirtelen belülről kezdem érezni és átélni testemet, amikor benne vagyok 

mellem lélegzetvételnyi hullámzásában, combom remegésében, zuhanó kézfejem 

zsibolygásában, egyszóval: amikor beleveszek a dolgok uralhatatlan valódiságának 

élményébe, akkor rögtön rám tör a bűntudat, hogy bizony most egy „csalóval” vagy 

egyenest „a gonosz szellemmel” cimborálok. 

Miért? 

Kétségtelen, ha látszatként értelmezek egy jelenséget, rögtön kínzó kétértelműségre 

bukkanok. Eldönthetetlenségre: arra, hogy valamit igazként fogadjak-e el vagy inkább 

megtévesztésként. Ebből a szempontból közömbös, hogy ontológiailag nem teszem 

kérdésessé a megmutatkozó fenomént (hiszen ha puszta látványossággá minősítem, akkor 

sem nyilvánítom semmissé vagy nem-létezővé). Éppen csak hagyom, hogy igazolható 

bizonyosság helyett a képek és a fátylak szintjére süllyedjen, igen, bizonyos értelemben azt 

is hagyom, hogy valami visszavonhatatlanul elillanjon. Hagyom és engedem, hogy – 

Lévinas-szal szólva – a tűnés beszivárogjon a megmutatkozásba: a fenomén elő-tűnőből el-

                                                 
79 Ovidius: Narcissus. Echo. In: Uő: Átváltozások (Devecseri Gábor fordítása). Magyar Helikon, Bp., 1975. 81-86. A 
továbbiakban minden olyan idézet, amire nem hivatkozok külön, ebből a fordításból való. 
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tűnővé legyen.80 Engedem, hiszen karteziánus világképem mit sem állít rendíthetetlenebbül, 

minthogy létezik az a gonosz szellem, akiről Descartes annyit beszél: a csaló, aki  

 

„igen nagy hatalommal rendelkezik s ravasz is egyben, minden 

igyekezetével azon van, hogy megtévesszen engem”.81  

 

És a gonosz szellem örökös cselvetése a hivésre való képességemet felháborodott kétellyé 

érleli. Ez az egyetemes kétely szülte Descartes elhíresült mondatait is, amelyekkel a 

megismerő pozícióját határozta meg:  

 

„Önmagamat úgy fogom tekinteni, mintha se kezem, se szemem, se 

húsom, se vérem, semmilyen érzékem nem volna, s az, hogy mindezzel 

rendelkezem, nem lenne más, mint hamis vélekedés”.82  

 

Csakhogy a tapasztalat evidenciáját kétségbe vonni, a világ létezésének mint érzékileg 

megfogalmazható valóság létezésének a feltevését elvetni, mindez azt is maga után vonja, 

hogy az én – a gondolkodó, egyszersmind testiesülő, érző én – építményét szükségszerűen 

romba döntsem. Hogy Descartes-tal együtt az értelem sziklaszilárd mértékére bízzam 

magam – a létezés, létezésem kézzelfoghatósága helyett.  

 

„Ha nem tévedek, elsőként az merült fel bennem, hogy van arcom, 

kezem, karom, s hogy itt van a testrészeknek ez az egész gépezete, amelyet 

még a tetemben is megszemlélhetünk (…)”.83  

 

Vagyis Descartes számára a létezés (látszata) mint testrészek gépezete, mint dologi 

tulajdonságokkal bíró szubsztancia határozódik meg mindenekelőtt: mint arc és kéz. Éppen 

mint arc és kéz. Az arc rejti a legtöbb, a filozófiai megismerés szempontjából is releváns 

érzékelő szervünket: a szemet, a szájat, az orrot. Emellett az arc a filozófiában olyan 

narratívaként fogalmazódik meg, amely elbeszéli az ember élettörténetét, amely kifelé 

irányultsága által ábrázolni képes a „belsőt”. Az arc az évezredek során (már az antikvitástól 

kezdve) az egyedi jellem megjelenítőjeként válik kitüntetetté, vagyis az identitás zálogául 

                                                 
80 Lévinas a látszat kapcsán az egyetemes kételyről beszél, amely „(m)agát a tűnést mint olyant alkotja, azt, hogy a tűnés 
az érzéki tapasztalatban vagy a matematikai bizonyosságban áll elő”. Emmanuel Lévinas: Teljesség és végtelen (Tarnay 
László fordítása). Jelenkor, Pécs, 1999. 70. 
81 René Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról (Boros Gábor fordítása). Atlantisz, Bp., 1994. 30. 
82 R. Descartes: I. m. 31. 
83 R. Descartes: I. m. 35. 
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szolgál.84 Lévinas még ennél is többet állít: az arc transzcendenciájáról beszél, arról a 

metafizikai többletről, amely csak az arcban képes feltárulni és közvetíteni a Másik felé. 

Ugyanakkor arccal csak az ember rendelkezhet (az állatnak még Lévinasnál sincs arca) – az 

arc az a „testrész”, amely a humanizmus építményébe szervesen tagolódik. A kéz a filozófiai 

megismerésben szintén kitüntetett szerepet játszik: a szem (azaz a látás általi) 

megismeréssel szemben a tapasztalatbeli kézzelfoghatóság bizonyítására szolgál. A kéz 

testünknek az a nyúlványa, amely természetéből adódóan éri el és ragadja meg a kéznéllévő 

vagy éppen kézhezálló dolgokat. Mint ilyen a tapasztalás meghatározó eszköze, s 

eszközszerűségében rejlik lényegi kötődése a gondolkodáshoz. A kéz az, amelyen keresztül 

az ember képes eljutni a techné-hez85, ez a képesség pedig hozzáférhetetlen a csak lábakkal 

rendelkező állat számára. Az embert testrészei közül éppen az arc és a kéz teszik emberivé, 

ezekből magyarázható legnyilvánvalóbban a gondolkodáshoz való kötöttsége, valamint a 

transzcendencia felé való irányultsága. És ezek nyújtják az önmagáról való ismeret 

lehetőségét is. Csakhogy kezemmel hiába érem el önmagamat, mindez kevés. Hiszen e 

folyamatban éppenséggel a kéz az, amely maga a legkevésbé kézzelfoghatóvá válik.86 

Kezemet a megismerés szempontjából a használhatóság tünteti ki, a megragadás képessége, 

ezáltal válik (a kartéziánus teóriában) tiszta átéléssé, cogitatióvá. Ugyanakkor kezeim 

használata nemcsak az ujjbegyek általi finom érintést, nemcsak egy hozzám képest külső 

dolog megmarkolását jelenti, hanem az ökölbeszorítást vagy körmeimnek a húsomba való 

mélyedését: mohóságomat és fájdalmamat is – azaz kezeimnek, és kezeimen keresztül 

önnön magamnak az átérzését, átélését. Ez az átérzés a megismerés meghatározó 

formájaként nemcsak kezemben, de egész testemben jelen van: a test különféle részei 

odafordulnak valami felé, hogy elkapják vagy simítsák, hogy rágják, lenyeljék, szeressék, 

kiköpjék, hogy önmagához utalják. Ezért sem lehet az önmagamról való tudásnak kielégítő 

„bizonyítéka” a kéz.87 Önmagam átérzése mindenhol, minden testrészemben jelen van; 

torkomban, amikor maródik és hányás kínoz, gyomromban, amikor émelygek, de ölem 

                                                 
84 Lásd erről: Kocziszky Éva: Az arc olvasása. Vulgo 2. (2003.) 70-83. 
85 Heidegger nagy hatású, a Lét és időben kifejtett értelmezése szerint a kéz mindig egy dolog (kézhezálló vagy 
kéznéllévő) megismerésére hivatott, mindazonáltal önmagát nem „ismeri”, mint testrészt vagy méginkább: mint testet. A 
kéz Heideggernél (is) eszköz, amelyen keresztül az ember eljuthat a techné-hez. Vagyis a kéz kitüntetett a humanizmus 
szempontjából: olyan eszköz, amellyel csak az ember rendelkezik.  
86 Michel Henry a husserli intencionalitás mentén írja le az eredendő test szubjektivitásának gondolatát, s 
gondolatmenetében központi helyen áll Main de Biran 1804-es Értekezés…-e, amelyben a kéz az intencionálison 
túlmenően „közvetlen önátérzésként” jelenik meg. Olyan viszonyként, „amelyben a kéz saját erőinek kibontakoztatása, a 
cselekvés tehetsége módján egybeesik önmagával”. Lásd: Michael Henry: Az élő test (Sutyák Tibor fordítása). Vulgo, 
2003/3. 3-17. 
87 Még akkor sem, ha angolszász filozófusok előszeretettel mutogatják saját kezüket, amiben a külvilág „bizonyítékát” 
látják. 
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bizsergetésében is, vagy egyszerűen csak a lábamban, miközben táncolok, s egyszerre 

érzem a földet és testem nehezékét.88  

Önmagam átérzése olyan megismerés, melynek során a hozzám képest külső, azaz 

az intencionális tárgy felé való viszonyulásomban mindenekelőtt magamat ismerem föl. De 

nem akként, ahogyan a mitológiabeli Nárcisz, aki a víztükörbe pillantva saját eredetét csak a 

semmiségben, csak a halálhoz való kötöttségében volt képes megragadni. Az én létem nem 

lehet káprázat. Hogyan is fogadhatnék el egy látványbeli kétértelműséget? A test 

autoerotizmusának, önátérzésének felfüggesztésével, az önmagától való elfordulással 

legföljebb csak „szellem”, „szellemek” teremtődhetnek, amelyek látszat-létezésként 

kísértenek élet és halál, valóság és nem-lét között. 

A karteziánus felfüggesztés, a tapasztalati világ érvényességének zárójelek közé 

szorítása a nárcisztikus mozgást reprodukálja. Descartes (miközben kétellyel illeti a 

világbeli test-tárgy bizonyosságát, hogy aztán a cogitatióból, a tudati észlelésből próbálja 

visszanyerni) nem pusztán elhalasztja a test bizonyításának kérdését: ennél sokkal többet 

tesz a bizonyosság elvesztéséért. A zárójelbe tétellel valamit hagy eltűnni, semmivé 

foszlani. Azt az intenzitást iktatja ki filozófiájából, az érzékelő testnek azt a közvetlen 

megnyilatkozását, jelenlétét, amely meggátolhatná, hogy elveszítse szubjektivitását és 

tárggyá (szubjektum-tárggyá) váljon. Descartes-nál a test kívülségként értelmeződik, 

kiterjedéssel rendelkező, élettelen dologként, amely csak utólag zuhan vissza egy fizikai 

térbe. Heidegger, aki sokat fáradozott azon, hogy a karteziánus hagyományból kioltsa a 

metafizikai hajtást, a jelenvalólétet saját térben-benne-léttel (ein eigenes „im-Raum-sein”) 

ruházza fel, térbeliséggel, amely nemcsak a Dasein „testét” jellemzi. A jelenvalólét a Lét és 

idő gondolatrendszerében eredendően térben tételezett: benne-lét egy világban. Ám ennek a 

térbeliségnek a meghatározása végül mégis a tisztázatlanság jótékony homályába szorul, 

újból csak egy virtuális világ felállítását, a descartes-i kísértetszerűséget ismételve: „azért és 

csak azért, mert »szellemi«, lehet a jelenvalólét oly módon térbeli, ahogy a kiterjedéssel 

bíró testi dolog lényegszerűen nem lehet az”.89 És a kör Heideggernél is bezárul: mert a 

„szellemi”-ként felfogott tér újfent csak az elvont, tiszta érzékiséghez, azaz az időbeliséghez 

utasít.90 

Mintha a Descartes által kibontakoztatott metafizikai hajtások meggátolnák, hogy a 

karteziánus oltványokat a szubjektivitásról való gondolkodásunkból kimetsszük.  

 

                                                 
88 Nietzschénél, a Zarathustrában például a táncosoknál a láb átveszi a kéz szerepét. 
89 Martin Heidegger: Lét és idő…. 
90 Lásd erről Derrida elemzését: Jacques Derrida: A szellemről (Angyalosi Gergely és Babarczy Eszter fordítása). Osiris-
Gond, Bp., 1995. 36-44. 
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„Azt ugyanis, hogy volna ereje önmagát mozgatni, érzékelni vagy 

gondolkodni, azt semmiképpen sem ítélem a test természetéhez 

tartozónak”  

 

– Descartes ilyen világosan vélekedik.91 Máshol a következő felismerésre sarkall:  

 

„gondoljuk meg, hogy egy élő ember teste épp annyira különbözik egy 

halott ember testétől, mint amennyire különbözik egy óra vagy más 

automata (azaz más, önmagától mozgó gépezet) akkor, amikor össze van 

szerelve, s magában hordja azoknak a mozgásoknak a testi elvét, 

amelyekért létrehozták, mindazzal együtt, ami működéséhez szükséges, 

vagy más gépezetet, akkor, amikor el van törve, s mozgásának elve nem 

hat többé”.92  

 

És e belátásban az „élettelen” test gondolata megint csak mindennél világosabban kivehető. 

A karteziánus metafizikában a test élettelenül rogy össze (ahogyan Nárcisz a vízparton): 

tetem lesz. S ami eltűnik belőle, nem más, mint az önmagára irányuló közvetlenség 

megismételhetetlen intenzitása. A test zárójelbe tételével („El fogom képzelni, hogy nem 

vagyok a testrészeknek ama összekapcsolódása, amit emberi testnek szokás nevezni”93) 

elveszítem az átélés, az élet átélésének, s egyúttal a térbelivé válásnak, a testiesülésnek a 

lehetőségét – és a nyomában mi marad? Csak egy kísérteties hely, csak képek sorozatában 

villódzó látszatvilág: temetőszagú, virtuálisan gerjesztett, spirituális bensőség. 

Ki vagyok én? A tükörbe nézek. Amit megpillantok, egy térben elhelyezett testre utal 

– testemre, melynek látom a körvonalait. Látom az arcomhoz emelkedő kezemet, látom 

lassan félrebillenő fejemet, roskatag lábaimat, mélázó csípőmet. És látom körülötte az 

idegen világot is, látom a hátam mögött (és mindig a hátam mögött, sohasem előttem!) 

megbúvó, hűvös tárgyakat, a levegős teret – látom azt is, amit már nem önmagamként 

érzékelek. Mindez nem káprázat! Egy képet nézek, de ezt a képet mindennél nagyobb 

intenzitással igazolja az a közvetlen, magamhoz való viszony, amely testem átélésén 

keresztül bennem magamban teremtődik. Ez a sajátos tapasztalat pedig fölborítja a lét és 

jelenség közötti, szokásos hierarchiát. Hiszen természetszerűleg a képiséghez kötődik, 

vagyis olyan létet jelenít meg, amely a látszatban „ábrázolódik”. Ugyanakkor a test 

helyettesítésére hivatott kép (tükörképem) most az én testemet rekonstruálja – vagyis 

                                                 
91 René Descartes: I. m. 35. 
92 René Descartes: A lélek szenvedélyei (Dékány András fordítása). Ictus, Szeged, 1994. 33. (VI. cikkely) 
93 René Descartes: Elmélkedések… Id. kiad. 36-37. 
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egyszerre szolgál a látszat okául és igazolásául. A test a képen az embert ábrázolja. Az Én 

teste, vagyis testem a tükörben önmagam reprezentációja: identitásom alapjául szolgál. 

„Mindannyian ens repraesentans-ok vagyunk”;94 az önmagunkról rendelkezésre álló képet 

pedig, ahogyan azt Lacan felismerte, a tükörbe vetett újabb és újabb pillantásunkkal tartjuk 

ellenőrzés alatt. Csakhogy a testkép látványa, a tükörbeni újabb és újabb odapillantás mellé 

mindig odatolakszik még valami: a kezemnek, a szememnek, a húsomnak, a véremnek, az 

érzékeimnek az átélése is, valami, ami nem engedi, hogy tapasztalatom súlytalan 

virtualitássá váljon. Mindazonáltal vitathatatlan, hogy a testkép látványa a képiség eredendő 

problémájával, a látszattá válás évezredes fenyegetésével szembesít. Az ember állítólag már 

jóval azelőtt készített magáról képeket, mint ahogy írni kezdett volna önmagáról95 – a 

látszattá válás fenyegetése ily módon lényegileg meghatározta, s mind medializáltabbá váló 

korunkban még erőteljesebben meghatározza az identitás kérdését.  

Platón egy kései dialógusában, A szofistában kérlelhetetlen radikalitással gondolja 

végig a megismerés (a látáson alapuló megismerés) és a képiség lényegi összefüggésének 

kérdését. Látszat és valódi tudás megkülönböztetése közben arra a felismerésre jut, hogy a 

létezők sorában nem kell ellentmondást tételeznünk. A létező és a nem-létező között 

„repedés” (diploé), repedések húzódnak meg. A tagadás ennek megfelelően nem ellentétet 

fejez ki: a „nem ” szócska pusztán a különbözőre, a különbségtevés szükségszerűségére utal.  

 

„(A) különböző természete létezik és szét van darabolva az összes létezők 

között egymáshoz való viszonyukat illetőleg; (…) az a darabja, amely a 

létezővel szembe van állítva, éppen ez valósággal a nem-létező”.96  

 

A nem-létező ily módon maga is  

 

„részesül a Létben, létezik éppen e részesedés folytán, de nem éppen az, 

amiben részesült, hanem különböző”.97  

 

Platón eliminálja azt a kérdést, amelyik a hamis vélekedésre vonatkozik, helyette a 

diaireszisz, a megkülönböztetés képességének problémáját helyezi előtérbe. Ellentétek 

helyett kettősségben, kétértelműségben gondolkodik – ezáltal ingatva meg az Igazság 

                                                 
94 – ahogyan Danto állítja. Lásd: Arthur C. Danto: The Body/Body Problem. Selected Essays. University of California 
Press, Berkeley, 1999. 201. Idézi: Hans Belting: A test képe mint emberkép (Kelemen Pál fordítása). Vulgo 2003/2. 35. 
95 Vö. H. Belting: I. m. 34. 
96 A szofista 258e Platón: A szofista (Kövendi Dénes fordítása). In: Platón Összes Művei II. Európa, Bp., 1984. 
97 A szofista 259a 
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rendíthetetlennek látszó tételét.98 A kényszerítő és kizárólagos jelleggel szemben a 

mindenben fellelhető repedés elbizonytalanító voltára mutat rá: egy nyílásra, amely minden 

jelenség mélyén ott húzódik, a nyitottságra, amely minden el(ő)tűnés és eltűnés alapjaként 

kell, hogy lelepleződjön. A képmásnak való megfelelés ily módon a látszattá válás 

feszültségében porlad szét – a fenomének szükségszerűen puszta látványosságokká 

válnak,99 igazolhatatlan, csillámló, csendes világgá. Melyen talán a csaló diadalmaskodik. 

A látás általi megismerés tehát a látszattá válás fenyegetését ígéri, amely a 

kartéziánus oltványban tovább kísért. Úgy tűnik, az eltűnéstől és az érzéki megcsalatástól 

való félelem egy tőről fakadnak, s közösen alkotják a kételkedés lényegét. Vajon nem 

kellene a csalásnak magának, s ugyanúgy a tűnésnek is egy sajátságos értelmet 

tulajdonítani; vajon nem éppen ez volna a legnagyobb kihívás? Az identitás elnyerése vajon 

nem éppen az eltűnés és a megcsalatás megértésének próbatétele elé állít? A descartesi 

szubjektivizmus kitér e próbatétel elől, a képi-érzéki világ zárójelbe tételével egy hurkot 

rajzol a probléma köré. A hurokban pedig tovább vergődik a megszorongatott, immár 

rögeszméssé duzzasztott félelem, igézőn maga körött tartva, nem engedve szabadon a 

szubjektivitás újkori tradícióját. A félelem: félelem az érzékek becsapásától, a reflexió 

kudarcától, az Én érzékek általi bizonyságának attól az eksztázisától, amely a nyugati 

kultúrába Nárcisz mítoszával, mint fenyegetés, menthetetlenül beépült. Félelem az Én 

önelveszejtő, szerelmes tapasztalatától, félelem attól, hogy a reflexió az önazonosság 

elnyerésével együtt pusztulást idéz elő. Mint Nárcisznál, aki rádöbbenve, hogy a 

megpillantott kép nem a Másikat jeleníti meg, s így szerelme nem teljesedhet be, addig 

nyögött és jajgatott, míg végül elbágyadt a feje. Mintha az identifikáció nem bírná el az 

erotika próbatételét, mely elé a tapasztalás pedig mindenkoron odaállít – vagy inkább 

odaszögell: egy ismeretlen, vad erővonalakkal összefogott térbe. 

 

 

2. 

 
„Vágyam tárgya velem” 

(Ovidius) 

 

                                                 
98 „S nemde az Igazságost is a Nem Igazságossal egy sorba kell állítani, abban a tekintetben, hogy semmivel sem inkább 
létezik egyik a másiknál?” A szofista 258a 
99 Deleuze e dialógusról írt elemzésében a diaireszisz módszerét alkalmatlannak nyilvánítja az ellentételezésre, hiszen az 
(arisztotelészi) helyes középfogalom hiánya lehetetlenné teszi azt. A képmások csupán rivalizálni képesek egymással, ám 
jogosultságukat semmi sem igazolhatja. Ezért válnak a képmások, mondja Deleuze, simulacrum-má. Lásd: Gilles Deleuze: 
Platon und das Trugbild (Bernhard Dieckmann fordítása). In: Uő: Logik des Sinns. Shurkamp, Frankfurt/M., 1993. 311. 
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Nárcisz a víztükörbe pillantva nem kérdezi önmagától: ki vagyok? Csak próbálja elérni, 

érinteni, csókolni azt a Másikat, akit lát. Ovidius hőse, miközben feltétlenül átadja magát a 

látszatnak, üresen hagyja önmaga, azaz a reflektáló én helyét. A nárcisztikus szenvedély 

ezért végtelenül regresszívvé válik: önmagát ismétlő, alany nélküli folyamattá, 

visszaverődéssé (ahogyan puszta visszaverődés a mítoszbeli Echo minden szava is). S 

miután a fiút a Másik választalansága rádöbbenti szerelmének tárgynélküliségére is, 

káprázatként kell lelepleződnie minden érzékelésének. Se alany, se tárgy – csak az üres, 

önmagába hulló reflexió. A nárcisztikus megismerés csalfa játékká lesz, az előtűnés-eltűnés 

szeszélyévé.  

Kartéziánus világképünk a megcsalhatóság tényét a nárcizmus elítélt aspektusából 

eredezteti: hogy valaki szilárd valóságnak képzelheti azt, ami a látszatbeli kétértelműségen 

alapul. Jóllehet az a negativitás, amely Nárciszt is az identitás összeomlásához sodorta, bár 

magának a képiségnek a természetéből adódik, mindenekelőtt azonban abból a bizonyság-

keresésből fakad, amellyel a megismerő szubjektum rá akar találni az önmagára vonatkozó, 

legelső, apodiktikus evidenciára. Az identitás kudarca abból az ellenállásból eredeztethető, 

amellyel kivetjük magunkból az önmagunkhoz való feltétlen odafordulást. Eltaszítjuk az 

Énnek azt az ellenőrizhetetlen darabkáját, megnevezhetetlenhez részét (naivan Másikként 

azonosítottat, az Éntől távolra helyeztetett), amely az értelmesen túlra húz, az önszerelem 

abszurditásába. Ez az uralhatatlan valami ugyanakkor nem feleltethető meg a freudi ösztön-

énnel. Hiszen nem egy másfajta, a reflexivitással szembeállított elveknek engedelmeskedő 

én (a tudattalan) létének a feltételezését követeli meg, hanem pontosan a res cogitans 

mélyén rejtőzik, megelőzve minden cogitatiót, alapot biztosítva az intencionalitáshoz. Az 

identitás talán csak ezen épülhetne föl: a szédületen, amely (ön)magam „megtapasztalásán” 

elfog, az önszerelem tébolyán, az ön-test iránti vágyon, az autoerotikán. Önmagam 

megtapasztalásában, azaz az önátélésben ugyanis szükségszerűen feltárul még valami más 

is, ami „valami többet” tartalmaz, mint a cogitatio. A cogitatumok puszta virtualitásához 

képest ugyanis megjelenik egyfajta kétségbevonhatatlan valóságosság, egyfajta 

bizonyosság: az önátélésben, mint a saját testhez való intenzív, ha tetszik, erotikus 

kötődésben, kinyilvánítja magát az élet fenoménje. 

Mi történik akkor, ha leleplezem a csalást? Ha a vonzalmat, az uralhatatlan vágyat 

elfojtom, s pusztán a reflexív cogitóra mint az értelem sziklaszilárd építményére alapozok? 

Természetesen a karteziánus út kínálkozik, test és lélek különválása, az Én önmagával 

teljességgel identikus gondolatának felszámolása. Ovidius csalódott hőse is számot vet ezzel 

a lehetősséggel, tévedésének lelepleződése után olyan csalhatatlan (vagy ha tetszik, 
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apodiktikus) szubjektum után kezd el vágyakozni, aki a test ellenőrizhetetlen és „hamis” 

reakcióitól mentes marad:  

 

„Bárcsak a testemtől valahogy válni lehetne!” 

 

A szubjektivizmus tradíciója pedig évszázadokra levonja a tanulságot Nárcisz tragédiájából, 

s még csak közel sem engedi magához, a tiszta tudati énként megképzett önmagához az 

erotika sugallatait, a reflektálatlan képek vad szemantikáját – ezt a fülöncsíphetetlen csalót 

vagy éppenséggel: ezt a megtévedt szerelmest. 

A descartesi „önkorlátozás gyakorlata” nem új a görög-keresztény filozófiai 

tradícióban, az ókori kereszténység kialakulásához nyúlik vissza, elsősorban az újplatonikus 

Plótinoszhoz. A plótinoszi filozófia Platónnak az ideális Jóra vonatkozó elméletére épít. 

Tételezése szerint az Univerzum legmagasabb rendű princípiuma a tiszta Egység, mely 

egyúttal tiszta Jóság is, és minden létező ettől függ. Az Egy nemzi az Elmét vagy Tudatot 

(Nous), amely létrehozza önmaga ismeretét. Az Egy nem gondolkodik, hiszen a 

gondolkodás kettősséget vonna magával, s megbontaná az ideális egységet.100 Viszont 

felébreszti a gondolkodást, az utána jövő második princípiumot.101 Plótinosz tehát A 

szofistában megfogalmazott kétértelműség kérdését, vagy azt a kettősséget, amelyet 

Arisztotelész a szellem problémájával vezet be,102 az Egy paradoxiális tételével helyettesíti. 

Mindazt a metafizikai többletet azonban, amivel a legfőbb princípiumnak rendelkeznie 

kellene ahhoz, hogy önmagábanállóként leírható legyen, Plótinosz is csak paradoxonok által 

tudja kifejezni (ilyen például az a gondolat, hogy az Egy olyan úr, aki senkin sem uralkodik, 

vagy hogy az Egy lényeg nélküli tevékenység, tárgy nélküli akarat stb.).  

Nárcisz története a kereszténység kezdetén jelent meg az irodalomban, Ovidius 

könyvéből, az Átváltozásokból maradt ránk az első teljes változat. Plótinosz feltehetően 

ismerte az önmaga képmásába beleszerető ifjú történetét, műveiben több utalás található 

erre vonatkozólag.103 Azonban a nárcizmus példázata sokkal meghatározóbbnak tűnik 

teóriájában, mintsem hogy pusztán irodalmi példázatként értsük. A tükröződés nála is 

szükségszerű mozzanat a megismerés folyamatában, csakhogy ő – az ovidiusi történetből 

okulva – a képmást nem a mulandó anyagokban tükröződő tükörképbe helyezi, épp 
                                                 
Vö: Plótinosz: A három eredendő valóságról. In: Uő: Az Egyről, a szellemről és a lélekről. Válogatott írások (Horváth 
Judit és Perczel István fordítása). Európa, Bp., 1986. 230. 
101 Lásd erről: Christopher Stead: Filozófia a keresztény ókorban (Bugár M. István fordítása). Osiris, Bp., 2002. főként: 84-
88. 
102 Plótinosz: Arról, hogy a Létezőn túliban nincsen megismerés. Mi az első és mi a második megismerő? című értekezése 
tulajdonképpen vitairatnak tekinthető Arisztotelész azon felfogásával szemben, mely szerint az önmagát megismerő 
szellem a legfőbb valóság. 
103 Kristeva behatóan elemzi a plótinoszi filozófiának a nárcizmus kérdéséhez való kötődését. Lásd erről: Julia Kristeva: 
Nárcisz: az újfajta téboly (Babarczy Eszter fordítása). Café Bábel 1995/4. 51-59. 
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ellenkezőleg: egy tiszta, érinthetetlen bensőségbe.104 És Plótinosz az autoerotizmus tébolyát 

is beépíti az Én belsejébe. A legfőbb princípium leírásakor a nárcisztikus tébolyt idéző 

szenvedéllyel érvel:  

 

„Továbbá ugyanaz Őbenne a szeretet tárgya és a szeretet, és önmagába 

szerelmes, mivelhogy szépségét nem mástól kapja, hanem önmagától és 

önmagában szép. (…) Ő pedig mintha csak önmaga belsejébe igyekezne, 

mintha csak beleszeretett volna önmagába, a 'tiszta ragyogásba', hiszen Ő 

maga Az, aki szeret”.105  

 

Csakhogy ami ezzel a tébollyal bekerül, az nem a saját test látványán/látszásán alapuló 

ismeret , vagy inkább vágy a saját testben feltáruló „vad erők” (az életteliség, s ehhez 

szorosan kötődve a mulandóság) elérésére, átélésére, hanem a mindenek felett való, a 

testiségtől és az érzékelhető világtól mint hamis képmásoktól elidegenített eszmény. 

Plótinosz különválasztja a látást és a szellemi nézést. Míg a látás számára a beteljesedés az 

érzékelhető világból adódik, addig a szellemi nézést a Jó, a legelső princípium szemlélése 

tölti be. Amely nem is látás igazából, hanem a léleknek a Jóra irányított tekintete, s ilyen 

módon „egyesülés”, „önkívület és leegyszerűsödés”. Vagyis a szellemi nézés maga is 

valami szenvedéllyel és gyönyörrel teli aktus, ám ez a nárcisztikus mozgással ellentétes 

irányú, hiszen az Én-t kimozdítja saját, szenvedő testének átéléséből – egy noétikus tudati 

Mindenséggel való egyesülés felé.  

 

„Mintha csendben elragadta vagy megszállta volna valami, teljes 

mozdulatlanságba dermedt, nem hajolva többé lényével semerre, még 

önmaga felé sem. Teljes nyugalomba került és mintegy merő nyugalommá 

lett”106  

 

Íme, az a spirituális bensőséggé lett tudati tér, melyben az eszményített szépség testesül meg. 

Az autoerotizmus nárcisztikus gyönyöre, egy ellentétes mozgást követve, antinárcizmussá 

                                                 
104 Erről tanúskodik a következő élettörténeti adalék is. Feltehetően, Plótinosz volt a filozófiatörténet egyik 
legzárkózottabb filozófusa, aki „mintha csak szégyellte volna, hogy testben lakik”, s e beállítottsága miatt származásáról, 
szüleiről sohasem volt hajlandó beszélni. Hírlik róla az az antinárcisztikus legenda is, mely szerint amikor barátai arra 
kérték, hogy üljön modellt egy szobrásznak, aki megörökíti képmását az utókornak, aszketikus papként rögtön elhárította a 
lehetőséget: „talán nem elegendő azt a képmást viselni, amellyel a természet felruházott bennünket, hanem még (…) 
egyezzen bele e képmás időállóbb képmásának elkészítésébe, mintha az valami szemlélésre méltó dolog volna?” Ez a 
parányi adalék nem pusztán a filozófus „egzisztenciájára” (ha lehet ilyet mondani) világít rá, hanem az általa művelt 
központi gondolatára is: a képmásokról szóló elmélet fontosságára. Vö: Porhüriosz: Plótinosz életéről és műveinek 
felosztásáról. In: Plótinosz: I. m. 353. 
105 Plótinosz: Az Egy akaratáról és szabadságáról. In:Uő: I. m. 315., 317. 
106 Plótinosz: A Jóról vagy az Egyről. In: Uő: I. m. 348. 
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lényegül – a plótinoszi ént a képmását elérni vágyó fiú szenvedélye keríti hatalmába, s a 

totális képmással való egyesülése nyomán már valami másnak tudja magát, nem 

önmagának.107 Plótinosz a hagyományos platonizmusnak azt a túlfokozását viszi végbe, azt 

a túllendülést, amellyel olyan lélek-fogalomhoz jut el, mely a tökéletes bensőségbe zárt, 

spekulatív én-kép kialakítását teszi szükségszerűvé. 

A spekulatív bensőség megteremtése fontos állomása a nyugati szubjektivitás 

történetének: a platóni idealitás a tükröződés bensővé válásával lendül át szubjektivizmusba. 

A történetnek ezen a pontján azonban, amelyhez Plótinosszal visszaérkeztünk, mintha még 

előttünk állna egy másik út lehetősége is: az az út, amelyiken Nárcisz valójában elindult. 

Ovidiusnál ugyanabba a lehetetlen (spekulatív és kontemplatív) térbe vezetett az útja, amely 

a plótinoszi énnek is a testtelenséget kínálta fel. Kudarca abban állt, hogy önmaga számára 

csak azáltal a képmás által létezett, amely a könnycseppektől felkavarodó vízben egy 

szempillantás alatt eltűnt. A tükörkép által léteztetett Nárcisz nem bukkanhatott rá önnön 

létezésének eredetére: elzáratott előle, vagy inkább kivettetett identitása belsejéből az a 

referencialitás, amely Én-jét valóságossá tehette volna. Az „urán ámuló két szemet éjszaka 

zárta” – visszhangzik a vers zárlatában. Valóban: a nárcisztikus megismerő szubjektumba a 

halál eredendően kódolva van, ha mégis megpróbálnánk visszavezetni valamiféle alapra, 

akkor az leginkább az „éjszaka” lehetne, a fény nélküli látás: negativitás és halálba tartás. 

Nárcisz léte a puszta virtualitásban és a magányban kifejeződő, abszurd létezés. 

Csakhogy Ovidiusnál a történet egésze inkább elfedi, mintsem hogy hangsúlyossá, a 

narratíva egészét szétrobbantóvá tenné azt az erotikus vonatkozást, amely az identitás 

mechanizmusát, azaz a reflexivitás kezdetét a test átéléséhez köti (– már ha az identitás 

megképződéséről egyáltalán lehetséges beszélni, ha identitás helyett nem inkább valamiféle 

folyamatban-létet, működést kellene tételezni). Amit az ovidiusi korpusznak csak egyetlen 

részlete rejt, azt Caravaggio Narcissus című festménye „kinagyítja” számunkra és 

nyilvánvalóvá teszi. Ovidiusnál Nárcisz nem képes a Másikhoz eljutni. Nem ébred benne 

vágy az iránta szerelemre lobbanó nimfa, Echo iránt. Elutasítja őt, akárcsak a többi nimfát 

és ifjút, akik közelíteni próbálnak felé. Csak amikor egy számára addig ismeretlen 

tapasztalat, egy, a testében meginduló folyamat jelenti be magát („más szomj nő benne 

eközben”), csak abban a pillanatban ébred fel benne a megismerésre való vágy:  

 

„mit lát, még nem tudja, de lángol azért”.  

 

Szédülni kezd önnön teste látványától:  
                                                 
107 Vö. J. Kristeva: I. m. 53. 
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„Kába, kívánja magát, a varázs gyúl benne meg érte, / vágyakozik s 

vágyott, fölgyúl és gyújtja a lángot”.  

 

Ebben a pillanatban a képmás többet, mást jelent, mint képi reprezentációt. Mert felébreszti 

azt a tehetetlen jelenlétet, azt a félelmetes vonzerőt, amely a tapasztalat szubjektumát az 

átélésben megelevenedő valóságoshoz fűzi – még innen a spekulatív, avagy spirituális téren. 

Életre kelti azt a vonzerőt, amely a reflexív tudattal együtt ébred. 

Ez a vonzerő nem elfedett, nem láthatatlan vagy hiányzó elem, amely a semmi (mint 

a vágy tárgya) helyén áll. Inkább azt mondhatnánk: megelőzi azt. S hogy majd csak a 

spekulatív identitás tételezi csalásként – elfedve valóságosságát. A spekulativitás a vonzerő 

helyére a tükörképet ülteti, a szertefoszló képmást, hogy végezetül már csak ennek legyen 

meghatározó szerepe az identitás megkonstruálásakor:  

 

„Jól tudom: én vagyok az; látom: nem csal meg a képem; / éget az 

önszerelem; tűz gyűjt, amit én rakok, engem”.  

 

Az Én-t elemészti a végtelen távolság tébolya: az összemérhetetlenség az erotikus 

tapasztalás valósága és a képmás valótlansága között. 

 

 

3. 

 
„tűz gyújt, amit én rakok, engem” 

(Ovidius) 

 

Az antik mítosz feldolgozásai között fontos állomást jelöl ki Caravaggio Narcissus című 

festménye. Caravaggio értelmezésében a nárcisztikus mozgás nem érkezik el a képmás 

káprázatként való lelepleződéséig; megreked a reflexivitás kiindulópontjánál. Caravaggiót 

éppen annyi érdekli az antik mítoszból, ami Nárciszt önmagához, mint tehetetlen, tolakodó 

jelenléthez köti. Ez a jelenlét már csak a festmény méretéből adódóan is hangsúlyos (a 

képfelület, melyen Nárcisz természetesen megkettőződve mutatkozik, 92x112 cm-es), 

hiszen a félalakos figura az életnagyságnál is nagyobb valamivel. A nézőhöz ily módon 

túlságosan is közel kerül nemcsak az önmagát szemlélő fiú, de az árnyképet szolgáltató és a 

víztükörben megjelenő test is. A közelség az intimitás határait sérti. Ahogy Nárcisz számára 
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tolakodó és kábulatba ejtő önnön testének látványa, úgy a néző számára is az az előtte 

feltáruló, leplezetlen arc, a félig lecsukódott szemhéjak, a sóváran előrebukó fürtök, az 

elővillanó testrészek. Caravaggio csak arra az egyetlen pillanatra szorítkozik, amíg a fiú a 

víztükör fölé hajol és átitatódik a vágyott arc és test látványával. Az ovidiusi történet más 

szálai, a párhuzamba állított szerelem és identitásvesztés (az Echoé) nem érdeklik. 

Caravaggio nem történetet mond, mint ahogy Poussin teszi például Flóra-képén,108 hanem 

egyetlen, ám döntő mozzanat intenzitását festi meg. Sötét színekkel, kontrasztos tónusokkal, 

mintegy érzéki totalitást adva az ekként lecsupaszított narratívának. 

Talán nem véletlen, hogy éppen Caravaggiónál jelenik meg Nárcisz az erotika 

félreérthetetlen szubjektumaként.109 Minden bizonnyal a barokk burjánzása és Caravaggio 

közönségessége kellett ahhoz, hogy a szexuális vágy, amely a fiú tekintetében sóváran ott 

ül, ne degradálódhasson helytelen önismeretté, s ne forduljon, ne verődjön vissza önmagába, 

a pszichózis terét jelölve ki. Hanem az legyen, ami: végtelen viszony, feltétlen odaadás, 

önmaga számára való közvetlen jelenlét. Amely egy másfajta térbeliséget enged 

„szétterülni”.  

Nárcisz, aki a vízparton térdel, csak önmagát látja. Tekintetével a néző nem kerülhet 

kontaktusba, mert szeme a víztükörben el(ő)tűnő saját testre tapad, testének látványával 

fonódik össze. Minden lényeges mozzanat, amit Caravaggio műve elénk tárhat, csak e két 

test, csak az összeérő (megduplázott) kezek által bekeretezett térben bontakozik ki. A Styx 

vizének elmosódó felülete és a föld testes színei között egy erősebb kontúrú, barna (part)sáv 

feszül, Nárcisz erre térdel. A két különböző minőségként megjelenített matéria, föld és víz, 

ugyanakkor mégsem válnak el radikálisan egymástól. A barna sáv átmenetet szolgáltat 

inkább: átjárást a testességtől a formákat megtartani képtelen, áttetsző felület (csak felület) 

felé, és persze vissza is. A kétfajta minőség megjelenítése a térábrázolás kétfajta 

felfogásában ütközik össze: a festmény felső felén, amelyben a „valóságos” Nárcisz foglal 

helyet, mélyülést érzékelhetünk, a test háromdimenziós kivetülését. Az alsó „térfél” 

azonban síkszerűvé teszi a visszatükröztetett testet, hangsúlyozva a néző számára, hogy csak 

képet néz. Olyan visszaverődést, amely az elmosódó képmás szemlélőjét is szükségszerűen 

valamiféle bizonyosság megtalálása felé űzi, vissza a mélyülésként érzékelt önmagához, 

hogy ott találjon választ a kérdésre: Ki vagyok? A vízfelületen Nárcisz megcsonkítva 
                                                 
108 Lásd ehhez Rényi András tanulmányát Caravaggio: Narcissus-áról, amelyben több vonatkozó témájú műalkotást is 
elemez, például az említett Poussin képet. Rényi András: A képbe vesző tekintet. In: Uő: A testek világlása. Kijárat Kiadó, 
Bp., 1999. 9-50. 
109 Raabe híres Caravaggio könyvében érdekes interpretációt olvashatunk a néző erotizált tekintetének, mint a narratívából 
hiányzó Echo virtuális nézőpontjának a megteremtéséről. Azonban ha csak szerelem-mítoszként és nem az 
önismeret/megismerés történeteként „olvassuk” a képet, akkor az erotikát megintcsak degradáljuk: önmagáért való, 
értelmetlen mozzanattá nyilvánítjuk, olyasvalamivé, ami a megértésen túlra húz és így dualizmust teremt. Lásd: Rainald 
Raabe: Der imaginierte Betrachter. Studien zu Caravaggios römischem Werk. Georg Olms Verlag, Hildesheim, Zürich – 
New York, 1996. 
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mutatkozik: fejének egy darabja már nem fér a képbe, sőt a vállai mögötti tér megjelenítése 

is, mely pedig magába foglalhatná valóságos testét, hiányzik. A víztükörben előtűnő, feje 

tetejére állított Nárcisz-kép elveszítette színeinek élénkségét; testéből már csak a térdkalács 

formája vehető ki határozottan, melyre az arc képe felesel (ez talán a tükröződés 

leghangsúlyosabb részlete), megcsonkítva ráadásul. Ez az elértéktelenített test nem 

vetekedhet „eredetijével”. 

A másik test (melyet éppen a két képmás közötti, festői értékítélet okán vélhetünk 

eredetinek) úgy bukkan elő a feketés-barna, gomolygó háttérből, mint valamiféle homogén, 

valótlan térből: nincs mögötte semmi, csak sötétség. Ennek a testnek, amely az ürességből 

tör elő, mintha sem múltja, sem jövője nem volna – csak a formák gömbölydedségének és 

fényének intenzitása, csak a test megnyilatkozásának közvetlensége, kifeszítve a „tiszta 

jelenbeliségbe”. Ez a test csak önmagára irányul, egyedül van a saját mivolttal: a sóvárgó 

arccal, a megremegő szájjal, az előrebukó fürtökkel, a térdkaláccsal, ami tolakodón 

elődomborodik. És a felindultságra utaló szemhéjjal, amely le is csukódott már félig. Mit lát 

így Nárcisz? Talán a víztükörben önmaga visszaverődését nézi, de az is lehet, hogy ez a 

képmás „nem elég” neki. Az enyészet gondolatát idéző, zöldes-vizenyős felület összemossa 

a kontúrokat, nem hagyja „fényleni” és nem hagyja elődomborodni Nárcisz testrészeit. 

Olyan képmást mutat, amelynek hatására szemlélőjében felébred a mulandóság képzete. Ám 

Nárcisz felindultságához, a pillanat feltétlen átéléséhez mindez nem illik. A vízfelület 

élettelenségében ugyanis már megfogalmazódik a közvetlenség felszámolása. Caravaggio 

hőse talán ezért is hunyta már le félig a szemét. A tekintet, ha lehet ilyet mondani, már 

visszafordult: (ön)magába, önmaga felé. Az a tér, ami megképződött a valós test és a 

képmás között, a tapasztalásnak ezt a furcsa mozgását jeleníti meg: egy eredendő 

irányultságot a visszaverődés felé, ugyanakkor zuhanást az (ön)magaság mélységébe, a 

tériesült-testiesült (ön)magába is. 

Elsőként Nárcisz fénylő térdkalácsa vonja magára a tekintetet. A láb, amely 

összecsuklik és a test alá gyűrődve a földön elterül. A láb nem a megtartásra szolgál itt, 

szerepét átveszik a kezek, amelyek mint tartóoszlopok állnak a felsőtest két oldalán. Ebben 

a sajátos megismerési aktusban a kéz nem a fogás, hanem a test megtartásának képességét, 

az erő, önnön erejének átérzését jelenti mindenekelőtt. A combig feltűrt nadrág a 

térdkalácsot engedi elővillanni, amely kétségtelenül fallikus metaforaként mered elénk. Ez 

az a testrész, az a darabja Nárcisznak, amely a vágy (a néző vágyának és Nárcisz vágyának 

is) elsődleges tárgyává válik. Ám mint erotikus testtárgy éppen tárgyszerűségétől fosztatik 

meg: jelentése nem rögzített, tévelyeg a láb szokásos értelme, funkciója és erotikus 

kitüntetettsége között. Nárcisz most nemcsak a talpával, de a talajon elnyúló, mezítelen 
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lábszárával és tenyerével is érzi a barna, meleg földet. Másik kezét éppen felemelte a 

víztükör fölé, hogy a képmás kezét megérintse, ám ezt nyilvánvalóan nem teheti. Egyik 

kezében tehát a meleg testesség érzete ébred, másikban a hűvös vízé, a megfoghatatlanságé. 

E két tapasztalat bolyong ide-oda benne (a vérerekben?), összekeveredve, nyugtalanul – a 

tapasztalat, amely átjárja Nárciszt egyik „végétől” a másikig: ujjbegytől ujjbegyig, a 

képmástól a testesült szubjektumig. Olyan tapasztalat, amely áramoltatja benne 

szenvedélyét, oda és vissza, nem hagyja, hogy nyugvópontra érkezzék, hogy kihűljön, 

bizonyossággá váljon és halott legyen. Az a tér, amit Nárcisz megkettőződött karjaival 

közrefog, a látszat elérhetetlensége és a bizonyosság közvetlensége között nyílik meg: a 

szenvedély, az átélés tereként. A nárcisztikus mozgás pedig valójában ezt a hullámzást 

jeleníti meg, az oda-visszaverődést a reprezentációk virtuális súlytalansága és az átélés 

testessége között. 

 

 

 

4. 

 
„Maradj, te kegyetlen” 

(Ovidius) 

 

Ám az átélés tereként, vagy a szubjektum testiesüléseként megragadott szenvedélyt nem 

keverhetjük össze a kartéziánus szenvedély-fogalommal. Jóllehet az Descartes kései 

filozófiájában éppen a lélek és a test közötti közvetítést hivatott megvalósítani. Descartes 

annyiban engedményt tesz korábbi műveinek teóriájához képest, hogy belátja, kapcsolat van 

e két különböző minőségként tételezett szubsztancia között,110 és ezt a kapcsolatot a 

szenvedélyek tartják fenn. Szenvedélyeinket a vér legfinomabb részecskéin keresztül 

áramoló „életszellemek” biztosítják. Azonban a léleknek van egy központi lakhelye, mely 

az agyban, a tobozmirigyben található (ez az irányítóközpont); szemben a testtel, amely 

sokfelé tagolódó és szétszórt.111 Vagyis a lélek megragadható és ellenőrzés alatt tartható. A 

test, mint lakhely olyan metafora Descartes-nál, amely elsősorban az irányíthatóság 

leírásához segédkezik. Mint ahogy az áramlás, az életszellemek áramlásának a metaforája, 
                                                 
110 „Mert két dolog van az emberi lélekben, amitől a természetéről szerezhető valamennyi ismeretünk függ: az egyik az, 
hogy gondolkodik110 Vö. „A kettősség előtt ott van az Egy, a kettősség pedig a második, az Egyből ered és az Egy 
határozza meg”. Plótinosz: A három eredendő valóságról, a másik pedig az, hogy egyesítve lévén a testtel, vele együtt 
képes cselekedni és hatásokat elszenvedni. Én pedig ez utóbbi tulajdonságáról, valóban, szinte egyáltalán nem ejtettem 
szót, hiszen elsődleges célom a test és a lélek közti különbség bizonyítása volt (…)”. Descartes Erzsébetnek (Tímár 
Andrea fordítása). Válogatás Descartes levelezéséből. In: René Descartes: Test és lélek, morál, politika, vallás. Osiris 
Kiadó, Bp., 2000. 107. 
111 Elsősorban A lélek szenvedélyeiben foglalkozik ennek leírásával Descartes. 
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melynek valamiféle oda-vissza mozgást kellene jelentenie, sem több az egyirányú út 

felvázolásánál: a lélektől a test felé. A lélek továbbra is kitüntetett, hiszen a morális 

alapokon álló akarat és szeretet révén irányítani tudja a még mindig tárgyként, avagy 

gépként értett test cselekvését. Descartes tehát nem lép ki a cogito transzcendentális 

mezőjéből; szenvedély-fogalma, mely az érzékelésből és a hatások elszenvedéséből indul ki, 

inkább csak egy zárvány az én (a magam) mint test átélésének megértéséhez vezető út felé. 

Sum res cogitans – ettől a mondattól nem szabadulunk. Talán mert nem kaptuk meg 

a választ Descartes-tól arra a kérdésre, hogy mi is ez a „res”. Hogy mit is jelent az én 

„dologiságom”. Az érzékelést (sentire), amely a dologisághoz köthetne, Descartes a 

cogitatiók közé sorolja, utólagossá teszi, a transzcendentális ego által meghatározottá. 

Látok, mert látni látszom; hallok, mert hallani látszom.112 Az érzékelés (mint ahogy a 

cogitatiók egész sora is) a látszat kétértelműségében gyökerezik – nem a dologiságban tehát. 

Ha lehet itt egyáltalán a szubjektum eldologiasításról beszélni113 (s szubjektum helyett nem 

lenne célravezetőbb egy másfajta „énszerűség”-et tételezni), akkor talán fel kellene tenni a 

kérdést: mi ennek a dologiságnak magának az ontológiai státusza? Caravaggio festményére 

vonatkoztatva: van-e köze vajon ahhoz a barna testességhez, amelyikben az önmagát 

megtapasztaló „szubjektum” is benne foglaltatik? Van-e köze Nárcisz fallisztikus 

térdkalácsához, megfeszülő karjaihoz, az egyre mélyebb sóhajokat kieresztő mellkashoz? A 

dologiság a „valóságos test”, és a testet magába foglaló „valóságos tér” barna sötétlésében 

mint „anyagszerűségben” fejeződik ki, de ez az „anyagszerűség” nem csak életteliséget és 

melegséget sugall, hanem a mulandóság, a romlandó-mivolt fenyegetését is. A dologiság 

felfeslése legerőteljesebben abban nyilatkozik meg, ahogyan Nárcisz saját testéhez kezd el 

viszonyulni: erotikusan végtelenül felajzva, vágyának tárgyához, mint 

kétségbevonhatatlanul valóságos dologhoz mértéktelen odaadással viszonyulva. Hevülettel 

teli önátélése egy olyan, a cogito-t megelőző aktusra utal, amelynek ontológiai pozíciója a 

spekulatív bensőség terén innen jelölődik ki. A test önátélése megelőzi a gondolkodást. Sőt: 

a szubjektivitás a spirituális bensőségességből minduntalan vissza is zuhan abba az érzéki-

testi dimenzióba, a valóságosság, a dologszerűség dimenziójába, amelynek szükségszerűen 

megelőzi. 

                                                 
112 Heidegger Descartes-értelmezésében hívja fel a figyelmet a sentire azon meghatározására, mely szerint az is 
a lélek önmegfigyelsévé válik. A latin szövegben, mint írja, szószerint így szerepel a vonatkozó passzus: 
„látni, hallani, fölhevölni látszom (videor, ti. magamnak)”. („At certe videre videor, audire, calescere.”) Lásd: 
Martin Heidegger: A res cogitans (a tudat) létkaraktere (Decki Sarolta és Krémer Sándor fordítása). Vulgo 
2003/3. 92-103. 
113 Heidegger a descartes-i filozófiában éppen a szubjektumnak ezt az eldologiasítását utasította el. Ezzel állította szembe a Dasein nem eldologiasított létét – ám 

meghatározhatjuk-e ennek ontológiai státuszát, ha a dologiságra magára nem vetünk fényt. Vö: Derrida: I.m. 27-28. „Ha elmulasztjuk a dologiság, a fortiori a 

szubsztancialitás ontológiai eredetének megvilágítását, ontológiailag problematikus marad minden 'pozitív' (positiv) állításunk a szubjektum, a lélek, a tudat, a szellem, a 

személy stb. nem eldologiasodott létére (dem nichtverdinglichten Sein) vonatkozólag.” 
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Caravaggio festményét ennek az érzéki-testi dimenziónak a feltárulása tartja egyben. 

Ám mint tudjuk, Nárcisz az antik mítosz szerint kilép e dimenzióból, elutasítja a 

jogosultságát. Nárcisz csalásként értelmezi önnön reprezentációját, mert nem talál 

tükörképéhez „valós” referenciát; és mert nem talál bizonyosságot önnön létére 

vonatkozóan, elpusztul. Önmaga szellemi szubsztanciaként való tételezése kevésnek 

bizonyul számára.  

 

„Bárcsak a testemtől valahogy válni lehetne”  

 

– sóhajtja, s valóban: a testétől megválik, „kettéhasad”, ám ez egyúttal létének a végét is 

jelenti. Virággá változik át, és ezzel a létezésnek egy másfajta minőségébe lép. 

Ezt ígéri a kartéziánus dualizmus is? 

Én, aki a tükörbe nézek, nemcsak a körvonalaimat látom. És nem is csak szemem 

rebbenését, felemelkedő kezem nehezékét vagy lábam zsibbadtságát érzem. Benn, a 

testemben is felindultságot kiváltó folyamatok zajlanak, többnyire láthatatlanul, ám annál 

hevesebben, amelyek fogva tartanak, s amelyek ugyanúgy meghatározzák (ön)magaságom 

lényegét, mint bármely, a látszat kétértelműségében szertefoszló reprezentációm. Ezek a 

testi szenvedélyek nem feltétlenül vonzódásból fakadnak, nem mindig szerelmes 

tapasztalatként törnek rám, ellenkezőleg: akkor a legfelkavaróbbak, s egyben a 

legmegragadhatatlanabbak is, amikor az önmagamtól való elfordulásra, önmagam 

tagadására késztetnek. Azok az abjektált testi folyamatok ezek, amelyek éppenséggel az 

autoerotizmussal szemben állnak. Ám genealógiájuk ugyanaz: bennem keletkeznek, hozzám 

tapadnak; csak éppen egy ellenkező mechanizmust indítanak be, a kivetés mechanizmusát. 

Azt az elutasításra épülő mechanizmust, amely a transzcendentális ego tanának a 

sarokpontjává válik: kiforgatja magából és romba dönti. Az abjektált testi folyamatok arra 

késztetik az Én-t, hogy megtagadja alanyiságát, hogy meneküljön – önmaga elől. 

Az a „dolog”, amelynek lehetetlennek és felfoghatatlannak tűnik a léte, kihívja a 

szubjektumot a tagadásra. Fenyegetése, hogy az én eggyé válhat ezzel a megvetett tárggyal, 

addig csigázza a hasztalan ellenállásra, míg végül az önmagát kénytelen megtagadni. 

Ezekben a testi folyamatokban nem ismer rá önmagára, felszámolja önnön alanyiságát. 

(Ahogy Nárcisz számolta fel önmagát lehetetlen szerelmi tapasztalatában.) A 

szublimálhatatlan testi folyamatok, az undort kiváltó „dolgok” pedig értelmetlen, 

jelentésnélküli, önmagukban álló jellé válnak – sötét figyelmeztetéssé. Ezek a „valamik”, 

melyek ha cogitatummá válhatnak is, nem képesek egy tétikus tudatra, a transzcendentális 

ego egységére utalni. De legtöbbször ellenállnak a percepciónak és az ítéletalkotásnak. 
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Mintha nem is léteznének. Semmik. Kihullanak világom horizontjából. De éppen ebben áll 

fenyegetésük felforgató ereje is! Hiszen ha nem válnak cogitatióim tárgyaivá, nem 

oldódhatnak fel a látszat kétértelműségében sem. Meghúzzák magukat, rám merednek egy 

sötét világból. Bizonyosságuk, melyhez ugyanakkor nem férkőzhetem hozzá, 

megrendíthetetlen. Nem számolhatom fel, csak elutasíthatom legfeljebb, hogy folyik 

belőlem a vér, a takony, a bélsár, hogy mindez én magam vagyok. Megvetem önmagamat 

ilyenként, hiszen a tudat fonákját mutatják föl: a szellemivel szemben a szublimálhatatlan 

dologiságot. Minden fenyegetés, ami a megvetés felől érkezik, a halálommal szembesít. És 

nemcsak az ego-cogito egységének széthullásával, hanem a hulla, mint valós veszély 

gondolatával is. A hulla istentelen, derogáló gondolat (a hulla büdös, bomlani kezd, 

kukacok eszik). A tisztátalan nedvek, a mocsok mind-mind olyan figyelmeztetések, 

amelyekkel élő-mivoltom határaihoz érkezem, ahhoz a horizonthoz, amelyikből (és talán 

csak innen) kibontakozik élő testem.114 Élő testem a vágyból vagy a fenyegetettségből tör 

elő, vonzásával-taszításával magához (magamhoz) láncol; az átélés szenvedélye pedig 

létemben érint. 

Íme, a tükörben én is ott lebegek. Mozdulatlanul. Ám a tükör előtt egy élő „dolog” 

zsibolyog: testem. Én-em e kettő között találja meg rögzíthetetlen helyét, az ön és a magam 

között, nyughatatlanul hullámozva oda és vissza. A reflexivitás tiszta tudata mellé kísérőül 

szegődöm: Én, magam, az esendő, kiszolgáltatott, megalázott szubjektum. Én, a tehetetlen 

jelenlévő. Szerelmes, szeretett, megvetett, csaló. 

 

                                                 
114 Ahogy Michel Henry állítja, az élő test átélése fenomenológiai aktus: „nem a világ intencionális adódását 
firtatja, hanem az adódást magát, az intencionalitás adódását, vagy méginkább az önadódás kérdését”. Mégsem 
érthetünk egyet Henryval, aki szerint a test átélése nem köt a dologisághoz. Amennyiben ezt a dologiságot egy 
ontikus horitonton jelölöm ki, valóban nem. Azonban a test az átélés során mint dologisággal rendelkező, ám 
ontológiai kitüntetettséggel felruházott létezés tör elő. Lásd ehhez: Michel Henry: I.m. 
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KÍSÉRTET A FILOZÓFIÁBAN 

 

A test helye a karteziánus világképben 

 

 
1. A test mint kísértet 

 

A nyugati, medializált kultúra szubjektuma ma leginkább az ideális testről sugallt képek 

alapján reprezentálja önmagát. A fénykép, a film, s más virtuális médiumok olyan erőteljes 

modellt kínálnak, hogy szinte kényszerítővé teszik a kialakított ideál megtestesítésének 

programját: a szép, feszes és erős test szimulálását. Ez a program azonban csak a látvány 

megteremtésére épül (nagy keblek, duzzadó felkar, izmos has, bronzszínű bőr), azaz a test 

egy külsődleges formájának, a felszínnek az újra- és újrarajzolására, amely azonban tisztán 

csak vizuálisan létezik: csak képként ragadható meg. Nem pusztán a testépítés, a fogyókúra 

vagy a szó szerinti testszabászat adják a felszín megrajzolásának egyre tudományosabbá és 

precízebbé váló technikáját, hanem a divat, a „beöltözés” is, amely ugyancsak a 

megtestesítés gesztusához tartozik. A megtestesítés fogalma mögött azonban nem a Hegeltől 

eredeztethető, az „önmagát megtestesíteni akaró szellem előfeltevése” húzódik meg, hanem 

egy másféle virtuális entitás, egy olyan fikció kézzelfoghatóvá tétele, mely a hegeli szellem-

fogalommal igen kevéssé feleltethető meg. 

Az emberfelettien szép testek, melyek a vágyképek gyújtópontjában állnak, 

megkerülik, kicselezik a természetes test tapasztalatát. A kicselezés mögött húzódó 

motiváció persze nagyon könnyen leleplezhető: az örökkévalóvá púderezett − ráncok és 

hájkötegek nélküli − test fikciója az esendő test tapasztalata ellenében született meg, azért, 

hogy ne emlékeztessen a betegségre, az öregségre, az elmúlásra. Az eszményített test 

lényege nem a szellem megtestesítésében, de nem is az alantas, elutasított test megértésében 

áll, hanem éppenséggel a hiányzásában. A testi reprezentációra alapozott én-kép, amely a 

poszthumán, azaz egy újfajta humanitásra alapozott kultúra szubjektumát meghatározza, 

valójában nem rendelkezik a testtel: a természetes testtel. Azzal a testtel, melyet csakis 

anyagszerűsége és térbelisége, s az erre épülő sajátos belső tapasztalás, vagyis az önátélés 

tehet sajáttá, közelivé, megfoghatóvá. Ez a test a vizuális minták köré szervezett, a test-

reprezentációkra épülő jelenkori kultúrából nem egyszerűen hiányzik, hanem inkább 

kísértetként bukkan elő. A karteziánus világkép kísérteteként. 
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A 20. századot (főként annak utolsó harmadát) persze gyakorta jellemzik úgy a 

bölcseletben mint a test emancipációjának évszázadát. A test központi témává vált a 

filozófiában csakúgy, mint a művészetekben, a kultúrában, a mindennapi gyakorlati életben. 

Egy hányatatott eszmei előtörténet után szimptomatikus erővel a felszínre bukkant ez a 

korábban elfojtott, kitakart szubsztancia – de most meg oly sok formában kísért, hogy egyre 

nő a kétely: a felfedezett, a visszatért testek közül vajon melyik az igazi? A test mint 

imaginárius kép, amely a társadalmi én-t minden eddiginél meghatározóbb módon 

konstruálja? Avagy a nemiség, a szexualitás teste lenne az, amely mára kommunikációs 

eszközzé vált, jelekkel teleírt hordozóvá? Netán a betegség, a szenvedés teste, amely a 

biológia, az orvostudomány (ezáltal „az emberiség”) fejlődésének legfontosabb kísérleti 

terepe? Vagy a test mint pusztán génekből felépülő, analizálható és reprodukálható matéria? 

A test mint az állat és az ember között rokonságot emelő híd? A test mint a kortárs vizuális 

művészetek legdivatosabb témája? 

A test ahányféle kontextusban felbukkan, annyiféle álruhába bújik, s annyiféle 

jelentést implikál. Mindez azért van így, mert a test nem talált rá igazi reprezentációjára: 

maszkokat és álruhákat ölt magára, melyek azonban nem egy ténylegesen létező 

szubsztanciát takarnak. Hanem csak egy kísértetet. 

 

 

2. A hiányzás helye 

 

A ránk hagyományozott görög-keresztény filozófiai tradíció a testet a szellemmel, a 

romlandót az örökkévalóval állította szembe. Ebből a szembeállításból természetszerűleg 

következett a test elértéktelenítése – szemben a szellem tündöklésével. Mindez szerves része 

annak a metafizikai hagyománynak, amely az emberre mindig is mint a lelkisége által 

meghatározott, szellemi lényre tekintett, akit a racionalitásra való képesség kiemelt a létezők 

sorából. Ám ez a metafizikai kitüntetettség egyúttal egy veszélyes ideológiát is 

megalapozott, amely az embert óhatatlanul a többi (nem emberi) létező fölé emelte, s a 

humanizmus konstrukciójából létrehozott egy áldozati struktúrát. Ebben az áldozati 

struktúrában, mely nem kis részben hozzájárult a rasszizmus vagy például a holocaust 

szörnyűségeinek a kifejléséhez is, a testiség és az animalitás egyfajta alsóbbrendűséget 

képviselt, s mindezek miatt a test témája az európai gondolkodási hagyományban 

különleges helyet foglal el.  

Különleges ez a hely, hiszen egyfelől a test (a szellemmel, lélekkel, elmével, ésszel – 

egyszóval valamiféle spiritualitással szembeállítva) mindig a hierarchia, illetve egyenesen a 
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konfliktus tárgyalási logikájába illeszkedett bele. Nemcsak azért, mert a test alárendelt 

szerepet játszott az emberi létezés értékszempontú reflexiójában, a szellemhez mért 

alacsonyabb rendűsége okán, hanem azért is, mert olyan sajátos erőt képviselt, amely a 

legkülönfélébb gondolkodói stílusokat és rendszereket megzabolázásra, uralásra, ellenőrzése 

ösztönözte − afféle morális alapkövetelményként. Az ember kontra természet újkori 

látomása is ennek az oppozíciónak a leképezése, melyben az ellentét újra csak lélek és test 

összeütközésének formájában ismétlődött meg, s természetesen a test képviselte a természet 

vad, legyűrendő erejét. A különféle gondolkodói rendszerek a 20. századig ideológiai, 

politikai, adminisztratív, vallási és művészeti technikák sokaságát mozgósították a test 

veszedelmesnek ítélt sajátosságainak az elfojtására. 

Mindez az animalitás végzetes amoralizálásához vezetett: minél inkább testinek 

minősíttetett egy létforma, annál kevésbé lehet alanyi részese az erkölcsileg releváns 

világnak. Az úgynevezett „primitív” kultúrák természetközeliségének hangoztatása sok 

esetben ideológiai ürügyül szolgált az e kategóriába tartozók kulturális infantilizálására, 

olykor fizikai elpusztítására. Az animalitás elleni másik hasznos védekezésnek az emberi (és 

állati) test természettudományos objektiválása bizonyult, melynek során egyre inkább 

működő szerkezetként, merőben fizikai tárgyként kezdték vizsgálni. 

A test és a lélek klasszikus, paradigmaképző látásmódját Platón alakította ki, mely az 

újplatonikusok közvetítésével átmentődött a dogmatikus keresztény filozófiába is. Az ideák 

örökkévalóságának sajátos interpretációjával a túlvilágról szóló tan számára végérvényesen 

Plótinosz ágyaz meg. Megismerés-elméletében a képmást nem a mulandó anyagokban 

tükröződő tükörképbe helyezi, hanem egy tiszta, érinthetetlen bensőségbe. Ezzel a tudást 

eloldozza a testiségtől és az érzékelhető világtól. Plótinosz a hagyományos platonizmust 

túlfokozva olyan lélek-fogalmat dolgoz ki, amellyel megalapozza a tökéletes bensőségbe 

zárt, spekulatív én-kép kialakítását. Az idealitás átfordul szubjektivizmusba, amely a test 

megértésének elfojtásán alapul. És ezen az elfojtáson épül fel aztán a filozófiánkat még 

mindig fogságában tartó karteziánus világkép. 

A kereszténység a bűnt hagyományosan a testhez köti. A keresztény alapokon 

nyugvó, aszketikus filozófiai hagyomány azért kénytelen az embert neurotikusként tételezni, 

mert egy olyan istenfogalmat, s hozzá olyan erkölcsi rendet konstruál számára, amely a 

testet bűnös késztetései és vágyai okán elveti. De hiába az elfojtás: a test mégiscsak jelen 

van, működik, s állandóan figyelmeztet e különös, kettős természetű „lény” alapvető, de 

megtagadott vonatkozására. Ez a vonatkozás a filozófiában, egészen a 20. századig, mint 

említettük már, csak a margóra szorítva jelentkezhetett. A Phaidroszban Platón még 

dilemmaként fogalmazza meg az ember kettőségét (hogy vajon valamiféle tüzet okádó 
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szörnyeteg-e az ember, vagy ennél egyszerűbb és szelídebb lény), de aztán a kétely hosszú 

időre (évszázadokra) lecsillapszik a szellem felsőbbrendűségében való hitben. Ha a sötét 

árnyú 20. század nem hozza felszínre azt a mértéktelen agressziót, brutális ösztönt, amelyre 

ez a tüzet okádó kultúrlény mégiscsak képes, akkor talán nem is válik újra problémává az 

elfojtott, elsikkasztott test. Akkor talán Freud nem teszi föl a maga kínzó, 

megválaszolhatatlan kérdését, nevezetesen: mi az, ami az elfojtás oly kifinomult 

gyakorlatait képes egyetlen pillanat alatt maga alá temetni, mi az, ami a kultúrában állandó, 

rossz közérzetet teremt. 

Azt az evidenciát, mely szerint az emberhez igenis hozzátartozik a teste – Az ember 

nem redukálható pusztán a mindenkiben közös szellemre vagy észre! –, a 

filozófiatörténetben a 20. századig csak igen kevesen fogalmazták meg. Mindenekelőtt a 

botrányos Sade márkit említhetjük a 18. századból, akit jellemző módon majd csak a 20. 

század filozófusai fedeznek fel maguknak (az elsők között: Jean Paulhan, Pierre 

Klossowski, Maurice Blanchot, Georges Bataille). Sade azóta is túlszárnyalhatatlan 

kegyetlenséggel mutatta fel az emberi testet: nem csak a festeni valóan szép testet, hanem 

mindenekelőtt azt a reálisan létező dolgot, amelyhez a rútság és a bűn tartozik, s amely 

ezáltal kötődik a vágy és az erőszak alkotta valósághoz. A szépség Sade műveiben 

agresszivitást hív elő, a rútság pedig önmagában is erotikus érdeklődést kelt. Sade a 

testekhez kötődő különös viszonyrendszereket próbálta feltérképezni: a testek mechanikáját 

és dinamikáját. A Szodoma százhúsz napja minden képzeletet felülmúlóan tárja elénk Sade 

kegyetlen analízisét: az aktív testek leírásától a passzív és megcsonkított, az erőszaknak 

alávetett testek bemutatásáig, a fennálló erkölcsi rendnek az őrületig fokozott megsértéséig. 

Mire szolgál Sade műveiben a mind ismeretlenebb vidékekre vezető határsértés? Mire 

szolgál például a nemi szervek és végbélnyílások összevarrása vagy éppen egy 

vasszerkezettel történő lyuk fúrása egy fiú nemi szervein? Mire jó a szenvedés? És mire a 

gyönyör? Egyáltalán: mit akar tőlünk, olvasóitól Sade, amikor a kínzás és a gyönyör 

számtalan válfajával provokál? Egyvalamire biztosan rádöbbenhetünk: a test kiszolgáltatott 

a fizikai behatásoknak. Az ember kiszolgáltatott a másik ember akaratának. A test egyszerre 

védtelen, esendő és egyszerre lehetőség-feltétele az emberek közötti kapcsolatoknak. A test 

teszi átélhetővé (pontosabban fogalmazva: a test éli át) a gyönyört, az élet és a halál közötti 

hajszálnyi átmenetet. És csakis a görcsbe rándult testen, a remegő végtagokon, az eltorzult 

arcokon válik láthatóvá a halál. Mit tudhatnánk a vér látványa, a fájdalom tapasztalata 

nélkül a másik emberről: betegségéről, fájdalmáról, kiszolgáltatottságáról; mit tudhatnánk 

az elmúlásról magáról, mellyel így vagy úgy, de szembe kell néznünk? 
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Ha nem a hiányzó test filozófiatörténetét akarnánk megírni, akkor Sade után 

Nietzschét, a 20. századból pedig már jóval több gondolkodót, Freud-ot, Artaud-t, a 

fenomenológusokat vagy a filozófiai feminizmus képviselőit kellene egymás után 

felsorakoztatni. Noha meglehetősen különböző elméleti korokat és stílusokat képviselnek, 

azonban az közös a stratégiájukban, hogy filozófiai, illetve erős filozófiai olvasatot kínáló 

irodalmi műveikben nem a szellem-központú humanizmus tradícióját követik, hanem 

elrugaszkodnak ettől – hol erőteljesebben, hol kevésbé radikálisan. 

Nietzschét saját kora szintén értetlenséggel fogadta, igazából majd csak a 20. század 

második derekán kezdődött máig ható reneszánsza. Vajon mit ad hozzá ma Nietzsche 

iróniája, a metafizikai tradíció alapjaiban való abszolút kételye az emberről való 

tudásunkhoz? Midőn kimondta az Isten halálát, az elhagyatottság tapasztalatát a modern 

ember alapélményeként jelentette be: az ember Isten nélkül magára maradt, olyan 

individuummá vált, akinek önmaga cselekedeteiért felelősséget kell viselnie. Többé nem az 

univerzális imperatívuszoknak kell megfelelnie, hanem azoknak a viszonyrendszereknek, 

amelyek őt saját létezéséhez kötik: saját teste (az individuum teste) viszonyrendszereinek 

kell megfelelnie. Nietzschénél újra hangsúlyossá válik az ingerelhető test problémaköre, s 

ugyanazok a kérdések kerülnek előtérbe nála is, amelyek Sade-nál. 

Csakhogy az ingerelhető testtel rendelkező ember nagyon szoros rokonságot mutat 

az állattal, a humanizmus felsőbbrendű emberének státuszát nagymértékben veszélyeztető 

létezővel. A filozófia hadakozása az ember eszes állatként (animal rationale) való 

definiálása ellen a 20. századra is áthúzódott. Még a század egyik legnagyobb hatású 

gondolkodója, Martin Heidegger is „keresztbe tett kardokkal” áll az állat kísértetének útjába 

(ahogyan ezt Peter Sloterdijk igen szellemesen megfogalmazta), hiszen az állat az ember (a 

Dasein) kitüntetett pozícióját rendítheti meg. Heidegger a Lét és időben arról beszél, hogy 

az állat világa − szemben az emberével, aki világképző, világformáló (weltbildend) létező, 

tehát a szellemtől, a szellemből való − szegényes (weltarm); a kő pedig egyenesen világ 

nélküli (weltlos). Ezzel nem egyszerűen csak az állat szellemi világtól való megfosztottságát 

állítja (van neki, csak túl kevés), hanem szándékosan kikerüli az életre, a biológiai létezésre 

vonatkozó kérdést. „Az állatnak egyszerre van és nincs világa” − mondja, ám ez az 

ellentmondásos tézis vészesen hasonlít ahhoz a gondolathoz, mely szerint az állatnak van is 

és nincs is lelke. Márpedig ha az állat valamilyen módon mégiscsak lélekkel rendelkezik, 

valamilyen módon mégiscsak átszellemített („pathoszteli hús”), akkor nem lehet nem 

rákérdezni az élet lényegére, amelynek mindenekelőtt a testtel van dolga. Mi az tehát, ami 

átszellemíti a húst, ami testet farag belőle? 
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A 20. század utolsó harmadában a filozófusokat ez a kérdés mind jobban izgatja. 

Már Husserl fenomenológiája is – több más között – erre kereste a választ. A fenomenológia 

nem a dolgokkal foglalkozik, hanem a dolgok adódásával: „a tárgyakkal a Hogyan 

tekintetében”. A megmutatkozás módja, a „Hogyan” − ez maga az élet. Bár Husserl 

kezdetben a „tiszta tudatfolyam” transzcendentális feltárásának szentelte erőfeszítéseit, 

később mind inkább a megélt emberi test, mint minden tapasztalat lehetőség-feltétele felé 

fordult. E vizsgálódási irányt folytatta aztán a század második felében többek között 

Merleau-Ponty, Michel Henry, Bernard Waldenfels gondolkodása. A test e filozófusoknál 

nem egy lélekkel vagy szellemmel szemben álló entitás, hanem a tapasztalat és a 

gondolkodás eleven alanya, amely maga is két alapvető aspektust jelenít meg: a külsőleg 

megjelenő és tanulmányozható test (Körper, Corps), illetve a belsőleg megélt hús-szerű 

öntapasztalás (Leib, chair) aspektusát. Ám ahhoz, hogy a test valóban megnyilatkozhassék, 

átélhetővé váljék, ahhoz a leértékelés, a degradálás számtalan (akár gyakorlati, akár 

ideológiai, akár nyelvi) technikáját kell még leküzdeni. 

Ebben a küzdelemben fontos állomást jelent Freud munkássága. Freud az 

Azonosság-elvben megmerevedő, elfojtó identitás-logikát szétrobbantotta, s kimozdította a 

nem-tudatosság, a halálösztönök felé. Más kérdés, hogy a freudi pszichoanalízis az ént 

mozgásba hozó libidonális vágyakat mégiscsak azonosította egyetlen jelölővel, a fallosszal, 

lehetetlenné téve ezzel a másság elgondolását. Ennek ellenére Freud filozófiája nyomán a 

nem-tudatosság, az ösztön-élet teóriái megsokasodnak. És furcsamód éppen Freud 

terminológiája és gondolatrendszere alapozza meg a filozófiai feminizmust is (Luce 

Irigaray, Julia Kristeva, Judit Butler elméleteit), annak ellenére, hogy Freud a nőt, a nőiséget 

csakis a férfi-identitás fordítottjaként, ellentéteként tudta tételezni. 

A feminista filozófiák és az állatfilozófiák a klasszikus filozófiai tradíció 

szubjektum-fogalmát támadják, mely az embert egy áldozati struktúra tetején álló szellemi 

lényként határozza meg. Ebbe a meghatározásba nem férnek bele a testiség, illetve a testi 

létezést intenzívebben megélő nőiség tapasztalatai. És e felől a meghatározás felől 

feltérképezhetetlen az állat világa. Az nyilvánvaló volt mindig is, hogy az állat státusza 

sokkal közelebb áll az ember, azaz az élőlény státusához, mint például az élettelen kő 

világnélküliségéhez (ha egyáltalán a kőről ilyesmit feltételezhetünk). De az korántsem olyan 

egyértelmű, hol húzódik a határvonal az élő és az élettelen között? Hol húzódik a határvonal 

az emberi és az ember alatti között? Mivel e leírhatatlan kategóriák között az átmenetet az 

élő test képezi, így egyre sürgetőbb feladatként jelentkezik a filozófiában az ember testének, 

pontosabban az ember mint működésben lévő biológiai organizmus lényegének a 

meghatározása. 
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Csakhogy maga a nyelv is ellenáll a test megragadását célzó kísérleteknek. A 

nyelvben magában működik egy morális tiltás, mely némaságra ítéli a test alantas 

folyamatait. Persze az érvelő diskurzusok mellett jelen vannak az olyan poétikai 

intencióknak engedelmeskedő beszédmódok (elsősorban a 20. századi és kortárs irodalomra 

gondolhatunk), amelyek a nyelv morális természetének kijátszását célozzák. Csakhogy ezek 

a beszédmódok nem tudnak a hétköznapi beszédbe beépülni. Nem tesszük témává, milyen 

az emésztésünk éppen, nem beszélünk a test váladékairól, az ürülékről, a betegség 

megalázó, kiszolgáltatott folyamatairól, nem beszélünk a haldokló halálhörgéséről. 

Szemérmesen nem nézünk szembe önmagunkkal. Az emlékezetre és az ismétlésre épülő 

nyelv szelektál átélt tapasztalataink között, s csak azt közvetíti, amit az illendőség által 

meghatározott kommunikációs közeg elbír. A testi fájdalmat, a kellemetlenségeket, mindazt, 

ami a szellemi felsőbbrendűségre épített emberképet alááshatja, nemcsak hogy elkerüli a 

beszéd (nem emlékszik rá), de már precíz orvosi technikák is rendelkezésre állnak a 

gyakorlati kiküszöbölésükre. (A szülő nő például, ha fél saját testétől, ha fél a fájdalomtól, 

kap a gerincébe egy érzéstelenítőt.) Testközpontú kultúránk pedig a közvetlenül átélhető, 

természetes testet talán még hatásosabban rejti el előlünk – mert „kézzelfogható”, látványos 

test-maszkokba bújtatja –, mint ahogyan azt a korábbi évszázadok tették az elfojtás és a 

degradálás különféle technikái révén. A test vizuális reprezentációkra épülő, jelenkori 

felfogása a test felszínét érinti. De a felszínt tapogatva aligha éri el a mélységet – vagyis a 

testet. Úgy, ahogyan azt például Antonin Artaud látta: az élő organizmust, a tagolatlan, 

szerv nélküli szervezetet, mely puszta csont és vér. Ez a test nem darabolható fel, nem 

rögzíthető. Csak zajos, lélegzetsikolyokkal dúsított akcióiban és passióiban érhető tetten, az 

evés, az emésztés műveleteiben például, a más testekkel összefüggő koegzisztálásban, 

melynek során a más testek benyomulnak a saját testbe, és részévé válnak. („A hátunkban 

teli gerinccsigolyák vannak, melyekbe a fájdalom körmei fúródnak, s melyek a járás során 

egymásba illesztett edényekké válnak”.) 

A továbbiakban egyetlen kérdést fogalmazok meg, mely az egyik leghatásosabb 

elrejtési technika, az új test tenyésztésére irányuló géntechnológia mögött meghúzódó 

filozófiai problémára irányul. Rákérdezek a test helyének az identitás struktúrájában való 

megváltoztatásának a lehetőségére, arra nevezetesen, hogy a test középponttá tehető-e. A 

test helyének megváltoztatása egyben a karteziánus szubjektum-hipotézis megfordítását is 

jelenti: immár nem a szellem lesz a felsőbbrendű, hanem az eddig alantas szubsztanciaként 

meghatározott test. E fordított hipotézis (vagy utópia) leírásához és elemzéséhez egy filmet 

hívok segítségül, a Gattacát. Ez az alkotás a filmnyelvet bár nem újította meg, de egy olyan 

filozófiai elbeszélésnek felfogható filmszüzsét hozott játékba (összhangban a színészi 
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alakításokkal, a díszlettel, a zenével stb.), amely cizellált kérdések felvetésére ad 

lehetőséget.  

 

 

3. A gattaca-hipotézis 

 

A film egy fantasztikus vízió. Olyan utópia, amilyennel például Orwell vagy Huxley 

műveiben találkozunk. Radikális hipotézis, amely áthatja a történet minden elemét – akárha 

egy adott jelenséget egy sajátos (más kontextusban talán torzító erejű) nagyító alatt 

vizsgálnánk, ahol a részfolyamatok, bár ugyanaz a strukturáltságuk, mégis, elementárisan 

mást mutatnak fel: más alapmotívumokat, más szerkezetet. A jelölők másképpen 

rendeződnek jelentéssé, a jelenségek maguk pedig igen kevés egyezést mutatnak korábbi 

tapasztalatainkkal, élményeinkkel. A Gattaca című (film-)utópiában* az arc, a test és a név 

viszonylatai kerülnek a középpontba, melyek átrendeződve az ember azonosításának új 

konstrukcióját teremtik meg. Mindazonáltal Andrew Niccol melankolikus hangvételű filmje 

nem pusztán az identifikálhatóság témakörét járja körbe. A „nem is olyan távoli jövőben” 

játszódó történet egy génmanipulált társadalmat mutat be: a kezdeteket. Amikor még van 

viszonyítási alap: még léteznek alantas származású, orvosi–genetikai beavatkozás nélkül 

fogant egyedek, másfelől pedig már felnőttkorba jutott a tökéletesített példányok 

generációja. A génmanipuláció forradalmán túljutott, ám még a krízis korát élő 

társadalomban tetten érhető az a meghasonlottság, amelynek a hagyományos értékek 

átértékelésekor szükségszerűen előtérbe kell kerülnie. Egyfajta skizofrén meghasonlottság 

ez, amely úgy érkezik a nyugvópont közelébe, hogy éppenséggel túl is lendül azon – talán 

egy újabb és talán kifejezettebbé váló szakadék felé. A test, amely a metafizika dualista 

hagyományában a lélekhez tartozó ellentétpárként, különbözőségként jelent meg, 

integrálódása révén itt elsődleges entitássá válik: a testiségre, pontosabban a testben 

hordozott fundamentumokra alapozva olyan szubjektum-kép megfogalmazhatósága merül 

fel, amely sajátos módon éppen azt az eltérést helyezi előtérbe, azt a nem-szubjektivitást, a 

tárgyiasításnak azt a végső reményvesztettségét, mely az azonosság lehetőségét mindig is 

szétrobbantotta és szétrobbantja. 

 A Gattaca című film gén-etikai kérdéseket fogalmaz meg, bár nem azzal a 

kétségbeesett és szorongó felütéssel, ahogyan napjainkban, az úgynevezett antropotechnikai 

korszak idején ezt tapasztalhatjuk, hiszen a filmidő már túlszáguldott ezen. Már nem téma a 

szelekciós hatalom gyakorlásának erkölcsi vonatkozása. Az alkotók inkább csak az utópikus 
                                                 
* Gattaca, 1997. Rendező, író: Andrew Niccol; Főszereplők: Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law 
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hangulat megteremtésével (a bauhaus-t idéző hatalmas, fémesen hideg, szürke épület-

monstrumok megkonstruálásával) és a zenei aláfestéssel próbáltak felvállalni valamiféle 

védekező és elhárító állásfoglalást, melyekben legfeljebb a génmanipuláció alkalmazása 

fölött érzett rezignáció fejeződik ki, az ember bűnösségének, felelősségének a kérdése 

viszont (már) nem. 

A főhős, Vincent természetes úton fogant, ahogy mondani szokták, Istentől kapta 

életét: férfi és nő szexuális együttlétének gyönyörteljes perceiben. Azonban már születése 

pillanatában nyilvánvalóvá válik egy azonnali génanalízis alapján, hogy betegségekkel teli 

élet ígérkezik számára, s várhatóan igen korán, már harmincegynéhány évesen meghal 

szívelégtelenség következtében. Ezek után szülei természetesen másra sem vágynak, 

minthogy második gyermekük egészséges legyen, s ezért a mesterséges megtermékenyítést 

választják, génsebészetileg megtervezett módon, steril laboratóriumban. Ezzel a 

tökéletesített öccsel szemben természetesen Vincentnek mindig frusztrációi lesznek. 

Ráadásul Vincent vágyálma teljesíthetetlennek tűnik: repülni szeretne, felszállni az űrbe. 

Ám az űrrepülés csak a legkiválóbbak kiváltsága. Vincent alantas származása miatt 

semmilyen komolyabb képzésben nem vehet részt, takarítóként dolgozik, vécéket mos. Mert 

ebben az utópikus világban immár nem a jelek rendjében mutatkozó apró különbségek 

táplálják a rasszizmust, a szemiotika vírusos gyönyörűségében gyökerezve, hanem egy 

valóságos hivatkozási alap: a genetika biológiai térképe. Vincent elhatározza, hogy új 

önazonosságra tesz szert: egy tökéletesített „emberpéldány” testévé változik. 

A másik hős, (a tökéletesített emberpéldány) Jerome egy kitűnő genetikai 

előjogokkal rendelkező fiú, aki kódolt testi adottságait egy előre tervezett életprogram 

megvalósításához kapta: a választott gének kimagasló sportteljesítmények elérésére teszik 

alkalmassá. Ám Jerome, talán valamiféle szándékolatlan tökéletlenség vagy valamiféle 

önmaga elől való kényszerű kitérés okán mégsem alkalmas a feladatra, a profi sportként 

űzött úszásban nem tud a legjobb lenni. Feladja hát a versenyt, egy autó elé veti magát. S 

miután tolószékbe kerül, alkoholista lesz. Valami azonban még így is értékes marad belőle – 

a teste, amely immár pénzzé tehető árucikk, tárgyiasítható csereérték. Vincent ezt a testet 

vásárolja meg magának, pontosabban az ehhez a testhez való hasonulás jogát. Jerome pedig, 

aki testével együtt a neve fölötti uralmát is elveszíti, a társadalom számára megsemmisül – 

kivetetté válik. Egyetlen társadalmi funkciója most már csak az, hogy kiszolgálja társadalmi 

reinkarnációját: Vincentet. Alagsori lakása sötétjében mást sem csinál naphosszat, mint 

zacskókat tölt tele vizeletével és vérmintákat gyűjtöget kémcsövekbe. Mert ahhoz, hogy a 

hatalmi diskurzusnak kiszolgáltatott, alantas szubjektum ne áldozatként integrálódjon a 

társadalomba, nap mint nap hordania kell ágyékára csatolva a donor vizeletét, ujjbegyeire 
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pedig vékony, vérrel telített hártyákat kell ragasztania. Ezek ugyanis az általános azonosítás 

kellékei. A munkahelyekre, iskolákba, a különféle intézmények falai közé a beléptetés egy 

számítógépes rutin-ellenőrzéssel indul: a belépni kívánó személyt az ujjbegyéből vett 

vérminta analizálásával, a DNS-e alapján azonosítják. Azonban szükség lehet 

vizeletmintákra és vénás vérvételre is, sőt, a szőrzet molekuláris struktúrájának felderítése is 

a hitelesítési eljárás részévé válhat. S míg a szőrzet hamisítatlansága fényt deríthet a csalás 

tényére, addig a legszembetűnőbb különbözőség, a két arc mássága ebben a kultúrában 

ténylegesen már nem különbség. Észrevehetetlen. Nincs jelértéke az arcnak, legfeljebb csak 

egy zavart keltő mozzanat, egy félreértésre vagy hibára utaló tényező lehet, amelyet 

valójában észre sem vesznek: háttérbe szorul a test evidenciája, a materialitás és a röghöz 

kötöttség mögött. 

Vincent arcát – a film történetének bonyolódásakor, amikor is Gattacán (az 

űrkutatási központban) nyomozni kezdenek egy alantas származású „egyed” után, akit egy 

gyilkosság elkövetésével vádolnak – gyakran láthatjuk átúszni a számítógép monitorján. Ám 

a mindenben remek teszteredményeket nyújtó (vér- és vizelet-minták által mért), kiváló 

emberpéldány egyébként bárgyúnak ható, mert a tökéletesség tudatának hiányát tükröző 

arca nem tűnik fel senkinek, mint afféle zavart sugalló momentum. Pedig Vincent arca 

esestlegességet, önbizalom-hiányt, kiszolgáltatottságot tükröz. Bárgyú tekintetébe olyan 

jelek vannak kódolva, melyek egyértelműen utalnak létezése eredetére – de a kifejeződő 

zavar csak a film nézőjének tűnik fel, a film hősei viszont nem tudnak olvasni az arc 

jeleiből. Ez a létezés (egy alantas ember léte) a gattaca-hipotézisben tiszta negativitást jelöl. 

Szemben azzal a pozitivitással, amely az ember teremthetőségét, reprodukálhatóságát 

sugallja, az emberi tudás hatalmának végtelenítését, a korlátok felszámolását. E pozitivitás 

szerint az ember immár nem köztes lény a növény- és az állatvilág, valamint az isteni, 

transzcendens szféra által közrefogott intervallum „atopikus közepén”, nem „antropológiai 

dilemma”. Csakhogy a film bemutatja azt is, ahogyan a gattaca-hipotézis összeomlik (– s 

bevallom: ebben a filmben én éppen ezt az összeomlást kedvelem). 

A csak a testiségre alapozott identitás felszámolódik az önmagaság-keresés egymás 

melletti folyamataiban. Ami a testiségbe projektált szubjektum számára énként 

felmutathatóvá válik, az rögtön pusztulásnak indul, amint „megpillantja”, „megérzi” önnön 

zárójelbe tett szellemi-lelki vonatkozását. Ez a vonatkozás a materialitás és az 

azonosíthatóság minden biztosítéka ellenére is megmarad transzcendentáló irányultságúnak: 

arcszerűnek.  

Vincent arca a gattaca-hipotézisben egy olyan képmás, amely éppen mássága, vagy 

ha tetszik, inkongruenciája által kísért, emlékezetbe idézve minduntalan az 
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azonosíthatatlanság evidenciáját. Vincent arca nem szubjektumszerű, ahogyan semmi sem 

lehet az, ami az azonosíthatóság hiányát hordozza. Hiszen az arc csak félreértés, a hozzá 

rendelődő testi szubjektivitás tagadása – meghasonlás. S mint ilyen a társadalom 

szimbolikus alapjait támadó, anarchikus elem: nem kívánatos, etikán kívüli. Vincent silány 

testi adottságaihoz olyan ösztönszerű, s minduntalan a határok áthágására kényszerítő 

késztetések párosulnak (és ezek tükröződnek az arcon!), melyek a „tenyészetté” váló, 

genetikusan humanizált társadalom ember-fogalmába nem illeszthetőek be. Hiszen Vincent, 

a rendezetlen és kócos hajú, bárgyú tekintetű lény státusza leginkább egy arccal rendelkező 

állatéval lehetne megfeleltethető – állattal: a kevesebbnek lenni tudás, az alantasság 

értelmében. Ebben az összefüggésben a testiség és a reprodukálhatóság felértékelt 

autoritásával szemben az arc jelentés alá vonhatatlan, homályos entitás.  

Mit fejez ki egy felém forduló arc? Miért válhatott a metafizikus filozófiai 

hagyomány végzetes előítéletévé az a sejtés, melyet aztán Lévinas alapozott meg elliptikus 

és talányos nyelvezetű munkáiban, hogy a pillantásunk által felölelt arc képében (érzéki 

látszásában), a Másik formát leromboló, meztelen tekintetében nyilatkozhat meg 

legeredendőbben, mi több, a maga kizárólagosságában az isteninek, a transzcendenciának az 

(érzékileg nem-látszó) képmása? Lévinas – a heideggeri ontológia egyfajta radikális 

továbbgondolásaként – a lét arcban történő megjelenülése mellett tanúskodik. A lét 

megértése a Másiknak mint beszélgetőtársnak mondódik, s ami még ennél is eredendőbb: a 

Másik felém forduló arcában a végtelen avagy a transzcendens egyedüli módon fejeződik ki. 

A lemeztelenített arc „formát széttörő nyitottságában” uralhatatlan a radikális, a 

transzcendens eredetű Másság feltárulásának a botránya. Az arc Lévinasnál ezért Más, ezért 

transzcendens eredetű. Ez a sajátos birtokba-vonhatatlanság egyszersmind ellenállóvá is 

teszi az arcot, a szimbolikus rendszer anarchikus elemévé. A Gattaca utópikus víziójában 

nemcsak Vincent bárgyú képe áll ellen a genetikus humanizációnak, hanem minden, ami 

arcszerűséget mutat – például a tökéletesített emberpéldány, a donor-Jerome megtört 

tekintete is. Az arc anarchikussá válik, amint levedli magáról maszkjait: a mesterséges 

emberi esszencia szimulációit.  

Éppen csak az a különös (és film-történetünk ezt a mozzanatot leplezi le 

legszembetűnőbb módon!) hogy az arc „epifániája” akkor következik be, amikor kitör az 

identifikáció bűvös köréből, felfedve ezáltal uralhatatlanságát és bárminemű esszenciának 

való alárendelődését. Lehetséges, hogy az arc elsődlegesen nem is a szellemiség fennkölt 

reprezentálója?! Lehetséges, hogy az, amit kiismerhetetlenként definiálunk benne, az 

egyszerűen csak olyasvalami, ami nem kell hogy konfrontálódjék saját hasonlóságával, ami 

ellenáll az azonosításnak? Lehetséges, hogy az, amit a filozófia uralhatatlanként leplez le, 
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valójában nem a transzcendencia megragadhatatlansága? Az állat számára úgyszintén 

idegen a saját értelme és végzete: egyszerűen nincs identitása; létezésének abszurditásában a 

tökéletes és eltörölhetetlen másság fejeződik ki, vadság és birtokolhatatlanság általi lét. Az 

állat létmódja éppen ezért talán nem is annyira ama szigorúan vett környező világra való 

utaltságából és nem is létezésének a szükségletekre való redukciójából, avagy ösztönlétéből 

érthető meg, hanem inkább abból a nyitottságból és külsődlegességből, abból a szüntelen 

kifejeződésből, amely létezését egyszersmind nyilvánvalóvá, ám mégis uralhatatlanná teszi. 

Az állat ily módon maga az arc, maga a szüntelen és uralhatatlan kifejeződés. (Csak 

zárójelben vetem közbe: Lévinas szerint az állatnak nincs arca.) 

Elérkeztünk gattaca-hipotézisünk legelrugaszkodottabb feltételezéséhez: az arc 

állatiasságának ironikus állításához. Mert az alantas Vincent tekintetében a benne rejtőző 

állatiasság kelti életre a rasszizmust. Az arcban feltáruló másság maga a vadság általi 

elkülönböződés. S akár tudomást vesznek Vincent esendő, a tökéletlenség tudatával 

rendelkező, vad tekintetéről a film szereplői, akár nem, számunkra, nézők számára igen 

tanulságos (és kétségbeejtő) a belátás: az arcban valójában nem a metafizika által vizionált 

transzcendens-mozzanat a zavarba ejtő és félelemkeltő, hanem éppen az állatiasság, az 

irányíthatatlan ösztönszerűség. 

A Gattaca tehát megfordítja a keresztény-karteziánus hipotézist: itt nem a szellem a 

felsőbbrendű, hanem a test. A film tanulsága szerint a reprodukcióra alapozott identitásnak, 

amely az ember transzcendentális mivoltát maga alá temetve kizárólag a testiség mint 

reprodukálható materialitás számára biztosít jelentést, szükségszerűen össze kell dőlnie. A 

film végén ugyanis az alantas Vincent beteljesíti vágyait: azért teheti ezt meg, mert vannak 

vágyai, még ha ezek a vágyak az esendőségből és a kiszolgáltatottságból származnak is. 

Mert szelleme nem másodrendű a tökéletes tervbe illeszkedő test-program mögött: a 

vágyakozni tudó lélek, az akarat vezeti egy cél beteljesítése felé. Maga is megfogalmazza 

ezt, amikor azt mondja a tökéletesített, de zátonyra futott Jerome-nak: „Te csak egy testet 

kaptál, én viszont álmokat”. Jerome számára nincs, amit beteljesítsen: a film végén 

öngyilkos lesz. Nincsenek vágyai. Az eszme, amely őt vezethetné, téveszme: hiszen a 

bestiális ösztönkésztetésektől vezérelt embert (azaz Vincentet) szeretné utánozni, de ezzel 

az utánzással tökéletesített létének alapjait tagadná. Az ő vágya a rendíthetetlen önmaga-

tudat magáért való (magányos) és leigázó struktúrája alól való mentesülés lehetne: a Másság 

megpillantása. De ez az Azonosságból, a reprodukció végtelenített folyamatából való 

kitörést kellene hogy jelentse, ami lehetetlenség. Az Azonosság poklába zárva ő nem csalhat 

és nem szimulálhat úgy, ahogyan Vincent teszi. Csak az lehet, ami. Öngyilkosságának 

tervezgetésében azonban valamit mégis átél a lélek irracionális játékaiból. A halál fantáziája 
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és beteljesülése azt nyújtja számára, ami szexualitás nélküli fogantatásából hiányzott: a 

vágyat. 

A gattaca-hipotézisben a test felsőbbrendűségének állítása fogalmazódik meg. Az 

arc ekkor – a szellemiség, a spiritualitás, a transzcendencia jelölőjeként – hirtelenjében az 

ember alantas és degradált vonatkozásának a helyébe kerül. Az arc állatiasnak, az 

uralhatatlan ösztönök miatt vadnak mutatkozik. Annál uralhatóbbnak bizonyul viszont a 

tisztán csak a reprodukálható fizikai matériából álló, ellenőrizhető genetikai térképpel 

rendelkező test: a tenyészetett ember teste. Csakhogy a dualizmus a gattaca-hipotézis 

esetében is feloldhatatlan: az önmagaság megkonstruálásának egymás melletti (és elleni) 

folyamataiban az identitás összeomlik. E hipotézis megfogalmazásának tulajdonképpen 

semmi más értelme nem is volt, minthogy feltehessük végezetül azt a kérdést, amellyel az 

elemzést kezdtük. Ám most nem a test alsóbbrendűségének aspektusából, amelyet 

filozófiánk legalább egy évszázada hangoztat már, morális kifogásokkal élve, hanem a 

másik oldalról, a szellem felsőbbrendűségének problémája felől fogalmazva újra. A szellem 

általi vezéreltség eszméje ugyanis nem csak morális szempontból tarthatatlan a kevésbé 

szelleminek tekintett, s így az áldozati rendben alsóbb szintekre sorolt, leigázott létezők 

aspektusából. A szellem fogalmának ontológiai megalapozhatósága vált kérdésessé. 

Fordítsuk hát vissza a gattaca-hipotézist az eredeti, a világképünk alapjait biztosító 

karteziánus hipotézis felé (mely most már afféle kifordított metaforának tűnik), s úgy 

kezdjünk bele újra a faggatózásba – fordítsuk vissza magát a kérdést is! Vajon nem 

szükségszerű-e, hogy az az identitás is összedőljön, amely a szellem primátusán nyugszik? 
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III. 

 

A NŐ TESTE 
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AZ ÖNMAGA-FELEJTÉS EROTIZÁLT TECHNIKÁI 

 
Az anyaság-paradigma 

 

 
„érinteni magunkat, látni magunkat nem azt jelenti, hogy 

önmagunkat mint tárgyat (ob-jet) ragadjuk meg, hanem 

önmagunk felé nyitottak vagyunk, önmagunknak szenteljük 

magunkat (narcizmus) – Éppily kevéssé jelenti önmagunk 

elérését, éppen ellenkezőleg, kitérés önmagunk elől, 

önmagunkról való megfeledkezés, a szóban forgó én (soi) 

különbözőség, a Verborgen Unverborgenheitje mint olyan, 

ami tehát nem szűnik meg rejtett vagy látens lenni –” 

(Maurice Merleau-Ponty: A látható és a láthatatlan) 

 

 

Bevezetés 

 

Beszélhetek-e önmagam felejtéséről? A diskurzus alanya képes lehet-e önnön jelenvalóságát 

felszámolni? Vajon nem szünteti meg ezzel rögtön magát a diskurzust is?  

Mert mit jelenthet a felejtés? Minden bizonnyal olyasvalamit, ami az emlékezéssel 

ellentétes irányban halad, s ellenkezőleg is hat. Vagy netán ott rejtőzik magában az 

emlékezésben, melyről Platón Mnémoszüné adományaként ír, s mint visszavonás, mint a 

kegyelem megvonódása felemészti azt?115 Mnémoszüné adománya olyan, tanítja 

Szókratész, akár a viasz, melyben nyomot hagy minden, amit emlékezetünkben meg 

akarunk őrizni. S amíg e nyomnak, e pecséthez hasonlatos jelnek a képe kivehető, addig él 

az emlék és a tudás. Gondoljuk csak el ezt a rettenetes pillantást, Mnémoszüné pillantását! 

Ahogyan felméri a halandót: átfogón és ítélkezőn. Méricskélve a kiváltság mint jutalom 

nagyságát, s a büntetést. Mert felejteni, az elveszejtés rettegésében, a lét őrzésének (a 

nyomokra való emlékezésnek) jogától megfosztottan egzisztálni mindenképpen büntetést 

jelent: a pusztulás ígéretét. De miért? Mnémoszüné adományozó pillantásának vajon miért 

kell elvenni is egyben, s számkivetettségbe taszítani: miért kínálja a pusztulás lehetőségét e 

pillantás?  

                                                 
115 Platón: Theaitétosz 191d (Kárpáty Csilla fordítása). In: Platón összes művei II. Európa, Bp., 1984. 1017. 
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A felejtés semmiképpen sem visszatérés, semmiképpen sem visszanyúlás tehát. 

Elhajlás inkább. Elhajlás valamiféle középponttól, valamiféle identitásként értelmezett 

állandóságtól, valamitől, amit oly sokféleképpen nevezhetnénk meg, nevezhetnénk a 

diskurzus alanyának, nevezhetnénk szubjektumnak, homogenitásnak és heterogenitásnak 

egyaránt – egy biztos, ez a valami nyújthatja az én létezésének garanciáját. Platónnal szólva 

a lélektől való elhajlásról beszélhetünk, amely „ha tisztán válik el a testtől és nem cipel 

belőle semmit se magával, mert életében sem volt vele önként semmi közössége, hanem 

menekült tőle és magában tömörült, és mindig erre volt gondja – ez azt jelenti, hogy 

helyesen szerette a bölcsességet és ténylegesen arra törekedett, hogy könnyen haljon 

meg”.116 Nos, elképzelhető-e a halál mindenkori fenyegetése mellett, a bölcsesség 

szeretetével való mindenkori gondoskodásban egy olyan mozzanat, olyan tulajdonképpeni 

és alapvető gesztus, amely mégiscsak kitör e súlyos és rendíthetetlennek tűnő tömörülés 

fogságából, a pusztulástól kísértve bár, elhajlik eme fundamentalitástól (üreget hagyva 

maga után talán), ám közben mégis visszafelé mutat, önmagát elhagyó fájdalmas (mégis 

örömteljes) igenlésként, önnön jelenvalóságának legeredendőbb tanúságtételeként? Úgy 

gondolom, hogy az anyaság képes magában hordani ezt a mozzanatot. 

Az anya viszonyulása a gyermekéhez – felejtés. Az én felejtése. Szeretet. Ám nem 

pusztán emocionális (pszichikai-szellemi) síkon kell értelmeznünk ezt a megrázó, az én-t 

önnön elvesztésének tudatával rémisztő élményt, sőt elsősorban nem így. Egy sokkal 

eredendőbb, egész kultúránkat megrázó esemény van kódolva a meghasadó, szétnyíló, majd 

újra egységgé szublimálódó anyai testben – üvöltés, az a hisztérikus üvöltés, mely a 

szétszakadó hús fájdalmából tör föl, egy sebből, egy ráncból; az önmagavesztés üvöltése, 

mely egyben a természeti és a kultúra kettéválásának világrajött szédülete is. 

Ha elfogadjuk, hogy a nőiség identitás-keresése leginkább az anyaságban talál 

nyugvópontra, a szimbolikusan felfogott anyaságot olyan létmódként értjük, mely a 

társadalmi-nyelvi megállapodás keretein belül képes megjelenni (ha kifejeződni nem is): a 

diskurzusban az anyai, a befogadó-funkció tételezése által maradhat egy beszélő alany 

mindenkor azonos önmagával, létének ez biztosíthat végső garanciát. Az anya a nem-nyelvi 

funkció megtestesítője, ugyanakkor teste révén, nem-szimbolizált, természeti (-biológiai) 

megrázkódtatásai által117 egy olyan hasadássá, olyan – a társadalmi érintkezésen kívül eső – 

lokalizált hellyé is válik, melyet az értekező diskurzusnak szükségszerűen tagadnia kell – 

ebből ered, hogy vagy objektivizálva, tudományosan szokás beszélni kultúra és természet 
                                                 
116 Platón: Phaidón (Kerényi Grácia fordítása). In: Platón válogatott művei. Európa, Bp., 1983. 255. 
117 A női tapasztalatról mint nyelv és ösztön küszöbéről lásd: Julia Kristeva: Az anyaságról (Mihancsik Zsófia 

fordítása). Magyar Lettre Internationale 1997. nyár (25.) 69-70. 
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küszöbének meghaladhatatlannak tűnő paradoxonáról (mint amilyen a terhesség és a 

szülés), a testiség argumentálhatatlan, ám kétségbevonhatatlan megnyilatkozásairól; vagy 

pedig betegségként, a fallikusan tételezett hiányra adott egyfajta válaszként, pszichózisként 

szokás megragadni. A nőiség identitásának (legyen bár mégoly terhelt is ez a kifejezés) e 

felkínált kettősségből kellene tehát merítenie, annak minden negatív, az áldozati struktúrára 

utaló konnotációjával. Nem csoda hát, ha a feminista identitás-keresés kijelölt útvonala 

szinte végzetszerűen zsákutcába torkollik. A feministák elkeseredett küzdelmet folytatnak, a 

nemek háborúját – egy örvénylő vagy inkább alaptalannak tűnő, üres térben az elfojtásokból 

felszabaduló, az erotizmus önmagába zuhanó sikolyaitól kísértve, a medúza nevetésétől;118 

ám közben mintha éppen azt vesztenék szem elől, amiért csatát indítottak. Dekonstruálnak, 

újraolvasnak, átértékelnek – mindezt pedig úgy, hogy közben az áldozati struktúrát 

tagadásként állítják, mintegy elfogadva a felkínált lehetőséget, s a két nem radikális, 

ontológiai különbözőségének fennkölt hirdetőjévé lesznek.  

Luce Irigaray eme két nem közötti radikális különbséget a filozófiai tradíción 

végighúzódó, már Platónnál leleplezhető Azonosság-elv rendszerezésében látja 

megmerevedni: a női heterogeneitással szemben egy magától értetődőként megfogalmazódó 

férfi-jelenlétben, egy kiakolbólíthatatlan önmaga-tudatban. Az identitás logikája: 

egységesítő és elfojtó; minduntalan ismétléseket, analógiákat, dichotóm oppozíciókat szül; s 

az önmagának-való-jelenlét olyannyira megrendíthetetlen, hogy mindenfajta elmozdítás 

(akárha ezen középpont körüli elforgás lenne csupán) még inkább mélyít az azonosság-elv a 

prioriján – ahogyan ez, érvel Irigaray, meg is történt például Freudnál. Az én kimozdítatott 

ugyan a nem-tudatosság, a halálösztönök felé, ám az ént mozgásba hozó libidonális vágyak 

egyetlen jelölővel azonosíthatóak: a férfi-fallosszal. A másság a freudi konstrukcióban is 

(sőt ott leginkább) pusztán szimmetrikus elgondolás lehet: a női nemiség mint különbözőség 

csak a férfi jelenlét hiányaként és fogyatékosságaként határozódhat meg; s a nők – mint a 

nyelv kasztráltjai – kizárattatnak a diskurzusból.119  

Julia Kristeva ezzel szemben némileg a biszexualitás nyugvópontja felé mozdítja el a 

feminizmus programját. Miközben a feministák egy új, „harmadik generációjáról” – egy 

jelölő: testi és vágyódó tér kirajzolódásáról – beszél, azt firtatja, hogy vajon az egyensúlyt, 

                                                 
118 Cixous ezt a címet adta annak a feminista kiáltványnak, amely a „fallosztól vezérelt diszkurzussal” 

szemben a felszabadított női írás mindenhatósága mellett érvel – poetikus beszédmódjával prezentálva 

mintegy a fehér tintával (anyatejjel) írt, áradó beszéd (a nevetés) csillapíthatatlan szenvedélyességét. Hélén 

Cixous: A medúza nevetése (Kádár Krisztina fordítása). In: Kiss Attila Atilla – Kovács Sándor s.k. – Odorics 

Ferenc (szerk.): Testes könyv II. Ictus, Szeged, 1997. 357-380. 
119 Elsősorban: Luce Irigaray: Speculum de l'autre femme. Minuit, Paris, 1990. 
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mely mind személyes, mind társadalmi síkon a felhalmozódó agressziók kiegyenlítéséért 

felelős, nem kellene-e megfosztani ökonómiájától, s nem kellene-e „a különbség másfajta 

szabályozóját” keresni? Hiszen mindenféle dichotómia, így a férfi és nő mint két rivális 

entitás szembenállása is, szükségszerűen „metafizikus” marad – érvel Kristeva. Ezt a 

másfajta szabályozást az identitás interiorizációjában kellene keresi, oly módon, hogy a 

kasztrálásként modellezett, a szubjektumot felépítő elválasztási műveletet, amely egyúttal a 

társadalmi-szimbolikus szerződés megalapozását is adja, ne mint a két nem közé hasított 

vágófelületet (kardot) jelenítsük meg, hanem vezessük be minden egyes identitás 

legbelsejébe. S talán ez lehetővé teszi, hogy ne csak a nők éljék meg – a két nem radikális 

különbözőségeként – az áldozatiság oppozícióját. Hogy az identitás-keresés ne mint elfojtás, 

ne mint túlerotizált sikoly, mint az üresen hagyott helyre való hiábavaló rámutatás jelenjék 

meg – egy egyre inkább önmagába zuhanó, kívülségként áradó diskurzusban.120  

Valóban, a nőnek (bár ezt a határozott névelőt rögtön vissza is kellene hívni a főnév 

elől, hiszen éppen ez az állítás az, amit a nőiséggel kapcsolatban a legkevésbé tehetünk, 

talán inkább csak egyszerűen én-t kellene mondani, egyes számot), egy nőnek, s leginkább 

neki (nekem), társadalmi és politikai követelésein túl, a különbözőség hangsúlyozásának 

elvetemültségével szemben, elsősorban is önazonosságának lehetőségére kellene 

rákérdeznie,121 egy olyan szubjektum-fogalomra, amely női mivoltának sajátos 

attribútumait, elhajlásait és hasadásait, testi jelenvalóságát, ezt az erotikaként 

megnyilvánuló eskütételt, s éppen e jelenvalóságban megmutatkozó középpont-nélküliséget, 

heterogenitást – egyszóval mindezen másságra utaló, az akadémikus (patriarchális) 

filozófiai hagyományhoz képest eretneknek minősülő mozzanatokat is képes elgondolni. 

Hiszen az elgondolás tere nyitott. A XX. századi filozófiákban a szubjektum-elméletek 

megsokasodásának jelensége a szubjektum-fogalom stabilitásának elvesztésére, mi több, 

felszámolásának vágyára utal. Mintha éppen ebben a mint olyanként megragadhatatlannak 

tűnő fogalomban (amely éppen ezért már mindig is önnön dekonstrukciójára ítélt) találná 

meg a legújabbkori filozófia kérdésfeltevéseinek alapját. S mintha a szubjektum 

likvidációjától az „objektum-világ” feloldását remélné. Azonban akkor, amikor – éppen a 

                                                 
120 Vö. Julia Kristeva: A nők ideje (Farkas Anikó fordítása). In: Testes könyv II. Id. kiad. 327-356. 
121 Ahol a rákérdezés persze egyfajta örökös kérdőmodalitást teremt: mert azt a rést, amely a kérdés 

nyitottságával elénk rajzolódik, nem szünteti meg, ellenkezőleg, a válaszadási kísérletek újra és újra kitérítő 

inverzibilitása által még tovább mélyíti. 
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fogalom disszeminációja122 által – a szubjektum decentralizálódásáról,123 amikor inkább 

csak egyfajta történetiségként (a szubjektivitás genealógiájaként) való megérthetőségéről,124 

az elenyészéséről avagy éppen a likvidációjáról beszélünk;125 amikor ez a fogalom 

leginkább a „Ki jön a szubjektum után” kérdés alany-nélküliségében,126 egyfajta 

betölthetetlen helyként való tételeződésében realizálódik (illetve éppenhogy nem 

realizálódik), nos akkor minden erőfeszítés, minden – a válaszadásra irányuló – heroikus 

gesztus tulajdonképpen a szubjektumnak az identitás lehetőségeként való meghatározását 

célozza – mégha inverzió formájában is. Másfelől, a feltételek szemiotikai oldalát tekintve, 

újra csak egy határozott rámutatásról kell beszélnünk. Rámutatásról az elgondolhatóságnak 

ama nyitott terére, mely a (poszt)szemiotika bizonyos irányzatainak felfedezései mentén 

                                                 
122 A kifejezés derridai értelmében, a jelentések „megszámlálhatatlanságára”, szétszóratására utalva. Vö. 

Jacques Derrida: A disszemináció (Boros János, Csordás Gábor és Orbán Jolán fordítása). Jelenkor, Pécs, 

1998. 277-353. 
123 Ismeretes, hogy Lacan a decentralizált szubjektum elméletét a freudi pszichoanalízisre alapozva dolgozta 

ki, s alapvetően az önmagával mindenkor azonosnak tételezett tudat el- illetve kimozdítását jelenti a vágy és a 

halálösztönök tudattalan rétegei felé. Jacques Lacan: Ècrits. Seuil, Paris, 1966. A lacani szubjektum-felfogás 

frivol stílusú, de korrekt bemutatását nyújtja a következő tanulmány: Farkas Zsolt: A lacani szubjektumról. 

Pompeji, 1994/1-2. 139-166. S lásd még ehhez: Slavoj Žižek: A Valós melyik szubjektuma? (Csontos Zsabolcs 

fordítása). In: Kiss Attila Atilla – Kovács Sándor s.k. – Odorics Ferenc (szerk.) Testes könyv I. Ictus, Szeged, 

1996. 195-205; valamint Uő: A szimptomától a sinthome-ig (Szabari Antónia fordítása). Helikon, 1995/1-2. 

94-114. 
124 Foucault szövegei szerint a szubjektumot megosztják (vagy önmagán belül, vagy a másoktól való 

elválasztás által), s eltárgyiasítják a hatalomnak és a szexualitásnak nevezett társadalmi gyakorlatok. Éppen 

ezért a szubjektum csak ezen jelölődési gyakorlatokban válik felmutathatóvá, egyfajta történeti összefüggésbe 

ágyazottan. Vö. Michel Foucault: A szubjektum és a hatalom (Kiss Attila Atilla fordítása). In: Testes könyv II. 

Id.kiad. 267-292.  
125 Elsősorban a posztstrukturalizmus járja körbe azt a kérdést, hogy vajon a szubjektum mennyire birtokosa 

annak a nyelvi rendszernek, amelyen keresztül vagy amelyben konstituálódik, de e „trend” előtt Foucault már 

megfogalmazza a beszélő alany eltűnésének problematikáját. Lásd erről: Michel Foucault: A kívülség 

gondolata (Angyalosi Gergely fordítása). In: Uő: Nyelv a végtelenhez. Latin Betűk, Debrecen, 2000.2 99-118.; 

valamint: M. Foucault: Mi a szerző? (Erős Ferenc és Kicsák Lóránt fordítása). In: M. Foucault: I. m. 119- 145. 
126 Jean-Luc Nancy meghívólevelében, mellyel Derridát beszélgetésre invitálja, ezt a kérdést teszi fel: „Ki jön 

a szubjektum után”, így vetve föl annak a diskurzusnak a központi problémáját, amely a szubjektum 

meghaladása mellett kötelezte el magát. S a beszélgetés folyamán Derrida – számba véve a legmeghatározóbb 

szubjektum-elméleteket – azt sugallja, ha tételesen nem is fogalmazza meg, hogy minden bizonnyal van 

valami a szubjektum struktúrájában, amely azt a törvényhez, a törvény tapasztalatához köti: „e struktúra 

lényegét tekintve vajon nem a törvény előtt van-e”. Jacques Derrida: „Jól enni már pedig muszáj”, avagy a 

szubjektumszámítás (Gángó Gábor fordítása). In: Testes Könyv II. Id. kiad. 293- 326. Lásd még: Maurice 

Blanchot: Ki jön a szubjektum után? (Farkas Anikó fordítása). Pompeji, 1994/1-2. 226-228. 
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rajzolódik.127 Ez a strukturalista nyelvészettel ellentétben ugyanis, amely feltételezett egy 

általános grammatikát, ehhez a beszélő szubjektum ökonómiáját rendelve, éppenséggel egy 

olyan beszélő-fenntartó alanyt jelöl ki, amely/aki testiségétől, vágytartalmaitól nem 

határolódik el diszkurzív módon – a megnyilatkozás nyitott terében, a „jelölő/jelölt közti 

nyitott résben”128 egy esendő, folyamatban lévő, avagy (a mozzanat paradoxon-jellegét 

hangsúlyozva:) egy önmagától elhajló identitás helyét hagyja szabadon. 

Mi is fejezhetné ki gazdagabban a nyitott rés láthatóságát, ha nem éppen az 

anyaság? A kettéhasadó női test, mely – egyfelől alárendelődve az apai-szimbolikus 

funkciónak – nem pusztán az értelmezést és a diszkurzivitást magába fogadó anyaölként 

vesz részt a lacani terminológia szerinti társadalmi szerződésben, nem pusztán csak a 

hasadás biológiai jelenségének metaforája – a metafora egyébként sem fejezheti ki (mint 

ahogy a metonímia sem) ezt a közvetlen, ezt a jelenlévő, hiszterizált jelentést, mégoly 

intenzív áthelyeződéssel, s az elfojtott tartalmakra való mégoly intenzív rámutatással sem,129 

a kettéhasadó női test elsősorban nem metaforaként értendő, mert maga ez a jelenlévőség, a 

másik (a gyermek) máshol azaz bennem lévősége, a másik legradikálisabb enyémvalósága: 

egyidejűség, a létezés tranzitivitása, megsokszorozódása, ugyanakkor (mégis) a másik 

mássága és birtokolhatatlansága általi nem-lét, nem-önmagaság. Az anyaság skizofréniája 
                                                 
127 Lásd ehhez a Helikon 1995/ 1-2., Kiss Attila Atilla által szerkesztett Posztszemiotika című számát. 
128 Kristeva a nyelv mint társadalmi gyakorlat két modalitását feltételezi: egyik a jelentődés szimbolikus 

funkciója, a másik pedig a jelölődés szemiotikus folyamata. Az utóbbi az, amelyik a heterogenitásként 

tételezett szubjektumot a „jelölő/jelölt közti nyitott résben” helyezi el. J. Kristeva: Egyik identitásból a 

másik(ba) (Farkas Anikó fordítása). Helikon, 1995/1-2. 62-79.; valamint J. Kristeva: A rendszer és a beszélő 

szubjektum (Kiss Attila Atilla fordítása) In: Testes könyv II. Id. kiad. 255-265. 
129 Lacan a kárpitos gombok, azaz a metafora elméletével írja le a jelentés vertikális mozgását, amely szerint 

ugyan lehetőség van a jelölő és a jelölt közötti elcsúszásra, ám bizonyos fokban mégiscsak rögzített a 

kapcsolatuk – éppen erre szolgál ez a bizonyos kárpitos gomb –, s így lehetővé válik az (egyetlen) jelentés 

kialakulása (a pszichózis abnormalitásával szemben, melyet a jelölő folyamatos áramlása szervez). A 

metonímiát, mely egyik jelölőről a másikra való eltolódás, ugyanúgy az asszociáció elve működteti. Lásd erről 

magyarul: Jacques Lacan: A fallosz jelentése. Café Bábel, 1998/3. 51-58.; továbbá: Unoka Zsolt: Fallosz-

jelentés. Café Bábel, 1998/3. főként 59-72. Mindazonáltal ezekben egyfajta eredendő hiány fejeződik ki: „ha a 

tünet egy metafora, akkor ezt nem metaforikusan mondjuk, mint ahogy azt sem, hogy az ember vágya egy 

metonímia. Mert a tünet igenis metafora, ha tetszik, ha nem, hogy így van, miként a vágy igenis metonímia, 

még ha csúfolódnak is ezen az emberek. […] annyi évszázad vallási képmutatása és filozófiai nagyzolása után 

még mindig nem fogalmaztak meg semmi érvényeset arról, ami a lét kérdéséhez köti a metaforát és a lét 

hiányához a metonímiát – ehhez az kellett, hogy e méltatlankodás tárgyából mint elkövetőből és áldozatból 

még mindig megmaradjon valami, hogy válaszoljon rá: tudniillik a humanizmus embere és az a 

megelőlegezett hitel, amit a szándékaira fölvett.” J. Lacan: L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la 

raison depuis Freud. In: Uő: Écrits I. Seuil, Paris, 1966. 289. 
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(ez az önmagánál-nem-jelen-lévő jelenlét) jellemezheti leginkább azt a szubjektumot, mely 

a nőiséget (ha nem deklarálnám ezzel az ellentételezés újabb aktusát, akkor talán másik 

oldalról beszélnék – de nem teszem) is képes felmutatni, s mely talán egy elsődleges etika 

feltétele is lehet. Olyféle értelemben, ahogyan az Lévinas felelősség-etikájában benne 

foglaltatik: a Másikhoz mint önmagamhoz képest végtelenül máshol és másként levőhöz, 

radikálisan idegenhez való transzcendentális odafordulásként.130 (Ám mindez persze csak 

kérdő módban értendő: tanulmányom nem vállalkozik egy felelősség-etika felvázolásának 

monumentális és beláthatatlan feladatára, mégcsak az allúziók kibontására sem.)  

 

A kereszténység anyaság-konstrukciója emblematikusan jelenik meg azokban az 

evangéliumi interpretációkra épülő, tipizált Mária-ábrázolásokban, melyek a kora középkori 

bizánci mozaikoktól a reneszánsz humanizmusig immár a nyugati kultúra tradíciójává 

váltak. Ez az örökség a nőt – Szűz Máriához hasonlatosan – gyöngéd és szerető, egyben 

önfeláldozó anyaként tételezi.131 Ám Mária nem pusztán az anyaságot testesíti meg: 

önmagában mutatja fel a lány (Jézus gyermeke) és a szerető (Jézus jegyese) eszményképét 

is. Mária leginkább mint nem-test, ám mégis mint testiségből és érzékiségből fakadó néma 

érzelemvilág jelenik meg: mint gyermeket rejtő uterus, mint tápláló anyamell, oda-hallgató 

fülkagyló, gyöngéd mosoly és fájdalmas könnyek. Mária a némaságából megnyilatkozó nő 

– a hallgatásra ítélt test allegóriája.  

Végigkísérni ezen ábrázolások módosulásait, történeti és dogmatikus változásait, 

számításba venni azokat a vallási aspektusból talán inproduktívnak bizonyuló, az 

emlékezést megakasztó, s mondhatni, éppen a felejtés útjára terelő, elkülönböződő jeleket, 

amelyek a képmás által felidézhető szimbolikus jelenléttel szemben valamiféle testies 

jelenlétre, valamiféle vibráló életszerűségre utalnak – talán ez lehet az az útvonal, amelynek 

állomásai, az elmozdulások sajátosságaira való rámutatásukkal „leránthatják a leplet” a 

szeplőtelen Máriáról, azt a bíbor ruhát és mélykék köpenyt, mely alatt immár egy meztelen, 

az allegóriáktól felszabadított nő helye jelöltetik ki: a selymes és vakítóan fehér bőr (melyre 

oly nehéz pillantást vetni), a puha formák erotikájának jelölői, s a meghasadó hús 

rettenetének (szavak általi) szédülete által. 

Az önmagaságnak olyan újra és újra elsajátítható technikáit igyekszem feltárni (egy-

egy képelemzés mentén), melyben a (női) szubjektum az önmagában való tömörülés súlyos 

és rendíthetetlennek tűnő fogságából kitörve elhajlik önnön fundamentalitásától, a határok 

                                                 
130 Vö. Emmanuel Lévinas: Teljesség és végtelen (Tarnay László fordítása). Jelenkor, Pécs, 1999. 30-35. 
131 Vö. Julia Kristeva: A szeretet eretnetikája (Gyimesi Tímea fordítása). Helikon 1994/4. 492. 
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áthágására kényszerül, s egy esendő, folyamatban lévő identitás üresen hagyott helyére 

mutat rá – a testből feltörő szenvedélyesség hiszterizált diskurzusában. 

 

 

 A test „szűzmáriás elszenderítése”132 

 

A XI-XII. században az ikonok költészetében egy újfajta retorika kezd érvényesülni, amely 

narratív elemeket emel be az ábrázolásba, s az ábrázolt személyek kifejezéseit érzelemmel 

telíti. Az így keletkező úgynevezett „lelkes képek” immár az ekhpraszisz sémáját követik: a 

néma és időtlen ikonok beszédesekké válnak. S az ikonfestészetnek talán éppen ez az új 

esztétikája vezet át a középkori, alapvetően vallásos jellegű képmás-tradíciótól az újkori 

művészethez (ahogyan Hans Belting fogalmaz: „a kép korszakából” „a művészet 

korszakába”). A képnek nincs többé „önálló léte, s nem rendelkezik semmilyen saját 

autoritással Isten és az ember között, hanem mindig az éppen elért Isten-közelséget (vagy -

távolságot) kell értenünk rajta”; „az ember Isten 'képmásává' lesz”.133 S ilyen értelemben a 

megjelenített alakokat a lelki tökéletesség modelljeiként kell felfognunk: a szépség etikai 

magalapozást nyer. Kérdés azonban, miképpen válik összeegyeztethetővé az immár élettel 

telített test esztétikuma ama teológiai megfontolással, amely az emberben mégiscsak egy 

magasabbrendű – kegyelem által elért – igazság kinyilatkoztatását keresi? Belting az ikon 

figuráinak tekintetében találja meg a választ erre a kérdésre, minthogy a tekintet ezeken a 

képeken többnyire elfordul a test szimmetria-tengelyétől, érzékeltetve ezáltal a testiségtől 

való szabadságot.134 A kérdés azonban, úgy vélem, továbbra is nyitott marad. Annál is 

inkább, mivel az ikon-művészet kezdetlegesnek tekinthető ábrázolásmódja, legelsősorban a 

későbbi perspektivikus kifejezésmód tagadásából és a természetben érzékelt arányok 

felborításából adódóan, sőt éppen ezért, a testként létezés összefüggéseinek, a testek 

egymáshoz való viszonyának (egymásnak feszülésének) megjelenítésében vetekedni látszik 

a reneszánsz művészet ábrázolásmódjával. Az ekkor keletkezett alkotások a 

szimultaneitásnak olyan meghaladását teszik lehetővé, amely által láthatóvá válik az is, ami 

egy adott középpontból tekintve, egyetlen időpillanat fogságába zárva nem volna látható. 

Láthatóvá, redukálhatatlanná teszik (s nem csupán az allegóriák és szimbólumok kódjai 

által) a megjelenített események és szereplők közötti viszonyokat, s a szukcesszív 
                                                 
132 Vö. J. Kristeva: I. m. 497. 
133 Hans Belting: „Lelkes képek”: az újfajta ikonok költészete és retorikája a XI. és XII. században. In: Uő: 

Kép és kultusz (Schulcz Katalin fordítása). Balassi, Bp., 2000. 275. 
134 H. Belting: I. m. 276. 
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időbeliség múlttá avatódó, regresszió alá hajtott modalitásait is. Ugyanakkor persze ez az 

ábrázolásmód tipizáltságából eredően számtalan különbséget elmos és kifejtetlenül hagy. 

Bár néha éppen erre a homályosságra, ezekre az elnagyolt megfeleltetésekre van 

szükségünk, a kifejezésbeli analógiákra és ismétlésekre, hogy látens összefüggéseket, 

lényegesnek tűnő meghatározottságokat villanthassunk fel. 

Két olyan XII. századi ábrázolást állítok egymás mellé (egy ikont és egy 

domborművet), amelyeken Mária tipizált alakja egyfelől mint magából adó, teremtő, 

másfelől pedig mint magát elveszítő, teremtett lény jelenik meg. Nőisége ezeken az 

alkotásokon a szellemit kihordó és elveszítő test jelentésnélküliségeként válik felfedhetővé.  

Az ikon Jézus születését ábrázolja [1. kép].135 A keleti egyház ikonográfiai 

hagyományainak megfelelően Mária ágyban fekszik, a gyermek pedig, aki az égre emeli 

tekintetét, kőjászolban. Jézus lábánál a szent apa, József ül. Ő nem ér a kisgyermekhez – a 

feje körül rajzolódó glória érintésével egyszerre fejezi ki Isten Jézusban való testet öltése 

előtti tiszteletét és csodálatát, s a családi bensőségességből való kizáratását. A jászol fölé két 

állat, egy ökör és egy szamár hajtja a fejét: „Az ökör megismeri gazdáját, és a szamár 

urának jászolát, csak Izrael nem ismer meg, népem nem tud semmit megérteni”.136 A keleti 

egyházban a betlehemi istállót a születés barlangjaként jelenítették meg, szemben a nyugati 

ábrázolásmód oldalt nyitott, oszlopokon nyugvó, cseréptetős építményeivel: ezen értelmezői 

közegben Jézus – mint fényesség – sziklabarlangban jött a világra. (A platóni barlang-

hasonlattal való feltűnő analógia tárgyalására most nem térek ki.) Mária, kimerülve a szülés 

megpróbáltatásaitól, a jászol mellett kicsit megdőlve, félig ülőhelyzetben fekszik, teste 

ernyedten roskad a matracra. Tekintete fájdalmas és megtört, arcáról hiányzik az 

átszellemültség, az áhítaté és a szentségé. A szorosan bepólyált csecsemő mintegy a méhe 

fölötti, de már inkább a tápláló anyamellel azonos síkban fekszik (lebeg), utalván és 

rámutatván még ekképpen a kibocsátás, az elszakadás természeti-testi vonatkozására, a 

kettéhasadás helyére is. Mária: fájdalmas Szűzanya – és nemcsak a kereszthalált halt fia 

szenvedése okán. A képből áradó szomorúság és rettegés, úgy vélem, nem a fiú szenvedése 

fölötti fájdalom (a hét fájdalom egyikének) megelőlegzett allegóriája; Mária fájdalmas, mert 

gyermeket szült, testből testet, húsból húst. Bár kétségtelen, hogy ez a test a bizánci 

művészet perspektívaellenes térábrázolásának megfelelően síkszerű: egynemű tehát azzal a 

térrel, amely magába fogadja őt, s így persze megkérdőjeleződik önálló, elkülönülő entitása. 

                                                 
135 Lás: az értekezés végén található Képmellékletet! A továbbiakban nem jelölöm külön a Képmellékletre való 
utalást. 
136 Ézs 1,3 
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S milyen furcsa, hogy a „modern” térszemlélet, a késői középkor perspektivikus 

ábrázolása már „nem meri” felhasználni a témát: a fájdalmas szűz teste mint meghasadó, 

testet szülő test immár nem jelenhet meg a háromdimenziós térben, egyfajta negatívként, 

különbségként avagy másneműségként – hiszen micsoda feszültség izzana az isteninek mint 

tiszta szellemiségnek a világrahozatala, e földi világon való szétterülése (átszellemesítése) 

és a hús, az izmok s idegek kínjaitól görcsberánduló test között; felfoghatatlan, a 

humanizmus számára mindenképpen eretnek gondolatot teremtene. 

A XIV. századi, Szent Brigittától származó látomás szerint amikor „a Szűz érezte, 

hogy már megszületett a gyermek, lehajtotta fejét, imára kulcsolta kezét és nagy áhítattal 

imádta fiát”.137 Szent Brigitta látomását minden bizonnyal befolyásolták korábbi 

ábrázolások, s feltehetően a ferencesek és Bonaventura tanai is hatottak rá. Bonaventura a 

szülést ugyanúgy tisztának és fájdalom nélkülinek írta le, mint amilyen maga a fogantatás is 

volt: „S a fogantatás után kilenc hónapra, miként a vőlegény az ő terméből, úgy lépett ki a 

békesség királya a Szent Szűz méhéből. Sérelem nélkül jött a napvilágra, amint fogantatása 

is ment volt a szenvedélytől”(81).138 Szent Brigitta látomása nyomán a XIV-XV. században 

kialakult Jézus születésének egy újabb, a humanizmust alapvetően meghatározó ábrázolási 

típusa, amelyen Mária térden állva imádja a Fiút, aki mintha nem is a földön, hanem a föld 

felett lebegne, meztelenül (nem jászolban és nem is pólyában), s mintha természetfölötti 

fényt árasztana magából. S immár semmi sem utal az anya fájdalmas, felszakadó testére, 

biológiai meghatározottságára. 

A másik alkotás egy elefántcsont dombormű, mely Mária elszenderülését ábrázolja: 

a halál pillanatát. Ez jelentős képtéma volt a bizánciaknál, hiszen Mária mennybemenetele a 

keleti egyház egyik legfontosabb ünnepe. A halálos ágyon, az előbbi képről már ismerősnek 

tűnő matracon fekszik Mária, csukott szemmel, kicsinyke, összeaszott testtel. Ágya körül ott 

állnak az apostolok, Szent Péter füstölővel, Szent Pál és Szent János az ágyhoz hajolva, 

Mária teste fölött magasodva pedig Jézust láthatjuk, karján egy kisgyermekkel, ugyanolyan, 

szorosan bepólyált csecsemővel, amilyen a kőjászolban feküdt. Ennek a csecsemőnek 

azonban csukva van a szeme, akárcsak a Máriáé. Jézus ennek a kisgyermeknek a képében 

kívánja szülőanyja lelkét, melyre a kép felső síkjában angyalok várnak, az égbe repíteni. A 

koimeszisz kifejezés eredeti értelmében pusztán elalvást, elszenderülést jelentett, ám a 

keresztény kontextus kiterjesztette jelentéskörét – egyfajta dualista szemléletnek 
                                                 
137 Szent Brigitta látomásának szövegét modern fordításban idézi: Jutta Seibert: A keresztény művészet 

lexikona (Szilágyi Anikó fordítása). Corvina, Bp., 1986. 150. 
138 Bonaventura: Élet fája (Barsi Balázs és Várnai Jakab fordítása). In: Szent Bonaventura misztikus művei. 

Szent István, Bp., 1991. 81. 
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megfelelően – a lélek tulajdonképpeni viselkedésére is, amely a halál pillanatában elhagyja 

a testet: felszáll, az égbe ragadtatik. A koimeszisz állapota így aztán nem pusztán a földi élet 

végét mint pusztulást írja le, de egyetlen mozdulattal, az elválasztás, az égbe ragadás 

mozdulatával nyilvánvalóvá teszi a meghasadást, az összemérhetetlenséget is lélek és test 

között. A test, melytől búcsút vesz a lélek, élettelenné válik: elszenderül. Ám ez a 

koimeszisz önmagában még nem a teljes pusztulást, nem a test fölbomlását jelenti, csupán 

annak magára hagyatottságát, lélektenségét, a puszta anyagszerűség önmagában és 

önmagáért lévő derogáns értelemnélküliségét. A koimeszisz a test számára olyan állapotot 

jelöl ki, amely megvonja (elragadja) a viszonyulás (az emlékező visszanyúlás) lehetőségét – 

a test így aztán többé már nem hordozhat jelentést. 

A bepólyált csecsemő Jézus kezében a gyermek Mária szimbóluma – „láthatjuk 

Máriát kislánnyá változni fia karjában, aki ezentúl saját Atyja lesz, az eddigi Anya-szerepet 

Leány-szerepbe fordítva”.139 Meghatározó mozzanat ez, az anyaság első metamorfózisa: 

átlényegülés a kislányba. Az anyai test mint a teremthetőség potentálja a kihordott gyermek-

isten, a világra szült szellemiség befogadó posztulátumaként tűnt felmutathatónak, csakhogy 

ez a test mégsem birtokolhatja önmagát: az anyaság (mint testiség) meghajolni, imádón 

térdre borulni kényszerül, vagy éppen egy alsóbb szférában elhelyezkedve, kimerevedetten 

feküdni (a szűzies frigiditás élettelenségével) az őt uraló Fiú-Atya előtt/alatt.  

Mária a halottas ágyon ugyanazt vagy majdnem ugyanazt az elhelyezkedési pozíciót 

veszi fel, mint a Jézust rejtő jászol mellett. Félig ül, félig fekszik, feje (a halottas ágyon is 

kicsit megdöntve, ahogyan ez a bizánci ábrázolásokról jól ismert) teste fölé, az égre 

magasodik, s míg a jászol mellett két kezét gyermeke nyaka köré kulcsolta, addig most a 

halottas ágyban semmit sem ölel immár: két kezét keresztbe fonja (az egykor gyermekét 

tápláló) mellei fölött, a halott (már-nem-)mozdulatával. Mint egy tiltakozás, olyan ez a 

mozdulat. (Talán a körötte álló apostoloknak szól.) Mint a megvonás: visszavenni, amit 

adtam magamból, amit felajánlottam, visszavenni azt a testként megélt, másiknak szánt és 

másikért való önmagamat, amely már szükségszerűen csak ezen élettelenségben, ezen 

frigiditásában lehet a sajátom. Keresztbefont kéz a kihűlt mellek fölött – az áthúzás dekonst-

ruktív mozdulata: a test letiltása. (S ez a mozdulat aztán áthagyományozódik a nyugati 

egyház ábrázolási típusaiba is: ugyanez látható Albrecht Dürer híres fametszetén, a Mária 

mennybemenetelén, ahol ez az áthúzó keresztmozdulat egyenesen a perspektíva közép-

pontjába kerül, mintegy metaforizálva így a humanizmus alapdogmáját, az – animális, a 

szükségletek és vágyak által uralt – test felmutatásának lehetetlenségét.) Mária, aki a jászol 

                                                 
139 J. Kristeva: I. m. 497. 
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mellett ugyanolyan elgyötörten, kiszenvedve feküdt mint most ezen a halotti matracon, 

akinek alsóteste, a lábai és a méhe már akkor is, a szülés és a születés szent pillanatában el-

szenderültek, jelentés nélkülivé váltak, akinek alsóteste mint a szemérmetlenség és az 

ösztönlét mélybe húzása, mint a szublimálhatatlanság evidenciája tételeződhetett csak, már 

akkor is, ott: a világra szenvedett másik, a szentként és szellemiségként felvilágló másik, 

azaz a gyermek kőjászla alatt kellett hogy megtalálja a helyét, felhúzott térdekkel akár 

valamiféle tartóoszlop. Miközben Máriát (a szüzet) figyeljük, ahogy félig ülve, de félig 

fekve még a gyermekére tekint, egyben a halott testet is látjuk már: a magáról nem tudó, 

jelentésnélküli testet, melyben a nőiség elszenderült. Egy testet – a Mária-ábrázolások 

vezér-motívumaként. 

 

 

Az erotika eróziója 

 

Egy nemi szerv felfedésének gesztusa többnyire magában hordja az erotika lehetőségét. 

Váratlanul megpillantani egy nő mezítelen mellét – sokkoló hatású lehet. Az önkívület 

agressziójának ígérete. Megpillantható-e Mária melle ekként? A szeplőtelen Máriáé, aki 

éppen gyermekét kívánja táplálni? S egyáltalán: diskurzusba vonható-e ezen biológiai 

ösztönfolyamatnak az a végtelen erotikája, mely a gyermek szájának, nyelv(iség)ének 

szexuális konnotációiból fakadhat, midőn anyja mellbimbójára vágyik? Vagy netalán a 

gyermek és anyja felbonthatatlan szimbiózisának lehetséges jelentései, egy eredendő 

eretnekség irracionalitásaként, már mindig is tagadásra ítéltettek, s ily módon a beszélő 

alany felelősségének feloldására, mi több, eliminálására késztetnek? 

Rogier van der Weyden: Madonna szentekkel című oltárképe a szoptató Máriát egy 

sátorban állva, apostolok gyűrűjétől övezve ábrázolja [2. kép]. A kinyitott sátor (függönyét 

angyalok tárják ki) az ószövetségbeli sátor allegóriájaként – amely, mint tudjuk, a Szövetség 

frigyládájának őrzésére szolgált140 – benne a Szűzzel és a gyermek Jézussal az isteni 

kinyilatkoztatás megidézésének tekinthető. Ehhez a kinyilatkoztatáshoz asszisztálnak az 

orvosszentek, Kozma és Damján mint a tudomány, valamint Péter apostol és Keresztelő 

Szent János mint az egyház intézményének képviselői. Mária ezen férfiak előtt bontja ki 

mellét ruházatából, hogy a kicsiny gyermek szájához illessze azt. Feltárulkozására a 

gyermek mezítelensége válaszol: a duzzadó, meleg bimbó érintésére a gyermek forrósága. S 

a szemlélő prűd, ideges tekintete éppen ebben a pontban (mint a perspektíva 

                                                 
140 Kiv 37,1; valamint 1Kir 8,9 
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középpontjában) kell hogy megnyugvásra találjon: a mell és az arc bőrének könnyed egy-

máshoz simulásában. A szentély talapzata alatt, egy szintén kőből emelt alapépítményen 

virágok burjánzanak – a gyökerezettség irracionalitásának problémájára utalva: árvacsalán, 

ibolya, szamóca; s a szentek félig még e vadonban, félig pedig már a szentély absztrakció-

jának talapzatán állnak. Kívül az erotikus intimitáson, ám látszólag a tanúsítás hermeneuti-

kájába gyökerezetten. Nem néznek oda, nem látják, miféle módon nyilatkozik meg eme 

szimbolikusan értelmezhető igazság. Keresztelő Szent János, fejét lefelé hajtva a földre, a 

kép előtti (-alatti) tér kívülségébe fordul, a többiek pedig, egymás tekintetét keresztbe-kasul 

szelve, szintén valahová a képen kívüli világba bámulnak, szétfeszítvén ezzel a műalkotás 

zártságát, kereteit. Egyvalamit tudhatunk csupán, hogy e tekinteteknek nincs metszési 

pontjuk, hogy ama kinyilatkoztatásnak, amit Mária és a kis Jézus erotikus (misztikus?) 

egyesüléseként lehetne megnevezni nincs tanúságtevője, nincs az erotika szentségével 

szemtől szembe megnyilatkozó elbeszélője. Mintha Mária és a gyermek szexualitása a 

társadalmi szerződésen kívülre kerülne. Nem félreértésként, nem jelentés-nélküliségként, 

hanem egészen egyszerűen nem-létként. (Jóllehet, a szemlélő pozíciójából éppen ez a 

szexualitás válik jelentés-szervező erővé.) 

Rogier van der Weyden oltártáblájának ikonológiai képértelme így aztán teljességgel 

lerombolja azt az evangéliumi ismeretekre alapozott tudást, azt az ikonográfiai jelentést,141 

mely a gyermekét szoptató Madonna képét a Szűzanya és Jézus jegyességének 

allegóriájaként óhajtja leírni – mint a hivő lélek Krisztussal való egyesülését – az Énekek 

Éneke szerelmeseire történő utalás által (amely leginkább a virág-motívumok beemeléséből, 

elsősorban a kép középső síkjában elhelyezett váza virágainak, a már leszakított liliomnak 

és a nősziromnak a motívumaiból bontható ki), melyet a tanúságtevőknek jelenlétükkel 

igazolniuk kellene. A szentek azonban nem-létbe taszítják ezt a látványt, nem-létbe taszítják 

a testiségből eredő feszültséget mint a szexualitás agressziójának megnyilvánulását. 

Máshol-létükkel, jelenlevőségük felfüggesztésével tagadják. Ezáltal pedig mintha a képnek 

csupán azon rétegei válnának hangsúlyossá, a befogadó azokhoz a preikonográfiai 

jelentésmezőkhöz utalódna vissza, melyen a színek és formák intenzitásából, az arcok 

modalitásaiból áll elő egyfajta elsődleges avagy természetes jelentés. (Vagy talán mégsem 

„ennyi” lenne a kép evidenciája?) A képet szemlélve ugyanis mindenekelőtt az arcok 

érzékiségéből fakadó intenciók válnak megragadhatókká: Péter apostol önmegtartóztató 
                                                 
141 Panofsky hármas interpretációs modelljében az ikonográfiai képértelem az evangéliumi ismereteken alapul, 

s ennek foglalataként, illetve ezen túlmutatva áll elő az ikonológiai képértelem. Lásd ehhez: Erwin Panofsky: 

A képzőművészeti alkotások leírásának és tartalomértelmezésének problémájához (Tellér Gyula fordítása). In: 

Uő.: A jelentés a vizuális művészetekben. Gondolat, Bp., 1984. 249-261. 
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felülemelkedése (aki legfontosabb attribútuma, a kulcs felmutatásával éppenhogy az 

elzárkózást szimbolizálja); Keresztelő Szent János szemérmes, frusztrált távolságtartása (az 

Ószövetség könyvébe temetkezve, melynek messiási jövendöléseit mint beteljesedést 

kellene most felmutatnia); Kozma és Damján tanácstalan belenyugvása (az orvosi 

eszközöket felmutató kezek jóváhagyó mozdulatával). Az elfojtás hadműveletének 

hallgatással kifejtett mozzanatai ezek.  

A festmény pozitív jelenvalóságát az anya és a gyermek bensőséges együttléte adja. 

Nem azért, mert a szimmetrikus képszerkezet középső tengelyén helyezkednek el, vagy 

mert a lépcsőzetesen egymás mellé (fölé) helyezett emberalakok között ez a kettős 

nyújthatja az átmenetiség, a felemelkedés lehető legmagasabb fokát, hanem mert az a 

végtelen odafigyelés, ami Máriából árad, a szeretetnek ez az intenzitása, a másiknak és a 

másikért való létezés önmagáról elfelejtkező evidenciája az interszubjektivitás alapját 

jelentheti: a társadalmiság, a kultúra fundamentumát (egy eredendő etika gyanánt). A 

gyermek pedig, miközben az egyik angyal ártatlanul is mindent-tudó arcába bámul, jólesően 

nyomja bőrét a mell meleg és puha szövetéhez, s összeránduló végtagjait anyja leple alá, 

szinte testének réseibe fúrja. Ez az erotikaként megnyilvánuló eretnek etika – Kristeva 

kifejezésével: eretnetika – természetesen a vallás, pontosabban a vallásos hit 

ambivalenciájára mutat rá. Hiszen Mária, amikor identitását tagadva felajánlja magát a 

szeretett személynek, szükségszerűen felülmúlva azt/őt, etikai értelemben persze: a 

másiknak mint a transzcendentáló szeretet „tárgyának” való alávetés heroikus gesztusa által; 

nos akkor Mária éppen azt a személyt, azt a szellemiséget avagy isteni megtestesülést 

imádja, amelyen nem léphet, nem emelkedhet túl, amellyel szemben odaadása nem lehet 

végtelen (– Istennel szemben sohasem lehet igazunk):142 a szeretet eme erotikus túlfeszítése 

semmiképpen sem tűnik relevánsnak tehát. Ez lenne a kép ikonologikus jelentése, a képi 

szimultaneitásból konstruálódott „igazság”, az ószövetségbeli sátor kinyilatkoztatása? Hogy 

a szeretet létmódjához olyan erotikus izzás, a kívülségnek (az én kívülkerülésének) olyan 

eretnek intenzitása rendelődik, amelyet a diskurzus, a benne-állás diskurzusa nem képes 

sajátjaként felmutatni? 

 Vagy talán a képet nem pusztán az eredetszövegre (az evangéliumi kánonra) adott 

válaszként kell értenünk, hanem éppenhogy ki kell szakítanunk minden lehetséges 

szövegtestből, s nem elbeszélés-struktúraként, nem egy autonóm jelentésegész 

                                                 
142 Vö. Søren Kierkegaard: Az épületes, mely abban a gondolatban van, hogy Istennel szemben soha nincs 

igazunk (Dani Tivadar fordítása). In: Uő: Vagy-vagy. Osiris, Bp., 1994.2 605-619. 
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sokdimenzionális összjátékaként kell rekonstruálni vagy „olvasni”?143 Sokkal inkább az 

érzéki energiáknak144 engedve hagyni, hogy a lehetséges értelem – a lét 

szétrobbanásaként145 – szertefoszoljon? Az érzéki energiáknak engedni: a szemlélő 

szemiotikus testének, az alig-jelként előtűnő utalások vágytartalmainak – a jelenségek 

„koherens deformációinak”… Felébreszthető-e Rogier képében a beszélők testi jelenléte, 

felébreszthetőek-e a gesztusok, az az érzés, „hogy egy esemény éppen megtörténőfélben 

van, hogy folyamatos improvizációnak vagyunk tanúi”?146 Visszatalálhat-e egy kép, egy 

festmény az alkotás eredetéhez, az – Ágoston által hevesen elítélt – „szemek 

kívánságához”,147 „a látásban rejlő erotikus projekció pillanatához”?148 S ha igen, akkor 

vajon nem a felejtést ismételjük-e, pontosabban, nem a felejtés által újból és újból előálló 

kitérítést: a tagadás, a letiltás testét; a vágyra mindig megnyíló, mindig készen álló 

heterogenitást; a vágyat magát, „amely a perspektíva játékszabályait felrobbantja, mivel 

nem illeszkedik a közelség és a távolság térbeli lépcsőzetességébe”?149 A vágyat, amely a 

Másik itt-jébe, a Másik birtokolhatatlan testi jelenlétébe való eltűnés – anakronizmus és 

anatopizmus is egyben.150  

                                                 
143 Kép és szó, látás és olvasás kapcsolatáról lásd: Hans-Georg Gadamer: Épületek és képek olvasása 

(Loboczky János fordítása). In: H.-G. Gadamer: A szép aktualitása. T-Twins, Bp., 1994. 157- 168.; H.-G. 

Gadamer: Szó és kép – „így igaz, így létező” (Schein Gábor fordítása). In: H.-G. Gadamer: I. m. 227-265.; H.-

G. Gadamer: A kép és a szó művészete (Hegyessy Mária fordítása). In: Bacsó Béla (szerk.): Kép, fenomén, 

valóság. Kijárat, Bp., 1997. 274-284.; Kibédi Varga Áron: A szó-és-kép viszonyok leírásának ismérvei 

(Somlyó Bálint fordítása). In: Bacsó B. (szerk.): I. m. 300-320.; Gottfried Boehm: A képleírás (Rózsahegyi 

Edit fordítása). In: Thomka Beáta (szerk.): Narratívák 1. Kijárat, Bp., 1998. 19-36.; Peter Krüger: Bevezetés a 

művészettörténeti elbeszéléskutatásba: a festészet és a költészet határai (Rózsahegyi Edit fordítása). In: 

Thomka B. (szerk.): I. m. 95-116. 
144 Boehm által bevezetett terminus (bár ő az érzéki tapasztalatoknak a művészi megismerésben munkáló 

folytonos energia-forrásáról szólva, éppenséggel az ikonikus differenciálódás által szerveződő képi értelem 

lehetőségére mutat rá). Vö. G. Boehm: A képi értelem és az érzékszervek (Poprády Judit fordítása). In: Bacsó 

Béla (szerk.): Kép, fenomén, valóság. Id. kiad. 242-253. 
145 „A lét sokszínűsége és sokféle értelme ebben az esetben kizárna minden egyértelmű utalást és alkotó 

választ, ám a válaszok helyett éppen a kérdésesség lenne magába a létbe horgonyozva” – írja Waldenfels a lét 

(és a látás) paradoxonáról a Merleau-Ponty-ról szóló tanulmányában. Bernhard Waldenfels: A lét 

szétrobbanása (Pálfalusi Zsolt fordítása). In: Bacsó Béla (szerk.): I. m. 189. 
146 Maurice Merleau-Ponty: A közvetett nyelv és a csend hangjai (Szávai Dorottya fordítása). In: Bacsó B. 

(szerk.): I. m. 156. 
147 Aurelius Augustinus: Vallomások (Városi István fordítása). Gondolat, Bp., 1987.2 327. 
148 Martin Jay: A modernitás látásrendszerei (Végső Roland fordítása). Vulgo, 2000/1-2. 207. 
149 B. Waldenfels: A lét szétrobbanása. Id. kiad. 181. 
150 Uo. 
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A szentek a tanúsítás hermeneutikájába gyökerezetten, akár a vadvirágok az 

alapépítmény kövébe, egy feltárulkozás részesei. Az erotika agressziójaként előtűnő mell és 

a táplálásban kifejeződő eretnek szeretet feltárulkozásáé. A kép pillanatnyiságában 

kifejezett gesztusok beszédesek (láttatók): egy megelőző időmozzanat linearitásának (avagy 

éppenséggel a linearitásnak való ellenállásának) a következményei. E férfiak elutasító testi 

modalitása egy már lejátszódott szituációra adott válaszreakció. A szemiotikus észlelés, 

feltörvén a szimultaneitás zártságát, az idő szukcesszivitását fedezi fel, a történetiségre 

jellemző egymásrakövetkezést. S az elfojtásra mutat rá, amely a múltból kiszórja a 

diszkurzívan nem felfoghatót, az értelmet aláásó derogációt. Szinte szemünk előtt látjuk e 

férfiaknak a megelőző időpillanathoz képest végzett fordulatát: a gyermekét táplálni készülő 

Mária igenlését, a vele majdhogynem frontálisan szembeforduló testtartást, a tanúsítás 

evidenciáját; de egyben már ezt a fokokban mérhető távolodást is – mint az önnön 

középpont körüli fordulat móduszát. Azt az alapmóduszt, amely mintha magának a 

szubjektumnak mint a diskurzust szavatoló alanynak a felfüggesztéseként végbemenő 

mozgás létmódja lenne (nem elhajlása, csupán felfüggesztése), s mintha az egy alapvető 

tropikus elfordulásként artikulálódna. Keresztelő Szent János talpa, úgy tűnik, nem fedi 

teljesen a lépcső kövét, kicsit a levegőben lóg, mintha még nem fejezte volna be a lépést, a 

távolodás mozdulatát. Péter apostol is mintha kicsit lábujjhegyen állna, nem érkezvén még 

el elbeszélői pozíciójának biztonságosnak tudható talajára. Valószínű, hogy ezek a szentek 

már megpillantottak valamit a különös, kupola-architektúrájú sátor belsejében játszódó 

jelenetből. Hogy mit, az a szemlélő számára szükségszerűen a titok homályába burkolózik. 

Ez lesz a tanúsított igazság megnyilvánulási módja. Megpillantottak valamit, talán csak 

Mária elővillanó fehér bőrét. És talán a megsejtett, bársonyos mell vagy a virágnyi 

mellbimbó erotikájának vonzásától megszédülve fordították el fejüket (beszélői 

státuszukat), nem nézve egymásra sem: megpillantottak egy illúziót, egy elutasításra 

kárhoztatott (agresszív) felfedődést, s felszentelték, keresztségbe vonták azt mint az erotika 

minimalitásának még racionalizálható „misztériumát”. Ez a misztérium pusztán a testből-

táplálás csodájából áll. Clairvaux-i Bernát (egy XI. században élt cisztercita rendhez tartozó 

szent) Máriához fohászkodva így kiáltott fel: „mutasd meg, hogy anya vagy!”, s Mária 

tejének cseppjeivel benedvesítette ajkát.151 Ám Bernát számára, akárcsak a tanúságtevő 

szentek számára, a mell és a tej racionalizálhatóak – a hit igazolásának attribútumaiként. Az 

                                                 
151 Szent Bernát egyházdoktor életéről lásd: Schütz Antal (szerk.): Szentek élete. Pantheon, Bp., 1995. 547-

551. 
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erodálódott erotika, a tulajdonképpeniségének felfedetlenségébe ölt, elárult erotika így 

válhatott a keresztény szellemiség fátylává. 

Ez a szimbolizmust konstituáló pillantás (amely nem azonos a szemlélő 

pillantásával) – hiányként, nem-jelként van „kódolva” a képi szövegben. A nem-jel a 

szemiotika nyitott terében, a jelölő és a jelölt között megnyíló résben vált „láthatóvá”. Vajon 

az írott textus ugyanígy látni enged: jelölő és jelölt között ugyanilyen transzparenciával 

állhat elő az, ami pedig szükségszerűen a titok homályosságában időzik – a láthatóságra 

való utalás jelentésnélküliségébe veszetten? 

A szexualitás repressziója152 egyfajta hígított, a célzás szintjére süllyesztett erotikát 

jelöl ki tehát a női reprezentációk számára. A nőnek a szűzi testből „csak a fülhöz, a 

könnyekhez és a mellekhez van” joga.153 A fedetlen mell agresszivitásából csupán – 

magának a testnek a bomlásaként (nem-létbe taszításaként) megnyilatkozó – 

áterotizálódásához. Úgy tűnik, a jelentődés szimbolikus gyakorlata csak eme erodálódott 

erotikát engedi felszínre törni, amely persze szükségszerűen követi a „férfiuralom” 

ideológiáját: a nő lemeztelenített teste a megszégyenítettséget és az alávetettséget képviseli 

az agresszorként fellépő férfi megnyilvánulásaival szemben.154 Jóllehet, az erotika nem 

redukálható pusztán a vágynak az elfedettségben munkáló örömöt szerző (és sohasem 

fájdalmat kiváltó), izgató játékára, mert a meztelen feltárulás e játéknak ugyanolyan 

meghatározó motivációjává válhat: a két megnyilatkozási mód nem dichotóm 

szembenállásként feszül egymásnak, hanem inkább valamiféle szüntelenül 

egymásrautaltságból hívja elő a mindig kitérülő jelentést.  

Egy fedetlen nemiszerv agresszív erotikája ugyanolyan intenzív és önkívületet ígérő 

állapotot teremthet, akár egy befedett, ruhával takart testnek a kisugárzása, amely 

mégiscsak képes átengedni magán azt az „érzéki energiát”, fényként, fénylésként felfogható 

valamit, nem-jelet leginkább; mindkettő megteremtheti azt a feltételességet, azt a mintha-

modalitást, amelyet majd a szemiotikusnak, a szemlélőnek mint másiknak, a jelölő és jelölt 
                                                 
152 Foucault vezeti be ezt a fogalmat A szexualitás története című művének első kötetében; ő az elfojtás kezdeti 

időszakaként a XVII. századot jelöli meg. Lásd: Michel Foucault: A represszió hipotézise (Ádám Péter 

fordítása). In: Uő: A szexualitás története. A tudás akarása. Atlantisz, Bp., 1996. 19-53. 
153 J. Kristeva: A szeretet eretnetikája. Id. kiad. 500. 
154 A szexuális és erotikus ábrázolásokról szóló feminista munkák gyakorta helyezkednek pornográfiaellenes 

álláspontra, bár mint Alice Echols írja: ez „a domináns kultúra nőkkel kapcsolatos feltevéseit tükrözi vissza és 

reprodukálja”; holott „szükség van arra, hogy a feminista értelmezések ne a tagadás és az elnyomás felől 

közelítsenek a problémához, ehelyett figyelembe kell venniük a szexualitás és az erotika összetettségét és 

többértelműségét”. Idézi: Stephen Prince: Hatalom és fájdalom (Kiss Balázs fordítása). Replika, 1997. 

december, 135.  
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között tétovázónak kell a jel státuszába vonni. Nézzük csak Rogier Máriáját, nézzük azt, 

ami a körötte álló szenteknek nem látható. Az átszellemesített (glóriával keretezett) arc 

szemérmetlenségét, ahogyan az áthajlik, a fedetlen nyak ívén keresztül, az érzékien 

megfestett mell gömbölyűségébe, onnan pedig a meztelen gyermeknek a mell 

gömbölyűségét követő testhelyzetébe; s a lepelt, az összezáródó ruha sötétjét mint a 

fedetlenség fénylésére való szüntelen utalást – mindez a kinyilatkoztatott igazságról 

egyetlen fragmentumot állíthat befejezhetetlenül (kimondhatatlanul?): a vágyódásét.  

 

 

Az arc mint az erotika jelölője 

 

A középkori művészeti stílusok közül talán a késő gótika (azt követően pedig a barokk) 

tűnik az erotika megjelenítésében a legmesszebbre merészkedőnek. A késő gótika 

expresszionizmusa lehetővé teszi eme „sallangnak”, eme alig-jelnek (ami utalás, végtelen és 

szüntelen ráutalódás valamire, a testiségre talán), eme nem szükségszerűségként előálló 

attribútumnak a megmutatkozását. A középkorban egyébként is egészen másképp 

viszonyultak a testhez mint a későbbi európai tradíciókban: a test folyamatai, melyek 

többnyire a pusztulás irányába mutattak, a halál és a bomlás felé, ugyanúgy meghatározói 

voltak az önmagaságról, a szubjektumról alkotott diskurzusoknak – a pesszimizmus s a 

féktelen jókedv diskurzusainak – mint a lovagi eszmék és a vallásos hit fundamentumai. „A 

középkori lélek a mulandóság konkrétabb megtestesülését keresi: ez az enyészetnek indult 

hulla. Az aszketikus elmélkedés mindig szívesen foglalkozott a porral és a férgekkel”155 – 

ahogyan a képzőművészet is, s ugyanilyen szívesen jelenítették meg, talán a pusztulással 

szemben transzparentálva a test végletekig vitt érzékiségét. Ez az érzékiség a gótikában a 

materiális dekorációban jut kifejezésre. A gótikus vonal a felszínen mozog: „minduntalan 

irányt változtat, megtörik, megszakad, elfordul, visszafordul magába, felgöngyölődik vagy 

minden természetes határon túl meghosszabbodik, 'rendetlen görcsben' végződik (…) olyan 

dekoráció tehát, amely eleven lesz és mély, azon az áron, hogy nem lehet többé organikus: 

az érzéki intuíció szintjére emeli a mechanikus erőket, erőszakos mozgás révén halad 

előre”.156 A gótikus geometria burjánzóvá lesz, ám dekorativitása nem valamiféle üres 

                                                 
155 Johan Huizinga: A középkor alkonya (Szerb Antal fordítása). Helikon, Bp., 1982. 110-111. 
156 Gilles Deleuze: Francis Bacon, az érzékelés logikája. Festészet és érzékelés (Babarczy Eszter fordítása). 

Enigma, 1995/3. 36-37. Lásd még ehhez Worringer – hatástörténeti szempontból – jelentős munkáját, melynek 

francia fordítására Deleuze is hivatkozik: Wilhelm Worringer: Formprobleme der Gotik. Piper, München, 
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formaiságra utal: az organikuson túllépve elemi formák keresésére indul, önmagukon 

túlmutató jelek felé. 

Persze fel kell tennünk a kérdést, hogy miféle identitással bírhat egy nem-jel, amit a 

testiség előtöréséből adódó agresszió elutasításaként lepleztünk le, tagadásként, avagy ez az 

erotika potencialitásaként meghatározott alig-jel – ha ugyan az identitással szemben nem 

éppenséggel valamiféle heterogeneitást és elkülönböződést kell tételezni; s a társadalmi 

gyakorlatokban, elsősorban is a nyelvben miféle funkcióval rendelkezhetnek ezek. A nem-

jel, mint arra már utaltam, csak a szemiotikus szubjektumra hagyatkozhat, vagy talán – 

Kristeva kifejezésével – a szubjektum szemiotikus testére, s ez a nem-jel talán éppen az 

erotika jelölődési gyakorlatából lesz majd előhívható, ahol a szemiotikus test, bár titokzatos 

és alapvetően elfedett marad, valamit (alig-alig, a mintha modalitásában) mégiscsak felkínál 

magából: táplálékként, a testi szükségletek csillapításaként avagy egyszerűen puszta 

élvezetként. 

A végletekig feszített gótika vajon mit tudott felmutatni ebből a testből, a 

szemiotikus testiségéből – akkor, amikor a kor keresztény diskurzusa, a reneszánsz 

humanizmus küszöbén, a harmónia ideáljának és az univerzális átszellemesítésnek 

alárendelve, illegitimmé avatta azt? Amikor a test iránt egyre több szeméremmel 

viseltetnek: befedik és elrejtik; helyette inkább az arcot, a fénylő, átszellemesített arcot 

mutatják fel az erotika jelölőjeként.  

Grünewald Isenheimi oltára a gótika expresszionizmusának egyik csúcspontja [3. 

kép].157 Az érzékiség a percepció meghatározó móduszaként a kép központi szervezőelve: 

az arcokon feltáruló szenvedélyek ugyanúgy erre utalnak, mint az alakok test-mozgásai, a 

ruházat színeinek expresszivitása vagy a tér-formák egyneműségének, értelemmel-

telítettségének túlhangsúlyozása. Bár talán épp az Angyalkoncert és az Angyali üdvözlet (a 

második látvány középső két táblája) az a részlet [4. kép], amelyikre ez a legkevésbé igaz, 

amely némileg az eszményített harmónia igazolása felé mutat már. A kép bonyolult 

térszerkezettel rendelkezik, hiszen egyszerre három helyszínt jelenít meg: az előtérbe 

helyezve a leghangsúlyosabbat, Mária és a kis Jézus kertbeli idilljét; kissé mögé, a kertbe 

közvetlen átmenettel nyíló gótikus kápolna belsejét – visszahelyeződésként időben és térben 

egyaránt –, ahol az angyalkórus üdvözli a Szűz Szentlélek általi „megtermékenyülését”; s a 

kép felső síkjában, a kékes színű hegycsúcsok felett a fénysugárzásból előtörő Isten 
                                                                                                                                                      
1930. Worringer az északi gótika vonalát a klasszikus művészet organikus ábrázolásmódjával szemben egy 

nem-organikus, burjánzó élet kifejeződéseként határozza meg. 
157 Lásd ezzel kapcsolatban Kristeva összevetését Holbein és Grünewald művészete között. J. Kristeva: 

Holbein Halott Krisztusa (Z. Varga Zoltán fordítása). In: Thomka Beáta (szerk.): Narratívák1. Id. kiad. 37-58. 
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áldásosztó tekintetét. A kert – a virágszimbolika gazdag ornamentikájával – újra csak az 

Énekek Éneke kertjeként tűnik elő; Mária pedig, Jézus jegyeseként, újból egy átlényegítésen 

megy keresztül: az anya szeretővé válásán. („Szerelmesem lement a kertjébe,/ a 

balzsamágyakhoz,/ hogy élvezze kertjét/ s liliomot szedjen./ Én a kedvesemé vagyok, s ő az 

enyém –/ a liliomok között legeltet.”158) Mária mellett, a kövezeten a gyermekkel való 

törődés mindennapjait, a belevesző gondoskodás mint földhözkötöttség eredendőségét 

felidéző eszközök sorakoznak: a kiságy, a fürdetéshez használatos dézsa, sajtár és egy 

cserépedény. A gyermek alá olyan szétrongyolódott pólya-darab van terítve, amely – 

prospektív módon – a keresztre feszített Jézus szétszaggatott ágyékkötőjét idézi (az oltár 

Keresztrefeszítés-jelenetéről) – így kínálva analógiát a gyermekhez mint megalázott (-

megalázandó) testhez való viszonyulás egyetlen autentikus formájára: a fájdalomra. Mindaz, 

ami a gyermek önfeledtségéből és ártatlanságából adódóan a gondoskodás örömeként 

artikulálódik, fel kell hogy oldódjék, el kell hogy tűnjék a megsebzett test siratásában: a 

könnyekben. Ez a gondolat, a szétszaggatódott ruhadarabnak ez a differenciálódása (éppen 

az analogizálás ellenében) hatja át az egész képet. A rongy szétfoszlása a test bomlásaként. 

Az elvesztés lehetősége, a birtokoltként való megtarthatatlanság – ez építi fel tehát és tartja 

örökös csillapíthatatlanságban Mária figyelmének és szeretetének intenzitását. 

Az elkerített kerten túl sziklákkal körülzárt tó vize csillan fel, a távolban egy 

templom rajzolata, zöldellő erdők, s a messzeségben a szürkés felhőkbe burkolt, égbe törő 

hegyvonulat. Érzékeljük a tér mélyülését: a dimenzióba rendeződést. Mária, karján a 

csecsemővel, a legközelebbi pontba helyeztetett, s érzéki jelenlétével egyfajta ellenállást, 

idegenséget fejt ki a térbeliséggel szemben, egyfajta tolakodó elénk-állást, s egyfajta 

elzárást, elzárását a messzeségbe való kitekintés lehetőségének. A szemlélés – egyébként 

önmagáért való terének – akadálya tehát: útonálló. Alakjával felöleli és megszünteti a 

mélységet. Ugyanakkor ez az anatopizmus elsősorban Mária ellenében hat, hiszen a 

körülölelő tér fogva tartja, s mintegy dobozba zárja őt. A tér különnemű entitásának 

túlhangsúlyozása, puszta önmagáért való megnyilvánulása – mivelhogy nem válik a 

cselekmény terévé: kimerevített, pillanatba fogható és mozdulatlan lesz – univerzalitásának 

felügyelete alá hajtja Mária érzékiségének vibrálását.159 Ráadásul e geometrizálódó 

térképzetet magát is „aláássa” (mintegy szétrobbantja) egy újabb dimenzió. Az a horizont, 

                                                 
158 Énekek 4,6. 
159 „Akár a 'természet tükre' metaforára koncentrálunk a filozófiában Richard Rortyval, akár a felügyelet 

[surveillance] uralmát hangsúlyozzuk Michel Foucault-val, akár a látvány társadalmán kesergünk Guy 

Debord-ral, mindenhol a látással mint a modern kor uralkodó érzékével találjuk szemben magunkat” – véli 

Martin Jay a modern nyugati kultúra vizualitás általi meghatározottságát elemezve. M. Jay: I. m. 205. 
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amely az Úr trónusának „földöntúli” ragyogásaként áthatja, s az isteni kinyilatkoztatás 

imaginárius térszerkezetévé avatja azt. Mária ebben az összefüggésben csak a földöntúli 

ragyogás megtestesülése lehet: a vágy nem annyira erotikus mint inkább metafizikus 

formájában. Hacsak nem tekintjük hátat fordítását, ezt az isteni-tér elől elzárkózó pozícióját 

ellenállásnak is egyben: a megnyilatkozás lényegiségével szemben a gyermekben, a 

gondoskodásban való elmerülést. Láthatjuk az Anyával majdnem egy síkban, a kápolna 

sötétségének intimitásában a Szüzet, amint szemben állván az átszellemesítődő tér 

metamorfózisával, részesülvén az isteni fénylésből, egybeolvad az aranyló glória-

koszorúval. S mintha ebben el is veszne egész lénye: arca, térdeplésbe zuhant teste a 

befogadást igenli, az egyesülést. Mint anya azonban már csak a gyermekére tekint, a Fiúra, 

aki pillantását nem viszonozva az égre emeli szemeit. Mária mégis ebbe a teljességgel hús-

vér jelenvalóságba feledkezik, a pillanat elárulhatatlanságát, megismételhetetlenségét 

deklarálva, tudva, hogy az a test, amely testéből lett, mennyire nem sajátja, vágyódik rá, 

mert bár kezében tartja, de elérhetetlen és távoli. Mert ahogy a rongy szétfoszlik a keze 

között, úgy a test is – a vulgáris időstruktúrák kötelékében – bomlani kezd, elpusztul.  

Mária arcában a vágyódás jelölődik. Teste ruhával takart, csak hosszú ujjainak lágy 

elhajlásai engednek némi megerősítést. Lehet-e egy vágyódó arc erotikus, önmagában véve? 

Az arc utalhat-e szemérmetlenül átélt testének meztelenségére? Lévinasnál azt olvashatjuk, 

hogy csak „az arca révén abszolút módon meztelen lény tudja szemérmetlenül 

lemezteleníteni magát”, s hogy a test „szeméremben átélt meztelensége” „valamiképpen 

mindig az arc meztelenségére utal”.160 Ezek szerint a test csak elfojtásként, a 

meztelenséggel szembeni frusztrációként jelenítődhet meg: az arc azt csak szublimáció által 

tudja felmutatni. Ha ez így van, akkor mit mutathat Mária arcának meztelensége – az 

erotika, az érzékiség jelölőjeként? Felmutathatja-e akárcsak az ujjak rezdülését; vagy az 

erős combokat, a ruha ráncai alatt széttartó combokat, ahogy a szeretet intenzitásában, e 

végtelen megfeszülésben összerándulnak; s a hátat, ahogy az a gyermek felé való mind' 

fokozottabb odafordulásban előregörnyed, szinte betakarva őt. Mi az, ami e testi 

meztelenségből, e Másiknak való kiszolgáltatottságból, s az értelemnek, a kimerevítésnek 

való teljes ellenállásból felemelkedhet (– úgymond) az arc abszolútként értett 

meztelenségébe, ebbe a már nem pusztán önmagáért, de önmagán túli meztelenségbe is? 

Egy olyan vágyódás jelölődésébe, amely a transzcendencia irányába mutat? Képzeljük el ezt 

a metafizikus mozgást: a felemelkedést! Ahogyan mindaz, ami a testből áteshetett a 

szublimáción (vízkeresztségen?), ami nem kellett, hogy szeméremsértésként száműzettessék 

                                                 
160 E. Lévinas: Teljesség és végtelen. Id. kiad. 1999. 56. 
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– mindaz elindul egyre följebb, a test legmagasabb, az éghez legközelebb eső pontjához, 

ahhoz a helyhez (toposzhoz), ami lehetővé teszi a megnyilatkozást (egyedüli módon?) – s ez 

természetesen az arc. A arc lévinasi epifániája.  

Lévinas a testről is szól. „A meztelen és ínséges test magának a gondolatra 

visszavezethetetlen megjelenítésnek, a megjelenítő szubjektivitásnak a visszatérése az életbe 

(…).”161 „Testként tételeződni annyi, mint megérinteni a földet, de oly módon, hogy az 

érintést eleve meghatározza a hely, és a láb a földet érése által kirajzolt vagy konstituált 

valóba helyeződik (…).”162 Vagyis a test legfőbb attribútuma az ínségesség. A test kiéhezett 

ínségessége pedig a szükséglet kielégítésében áll, a „dolgokba harapás”-ban, az „élet–

elemben–levés”-ben. Az élet-elemben-levés ellentétes a külsőre, az arcban való 

megjelenítődésre irányuló gondolattól: „az én felé vetül, mint a hullám, mely magába szív, 

elnyel és elborít”.163 

A test tehát olyan entitás, mely érzékiségként és érintésként a „világ húsába”164 

ágyazódik, amely szüntelenül az őt befogadó helyre (a földre) utal és utalódik, ugyanakkor 

ezen önmagát elhagyó, önmagától elhajló elmozdulása ellenére az én mégis önmaga felé 

vetül: visszautal. Bár az korántsem oly evidens, hogy az önmagát elhagyó jelenlét 

visszaszerezheti identitását: önnön középpontjába irányuló visszahajlásként, elborító 

hullámként, vagy éppen önnön határain túllépve („a valamin alapuló mozgása a Grund 

irányába: az állítólagos Grund Abgrund”)165 – ez a jelenlét sokkal inkább 

távol(máshol)létként lesz leleplezhető, az én elkülönböződéseként. De miért is kellene ezt a 

testet ínségesebbnek tételeznünk az arcnál – szomorúnak avagy világban szegényesnek 

(amilyen az állat világa Heideggernél)?166 A szublimálhatatlan, szemérem által nem 

elemelhető (és eliminálható) testet, amely, ha ránk „tekintene”, akkor azt leginkább egy állat 

arcaként kellene hogy megtegye. Egyáltalán, miért csak az arctól kellene várnunk ama 

                                                 
161 E. Lévinas: I. m. 102. 
162 Uo. 
163 E. Lévinas: I. m. 109. 
164 Maurice Merleau-Ponty használja ezt a kifejezést: „A világ húsa az idő, a tér, a mozgás kapcsán 

szétválasztódásként, dimenzionalitásként, folyamatosságként, látenciaként, átterjedésként leírt”. M. Merleau-

Ponty: A látható és a láthatatlan. A „Munkajegyzetek”-ből. Id. kiad. 32. 
165 M. Merleau-Ponty: I. m. 34. 
166 Már ha egyáltalán van világa az állatnak Heideggernél. A Lét és időben kísértő állatról lásd: Jacques 

Derrida: A szellemről (Angyalosi Gergely és Babarczy Eszter fordítása). Osiris/Gond, Bp., 1995. 65-79., 

valamint: Vajda Mihály: Heidegger és az állat kísértete. In: Uő: Nem az örökkévalóságnak. Osiris/Gond, Bp., 

1996. 268-283. 
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meghatározó pillantást (kardot hasítva a szellem és az ösztönök közé), s miért kellene azt 

visszavonhatatlanul a transzcendens vágyódásra redukálni? 

Hiszen Grünewald Máriája sem csupán a metafizikus vágy erotikájának jelölője, 

erodálódott erotizmusa, átszellemített arca és az isteni tér felügyelete alá hajtott 

(elszenderített) teste ellenére sem, lénye sokkal inkább a világ húsába húsként való 

belesimulást, a szeretet által végbemenő bele-felejtődés jelentését hordozza. Mária testisége, 

e testiség maga „valamihez való lét (être à)”167 – reflexivitás: a „reflexivitást a test által kell 

megérteni – írja Merleau-Ponty –, a test, a beszéd önmagához való viszonya által”.168  

 

 

A test hasadása 

 

Leírni egy nőt annak a megrázó biológiai folyamatnak az alanyaként, amelyben „sejtek, 

molekulák, atomok adódnak össze, osztódnak és sokszorozódnak, noha még semmiféle 

identitás nem alakult ki, sem biológiai, sem szociális-szimbolikus”169 – lehetetlen 

vállalkozásnak tűnik. Hiszen nem csupán a megszületendő lény anonimitásának enigmáját 

hordozza a (más)állapotos nő teste valamiféle láthatatlanság, még-nem-láthatóság 

ígéreteként; mert ebben a pusztán a taszítás erotikájaként (egy nagy hasú nő látványában 

felsejlő taszításként) megnyilatkozó, magától elhajló formában, a maga elé lépő, maga elé 

domborodó avagy csúcsosodó sziluettben a nő önkívülete is megfogalmazódik, a nő máshol-

levése: üregszerűsége vagy hiánya, talán. 

A Szent Szüzet ritkán ábrázolták terhes nőként, nagy hassal. Bár a ferences misztika 

hatására kialakult ennek is egy ábrázolási típusa (a XIV. században) a gyöngéd és szerető 

édesanya analógiájára: Mária ezeken gyermekét hordó méhe fölé tartja a kezét, elrejtő 

mozdulatával tovább fokozván az oltalmazás gesztusát. Fénylő arca azonban a Szentlélek 

sugárzásától áthatott: boldog és önelégült. Semmi sem utal tehát a testében kibontakozó 

névtelen rettegésre, a folyamat növekedésként, az akaratlagosságtól való elmozdulásként 

(ellenállásként) előálló idegenségére. A Szent Szűz testisége áttetszővé, a fényt áteresztővé 

lesz, mentesülve a biológiai folyamatoknak való kiszolgáltatottságtól, az animalitástól. Ezek 

az ábrázolások – ideologizáltságukból fakadóan – az evangéliumi interpretációk 

spiritualizációs túlkapásaira hagyatkozva, a szeplőtelenség fiziológiai és pszichológiai 

megnyeréséért indítottak küzdelmet: a fiatal és ártatlan lányt mint nem-testet, mint egyfajta 
                                                 
167 M. Merleau-Ponty: I. m. 33. 
168 Uo. 
169 J. Kristeva: Az anyaságról. Id. kiad. 
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negatívumot, a lélek kivonatát jelenítették meg, elfojtódó érzékiségként vagy éppen a testtől 

eloldódó, kívül-kerülő misztériumként. 

(Jan?) Van Eyck genti oltárán170 Az angyali üdvözlet Máriáját látjuk – szinte önkí-

vületben [5. kép]. Térdeplő helyzetben, a – már elemzett – keresztmozdulattal mellkasa 

fölött az ég felé tekint. Fejére, talpával érintve a Szűz szőke hajzuhatagát, a Szentlélek egy 

sugárkoszorús galamb képében szállt le. Mária kizökkentettségét felső testének elmozdítása, 

jobbra dőlése jelzi; a galamb így aztán nem Mária szimmetria-tengelyére kerül, hanem kissé 

balra, bal szemének vonalába, ám alsótestével egyező síkba. S ettől Mária két szemsugara 

mintha egymásnak feszülne. Hiszen az a pont, ahová tekintenie kellene, az a meghatározott 

hely, mely pillantását magához vonzza, immár túlságosan is közel került hozzá: érinti őt, sőt 

eggyé vált vele – a vonzerő immár saját bensőjéből árad és ömlik szét. Mária lénye e képen 

valamiféle önkívületben fogant, talán viszolygástól és rettegéstől áthatott vágyódás: a 

Szentlélek kívülségének (radikális másságának) befogadására; önmagából kizökkentett 

vágyódás, ám nem érhet célt, mert a vágy belé helyeztetett immár, az ő testébe; a vágy mint 

más, mint másik: ő maga, test a testén kívül (test a testén belül), jel a jelölődés 

folyamatában, az erotikus projekció felébresztése – a test önmagát látása, önmagához 

intézett patakzó beszéde. Ám ez a látás mégsem valódi, mégsem mutathat fel semmilyen 

látványt, hiszen a látósugarak kioltódnak, nem tudnak áthatolni a nézői pozíción (a test mint 

szem itt nem lép túl, nem lép ki önnön testiségén, csak önmagát érintheti), ezek az 

egymásnak (egymásba) fordult szemek, éppen intenzív erőkifejtésükből adódóan, nem-

látóvá lesznek, s így az, amit nem-látón kell meglátniuk, szükségszerűen a láthatatlanság 

birodalmából fog megnyilatkozni. Nem kívülről, nem valamiféle transzcendencia 

feltárulkozásaként, hanem a húsból mint végtagok és organizmus nélküli,171 eredendő 

jelenlétből, egyfajta artikulálhatatlanságból. S a felakadt szemek, melyek valamiféle 

patologikus önkívület érzetét keltik, éppen ezért inkább egy eltörölhetetlen, hisztérikus 

jelenlétre utalnak: a test és a hús mélyről feltörő, tolakodó és sürgető megnyilvánulására.172 
                                                 
170 A genti oltár festését az idősebb testvér Hubert van Eyck kezdte el, ám halála után fivére, Jan még öt évig 

dolgozott rajta. (Bár akadnak, akik Hubert van Eyck létezését eleve kétségbe vonják.) Giorgo T. Faggin: Van 

Eyck festői életműve (Szilágyi Anna fordítása). Corvina, Bp., 1993. 
171 „Egy nem-organimus élet, hiszen az organizmus nem az élet, az organizmus az élet börtöne. A test teljesen 

eleven, s mégsem organikus. Az érzékelés, amikor az organizmuson keresztül éri el a testet, túlzott és görcsös 

formát ölt, áttöri az organikus tevékenység határait” – írja Gilles Deleuze Artaudra hagyatkozva a Francis 

Bacon-ről szóló könyvében. Magyarul: G. Deleuze: A hisztéria (Babarczy Eszter fordítása). Enigma, 1995/3. 

36. 
172 Deleuze Francis Bacon festészetét elemezve ilyen értelemben ír a hisztérizálásról, mint „eltörölhetetlen 

jelenlétről”, rámutatva mindeközben a festészet hiszterizáló alapállására: „A festészet közvetlenül ki akarja 
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Van Eyck képein Máriát többnyire bő szoknyában látjuk, melynek bővülése rögtön a 

mellek alatti öv szorításából indul, s lesz egyre terebélyesebbé. Ez a hatalmas körfogat pedig 

nemcsak az alsótest, a has, a méh, a lábak elrejtését szolgálhatja, de ezen testrészek 

egybefüggővé, behatárolhatatlanná s megnevezhetetlenné avatását is. Ezért érezhetjük úgy 

Van Eyck Szent Szüzeit szemlélve, mintha azok eredendően várandósak lennének, mintha a 

has tájékán elődomborodó ruha eredendő attribútumként mutatna rá, bárcsak sejtetést 

engedve, e (más)állapotosságként meghatározott létmódra: a test elrendelt meghasadására, a 

hús elrendelt felszakadására, megsebesülésére. Mária alsóteste akár egy elrejtett, 

névtelenségre ítélt anyaméh. A Mária fejére szálló galamb szimmetria-tengelye, az 

elmozdulás ellenére is, mintha már eredendően a méh vágásának (meghosszabbított) vonalát 

adná. Mária teste pedig hisztérikus görcsbe rándul, megvonaglik, mintegy megcsavarodva e 

tengely körül. 

A hisztéria kifejezés az uterus, vagyis az anyaméh görög megfelelőjéből 

származtatható. Az uterusból, az ösztönélet, a kultúrán túliság, a megnevezhetetlenség 

alapvetéséből. Az eggyéválás gyönyöréből és a meghasadás fájdalmából. Egy abszolút 

jelenlétből, a testiesség meghaladhatatlan tanúságából. „Fekete kicsavarodás, a hát, a karok 

a combok fájdalma – rosttá vált harapófogók, az erezetet szétrepesztő izzás, a csontot 

összezúzó kövek: terjedelmek, kiterjedések, térségek, vonalak, pontok őrlőmalmai. (…) s 

akkor lassan egy árny gyülemlett össze, levált, barnállott, kirajzolódott élesen: onnan nézve, 

ahol fejem valódi helyének lennie kell, ez medencém baloldali része volt. Valami csontos, 

sárga, idomtalan simaság, testem egy végződése természet ellen, szimmetria ellen, 

ugyanakkor elvágva igyekszik elő (…). Csendélet, halott természet vagy talán ő az, az ő 

húsa lenne az, ami tegnap még az enyém volt? A halál, tehát…” – mondja Kristeva,173 

mondja ezt egy nő, a láthatóság szavaival: a csend iszonyú, fájdalmas zajáról vagy éppen az 

üvöltéssel artikulálhatatlanná váló némaságról. Az uterus egy gravitációs középpont, egy 

hely: a jelenidejűség, az események megfeszített, görcsben feltáruló történéseinek 

hiszterizált (és nem historizált) helye. A születés helye. Hús, amely egy eredendően 

megszabott vágás mentén kettényílik, sebbé lesz, sebhellyé: hogy lelket adjon, lelkesített 

húst, arcot. Ha volt is identitás e meghasadás, e ránc helyén, az kihunyt a fájdalommal, a 

másikba, a másik arcba lépett át, vagy talán megkettőződött, s úgy lett – végső soron – 

semmissé. Ám az identitás-vesztés állapota mégsem az én felszámolását jelenti. Inkább az 

én másként és máshol létét, az elkülönböződött énnek a másik testesülése általi igazolódását: 
                                                                                                                                                      
szabadítani a jelenlétet az ábrázolás alól, az ábrázoláson túlról.(…) Ez nem a festő hisztériája, ez a festészet 

hisztériája.” G. Deleuze: I. m. 40. 
173 J. Kristeva: A szeretet eretnetikája. Id. kiad. 496-497. 
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a heterogenitás meghaladhatatlanságát. Az én számára a testbe, a szemiotikus testiségbe 

való belefeledkezés – bolyongás: a diskurzus rendjének szétfeszítése, csapongás egyik 

helyről a másikra, egy olyan dimenzióba, ahol minden mintha történik csupán, ahol az 

események nem várják a diszkurzív visszaigazolást, ahol a mintha alapmódusza 

eltörölhetetlen, mert elintézhetetlen, múlttá avathatatlan valóságosságot takar, a 

jelenidejűség széttörhetetlenségét. 

Husserl a visszaemlékezés reprodukciós jellegével, amely a felidézettnek az egykor-

valós-volt valóságjegyét kölcsönözi,174 s a mintegy-mozzanattal feleltethető meg, 

szembeállítja a fantázia „eleven” szemléletességét, amely azonban csak a mintha 

móduszában jelentkezhet: „ez a modus átitatja az összes időmodalitást, és ezáltal a tartalmat 

is, amely csak időmodalitásbeli tartalom”.175 Tehát a fantázia olyan aktus (s ilyen a „passzív 

észlelés” is, bár erről leválaszthatatlan az aktivizáló tudat, melynek ez, az asszociáció elvén 

keresztül, alárendelődik), amely „mindenkori valóságmodusaival, eleven jelenével, eleven 

éppmost-jával, elintézett múltjával, jövőjével és mindazzal, amit itt még meg tudunk 

különböztetni”176 áll a szemünk előtt, ám természetesen a megvalósítás modalitásának 

lehetősége nélkül. S talán éppen ennek a modalitásnak a hiánya teszi lehetővé, hogy a 

fantáziáló aktus feloldozást nyerhet a transzcendentális egónak való megfelelés kényszere 

alól: az epokhé „gátlása” és „játékból való kivonása”177 alól. A mintha-módusz egy nem-

létező helyre utal, egy felfüggesztett, a valóságosságból kizökkentett és eltérített helyre, az 

érvényesség kérdésétől való mentesülésre. Ugyanakkor a mintha-módusz az a létlehetőség 

(s mint látjuk, az intencionális analitikában is az!), amelyben a testiesség mint jelenvaló, 

konkretizált adottság, ám mint a tagolhatatlanság örvénylése képes lehet kifejeződni – a lét 

(Merleau-Pontyval szólva) látens avagy belső intencionalitásaként. Úgy tűnik, hogy a 

megvalósítás modalitása, s a már adottként konstituálódó tudatnak való megfeleltetés 

kényszere hívja elő azt a mozzanatot, amely ezen húsból szövődő örvénylést szétrobbantva 

                                                 
174 „Újként lép tehát ide a visszaemlékezés reproduktív adó tudata, melynek korrelátuma a visszaidézett 

jelenvaló, éppmost-újrájával, az individuálisat múltként pregnáns értelemben immár nem jelenlétként 

karakterizálja, amely többé nem eleven most vagy éppmost (vagyis szélesebb értelmű jelenlét), hanem merő 

átmenetiség, elintézett és csak 'újra' szemléljük” – írja Husserl egyik 1918-as szövegében. Edmund Husserl: 

Adalékok a szemléletekről és modusaikról szóló tanításhoz (Mezei György Iván fordítása). Athenæum 1993/4. 

5. 
175 E. Husserl: I. m. 8. 
176 E. Husserl: I. m. 9. 
177 Husserli kifejezések. Vö. Edmund Husserl: Kartéziánus elmélkedések (Mezei Balázs fordítása). Atlantisz, 

Bp., 2000. 31. 
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a leredukált, történetté csupaszított semmisséget és kifosztottságot tárja elénk. Mnémoszüné 

adományát, a tudást. Tudatot: „egy noémával maga előtt”.178  

De mit jelenthet az érvényesség kérdése alól való mentesülés? Mit adhat ez a 

mintha-létezés, ez az önmagunk elől való kitérítés, amely talán merő vakság, semmi más, 

talán csak vadul áramló érzékiség? Olyasmi, amelyről nem adhat számot az azonosságából 

kizökkentett, a diskurzusból száműzött én, Mnémoszüné leigázottja; olyasmi, ami nem 

őrződhet meg sehol, nincs hely, mely befogadná – s micsoda paradoxon (!), hogy éppen a 

test eleven valóságának hisztérikus feltörése űzetik a fikció, a puszta időmodalitás 

kizökkentettségébe… 

Vagy mégiscsak lehetséges volna Mnémoszüné adománya nélkül is megszólalni: a 

hangzókat a felejtésre hangolva, a pillanatnyiságra és a csendre, az áradó beszéd örökös 

elhajlására, a mindig valami másra és valahová máshová való utalódásra?179 Ám persze nem 

a kívülség reflexió nélküli, lankadatlan ismétlésekből építkező, meghatározhatatlan 

eróziójának áradásából, ahogyan Foucault jellemzi a fikció nyelvét,180 hanem a másik felé 

tartó szüntelen beszédből, a test érintéséből, a testre irányuló reflexivitásból, mely az 

erotikus (vagy szemiotikus) jelölődési gyakorlatban mutatja fel a vágyódó, az önmagától 

eltérített én helyét: testének (és hasadásának) üregszerűségét. 

Mária mintha-módusza Van Eyck táblaképén leginkább abból a térdeplésből 

értelmezhető, amely befalazza őt a szentély aránytalanul kicsi terébe (ahogyan a 

(más)állapotos nő is egy máshollétbe falazódott be). Mária térdel, feje mégis közel esik a 

fülke fagerendázatához. Ha felállna, nem férne el a helyiségben – pozíciója, térdeplő 

helyzete így aztán illuzórikus kényszerűségnek tűnik: mintha ott lenne, ám mégsem lehet 

ott. Máriának a templombelsőhöz mért aránytalanságát a gótikus táblafestészet értelmezői 

hagyományában az Egyházzal való szimbolikus megfeleltetésével szokás magyarázni.181 Itt 

azonban mintha nemcsak erről lenne szó. Mert Mária nem pusztán aránytalanul nagy a 

térbeliség kívánalmaihoz képest, lényege nem pusztán ebben a szimbolikusan meghatározott 

analógiában keresendő (a templombelső és az anyai funkció közötti analógiában, mely 

leginkább a befogadásra, a nyitottságra való készségként jut kifejezésre); létezése egészen 

                                                 
178 M. Merleau-Ponty: I. m. 29.  
179 Vö. Jacques Derrida: Mnémoszüné (Simon Vanda fordítása). In: Uő: Mémoires Paul de Man számára. 

Jószöveg, Bp., 1998. 19-59. 
180 Lásd erről: M. Foucault: A kívülség gondolata. Id. kiad. 99-118. 
181 Lásd erről: Erwin Panofsky: Valóság és szimbólum a korai flamand festészetben: „Spiritualia sub 

metaphoris corporalium” [Spirituális dolgok testi metaforákban] (Tellér Gyula fordítása). In.: E. Panofsky: I. 

m. 308-338. 
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egyszerűen abszurditássá válik, hiszen fizikálisan nem fér el ebben a térben, bezárja, térdre 

kényszeríti a szűkösség (szűkösség olyféleképpen, ahogyan szűkösségnek és leigázásnak 

tekinthető a szüzesség tornyába való bezáratás, egy újabb analógia) – Mária térbeli 

kiterjedése, testi valóságossága feloldhatatlan paradoxonná válik: annyiban tekinthető 

testnek, amennyiben ez a test metaforává, az anyai funkció metaforájává képes lényegülni, 

magába fogadó anyaöllé, uterussá; ám amint ez a test és ez az uterus húsként és vibráló 

érzékelésként jelenik meg, mintha vérrel és matériával telíthetné az áttetszővé szublimált 

Alakot,182 úgy rögtön meg kell jelennie a keresztbe font kezek dekonstruáló műveletének, 

avagy az alacsony mennyezetnek mint a térbeliség illúziójával való leszámolásnak, és 

sorolhatnánk még. Így aztán Mária mint nő szükségszerűen ebben a mintha-móduszban 

válik érzékivé, az alig-jelek, a tagadásba taszított jelek modalitásában; szublimált 

szeplőtelenségébe csupán az emblematikus, szűkössé avatott létezés íródhat be – a nőiség 

beválthatatlan paradoxonaként.  

S végül figyeljünk még egy pillanatra Van Eyck táblaképére, a Mária háta mögé 

mintegy funkciótlanul odahelyezett tükörre. A kápolna legsötétebb zugában ugyanis 

szokatlan módon egy tükröt fedezhetünk fel, amely semmi mást, csak az elé helyezett 

gyertyát tükrözi. Már az is különös, hogy gyertyafény izzik ebben az egyébként alapvetően 

világosnak tekinthető térben, amelyet két ablakból beömlő fény jár át. Mégis látnunk kell 

ezt az égő gyertyát, a krisztusi világosság szimbólumát, mely miközben fényt ad, maga is 

elég, megsemmisül, ahogyan a Megváltónak is meg kellett halnia; s egy másik fél gyertyát, 

egy kettévágott formát (a nézői pozíció a kép bal sarkából ugyanis csak ennyit enged látni a 

tükröződő képből), a beteljesíthetetlenség metaforájaként: a pusztulásra ítélt anyaggal, a 

szétfolyó viasszal szemben a teljességet sohasem elérő képmás időtlenségét. Vajon 

tekinthetjük-e ezt az ily módon problematizált gyertya-allegóriát a testiségre utaló 

kérdésfeltevésnek? Szembeállítható-e a testből sebek és bomlás által feltörő sírás (siratás), 

ami az olvadó viasz cseppjeinek patakzásában is ott munkál, a feltámadt és tiszta 

szellemisséggé lett lélek örökkévalóságával, melynek a tükör nyújtja itt a képmását – a 

tökéletes ikonnak való megfeleltetésként?183 Egyáltalán: képes lehet-e a tükör ezt a 

metamorfózist megjeleníteni, s e két teljességgel különnemű szférát mint inkongruenciát 

egymással fedésbe hozni?  

                                                 
182 Gilles Deleuze Francis Bacon-könyvében ír az „érzékelésként” történő megjelenítés hatalmáról, amely az 

Alak érzéki formájában képes felmutatni magát a testet: „Az érzékelés, az ami le van festve. S ami le van 

festve a képen, az a test”. G. Deleuze: Festészet és érzékelés (Babarczy Eszter fordítása). Enigma, 1995/3. 30.  
183 Az ikon teológiájának kérdéséhez lásd: Massimo Cacciari: A törvény ikonjai (Galamb György János 

fordítása). Athenæum 1993/4. 180-216. 
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S midőn Máriát gyászban látjuk a sebektől szaggatott test fölött, akkor lénye miért 

nem „tükrözheti”, miért nem adhatja vissza a megváltó fényességét, miért kell őt sírni 

látnunk, amikor pedig ő tudja, ő igazán tudhatja, ő rendíthetetlenül hiszi, hogy a 

megfeszíttetés fájdalma, s a vérző sebek megdermedése után csak a test halálának órája 

érkezik el? 

 

 

Siratás 

 

Grünewald isenheimi oltárának alsó, keresztbe fektetett, koporsószerű táblája a Sírbatétel, 

avagy Siratás [6. kép]. Az oltár első nézetében ez a kép a keresztrefeszítés témáját feldolgo-

zó, monumentális festmény alatt, mintegy (megtartó) lábazatként áll, feloldozást kínálva a 

krisztusi szenvedéseket felelevenítő szemlélő számára, megnyugvást és lelki békét. Ami a 

Kálvária képeiben rettenetes és megrázó hatású volt (Krisztus vérző sebeinek elevensége, 

testének a fájdalomban való újbóli megvonaglásai, s a felkiáltásából, hitének pillanatnyi 

megrendüléséből – „Atyám, miért hagytál el engem?” – kihallatszó reményvesztettsége), az 

most ezen a keskeny, elégikus hangvételű alkotáson a gyász alkonyává szelídül. A második 

nézetben azonban a Sírbatétel táblája az Angyali üdvözlet alá kerül. Mária, a gyászoló nő 

görnyedt és megtört alakja az életerőt sugárzó, gyermekére mosolygó anya képe alá; a 

sebektől szaggatott, hasadozott és bomlásnak indult test pedig a hamvas bőrű, kerekded 

végtagokkal rugdosó gyermek (aki magatehetetlen testként ajánlja magát a gondoskodó 

szeretet számára) idealisztikus megjelenítése alá. S a kép helyének ez a másodlagosnak 

tetsző megváltoztatása, ez az önkénytelennek tűnő vándorlás kérlelhetetlenül átformálja a 

kép lehetséges jelentéseit. A második tábla lábazata, jóllehet ugyanarról a predelláról van 

szó, itt nem hordozza ama megtartó funkciót, sokkal inkább a felépítményt aláásó, rejtett és 

félelmetes földalatti birodalomnak tűnik, olyan térnek (perspektívának), amelynek jelenléte, 

kifejezetté váló aknamunkája az időbeliség, s a konzisztenciaként megszerveződő értelem 

egyfajta negatív (visszaható és persze romboló) erőforrását, vagy úgymond: matériává lett 

latenciáját adja. 

Ami a szimbolikus jelölődési gyakorlatban láthatatlanként munkál: ami 

megkövesedett, s a látás útjába álló materiális maradékként elzárja önnön leleplezésének a 

lehetőségét – azt a félelmetes hatású jelölőt (a Dolog jelenlétét) Lacan szimptómának 

nevezi. A szimptóma egy örökös eltolódásban tartja fenn magát, „az emlékezet váltakozó 

elvének alapján működik”: „elhagyja helyét, készen arra, hogy körkörösen visszatérjen oda” 

– kitérített útvonalat jár be tehát, s a kitérítés sajátlagossága az a „vonás, melyben esetleges 
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jelölő volta megerősítést nyer”, nyerhet.184 A pálya egy űrt zár körbe: a hiányzóra mutat rá. 

Arra a lehetetlen foltra, arra az elhomályosító jelentésre, ami mégis „egyetlen 

szubsztanciánk, létünk egyetlen valós támasza, az egyetlen pont, amely biztosítja a 

szubjektum állandóságát”.185 Az így értett szimptóma radikális ontológiai státusszal 

rendelkezik: sinthome-ként működik. Vigaszként, a pszichózissal szembeni megóvásként, 

amely a szubjektum számára nem a semmit mutatja fel a hiányzásban, hanem azt a 

minimális állandóságot, melyre a szimbolikus képződmény felállítható. 

Lacani olvasatban a testként való egzisztálás (vagy ex-szisztálás) szimptómája a test 

bomlása, a sebek és a férgek támadásáé: a testet éppen pusztulásának potencialitása emeli 

„ontológiai státuszra”.186 Amikor egy bársonyos bőrt simítunk, amikor sértetlen, lágyan 

gömbölyödő tagokat ölelünk át vagy egyszerűen csak pillantásunkkal érintjük, akkor 

egyúttal megtesszük azt a lehetetlen gesztust is, mely által kitapogatjuk a kitüremkedő (még 

vagy már nem) tátongó sebeket, az (eljövendő vagy elfelejtett) keléseket, pattanásokat és 

daganatokat – s mindezt a megtartás tulajdonképpeni mozdulatával, a Másik elérésére 

irányuló reflexió megismételhetetlen intenzitásával. 

Grünewald oltárának lábazata azt a „földalatti munkát” végzi el, amely a sinthome 

felismeréséhez segít: az Angyali üdvözlet tábláján a gyermekét tartó anya karjaiban 

(megfordított testhelyzetben ugyan mint a Siratáson, de ugyanabban a tartásban) egy 

agyongyötört testet kell látnunk, szögek nyomaival, sebekkel, élettelenül lehulló karokkal, 

kicsavarodott lábakkal. Az erotizmusként kérlelő szeretet (önmagától elhajló) szubjektuma a 

gyötrelem és a szenvedés latenciájával találja szemben magát, s talán úgy próbál a 

morbiditás alá hajtott test intencióival eggyé válni, hogy maga is a passió áldozatiságával 

azonosul: a pillanat igézetének könnyű be(meg)tarthatóságával szemben szenvedő 

(szenvedélyes) szeretővé lesz. Amikor a testet öleli, akkor azt tulajdonképpen a halott test 

siratásának felfokozottságával teszi. S talán éppen e szenvedélyességgel (vagy 

dagályossággal akár), e mindenképpen eltúlzott intenzitással próbál kitérített pályájáról, 

mellyel szüntelenül csak körbe és körbe járhatna a hiányzóként, az érinthetetlenként 

felmutatott szimptóma körül, visszatalálni valahová (máshová), a hiányzó kör magja, 

                                                 
184 Vö. Jacques Lacan: Szeminárium Az ellopott levélről (Gángó Gábor fordítása). In: Testes könyv II. Id. kiad. 

27. 
185 A lacani szimptóma dialektikájához (a Valósnak csupán látszatként való megragadhatóságához, amely 

szimbolikus szinten persze semmit nem jelenthet) lásd: S. Žižek: A szimptómától a sinthome-ig. Id. kiad. 
186 Persze – mondhatnánk Nietzsché-vel – egy „hulla a féreg számára csábító gondolat, ám a féreg szörnyű 

gondolat minden élő számára”. Friedrich Nietzsche: David Strauss, a hitvalló és az író (Bognár Bulcsú és 

Csatár Péter fordítása). Vulgo, 2000/1-2. 99. 
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vonzereje közelébe – az áradás berekeszthetetlen, vagy ellenkezőleg, a hiszterizált 

jelenlevőség megfeszített és görcsös modalitásával, a diskurzus csenddel (az artaud-i 

„lélegzetsikolyokkal”) történő megakasztásával. A szeretet szenvedélyessége, mely 

legelementárisabban talán a siratásban fejeződik ki, valahonnan mélyről, a jelentésen túlról 

vagy inkább alulról tör föl: a „nyelv itt jelentés nélküli jel. Továbbra is jel, de olyan, amely 

elvegyül a test akcióival vagy passióival”.187 A siratás ritmikus, meg-megszakadó 

hangzóinak ismétlődését erotikus, a test felindultságáról tanúskodó lélegzetvételek zöngéi 

itatják át. S ekkor nemcsak a síró kántálást kell hallanunk, de látnunk kell egyúttal az egész 

test monotóniáját, kath'auton megnyilvánulását is, a mellkast például, ahogyan emelkedik, 

majd visszazuhan, újra és újra. A nyelvet mintha beszippantaná a test tátongó mélysége, utat 

engedve az ösztönkésztetéseknek. A testből feltörő szenvedélyesség diskurzusában mintha 

eltörlődne a jelentés, s helyébe a jelölődés heterogén gyakorlata kerülne, a szemiotikus 

testiségéből előhívott jelölődésé.188 A beszélő alany ekkor nem mutathatja fel önmagát a 

diskurzus garanciájaként, nem lehet képes önnön jelenlétét állítani, túllép ezen: 

kifejeződik.189 

A halálról akkor beszélünk, legalábbis Lévinas szerint, „amikor a viselkedés 

megszűnik, leállnak a kifejezési jelek, és kialszanak azok a pszichológiai jelzések és 

folyamatok, amelyek a kifejezési jelzések alakjában őrzik meg rejtettségüket – s így 

alkotnak 'valamit' vagy inkább valakit, ami/aki bár megmutatkozik (se montre), de mégis 

jobban szeretne kifejeződni (s'exprimer)”.190 A biológiai létező viselkedése „felöltöztet 

ugyan, de egyszersmind fel is fed és minden mezítelenségnél mezítelenebbre vetkőztet: (…) 

kifejez valakit, valaki mást, mint én, tőlem különbözőt, aki kifejezi magát annyira, hogy 

                                                 
187 Deleuze Lewis Caroll felszíni nyelvalkotásával szemben határozza meg a mélyről jövő nyelv valódi 

problémáját, Artaud színház-filozófiájából kibontva, s így jut el a skizofrénia ősrendjének nyelvezetéig. Gilles 

Deleuze: A skizofrén és a nyelv (Hódosy Annamária fordítása). Helikon, 1995/ 1-2. 91. Vö. még: Antonin 

Artaud: A Színház és Hasonmása (Betlen János fordítása). In: Uő: A könyörtelen színház. Gondolat, Bp., 1985. 

65-209. 
188 Kristeva szerint ez „a jelöléshez képest heterogén a jelentésen keresztül, ennek ellenére és rajta túlmutatva 

működik, hogy a poétikus nyelvben úgymond zenei és értelmetlen (nonszensz) hatásokat hozzon létre, melyek 

nemcsak a hitet és a kapott jelöléseket, hanem a radikális kísérletekben magát a szintaxist is lerombolják, azt a 

szintaxist, amely a tetikus tudat (a jelölő tárgy és az ego) garanciája”. J. Kristeva: Egyik identitásból a 

Másik(ba). Id. kiad. 69. 
189 „Az abszolút tapasztalat nem felfedés, hanem feltárulkozás: a kifejezett egybeesése azzal, aki kifejez, egy 

arcnak formán túli megnyilvánulása” – véli Lévinas. E. Lévinas: Teljesség és Végtelen. Id. kiad. 47. 
190 E. Lévinas: Mit tudunk a halálról? (Varga Mátyás fordítása). Pannonhalmi Szemle, 1997. V/3. 29. 
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számomra nem-közömbössé (non-indifférent) lesz, olyanná, aki engem hordoz”.191 Amikor 

meghal valaki, a kifejeződés eltűnik; s nem pusztán a Másik arcának mozdulatlansága és 

lélektelensége deklarálódik ekkor, sőt elsősorban nem az (gondoljunk csak a 

keresztrefeszített Krisztus átlelkesített arcára, mely számtalan ábrázoláson megfigyelhető), 

hanem a test élettelensége: a biológiai folyamatoknak a megszűnése. A Másik halála, túl az 

intencionalitás (a saját halálomhoz való viszony) kérdésén, túl azon, hogy a test ontológiai 

státuszára világít rá, arra, hogy a Másik, a hozzá való viszonyulásomban, odafordulásomban 

és érintésemben csak eme bomlásra ítélt testként tárulhat fel – újra csak érintetté tesz, 

megérintetté, erotikusan felajzottá, vágyódóvá (végtelenül). Mert a halott test mint afféle 

materiális maradék még mindig utamban áll, még mindig átfogható és ölelhető, feküdjék bár 

egy sírban (feküdjék bár felejtésben): a test mint materiális maradék, mint sebesülés, mint 

pusztulás (a lacani sinthome) hisztérikus vonzerő lesz, a vágy bensősége. 

Az ókeresztény művészet Krisztus kereszthalálát sohasem ábrázolta, utalásokkal 

helyettesítette inkább; a korai bizánci alkotások pedig élve mutatták őt a kereszten, a halál 

legyőzőjeként, megkerülve így a krisztusi kettős (isteni és emberi) természet kérdését. 

Krisztus halálának ábrázolása a VIII-IX. századtól kezdve válik autentikussá. Ám a halott 

Krisztust többnyire elégikusan ábrázolják: megbékélés és nyugalom járja át. Az olasz 

ikonográfia megnemesítette arcát a kínszenvedésben,192 testét pedig, annak ellenére, hogy 

azon felmutathatóak voltak a krisztusi stigmák, valahogyan mégis megszépítette: gyötrelem 

nélküliként, a tényleges szenvedésektől mentesítettként ábrázolta. Grünewald Sírbatételének 

Krisztusa azonban valami másról tanúskodik. Teste sebekkel van tele, a hús még szinte 

remeg a hasadások körül, s a végtagok szinte vonaglanak a fájdalomtól. Jóllehet a test 

szövete bomlásnak indult. A sebek és a nyílások olyan hangsúlyos létezőkké váltak a test 

organizmusára nézve, amelyek ellene ható munkájukkal mutatnak rá lehetetlenségére: a seb 

a test „szimbolikus” valóságának (totalitásának) „undorító kitüremkedése”, „a valós kis 

darabja”, integrálhatatlanság; a seb „szájakra emlékeztető nyílás”, melyből kiáltás tör föl (a 

fájdalomé); a seb vérző és váladékozó szubsztancia, amely életet követel magának (– s 

életet ad, mert amíg van, addig nem hagy meghalni);193 a seb a Másikat kéri, hív: egy jel 

                                                 
191 E. Lévinas: I. m. 30. Az általam zárójelezett részben a következő szöveg szerepel: „egészen odáig, míg 

arccá nem tesz” – s ez a félmondat Lévinasnak azt a tételét rejti (mellyel a korábbiakban polemizáltam már), 

hogy a kifejeződés egyetlen autentikus formája csak az arc lehet; a test pusztán a szükségleteket nyilváníthatja 

ki.  
192 Vö. J. Kristeva: Holbein halott Krisztusa. Id. kiad. 40. 
193 Žižeki kifejezések. A sebről mint szimptómáról lásd: Slavoj Žižek: A szimptómától a sinthome-ig. Id.kiad. 

111-114. 
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(alig-jel), melyet a hús a testi és vágyódó térbe bocsát ki, a létezés transzparenciájaként. 

Grünewald Krisztusának „szétrombolt” teste sokkoló hatást gyakorol az őt körbevevő 

emberekre, azokra, akik szeretik (ott van persze Mária, Mária Magdaléna és Szent János) – 

arcuk nem szánalmat és együttérzést tükröz, hanem egy másfajta rettenetet: vágyódó 

erotizmusuk próbatételét. 

A test, amely a Másikat elérni vágyó szubjektum számára ama minimális 

állandóságot nyújtja, létezésének (a világ húsában húsként való egzisztálásának) garanciáját: 

biológiai folyamatoknak kitett, erjedésre rendelt, animalitást hordozó entitás. S e gondolat 

ambivalenciájával mintha nem lehetne megbirkózni. Bár a bizánci ábrázolások retorikájához 

még szervesen hozzátartozott a paradoxonok képileg felfokozott kinyilvánítása: két 

ellentételes érzelemnek két idősík általi összekapcsolása, melyet „megelőlegzésnek”, 

prolépszisznek szokás nevezni194 – ám mintha e művészi kifejezési forma is inkább csak a 

zárójelezés aktusával élne. A prolépszisz eszközét elsősorban azok a „lelkesített” ikonok 

használták, amelyek a korábbi archetípusokat költői vonásokkal gazdagítva egyetlen képi 

jelentésbe sűrítettek olyan összefüggéseket, melyek a szimultaneitásnak és a konzisztens 

értelemképződményeknek ellenállva utalhattak valamiféle alapvető és feloldhatatlannak 

tűnő ellentmondásra. Ilyen például a keresztrefeszítés vagy az „élő halott” paradoxona: 

Krisztus halálát úgy megjeleníteni, hogy elevensége még a kereszten is nyilvánvaló 

maradjon; de még inkább (és ez most lényegesebbnek tűnik) ilyen Mária és Jézus 

kapcsolatának összemérhetetlensége. Testet adhat-e Mária a testetlen igének? A 

teremtmény, a gyengéd Anya, amikor karjára emeli Teremtőjét, amikor ajkával érinti 

gyermekének arcát, akkor képes lehet-e megtenni a távolságtartás lehetetlen lépését, az 

emberi lét és az Isten valódi létformája közötti lépést, s képes lehet-e borzongását legyőzve, 

hogy most valójában Istent csókolja, mégis a szeretet erotikus-vágyódó intenzitásának 

átadni magát? Jól ismert ábrázolása a gyermekét karján hordozó anya képtípusának a 

„Vlagyimiri Istenszülő”-ikon, melyről Belting a következőképpen ír: „Mária fájdalmának 

kifejeződését összehúzott szemöldökével is fokozza. Tovább erősödik a kontraszt a hevesen 

anyjához simuló gyermek és Mária melankolikus távolságtartása között. Mária tekintete a 

távolba vész, ahol a jövendőt látja feltárulni”. Valóban, Mária elréved, eltűnik, kiiktatódik a 

pillanatból; menekül talán, s e menekülés ára, hogy le kell mondania az erotikáról, a testi 

szenvedélyről, a jövő ígéretéért: imádón térdre kell borulnia a magasztos lélek előtt 

(ahogyan azt Assisi Ferenc szentesítette) – talán ezek a képek fogalmazhatják meg 

                                                 
194 Lásd erről Hans Belting: Új Mária-képek és szerepköreik (Sajó Tamás fordítása). In: H. Belting: I. m. 294-

309.  
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legtömörebben „a humanista érzékenység új kultuszát”, a nyugati kultúra vezéreszméjét.195 

Az ellentételezés tehát retorikailag kifejezetté és dramatikusan felfokozottá válik, ám mintha 

ez esetben is feloldást nyerne (nyerhetne) az anyaság paradoxona: a passióval való 

megfeleltetésben. A gyengéd anya, úgy tűnik, passió-kép lehet csupán, hiszen a pusztulásra 

rendelt test ölelése (mint szeretet) csak az elveszítés siratásában teljesedhet be, a 

szorongásnak a könnyek áradása általi levezetésében. Siratni a testet: a pszichózis helyén 

felépíteni a szeretetnek hívott anyai reprezentációt,196 a passió áldozatiságával eggyé válni, 

csakhogy ez a fajta passió, ez a fajta szenvedélyesség a puszta megelőlegzésen alapul, a 

jelen totalitásának kimetszésén (abortálásán), a jövő sötétlő árnyékának múlttá avatódó 

regresszióján. 

A siratást mint felfokozott érzékiséget, s mint egyfajta élvezetet, amely hisztérikusan 

a létezés (a jelenlét) fundamentumához köt: a testiség szimptómája vezeti be. A testiség 

szimptómája pedig nem egyebet jelöl, mint eróziót és bomlást, a testi kifejeződés 

megszűntét. A siratás létmódjának éppen ezért a pusztulás gondolatát kell magában 

hordania, a vágy bensőségeként – az anyai testnek pedig a halott test megelőlegzését. Az 

anyaság mint passió így abortálássá válik: a testiség kimetszésévé, nem-létbe taszításává.197 

S milyen kísértetiesen hasonlít ez Lacan (-Freud) kasztráció elméletére! Csakhogy míg 

Lacannal a jelölő (a fallosz) egy és oszthatatlan, addig itt a test heterogenitása, azonosságra 

való visszavezethetetlensége kerül e funkció helyébe. S míg a fallosz csak „rejtve és elfedve 

játszhatja szerepét, mintegy a rejtőzés jeleként”,198 addig a test éppen mezítelensége, a 

Másiknak való kitettsége és kifejeződése, s egyben persze anyagszerűségének, 

esendőségének kétségbevonhatatlan tapasztalata által alkotja a vágy befoghatatlan mezejét. 

Mintha a kereszténység passióra hangolt anyaság-konstrukciója ezt a létmódot 

kínálná a nőnek: az erózió (az erotika eróziójának) élvezetét. A pusztulás általi jelölődés 

gyakorlatát, amely az esetlegesség és pillanatnyiság érvénytelenítő gyűrűjébe zár, megvonva 

a jelentéstől az igazság revelációját. Egy nyelvet, amelyet beszippant a test tátongó 

mélysége. Siratást, mint a felejtés (meta)topikus rajzolatát: az én felé vetülő hullámzást, s a 

kitérést aztán. A feltételes mód sajátos időstruktúrájú kizökkentettségét (eleven jelent, 

eleven éppmost-ot); a vágy bensőségességéből való kitörést, a határvonalak, a 

                                                 
195 Vö. J. Kristeva: A szeretet eretnetikája. Id. kiad. 499. 
196 Vö. J. Kristeva: I. m. 502. 
197 Az anya abortálásának kérdéséhez lásd: Werner Hamacher: Ausstellungen der Mutter: Kurzer Gang durch 

verschiedene Museen. In: Thomas Schestag (szerk.): „geteilte Aufmerksamkeit” Zur Frage des Lesens. P. 

Lang, Frankfurt/M, 1997. 53-121. 
198 J. Lacan: A fallosz jelentése. Id. kiad. 54. 
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transzcendentális ego áthágását (a „gyakorlat szubjektuma nem lehet a transzcendentális 

szubjektum, akiből hiányzik a logikai egységnek az az elmozdulása, szakadása, amelyet a 

nyelv hoz létre, a jelölő testen belül kijelölve”199); újra integrálhatatlanságot, a „hullámokkal 

lágyan fenntartott identitásféle valami”200 összeomlását. Siratni annyit tesz, mint 

odaajándékozni magamat, zálog nélkül, viszonzást nem várón.201 

Ahogyan a halottnak is már csak önzetlenül adhatunk. A halott nem viszonozhatja a 

gondoskodást, nem viszonozhatja a szót, az érintést. Mária, amikor a fia élettelen teste 

mellett guggol, már nem sír és nem jajveszékel. Csupán egymásba kulcsolt kezeinek 

valószerűtlen mozdulata sejtet valamiféle belső megfeszülést, valamiféle erőkifejtést, a 

kifejeződés intenzitását talán: kézfejeit befordítja maga felé, szinte kitekeri és szétroppantja 

csuklója csontjait. Arca kisimult, mintha már túl lenne a megpróbáltatáson, az erotizmus 

próbatételén, hogy skizofrén ott-létként éreznie kellett a testéből-test Fiú szenvedését. 

Szemeit lepel takarja, arcának legkifejezőbb része így szájának íve lesz, amelynek görcsös 

csüggedése mintha éppen most oldódna a megnyugvás felé, ajkai mintha éppen ebben a 

pillanatban nyílnának résnyire avagy hasadásnyira szét, hogy lélegzetet és sóhajt eresszenek 

át magukon, s talán azt is engedik már, hogy az a görbület fel-lendüljön és erőre kapjon. 

Szemeit lepel takarja, nem láthatjuk tekintetét, ám ha látnánk, minden bizonnyal nyomon 

követhetnénk annak vándorlását: ahogyan Krisztus fájdalmas arca és taszító sebei fölött, 

azokat érintve siklik, láthatnánk (amit egyébként is oly nehéz látnunk), hogy látósugaraival 

szinte belehasít a megnyílt húsba, hogy kitapogassa üregeit, hogy örömmel simítsa, ameddig 

még simíthatja – a szeretett lénybe felejtkezőn. 

 

 

                                                 
199 Julia Kristeva: A rendszer és a beszélő szubjektum (Kiss Attila Atilla fordítása). In: Testes könyv II. Id. kiad. 

260. 
200 Kristeva a nevetés kapcsán ír az identitás összeomlásáról. Vö. J. Kristeva: A szeretet eretnetikája. Id. kiad. 

504. 

201 „Ha van a nőnek 'sajátossága', az paradox módon az a képessége, hogy számítás nélkül tudja magát 

tulajdon-mentesíteni (déproprier)…” H. Cicoux: A medúza nevetése. Id. kiad. 374. 
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FÁTYOLOS NŐK, TRAKTOROS ANYÁK 

 
A feminizmus és a totális gondolat 

 

 

Nem az az idő 

 

Mondhatunk-e a nők vonatkozásában bármit is a totalitarizmusról? Van-e bármi köze a XX. 

századi diktatúráknak a nők „történelméhez” vagy, ha árnyaltabban akarunk fogalmazni, a 

női történésekhez? De legalább megfordítva feltehetjük-e a kérdést: változtatott-e valamit a 

totalitarizmus a nők történelmén?  

Ha a „nők európai történelmét” akarnánk megírni, minden bizonnyal új, még inkább: 

más szempontokat kellene keresni egy sajátosan megképezendő kulturális emlékezet 

feltárásához. Persze ahhoz, hogy egyáltalában egységes történelemről beszélhessünk, 

legelőször is ki kell jelölni azt a „szimbolikus nevezőt”, amely a gazdasági globalizáción 

vagy uniformizáción túl olyan nemzetek feletti sajátságokat hív életre, melyek akár a 

kontinens határait is túlléphetik. A közös szimbolikus nevező elsősorban nem az anyagi 

javak előállításának különféle formációiból áll elő, hanem a re-produkció kérdéseire adott 

válaszokból: a faj fennmaradásának, az életnek, halálnak, testnek, nembeliségnek, egyszóval 

a szimbólumnak a problémáiból. Ez a közös szimbolikus nevező sokkal inkább a különféle 

nemzetek, társadalmi csoportok művészetétől, filozófiájától, vallásától függ, s kevésbé a 

gazdasági arculattól. Egy ilyen módon létrehozott társadalmi konstrukció azonban az 

identitás kettős problematikájába ütközik: egyrészt a történelmi rétegződés által létrehozott 

identitással találja szembe magát, másrészt az identitásvesztés problematikájával, amely az 

emlékezetek összekapcsolása által teremtődik, és amelynek szükségszerűen ki kell csúsznia 

a történelem alól. E két identitás kétféle idődimenziónak feleltethető meg: egy lineáris, 

lefutó történelem idejének és egy másik, monumentális időnek, amely a nemzetek feletti 

nagyobb entitásokat foglalja magában. 

Egy ilyenfajta társadalmi-kulturális szerveződésen belül elkülöníthetők bizonyos 

alakzatok, amelyek karakteresen elkülönböződő jegyeikkel átlósan helyezkednek el a 
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reprodukcióban és annak megjelenéseiben meghatározott szerkezeti helyükre.202 Ilyen 

társadalmi-kulturális alakzatokat eredményezhet a korcsoportonkénti vagy a nembeli 

felosztás. Különálló sajátosságaik alapján egy csoportot alkothatnak például az európai 

gyerekek, az európai fiatalok vagy éppenséggel az európai nők – ám sajátosságaik révén 

ezek cinkosai lesznek más kulturális-társadalmi szerveződések csoportjainak, pl. az európai 

nők a kínai vagy a dél-amerikai nőknek. Előadásomban a továbbiakban e leegyszerűsítve 

felvázolt kulturális-társadalmi szerveződés szerkezetének további elemzése helyett kizárólag 

a nők idejét fogom egyfajta faggatózásnak alávetni. Hiszen a nők egy másik történelemhez 

való tartozása monumentális időt jelöl ki, melynek a sajátosságok mellett meghatározó 

szervezőerejévé válnak univerzális jellemzők is. 

 

 

Reakciós anyák 

 

A nők történelmét átalakította, de inkább úgy kell fogalmaznunk, átírta, megírta a feminista 

mozgalmak megjelenése. Mert egyébként miféle időt örököltek ezek a mozgalmak? 

Belehelyezhető-e a nők öröksége valamifajta linearitásba, avagy az így kapott „történelem” 

kizárólag csak időtlenséggel és ismétlődéssel van felruházva – a fajfenntartásra és az ehhez 

kapcsolódó folyamatokra korlátozódó ciklikussággal? A nő a XIX. század előtt leginkább az 

anyai térrel azonosítódott, csak abba íródhatott bele: a matriarchátus vallásos intézményétől 

Platón khóráján203 át egészen a kereszténység anyakultuszáig, melyben a Szűzanya maga is 

halhatatlanná tétetett. (Sőt, a keleti egyház tana szerint a Szűznek a teste sem halt meg, csak 

elszenderült – tovább folytatva ilyenként földi elszenderítettségét.204) A feminizmus tehát az 

idő ama sajátos mértékrendszerét örökli, amelyben a ciklikus és az örökkévaló egyszerre 

van jelen. És ezeknek semmi közük nincs a lefutó történelem „valós” idejéhez. Történelmen 

kívüliek. Mit jelent ez? Mindenekelőtt azt, hogy a nők, akik hosszú évszázadokon át nem 

voltak ugyanazokkal a társadalmi jogokkal felruházva, mint a férfiak, nem is rendelkeztek 

saját szimbolikus mezővel és ezért nem volt nyelvük saját társadalmi-kulturális 

                                                 
202 Az „átlós” kifejezés Julia Kristevától való, aki A nők ideje című tanulmányában írja le a társadalmi-kulturális szerveződések és az időbeliség 
problematikáját – különös tekintettel a nők csoportjára mint sajátos, „átlósan elhelyezkedő” társadalmi-kulturális alakzatra. Teoretikus 
megközelítésem nagyban támaszkodik Kristeva ezen elméletére. Lásd: Julia Kristeva: A nők ideje (Farkas Anikó fordítása). In: Kis Atila Attila – 
Kovács Sándor s. k. – Odorics Ferenc (szerk.): Testes könyv II. Ictus – JATE Irodalomelméleti Csoport, Szeged, 1997. 327-356. 
203 Platón Timaioszában olvashatunk a khóráról, arról a „mátrix-térről”, arról a megnevezhetetlen, befogadó, anyai térről, amely az Egyet, az 
Istent is megelőzi, s melynek szükségszerű tételezését az alábbi egyszerű mondat igazolja: „minden létezőnek szükségképpen valamilyen helyen 
kell lennie”. Platón: Timaiosz (Kövendi Dénes fordítása). 52b. 
204 A keleti egyház egyik legfontosabb ünnepe Mária mennybemenetele. Mária a bizánciak tanai szerint „elszenderül”. A koimeszisz kifejezés 
eredeti értelmében elalvást, elszenderülést jelent: a halál pillanatában a lélek elhagyja a testet s az égbe ragadtatik. Az elszenderülő test eszerint 
önmagában nem képes a pusztulásra, nem tud „meghalni”, hanem csak lélektelensége teszi mozdulatlanná. Azonban ha figyelmesen elemezzük 
Mária középkori ábrázolásait, különösen a keleti egyház ikonográfiáit, akkor rádöbbenhetünk: a Szűzanya teste élete során is elszenderített 
állapotban volt, az érzékiségtől, a változékonyságtól megfosztva. Lásd erről egy korábbi elemzésemet: Széplaky Gerda: Az önmaga-felejtés erotizált 
technikái. Vulgo, 2002/1. 66-90. 



136 
 

emlékezetük, saját narratívájuk megképzéséhez. Van-e ennek a történelmen-kívüliségnek 

bármifajta érintkezési felülete a temporalitással, kérdezhetnénk tovább, amelyben az időről 

mint tervről, mint teleológiáról, lineáris, előretartó folyamatról beszélhetünk, az indulás és a 

megérkezés idejéről? Egyáltalán: ez a kétféle idő-modalitás (lefutó és monumentális) nem 

eredményez-e már önmagában is valamiféle hasadást a civilizációkon belül a társadalmi 

csoportok vagy ideológiák között? Nem következik-e ebből szükségszerűen a feministák 

radikális helyzete, mi több, fanatizmusa, amikor be akarnak törni a lineáris időbe, be 

akarnak illesztődni a közös európai múltba, amikor meg akarják találni, írni saját 

történetüket? 

Az az idő, amiről ma a nők idejeként ténylegesen beszélhetünk, még csak alig több 

mint egy évszázada kezdődött el. A XIX. század végén jelent meg Európában és vált egyre 

hangosabbá valamifajta sajátos női érzékenység, ekkortól datálódnak a feminista 

mozgalmak. Az ezt megelőző történelem leginkább a női szubjektivitást célzó korlátozások 

radikális (vagy kevésbé radikális) elutasítási gesztusainak történeteként íródhatna meg, 

melyet a patriarchális történelem ideje kényszerített ki. De mit jelentene egy ilyen 

történelem megírása? A szubjektív elutasítás elfojtott, a csendben meghúzódó mozzanatai 

miféle dokumentumokkal, tényekkel lennének igazolhatóak? Egyáltalán feltárhatóak 

lennének-e? Egy biztos: ha a nőiség szempontjából kitüntetett – foucault-i kifejezést 

használva: – monumentumokból205 (melyek olyan marginálisnak tűnő mozzanatok egymás 

mellé állításából szerveződhetnének, mint például az öltözködés története: a test bizonyos 

részeinek elrejtettsége, megmutatása; vagy például a női szexualitás elbeszélése, vagy éppen 

a háztartási és a közösségi munkákban való részvétel arányának vizsgálata; de akár a 

szeretők és anyák befolyásának feltárása a háborúkra, a tőzsdére stb.) megírható lenne 

Európának egy „másik” történelme a nők történelmeként, akkor ez minden bizonnyal egy 

lényegi diszkurzív mező kialakítását jelentené. Lényegit, mivel a hatalmi 

berendezkedésekben szükségszerűen működő kizárás természetére világítana rá. Ez a 

diszkurzív mező amellett, hogy a nőiség értékrendszerét mutatná be, leírhatóvá tenné ama 

„első”, kanonizált történelem terét is: az engedélyezett diskurzusok szerkezetét és 

szabályait, a normativitás határait. Ekként mindenképpen többet árulna el a hatalom 

természetéről, a patriarchális társadalmi berendezkedés alapjairól.  

Minden bizonnyal az a kérdés is megfogalmazódhatna: véletlen egybeesés-e a 

totalitárius diktatúráknak és az egyre harcosabbá váló feminista mozgalmaknak ugyanazon a 

századon, a véres XX. századon belüli megjelenése? Vajon nem ugyanannak a hatalmi 

                                                 
205 A diskurzus-analízisről, a „monumentum” fogalmáról lásd: Michel Foucault: A tudományok archeológiájáról (Sutyák Tibor fordítása). In: uő: 
Nyelv a végtelenhez. Latin Betűk, Debrecen, 2001. 169-199. Főként: 173-180. 
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mechanizmusnak a két oldaláról van-e szó inkább, amely a foucault-i értelemben vett 

hatalmi viszonyok, tehát a hatalom és a hatalomnak alávetett szubjektum közötti ökonómia 

felborulása, hiánya nyomán indult be. A totalitárius diktatúrák esetében, mint ismeretes, 

nagy szerep jutott annak a racionalitásnak, amely hétköznapi megnyilvánulásaiban mindig is 

a hatalmi berendezkedés alapjául szolgált, időnként azonban túlpördült önmagán, s a XX. 

század folyamán többször is patologikus formát öltött: egyszer a fasizmus, másszor a 

nácizmus, megint másszor a sztálinizmus belső őrületének természete szerint. De azt is 

tudhatjuk jól: a radikalizálódásban épp ilyen nagy szerepe van a pszichózisnak is, mely 

egyáltalán nem tekinthető függetlennek a racionalitás logikájától. Pszichózis alatt arra a 

civilizációs elfojtásra gondolok, amelyből Freud a faj rossz közérzetét vezette le.206 Ez a 

pszichózis az ökonómiának magán a szubjektumon belüli hiányából ered. A szubjektumon 

belül olyan megosztó erők vannak, amelyek képtelenek egymással kiegyenlítődni: a 

szellemi, illetve a testi entitások a nyugati filozófiai hagyomány emberképében alapvetően 

oppozícióként, ellentételezésként jelennek meg. A pszichózis – és nemcsak nők, de 

ugyanúgy férfiak esetében is – a szimbolikus rendben elfoglalt áldozati pozícióból ered, 

egészen pontosan abból a hiányból vagy vágyból, amely a nyelv rendjébe való beilleszkedés 

alapvető jelölője, és amely szükségszerűen a testiség tapasztalatainak az elfojtására épül. 

Mint azt Freudnál olvashatjuk a Rossz közérzet a kultúrában című művében: ez a 

civilizációs elfojtás eredményezi az agressziót, az erőszakra való hajlamot. Az erőszak 

ugyanakkor a hatalom primitív formája és végső erőforrása, bár nem jelent szükségképpen 

egyet a hatalom gyakorlásával – mint arra Hannah Arendt rámutatott. Ellenkezőleg: a 

hatalom akkor használ erőszakot, akkor tesz tömegeket az erőszak rögeszmés ügynökeivé, 

amikor tekintélye, legitimitása meggyengül. 

A totalitárius hatalmak által felhasznált reakciós anyák (bár a totalitarizmust 

kiszolgáló tömeges nőmozgalmak inkább csak Kínában figyelhetőek meg) vagy ugyanígy a 

terrorista nők akciói (a nők manapság egyre gyakrabban tűnnek fel terrorista kommandók 

tagjaiként – gondoljunk csak a közelmúltbeli moszkvai tragédiára: a színházban túszokat 

ejtő csecsen terroristák között nagy számban voltak nők: csadorban, derekukra robbanószert 

erősítve) – mind-mind a szimbolikus-társadalmi rendben elfoglalt áldozati pozícióra adott 

válaszok lehetséges politikai megnyilvánulásai. Az ilyen reakciók kiengesztelhetetlen 

belesimulást jelentenek a totalitárius gépezetbe – akár gyilkosság, összeesküvés vagy 

merénylet formáit öltik magukra. A nő törékenysége okán sebezhetőbb a szimbolikus 

rendben, és ha szenved tőle, akkor szenvedélyesebben reagál. Julia Kristeva teóriája szerint: 

az ilyen eltúlzott reakciók perverzióként vannak kódolva kultúránkban, mindenekelőtt a 
                                                 
206 Vö. Sigmund Freud: Rossz közérzet a kultúrában (Linczényi Adorján fordítása). Kossuth, Bp., 1992. Főként: VI. fejezet, 67-73. 
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kereszténység anya-kultuszában: az anyainak abban az ábrázolásában, amelynek 

megnyilvánulásai a mazochizmushoz kötődnek. Mindaz az abszurditás, ami a kultúra 

természetbe való átfordulásában jelentkezik, s melyet mindenekelőtt a terhességgel és a 

szüléssel tapasztal meg a nő – az anyai testre nehezedik. Olyan súly ez, a ki-nem-mondott 

súlya, amelyet egyetlen jelölő sem tud megemelni, amelyet a nőnek némán kell hordoznia. 

Idézem Kristevát A szeretet eretnetikája című esszéjéből: „A csend nem kevésbé nehezedik 

a szülésnek és főként annak a tagadásnak a testi és lelki szenvedéseire, ami nem más, mint 

az anonimitás felvállalása, hogy átadjuk azt a társadalmi normát, amit mi magunk sem 

ismerünk el, amelybe azonban bele kell helyeznünk a gyermeket, hogy generációk során át 

felneveljük őt. Ujjongással megduplázott szenvedés – a mazochizmus ambivalenciája.”207  

A harcos feminista mozgalmak léte, a reakciós női megnyilvánulások mind azt 

bizonyítják, hogy a Szűz Máriában összpontosuló anyaság-ábrázolás valójában nem ad 

választ a nőiség kérdéseire, avagy túlságosan kényszerítőnek érzett választ ad. Tovább 

megyek: nemcsak a női lélek kérdéseit hagyja érintetlenül, de a testiség és a halállal való 

szembenézés kérdéseit is. A halál elgondolhatatlanságát az ember az anyai szeretettel tölti 

be: az anyai szeretet nyújtja azt az archaikus menedéket, amely az újszülött mindenkori 

továbbélését biztosítja. Az anyai reprezentáció keresztény kultúránkban – egyfelől – 

valójában a szeretetnek hívott szorongás helyét hivatott betölteni. Másfelől az anyai 

reprezentáció biztosítja a törvényt a nő számára: a nő a reprodukció folyamatába a 

szaporodás általi folytonossággal tud beilleszkedni. A törvény utáni vágy ezért nála a 

gyermek utáni vággyal kerül összefüggésbe. 

Az anyai reprezentáció mindezek okán nem a lefutó történelem idejébe íródik bele, 

hanem, mintegy fölötte állván, azt magában foglalva, monumentális időt rajzol: 

időtlenséget. A feminista mozgalmak ezt az időtlenséget öröklik. Ám immáron teret akarnak 

nyerni a lineáris időben, a terv és történelem idejében is. Ebben az értelemben a mozgalom, 

mely már eleve univerzalista, mélyen a nemzetek társadalmi-politikai idejében gyökerezik. 

A nők politikai követelései, a bérek, a beosztások egyenlőségéért folytatott harc, a férfiakkal 

egyenlő jogot követelő hatalomátvételért folytatott küzdelem a társadalmi intézményekben, 

a hagyományosan nőinek vagy anyainak tartott tulajdonságok szükség szerinti 

visszautasítása, mivel ezeket a tulajdonságokat összeegyeztethetetlennek ítélték a lefutó 

történelem idejébe való beilleszkedéssel – mindezek nem az ideológiai értékekkel való 

azonosulásból következnek, hanem az államban és a nemzetben uralkodó racionalitás 

ontológiai értékeivel való azonosulási logikához tartoznak. Ez az azonosulási logika 

számtalan változást eredményezett a nők számára: a tanuláshoz való jogoktól az abortuszon 
                                                 
207 Julia Kristeva: A szeretet eretnetikája (Gyimesi Tímea fordítása). Helikon, 1994/4. 507. 
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és fogamzásgátláson át a béregyenlőségig. A feminizmusnak ez az áramlata fellépésében 

univerzalista: az Univerzális Nő címkéje alatt globalizálja a különböző környezethez, 

különböző civilizációhoz tartozó nők problémáit. Az a terv, melyet a nőmozgalmak 

kijelöltek generációik számára, mára nagyjából lefutott: elért a beteljesedéshez. A 

feminizmus későbbi szakaszainak képviselői (kb. az 1968 után fellépő nők) már elutasítják a 

lineáris időbeliséget, sőt, inkább bizalmatlansággal fordulnak minden politikai dimenzió 

felé. Ezeket a nőket legfőképpen a női pszichológia és szimbolikus megvalósulásainak 

sajátossága érdekli, az identitás problémája, a jelek másfajta jelentéseinek feltárása, 

magának a jelölődés bevégezhetetlen folyamatának megértése. 

Értekezésem további részében nem kísérelem meg megírni a nők „európai 

történelmét”, akárcsak a XX. századra vonatkozóan is, mindössze egy szűk évtizedben 

meghatározott társadalmi-politikai időre és kontextusra korlátozom kérdésfeltevésemet. 

Konkrét elemzéseken keresztül mutatom be a nők e kétféle idő-fogalomhoz való 

viszonyulásainak alapvető különbségeit – az ötvenes évek Magyarországán. Először azt a 

totalitárius gépezetbe való belesimulást járom körbe, amit a diktatúrának engedelmeskedő 

nők magatartása jelentett – még ha rájuk kényszerített sztereotípiák és ideológiák hatására 

alakították is ki identitásukat. Utána pedig egy, a nőiségről szuverén módon gondolkodó 

művész alkotásain keresztül elemzem a történelem idejének azt a nyilvánvaló elutasítását, 

amely persze egyfelől nagyon is a társadalmi-politikai történésekkel való konfrontációból 

eredt, másfelől mégis a női reprezentációk számára adott másfajta temporalitás vállalásához 

(de legalábbis kereséséhez) vezet. Mindezt képek segítségével teszem meg, vizuális jelek 

dinamikájának felfejtésével. Hiszen az elnyomás időszakában Magyarországon ideologikus 

(s hozzáteszem: erősen vulgarizált elméleti alapvetésekkel bíró) kirohanásokon túl aligha 

jelentek meg írások, melyek a feminizmus esztétikai, filozófiai, vallási felforgatásának 

tervébe beleilleszthetőek lennének. 

 

 

Nő – vörös traktoron 

 

Mielőtt az ötvenes éveket nőtörténeti szempontból értelmezni akarnánk, érdemes számba 

venni a közvetlen előzményeket: a háború utáni nőmozgalmak történetét és az 

intézményesített nőpolitikát.208 

                                                 
208 A XX. század első felének rövid nőtörténeti összefoglalásakor az alábbi, meghatározó tanulmányokra hagyatkozom: Pető Andrea (szerk.): 
Társadalmi nemek képe és emlékezete Magyarországon a 19-20. században. Nők a valódi esélyegyenlőségért Alapítvány, Bp., 2003.; Pető Andrea – 
Szapor Judit: A női esélyegyenlőségre vonatkozó női felfogás hatása a magyar választójogi gondolkodásra 1848–1990.; Kéri Katalin: A nők helyzete 
Magyarországon az 1950-es évek első felében (konferencia-előadás). www.nostromo.pte.hu/~carry/konyvtar.hu 
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Az 1904-ben alakított Feminista Nőmozgalom 1946-ban újította fel a tevékenységét, 

mikorra a legtöbb, általa már évtizedek óta követelt törvény elfogadtatásra talált. Szirmai 

Oszkárné, az egyesület elnöke az egyenlő jogok elérését tűzte ki célul, amikor emberi jogok 

mind szélesebb kiterjesztését irányozta elő férfiakra és nőkre egyaránt. A nők 

Magyarországon 1920-ban ugyan választójogot kaptak, ám a következő évek e jogok 

megnyirbálásával teltek: egyszer a három élő, törvényes gyerekhez kötötték (s ezzel 

nyilvánvalóan a nőt az anyai funkcióval azonosították), másszor az életkorhoz (míg 

férfiaknál 24, addig nőknél 30 év), s volt, hogy a műveltséghez. A Feminista Nőmozgalom 

szakértői, elsősorban Vészi Mátyás, 1946 novemberétől a rendeletek feminista szemléletű 

ellenőrzését tekintették a szervezet egyik fő feladatának. Abban a rendeletesőben, mely 

akkor az egész magyar jogrendet fokozatosan, de gyökeresen átalakította, valóban szükség 

lett volna a nők érdekeit védő hangra. De az elméleti kritikát nem váltották fel a tettek. A 

politizálás igényével fellépő egyesület a szociális és karitatív területtől tudatosan távol 

tartotta magát, és így fontos népszerűségi pozíciókat vesztett és engedett át az MNDSZ-nek 

(a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének). A feministák háború utáni tevékenységük 

során a választási névjegyzékből kihagyott nők érdekvédelmét vállalják fel, de ez sem tűnt a 

legtaktikusabb lépésnek. A liberális érveléssel ugyan megkérdőjelezhető annak a jogossága, 

hogy miért zárható ki valaki a választójog gyakorlásából, de így a Feminista Egyesület a 

régi rend reakciós védelmezőjének színében tűnt fel.  

Az elvileg pártok feletti, de valójában a nők politikai irányítására hegemón módon 

törekvő esernyő szervezet, a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége két irányból 

szerveződő alakulat volt. Egyrészt az MKP vezetői a korábbi népfrontos, majd az SZDP-vel 

való parazita együttélés alapján kitaláltak egy „pártsemleges” tömegszervezetet, mely az 

MKP fedőszerveként működött. Másrészt a háború utáni bénult állapotban valóban szükség 

volt egy olyan csoportra, amely a helyszínen a legsürgetőbb gondokat (romeltakarítás, 

csecsemőgondozás) megszervezi. Kéthly Anna számára az MNDSZ akkor sem volt más, 

mint bizonytalan időkben alakuló, nyilvánvaló kommunista irányítás alatt álló szervezet, 

melynek kimondott célja a szociális jótékonykodás. Nem akarta feladni a jól szervezett, 

megfelelő káderekkel rendelkező erős, szociáldemokrata nőmozgalmat, s a két munkáspárt 

egyesüléséig nem is működtek együtt a szociáldemokraták és a kommunisták. Az egyesülés, 

az egységes, kommunista irányítású nőmozgalom célja pedig az volt, hogy a „magyar nő 

legyen jó anya, megértő hitves, kiváló munkás, lelkes polgár és igaz hazafi”. Ezzel az 

egyenlőség újra a különbségdiskurzus csapdájába került. 

A kialakult társadalmi, nemi hierarchiák megváltoztatására újabb lehetőséget az 

1956-os forradalom adott. A forradalom alatt az anyai keretű politizálás került előtérbe: a 
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nők gyászolták férjeiket és harcoló fiaikat támogatták. Ugyan a női résztvevőkre 

megalázóbb és súlyosabb büntetést szabtak ki, kevesen voltak, és alacsony társadalmi 

hátterük miatt sem voltak képesek ezt a női teljesítményt politikai erővé formálni. Az 

egyetlen, a szovjet megszállás ellen 1956. december 4-én rendezett tömegtüntetés is, melyen 

csak nők vettek részt, az anyai alapú ellenállásba illik: csak nők vonultak fel, így biztosítva, 

hogy a körülöttük keringő szovjet tankok ne avatkozzanak be; az általuk kibocsátott 

kiáltvány is csak a „magyar anyákat” szólította meg. A nők virággal és gyertyákkal 

érkeztek, a virágot az Ismeretlen katona emlékművéhez, a gyertyákat a tankok elé 

helyezték.209 Az a tény, hogy ennek a tüntetésnek a puszta említése kevés kivétellel minden 

1956-ról szóló összefoglaló munkából kimaradt, mutatja a női politikai aktivizmussal 

kapcsolatos bizonytalanságokat. És felveti persze a kérdést: van-e a női megmozdulásoknak 

erejük, hitelük, erkölcsi tanulságuk? Van-e történelmi perspektívájuk? 

Az 1956-ot követő „állami feminizmus” időszakában a társadalmi nemek 

egyenlősége három szinten jelent meg. Az első a hivatalos ideológia, a nyilvános tér szintje. 

Ennek a rendszernek a keretében épült ki a bölcsődék, óvodák, napközik hálózata, melynek 

célja a nőknek a munkavállaláson keresztül elért egyenlőségének biztosítása volt. Az 

erőltetett emancipáció bevezette a kvótát is a nők politikai képviseletében, és minden egyes 

politikai testületben (az üzemi szakszervezeti csoporttól a Központi Bizottságig) 

meghatározta, hány nőnek kell lennie. Ebben a keretben és antidemokratikus politikai 

rendszerben lehetetlen volt bármilyen megjegyzés vagy kutatás a meg nem valósult 

egyenlőségre, arra a tényre, hogy a nők képtelenek bizonyos pozíciónál magasabbra jutni, 

vagy hivatkozni a férfi és női fizetések közötti különbségre. Egyetlen nyilvános tér volt, 

melyben a szexuális különbségek társadalmi különbséggé válását nyilvánosan és gyakran 

tárgyalták, ez a nők „kettős terhelése”. A nők a társadalom nehéz helyzetben élő probléma-

csoportjává váltak, mert nekik mind otthon, mind a munkahelyen meg kell felelniük. Noha a 

hivatalos politika több hullámban a férfiakat a nagyobb otthoni teherviselésre buzdította, 

ennek csekély volt az eredménye. Az „állami feminizmus” korszaka ebben az értelmezési 

keretben nem teljesítette azon ígéretét, melyben a nőknek egyenlőséget ígért: az egyéni és 

családi életben sem változtak a szexizmuson alapuló erőviszonyok. 

Az állami feminizmus kimunkálásában különösen nagy szerep jutott az ötvenes évek 

elejének. A Rákosi-rendszer teremtette meg azt a kizárólagos és ideologikus nőképet, amely 

                                                 
209 Abod László így emlékszik vissza erre a nőtüntetésre memoárjában: „December 1-jén határoztuk el Obersovszky, Gáli és Eörsi Pista 
kezdeményezésére, hogy december 4-én, tehát november 4-e egyhónapos fordulóján csendes nőtüntetést szervezünk, és megpróbáljuk rávenni 
a munkástanácsokat, hogy támogassák. A következő KMT-ülésen ezt Sebestyénnel együtt elő is terjesztettük, de a vezetők tartottak az esetleges 
provokációtól, ezért nem merték vállalni a felelősséget. Ennek ellenére december 4-én megvolt a nőtüntetés. A felhívásban az szerepelt, hogy 
csak nők egy szál virággal menjenek ki a Hősök terére, a virágot tegyék le az Ismeretlen katona emlékművénél, és csendben távozzanak. Ez így 
is történt. A tüntetés után az emlékmű tele volt virággal, még egy nemzetiszínű zászlót is beletűztek, a virágtömeg megtartotta a zászlót.” Abod 
László: A forradalom napjairól és a megtorlásról. Oral History Archívum, 1956-os Intézet. 
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a munkában való egyenlő részvétel okán a nőiség és a nemek közötti különbségek 

eliminálását reprezentálta. Ennek az emancipációs folyamatnak élharcosa volt az akkoriban 

életre hívott Nők Lapja, amely állandó mintát szolgáltatott az ideális nővel való 

azonosuláshoz. Az újság a propagandacélok teljesítésén túl a divat kérdéseivel is 

foglalkozott, ami persze 1953-ig a praktikus munkásöltözetekben és a durva, a komoly 

fizikai ráhatásokat jól tűrő ruhaanyagok népszerűsítésében merült ki, de például a bőrápolás 

kérdéseit is felvetette: egy cikk 1953 áprilisában azzal foglalkozott, miféle állati származékú 

zsírokkal lehet védeni a traktoros nők arcbőrét a portól. 1951 januárjában új rovat indult a 

lap harmadik oldalán Becsületkönyv címmel: ez azokat az élenjáró asszonyokat és leányokat 

mutatta be, akik munkaterveiket túlteljesítették. Elsősorban traktoristák, bányászok vagy 

termelőszövetkezetek dolgozói kerülhettek ebbe a rovatba – Rákosi Mátyás biztató 

szavainak kíséretében: „A nők egy milliméterrel sem állnak hátrább a férfiaknál.” 

E korszak minden sötétsége és abszurditása ellenére ezek a totalitárius törekvések a 

nők emancipációja szempontjából mégiscsak eredményre vezettek: hiszen a nőket megillető 

alapvető jogok – elsősorban a termelésben való részvétel joga, a vezető beosztáshoz való 

jutás lehetősége a végrehajtó hatalom, az ipar, a kultúra területén – születtek meg. 

Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a nők részvétele (ha csak kis számú részvétele is) a 

hatalomban semmit sem változtatott a hatalom természetén. Ellenkezőleg: a nők 

azonosultak az azelőtt frusztrálónak, elnyomónak érzett hatalommal. Sőt, a totalitárius 

rendszerek éppen a nők frusztrációival éltek vissza: nem véletlen, hogy a hatalomba beemelt 

nők, talán a kezdetben tagadott szimbolikus rend elleni paranoiás ellenmegszállás révén, 

gyakorta a diktatúra legelszántabb, legszenvedélyesebb harcosaivá váltak. De legalábbis 

rögeszmés nőkké: a női identitás valós problémáival nem foglalkozó, az anyai feladataikat 

háttérbe szorító, a vállalt munkatervet túlteljesítő lányokká, asszonyokká. 

Emellett persze jelen voltak és nyomot hagytak az adott koron a női sorshoz, a női 

identitáshoz egészen másképpen viszonyuló nők is: azok, akik a legsötétebb elnyomás 

éveiben visszahúzódtak, hallgatásba burkolóztak. 

 

 

Fátyol alatt, bezárva 

 

A művészet egy reflektáltabb és persze árnyaltabb viszonyulást tesz lehetővé az adott kor 

történelmi-politikai történéseihez. A kommunizmus évei alatt a képzőművészet egyfajta 

második nyilvánosságot képviselt. Különösen a hatvanas évektől kezdődően, amikortól a 

művészet tetszhalott állapotából új életre kelt, visszakapcsolódhatott az egyetemes művészet 
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azon áramába, amelyből 1949-ben politikai-kultúrpolitikai okokból kiszakadt. Az ötvenes 

évek hivatalos művészete egyszerűen a „nem művészettel” azonosítható. Az ötvenes évek 

kultúrpolitikai gyakorlatában a közérthetőség, a szocialista realizmus és az ún. haladó 

hagyományok számonkérése csak a felszínt jelentették, valójában az önálló gondolkodásnak 

és így magának a művészetnek a betiltását takarták. A kivételes teljesítmények csak titokban 

születhettek meg. 1950-ben a Szabad Művészet – az akkori egyetlen művészeti folyóirat – 

oldalain például egy hetven tételből álló témaajánlat jelent meg, amelyet a rendezők az I. 

Magyar Képzőművészeti Kiállításra készülő művészek számára állítottak össze. Csak 

néhány a 70 tételből: Rákosi elvtárs a ház folyosóján beszélget parasztképviselőkkel; Falusi 

traktorista lány; A dolgozók átveszik az üzemet; Sztahanovista munka közben; Élmunkások 

díszvacsorája; Rendőrnő az utcán gyermeket vezet stb. És az „alkotások” megszülettek, az 

„első” kiállítás létrejött. A totalitárius államban az ötvenes évek Magyarországán a hatalom 

kezében a művészet az autonóm személyiségek felszámolásának eszköze volt. 1956 hozott 

enyhülést, a forradalom lezárulása után rövidesen megrendezésre került az 1957-es Tavaszi 

Tárlat a budapesti Műcsarnokban, amely pontot tett ennek a kegyetlen művészetpolitikai 

gyakorlatnak a végére. A Tavaszi Tárlat az ötvenes és a hatvanas évek határán áll 

művészettörténeti értelemben: jelzőtábla. A kiállítók tetszés szerint nyújthatták be műveiket 

a naturalistáktól az absztraktokig. Ugyanakkor csak látszatszabadság volt ez, egy búvópatak 

felszínre törése, melyet aztán újra fojtó légkör követett.210 Ezen a Tavaszi Tárlaton kiállított 

többek között Ország Lili is. 

Amikor most Ország Lili néhány művét egymás mellé állítom és a női 

szubjektivitásra, továbbá az adott történelmi korra vonatkozóan kísérelek meg állításokat 

megfogalmazni, akkor semmiképpen sem szeretném azt a megkülönböztetést hangsúlyozni, 

hogy nő-e, avagy férfi az alkotó – hiszen a műalkotás a művészetet az emberhez köti. 

Viszont alávetem Ország festményeit egy sajátos nőszempontú értelmezésnek, amely 

kizárólag az én befogadói pozíciómból következik – ekként próbálom ezeket az alkotásokat 

a tanulmányomban megfogalmazott kérdésfeltevés diskurzusába bevonni.211 

Ország Lili (1926-1978) három figuratív festményét elemzem, amelyeken a nő 

számára lehetséges reprezentációk jelennek meg. Ezeknek a korai alkotásoknak sokkal 

egyértelműbb és direktebb üzenetük van, mint a későbbi műveknek, amelyeken a nőiséggel 

tematikusan már nem foglalkozott, hanem egyfajta sajátos mitológia építésébe kezdett a 

múlt többféle kultúrájának egymásra írásával. A saját gesztusaival (az ikonnal, írásjelekkel, 

                                                 
210 A kor művészettörténetéről lásd: Kovács Péter: Lenin a háztetőn. In: Hans Knoll–Jolsvai Júlia (szerk.): A második nyilvánosság. Enciklopédia, 
Bp., 2002. 154-169. 
211 Országh Lili művészetének eddigi legátfogóbb elemzését Nagy Katalin nyújtotta – az ő megközelítése szintén tartalmaz nőszempontú 
kérdésfeltevéseket. Lásd erről: Nagy Katalin: Országh Lili. Arthis, Bp., 1993. 
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az ismétlődés meghatározó szervezőerejével) újraírt történelemben fogalmazta meg saját 

(zsidó és női) identitását. Ám ennek a mitológiának ezeken a képeken még nincs nyomuk. 

Mindhárom festményen egy-egy nőt látunk rideg téglafalakkal határolt térközökbe zárva.  

A Fátyolos nő című képen, amely ezek közül a legkorábbi (1955), egy éppen 

imádkozó nőt látunk, aki mintha önkívületi állapotban volna, sőt mintha lebegne is egy 

kicsit: valószínűtlen pozícióban ül a földön; ugyanakkor fekete ruhája, kicsavart lába belső 

kínra utal, valamiféle kimondhatatlanságra, a kifejezés képtelenségére – a kép alcíme: 

Szorongás [7. kép]. A bezártságot egyetlen lőrésszerűen kicsi ablak oldja, emögött a 

távlatok lehetősége, a szabadság mint elérhetetlen perspektíva tűnik elő. A nő lábánál 

megülő patkány azt az értelmezést valószínűsíti, hogy egy pincébe van bezárva ez a nő. 

Vagy talán egy alagsori börtöncellába. Ez a patkány ugyanakkor egy szelídített állatra 

emlékeztet: úgy ül a nő combjánál, mintha lenne valamiféle lényegi kötődésük egymáshoz. 

A bezártság, a testtartás az elfojtásra utal; a patkány bensőséges közelsége pedig azt jelzi, 

hogy a nőnek lenn, a mélyben, a pincében van a helye, hiszen a nő, testisége okán, 

rokonságba állítható bármely, mégoly taszító állattal is. 

A Fekete ruhás nő (1956) ugyanúgy a téglafalak közé van zárva, ám fölötte megnyílt 

a végtelen ég [8. kép]. A bezártság és a végtelenség közötti megfeleltethetetlenség két részre 

darabolja ezt a nőt: egyike a fekete árnylény, másika a színek által megtestesülésbe vont élő-

lény, aki ugyanakkor mozdulatlanságával, halott tekintetével szoborszerűséget idéz, a 

szentség súlyát, egy törékeny alakjára rakódó kövületet – élettelenséget. Ez a szakrális én-

darab csak a felsőtestből és a fejből áll – a szellemihez kötődik inkább. Az alsótestről nem 

válik le semmi, megmarad önmagáért-való, tömör feketeségében – a földhöz, a testihez 

kötődik ezért. És ez a tömör feketeség beburkolja: nem teszi tagolhatóvá, megnevezhetővé, 

felfedhetővé. 

A harmadik festményen (Nő fal előtt [Nő fátyollal], 1956) az előbbiekből már ismert 

nőalakot látjuk – fehér fátylával egészen apácaszerű, de ha lehet, még inkább anonim, mint 

az előbbi két ábrázoláson [9. kép]. Elrejtőzik előlünk, hiszen hátát mutatja a néző felé. 

Mivel arcát nem látjuk, hangsúlyossá válik kézfejének előremutató mozdulata, amely a 

téglafalra erősített táblára felesel, a hátramutató kézfejre. Ez az előre- és hátramutatás 

egyfajta, a forradalomra és a hátrahagyott (vagy hátrahagyni vélt) elnyomatásra vonatkozó 

reflexióként olvastatja magát. Új elem a képen a fehér galambok alakzata: a galambok a nő 

előtt repülnek és az előremutató fehér kéz őket követi. A fehér galamb a Mária-

ábrázolásokon, mint ismeretes, a szentlélek kifejezésére szolgál, és többnyire a Szűz feje 

fölött lebeg, jelezve Jézus fogantatásának pillanatát. Ország festményén a galambot utol kell 

érni, követni kell, mert csak a galamb vezethet ki arról a helyről, ahová a szent, a szentség 
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nem tud betörni, ahol nem foganhat meg a Gyermek. A gyermek megfoganásának 

lehetetlensége a nő számára az anyaság lehetetlenségét is jelenti egyúttal, vagyis a nőiséggel 

való azonosulás lehetetlenségét. 

A három festmény egyértelműen Mária-ábrázolásokat parafrazeál, ám azáltal, hogy a 

tradicionális templom- vagy kápolnabelső helyett a nő köré csupasz téglafalakat, börtönt 

épít, a nő befalazottsága válik hangsúlyossá. Egyfelől a test befalazottsága, másfelől, az 

adott történelmi szituáció következményeként, a lélek befalazottsága és elzártsága. Ország 

nőiség-reprezentációja az anyaihoz való visszatalálást sürgeti: a monumentális idő 

megértését a történelem idejében. És Ország éppen akkor állítja művei középpontjába a 

már-már a didaxis határát súroló Mária-allegóriákat, amikor a nők itt Magyarországon – 

még ha kényszerűségektől vezettetve is, de – az emancipáció útjára tévednek, s fontos 

lépéseket tesznek a gazdasági, a politikai és a hivatásbeli egyenlőség felé. 

 

 

Feminizmus és totalitás 

 

Csakhogy a kommunista párt által emancipált, „traktoros” anyák, ugyanúgy, mint Ország 

Lili „fátyolos” alakjai, a nők történelmi szerepének súlytalanságára, illetve lehetetlenségére 

mutatnak rá. Hogyan is törhetne be a nőiség – a maga elnyomott-elfojtott sajátosságaival, 

azokkal az értékekkel, amelyek éppen a történelem mértékrendszerét tagadják – a 

történelem idejébe, ha ott az identitás keretéül csak a fennálló hatalommal való azonosulás 

kínálkozik? Azok a nők, akik elfogadhatatlannak tartották szerepüket a társadalomban, egy 

radikális elhatározással magukat a hatalom kiszolgálóiként, férfias értékek harcos 

követőiként választották: munkásbrigádok vezetőiként, bírónőként, kőművesként, 

traktoristaként. Bár ismétlem: a keleti tömb országaiban ezt az elhatározást gyakorta a 

történelmi szituációból eredő szükségszerűség kényszerítette ki, egyfelől az az egyszerű, 

hétköznapi tényező, hogy a háború után csökkent az egészséges férfi munkaerő száma, 

másfelől pedig a nyugati mintájú, de szovjet típusú, felülről vezérelt emancipáció. Kérdés 

azonban: milyen jelet hagyott az ő „női” ténykedésük az adott koron? Megváltoztatta-e a 

nemzetben és államban gondolkodó racionalitás logikáját, átírta-e a patriarchális értékekre 

építő hatalmi struktúra természetét? Aligha.  

Ezek az első generációs feminista mozgalmak hamar rájöttek, a történelembe való 

beillesztődés a nők számára szubjektív korlátozások sokaságát jelenti. Ezekben a hatalmi 

viszonyokban a nők nem találják meg az érzelmeket, a kapcsolatoknak azokat a végtelenül 

elaprózódó, folyékony jelentéseit, melyeknek középpontjában a saját test és a másik teste (a 
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gyermeké, a nőé, a férfié) áll. Az azonosulás az áldozati logikával, melyben éppen a nőnek 

(vagy inkább: a nőinek) jut az áldozati szerep a nyelvi-szimbolikus szerződésben, 

szükségszerűen torkoll végül elutasításba. Mindenféle szubjektív korlátozásnak a radikális 

elutasításába. De mi történik, ha a nők visszautasítják a hatalmat és egy párhuzamos 

társadalmat kívánnak létrehozni? Egy ellen-társadalmat, amely a frusztrálónak érzett 

társadalmi-szimbolikus szerződéssel szemben tiltások nélküli, szabad és örömteli lehetne… 

Ne legyen kétségünk: bármilyen (ellen-)társadalom, a hatalom természetének megfelelően, 

csak a kizáráson alapulhat, a bűnbak kirekesztésén. Mint azt a radikális feminista teóriákban 

láthatjuk, ez a bűnbak többnyire a másik nemben összpontosul. Az anyák ellen-társadalmát, 

amely egy frusztrációtól, elszakadástól mentes, mindent átfogó, totális társadalom 

fantazmagóriája, az utópiák alapvető sajátossága jellemzi: egy mindennél erősebb 

szubsztanciába vetett hit. A Nőben, az Anyában való hit, aki egy mitikus egység 

birtokosaként tételeződik. De az utópiákról nem bizonyította-e már be éppen elégszer a 

történelem, hogy csak erőszak árán valósíthatóak meg.  

Nem lehet nem észrevenni a feminizmus lényegi kötődését a totalitás gondolatához. 

Nem lehet nem észrevenni, hogy ez a mozgalom, vagy nevezzük inkább filozófiai-vallási 

elkötelezettségnek, mindaddig felforgató erejű s tulajdonképpen véghezvihetetlen marad, 

amíg nem határozza meg önmaga számára még pontosabban a kétféle időbeliség közötti 

különbséget, amíg nem tisztázza, miben áll a kettő közötti átjárhatatlanság. A nők ideje nem 

a terv és a történelem ideje – ha ebben a sajátos időbeliségben mégis jelzőtáblákat akarunk 

felállítani, akkor azokat a jelzéseket valószínűleg más koordinátában, más értékrendszerben 

kell meghatározni. 

A tartós koordináták rendszere a folytonosság posztulátumához kötődik: állandó 

jelenségek összességével számol. Ez a teleológiára (a normaadó fejlődési fok felé való 

közelítésre) építő koordináta a kibontakozás folyamatát és végbemenetelét mint események 

sorozatának egy bizonyos rendezőelv szerinti megnyilvánulását határozza meg. Az értelem 

közösségét, a szimbolikus kötelékeket a korhangulat és a korszellem biztosítják, melyek 

egyidejű és egymásra következő jelenségekből bontakoznak ki. Ahhoz, hogy a történelem 

ellenében valami újba belefoghassunk, valami mást elbeszéljünk, le kell mondani ezekről az 

előre gyártott szintézisekről.212 Ha a nők monumentális idejét akarnánk valamilyen módon 

emlékezetessé tenni, összefogni egy átadható történetbe, akkor egyfelől valóban szétszórt és 

csak sajátos, kánonon kívüli szempontok által egységbe foglalható események seregével 

találnánk szembe magunkat, melyek egy új történelem megírását tennék lehetővé és 

szükségszerűvé – ahogyan erről már tanulmányom elején beszéltem. Másfelől ennél sokkal 
                                                 
212 Vö. M. Foucault: I. m. 174-175. 
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nagyobb nehézséggel találnánk szembe magunkat. Hiszen mindaz, amit el kellene mondani, 

amit valamilyen módon fel kellene tárni, mindaz ott van mindenben, ami már megtörtént – 

meg-sem-történtként. Hallgatásként, a lényegtelennek ítélt monumentumok eltörléseként, 

csendként, kimondhatatlanságként. A nők elfeledett mozdulatainak összessége egyszerre 

mutat rá a nyelv és a hozzá lényegileg kötődő emlékezet problémájára, a szelektálás és a 

morál kérdéseire.  

Mindez persze már egy másik értekezés témája… Itt és most csak annyit 

jegyezhetünk meg: a feminizmus eddigi, rövid történelme arra mutat rá mindenekelőtt, hogy 

nem a helyes úton jár, amikor a nagybetűs Nőt üldözőbe veszi vagy legalábbis 

megkonstruálja a maga számára, ideologikus megközelítéseknek vetve alá. Ahogyan Lacan 

mondta: „a Nő nem létezik”. Nagyon is létező viszont a női tapasztalásnak az a sajátossága, 

amelyet feltehetően minden egyes identitás legbelsejében fellelhetünk (legyen az szexuális, 

nemi, társadalmi vagy ideológiai stb. identitás), s amely természeténél fogva a szubjektum 

magszerűségét és egységességét vonja kétségbe. Létezik tehát a szubjektivitásnak egy olyan 

formája, amely a szubjektum (mint olyan) ellenében működik. Kívül áll a társadalmi–

szimbolikus szerződésen: nincs nyelve, s nincsenek elmondható, koherens történetei. 
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A PARASZTGICCS MINT A HÉTKÖZNAPISÁG FELMUTATÁSA 
 

Anna Margit művészetéről 
 

 

1. Bevezetés 

 

Anna Margit munkássága a magyar művészet történetének hangsúlyos, mégis kevéssé feltárt 

fejezete. Élete során több nagy kiállítást is rendeztek műveiből, előbb a negyvenes, majd a 

hatvanas, hetvenes és nyolcvanas években,213 s 1984-ben önálló múzeum is nyílt Anna és 

első férje, Ámos Imre munkáinak bemutatására Szentendrén. Mindezek ellenére a 

művészettörténeti kánon művészetének értékét szinte kizárólag a negyvenes években 

nyújtott teljesítményéhez méri, melyet legjobb korszakának tart. A szocialista kultúrpolitika 

a hatvanas évek végétől kezdődően megengedő volt vele szemben: a kiállítások rendezésén 

túl hivatalos elismeréseket is kapott. Kortársai viszont – főleg a hatvanas-hetvenes évektől – 

egyre kevésbé voltak nyitottak művészeti szándékai és eszközei iránt, egyre kevésbé értették 

figuratív és narratív műveit. Amin nagyon nem csodálkozhatunk, hiszen ez az időszak a 

geometrizálás és az absztrakció újbóli kibontakozásának ideje, egy olyan intenzív és 

eseménydús korszak, amikor születőben vannak Magyarországon az új, progresszív 

irányzatok, mint például a neo-avantgárd, az underground, az alternatív, a konceptuális 

művészet vagy éppen a happening, sőt, a hetvenes évek végén megszületnek az első videó 

munkák. Anna Margit törekvései egy ilyen művészeti közegben szakmailag elszigeteltté 

váltak, avíttasnak látszottak az úgynevezett „haladó” irányzatok között. Ez az avíttasság 

azonban ma – negyven, ötven év távlatából – talán már nem lengi körül az akkoriban 

készült műveket. Érdemes visszatekinteni. Ennek a furcsa, „népies” művészetnek a giccshez 

való különös vonzódása ugyanis, a giccs ironikus felhasználása, az alantas kultúra magas 

művészetbe való beemelése – mindez ma éppenséggel nagyon is progresszív törekvésnek 

tűnik. 

Tanulmányomban Anna Margit hatvanas-hetvenes években keletkezett műalko-

tásainak „közönségességét” elemzem. Ezen túlmenően azt is, hogy egyáltalában mit jelent a 

közönségesség és a hétköznapiság felmutatása a művészetben. Mit jelent, mit jelentett az 

adott korszakban? Hogy a magas művészet aspektusából lenézett pop-kultúra, amelynek 
                                                 
213 1937-ben és 1942-ben közös kiállítása volt Ámos Imrével; majd a háború után, az Európai Iskola 
kiállításainak sorában övé volt az első tárlat. A későbbi, fontosabb kiállítások dátumai: 1968, 1978, 1983-84. 
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motívumait Anna Margit is megjelenítette, mennyiben reprezentálja, illetve mennyiben 

kérdőjelezi meg a diktatúra által berendezett, a művészt magát is körülvevő életet – azaz egy 

hamis, a gyökereitől és az értékeitől megfosztott, kiüresített világ hétköznapjait? Továbbá 

vizsgálat tárgyává teszem, hogy milyen súllyal esett latba a művész mindennapokhoz való 

kritikai reflexiójában sajátos női látásmódja. S vajon művészete, mindezek okán, nem 

fejezett-e ki már önmagában ellenállást azzal a befogadói attitűddel szemben, amelyet az 

intézményesült patriarchális (és jelen esetben: dogmatikus-ideologikus) kánon képviselt?  

 

 

2. Bebábozódva 

 

Művészettörténeti elemzésekben többen is kifejtették már, mennyire meghatározó Anna 

Margit művészetében a normarendszerekre való rákérdezés, pontosabban a normalitáson 

kívül-rekedés problémája. Ez alkotásaiban többféleképpen felbukkan, de rendre a saját 

identitásával kapcsolatban: legyen szó akár nőiségéről, akár művész-voltáról, zsidó 

identitásáról vagy éppen az öregedéssel való szembenézésről.214 Az önarcképek, az 

elnagyoltan megrajzolt női alakok és a regresszív erővel újra és újra felbukkanó bábok 

egyaránt saját magának a művészet által való megkonstruálásaként, önmaga 

megjelenítéseként hatnak. Ezek az alakok eleinte valóságosan is hasonlítanak rá: 

felismerhetővé teszi őket a sajátos frizura, a frufru, valamint a mélabús vagy éppen nagyon 

is sokat tudó, rezignált szempár [lásd például: Önarckép fürdőruhában; 10. kép]. Később 

ezek a női alakok veszítenek életszerűségükből: bábszerűvé válnak. Anna Margit a 

bábszerűség mellett dönt: a báb stilizált-metaforikus formája – különböző korszakaiban 

persze más és más hangsúllyal, más és más jelentéssel, de – ezentúl meghatározza egész 

művészetét. 

A negyvenes évek vége felé, amely időszakát kritikusai legjobb korszakának tartják, 

szinte kizárólag a bebábozódott alakokat festi. A báb-motívum, s az ebben rejlő 

primitivizmus adja meg művészete igazi karakterét: fokozatosan eltűnik róla az 

epigonizmus vádja, egyre kevésbé fedezik fel művein a férj és mester, Ámos hatását. A 

bebábozódott alakok megfestésével a saját útját kezdi járni – korabeli kritikusai szerint 

ezekkel Anna valamiféle ősi, egyszerű formához kívánt eljutni.215 Talán valóban a kultúra 

archaikus rétegei iránt érdeklődött, ahogyan az Európa Iskola több más tagjáról is 

                                                 
214 Ezekről a kérdéskörökről Turai Hedvig értekezik legátfogóbban a művészről írt monográfiájában. Lásd: 
Turai Hedvig: Anna Margit. Szemimpex, Bp., é. n. 
215 Lásd például: Hamvas Béla – Kemény Katalin: Forradalom a művészetben. Pannónia Könyvek, Pécs, 
1989. 81-83. 
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elmondható ez, akiknek – többek között – a népi, primitív, illetve a modern művészet 

kapcsolatának megjelenítése szerepelt művészi céljaik között. De Anna Margit báb-

alakjaiban mintha rejtezne még valami ennél közvetlenebbül is olvasható jelentésréteg. 

Kerek, majd ellapított, egészen dinnyeszerű fejformák jelennek meg a festményein, 

amelyek már sokkal rezzenéstelenebbek a korábbi, lágy női fejeknél. A képből kibámulva 

szinte bántó egykedvűséggel merednek ránk, s számunkra úgy tűnhet, ezek az arcok (ha 

egyáltalán arcok még) az érzelmeket alig vagy egyáltalán nem is akarják felfedni, elárulni. 

A fejhez társuló testalak sem valószerű, sőt, ha lehet, a testalak még a fejnél is stilizáltabb: 

csak geometrikus formákból épül fel. Az egybeolvadó mellkas és a törzs vagy egy másik 

körformát képez a fejet körbezáró, hangsúlyos kerek vonal alatt, vagy egy fentről lefelé 

szélesedő háromszög gyanánt jelenik meg [Fej; 11. kép]. Ráadásul erről a furcsa, emberi 

testre már alig emlékeztető formáról legtöbbször a nyak is hiányzik, amely pedig a 

tulajdonképpeni közvetítés lehetne a hagyományosan „átszellemesített”-ként, a tudás, a 

gondolkodás, a logosz helyeként leírt fej, valamint az alsóbbrendű, ösztönöktől uralt test 

között. Ezekben a stilizált emberalakokban valójában az állatias test az, ami teljeséggel 

bebábozódik, ami elrejtetten marad, némán, kifejezéstelenül, akár egy halott. Ha valamely 

testrész felébreszti is a mozgás illúzióját, az csakis a kéz, ám a kéz a fejhez, a gondolkodás 

szervéhez lendül, és ahogyan önmagát sem érinti, úgy a külvilág tárgyait sem.  

Mit akarhat tőlünk, befogadóktól a művész, amikor ezekkel a zavarbeejtő, 

önmagukba zárt alakokkal szembesít? Mert ezeknek a képeknek a struktúrája éppenséggel 

olyan, mint amikor tükörbe bámulunk: frontális fej- és testtartás, az alak betölti a teljes 

képmezőt… Mit jelenthet bebábozódottnak lenni? Talán egy sajátos női tapasztalatra 

vezethető vissza, a patriarchális értékek mentén berendezett társadalmon való kívül-

rekedésre, bénultságra, a nőiség anarchikus struktúráiba való bezáródásra – 

bebábozódottságra? Vagy inkább valamilyen „általános emberi” beállítottság, a világhoz 

való alapvető viszony fejeződik ki benne? Egy bizonyos, a művész, miközben önmaga 

megjelenítésén munkálkodik, a lélek belső rejtelmeinek, a szenvedéseknek a 

kimondhatatlanságát mutatja fel. (Emlékezzünk rá: személyes életét ebben az időszakban a 

gyász uralja, hiszen még friss a férje, Ámos Imre elvesztésének az élménye). 

Az ötvenes évek az elhallgatás időszakát jelentik számára is, mint annyi más, a 

diktatúra által erőszakosan felállított művészeteszménynek behódolni nem kívánó 

képzőművész számára Magyarországon. Hiszen ha a kommunista hatalom nem is lépett fel 

erőszakosan az „ellenállást” kifejtőkkel szemben, azért egzisztenciálisan ellehetetlenítette 

őket: megrendeléseket nem kaptak, kiállításokon nem szerepelhettek. Anna Margit ebben az 

időben például iparos munkákból, s igen sokáig gombfestésből élt – néhány évig talán 
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egyáltalán nem is festett. Az 56-os forradalmi események azonban revelatív erővel bírták 

szóra őt is, mint jónéhány képzőművészt még – megdöbbenést és kétségbeesést fejeznek ki 

ekkor született, megrázó művei. Bár az Akasztott bábu-n (1956) még ugyanaz a stilizált alak 

jelenik meg [12. kép], egy fontos el- vagy inkább kimozdulást azért már itt is 

felfedezhetünk: a bábu-lét konkrét jelentésre tesz szert. Az akasztott ember kitömött 

rongybabaként lóg a kötélen egy fa ágáról, kezei, lábai pálcikából vannak. És egy 

ellentmondásra lehetünk figyelmesek: a fa ága vékony és gyenge, mégsem törik le, vagyis 

ennek az embert szimbolizáló alaknak egyszerűen nincs súlya. Ahogyan nincs igazából arca 

és személyisége sem: a szélben ide-oda lengethető, semmibe vehető, félreállítható – 

legalábbis a vele szemben álló Másik szemszögéből, akit nem késztet a személyes felelősség 

vállalására e súlytalan, bábnak tekintett ember létezése. A szemben álló „Másik” 

természetesen a totalitárius hatalom. A bábu-alak ezen az alkotáson már nemcsak az 

önmagára való reflexió eszköze a művész számára, hanem egyúttal a diktatúra személytelen 

gépezetével szemben álló, esendő emberi lény megjelenítése is. Más ekkoriban készült 

művein a bezárkózásból még jelentősebb kimozdulást észlelhetünk: a bábut – időlegesen – 

felváltják azok az elnagyoltan megrajzolt, torz női alakok, akik a mozdulataik, az 

arckifejezéseik intenzívebbé válása által immár a világhoz való tevőleges és 

véleménynyilvánító viszonyt fejeznek ki. Egy alak futva, kétségbeesetten kiabál. Egy másik, 

hozzá nagyon is hasonlatos töviskoronás alak szemünk láttára térdre rogy – szinte látjuk az 

idő töredékét, a kétségbeesett mozdulatot… A megéledő bábukon keresztül Anna Margit 

egy új tematikus síkot fedez fel: reflektál nemcsak önmaga, s önmagán keresztül az ember 

személyes életére és érzelmi világára, hanem az adott történelmi szituációra is. Az egyre 

torzabb és egyre groteszkebb alakok ezen túl immár egy-egy konkrét, az embert alapvetően 

meghatározó kontextus főhősei lesznek, szereplőivé válnak a nagybetűs történelemnek. 

Az igazi nagy tematikus újítást azonban majd csak a hatvanas évek hozzák meg. 

Ekkoriban egy meghökkentő szimbólum-rendszer felé fordul a művész, mellyel látszólag 

letér a szigorú értelemben vett identitás-keresés, az önmagaság meghatározásának útjáról: a 

folklór elemeit kezdi alkalmazni alkotásain, első pillantásra pusztán díszítő-funkció gyanánt. 

Ám ezeket a népi jelképeket (tulipán-, mézeskalács-motívumokat, csipke-mintázatokat, 

vagy éppen a paraszti élet hétköznapi tárgyait) sajátos, a művészetét egyébként is jellemző 

primitivizmussal jeleníti meg, melynek eredményeképpen azok giccsessé karikírozódnak, 

azaz éppen hogy nem tiszta forrásként törnek elő. Ekkor keletkezett műveinek alaposabb 

tanulmányozása után nyilvánvalóvá válik, hogy Anna Margit számára a népi giccs felé 

fordulás nem az „alacsony” kultúrához való tényleges vonzódást jelenti, művészetét nem az 

abban való elmerülésnek a vágya hatja át. Mert parodisztikus mozdulatában az irónia 
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gesztusa mint az önértés vágya fejeződik ki. S ebben ugyanúgy a normákkal való 

szembehelyezkedés van jelen, ahogyan más nagy tematikáiban is; itt is, mint korábbi 

korszakaiban is, ugyanazt a hajszát látjuk önmaga keresése, önmaga megértése után, csak 

éppen most már környező világának tárgyain keresztül. A művész, a maga női 

érzékenységével, a szimbólumok és a végletekig egyszerűsített stilizált formák után 

egyszeriben csak a „másképpen valóságos” életben találja magát, amely aprólékosabban 

megmunkált, burjánzóbb, vadabb – elveszejtőbb. És nem tesz mást, mint rákérdez erre az őt 

magát is szorosan körülölelő, behálózó, az én-t fogságban tartó, hétköznapi világra, a 

mindennapok tarka-barka szőttesére. De nem merül el benne, nem válik a szőttes részévé, 

hanem az irónia eszközeivel próbálja leleplezni, hogy mitől álságos, hogy mi az benne, ami 

hamis és torzító. 

Ha Anna Margit művészetében a népi giccs szerepét elemezzük, és az ebből fakadó 

irónia mibenlétére kérdezünk rá, akkor a teljesebb kép megalkotásához legalább két 

kontextust kell figyelembe vennünk. Egyiket az adott történelmi szituáció által teremtett 

narratíva adja: a történelem és az egyén, illetve a hatalom gépezetének és a plebejus 

kultúrának a viszonya. A másikat pedig a személyes identitás megalkotásának narratívája, 

pontosabban narratívái: egyfelől a történelemhez való személyes viszony, másfelől a 

személyes létből, Anna esetében mindenekelőtt a nőiségéből adódó, sajátságosan női 

tapasztalatokra épülő viszonyulás a mindennapokhoz, az élethez, az identitáshoz. 

 

 

3. A népi giccs történelmi mitológiája 

 

A népi giccs kialakulásának és jelentőségének a megértéséhez mindenképpen szükséges 

annak a viszonynak a bemutatása, amely a kommunista kultúrpolitika és a népi mozgalmak 

között állt fenn – azonban itt csak egy nagyon rövid, vázlatos történelmi áttekintésre 

vállalkozhatunk.  

A nép-nemzeti mozgalmak a két világháború között jöttek létre Magyarországon, s 

számukra a nemzeti műveltség és kultúra ápolása, illetve megerősítése jelentette a legfőbb 

kihívást, melynek teljesítését leginkább a parasztkultúra megőrzésében látták lehetségesnek 

(persze tegyük hozzá: a parasztságot egyfajta romantikus állapotként szemlélték), azaz a 

népdalok, népi táncok, népviselet és népszokások ápolásában. Az 1950-es években a 

politikai, majd kulturális hatalomátvétel következményeképp megszűnt a kommunistákkal 

együttműködő népiek második világháború utáni privilegizált helyzete. Közülük csupán 

azokra volt Rákosiéknak szükségük, akikre „szövetségi politikájukban” útitársként 
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hivatkozhattak. A népiek és a kommunisták közötti eszmei rokonságot mutatja, hogy az 

1945-ös, majd az 1948-as politikai változások után a népiek művein nevelődött fiatalok 

közül számosan beléptek a kommunista gyűjtőpártba, s ott az „internacionalista” (többnyire 

polgári és munkás eredetű) kommunisták mellett a nemzeti elkötelezettségű szárnyat 

képviselték, „nemzeti kommunisták” lettek. A nacionalizmus a szovjet tömb más 

országaiban sem volt ritka jelenség, a Szovjetunióban különösen nem. Sztálin halálával 

zavaros, hatalomváltó helyzet jött létre, ami kedvező légkört teremtett a nemzeti sérelmek 

szocialista típusú orvoslásához. Az 1956-os forradalom végeredményben a népi 

elképzelések győzelmét hozta: a kommunista reformerek egyre inkább háttérbe szorultak a 

szocializmus nemzeti formáját két évtizede következetesen hirdető népiek mellett. Azt 

vallották, hogy a magyarság legfőbb hivatása a megmaradás, az ő feladatuk pedig, hogy 

védjék a magyarság érdekeit, ha másként nem, akkor a hatalommal szövetkezve. Minden 

bizonnyal ennek a kommunista párton belüli, „népiesedési” folyamatnak köszönhető, hogy a 

hatvanas években megerősödhettek a különböző, állami szinten kezelt és ellenőrzött 

népművészeti mozgalmak, hogy a szocializmus mindennapjaiba beépült a parasztság 

kultúrája. Kérdés azonban, hogy vajon milyen formában épülhetett be egy már nem termő 

kultúra egy dinamikusan változó, urbanizálódó létformába.  

„Világos, hogy ezt a termelés és munka nyűgében keletkezett parasztkultúrát nem 

lehet teremtő állapotában fenntartani úgy, hogy állandóan új meg új népdalokat, népi 

táncokat, népviseleteket, népszokásokat hozzon létre, mert ehhez fenn kellene tartani azt a 

szűk és szoros állapotot, melyben a népkultúra művei létrejöttek, s létrejöhetnek. […] Ha 

egyszer a parasztkultúra megszűnt termő kultúra lenni, akkor az annak javaival való élés 

Mezőkövesden csakúgy, mint Újpesten csak mint program és propaganda létezhetik, de nem 

úgy, mint az életnek, az egymáshoz és a tárgyakhoz való viszonynak az alapvető rendes 

formája.” – Bibó István vélekedett ekként a parasztkultúra konzerválásáról már 1947-ben, 

akkor, amikor a népiekben még fel sem merül törekvéseiknek illúzió-volta.216  

A hatvanas évek Magyarországán propagandaszerű folklórizmus indul be, vagyis a 

hagyományos népi kultúrának az eredetitől eltérő, urbánus környezetben való közvetítése és 

előadása. A népművészetet szó szerint kiárusítják, vásárra viszik. A mindennapokat elöntik 

a folklór elemeinek másodkézből gyártott utánzatai, melyeknek elsődlegesen esztétikai és 

etnikai funkciói voltak, s ekként alkalmasak a tudatos manipulációra. Azonban a 

legfontosabb, az identitásképző funkció eltűnik ebből az „internacionalista típusú” 

folklórizmusból. (Én is emlékszem gyermekkoromból, a 70-es évek végéről, 80-as évek 

                                                 
216 Lásd: Bibó István: [A Nemzeti Parasztpártról]. In: Uő: Válogatott tanulmányok I-IV. Magvető, Bp., 1986-
1990. II. kötet 
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elejéről a kispolgári otthonokat, szüleim és rokonaim otthonait is elöntő giccses tárgyakra, 

egy hamis népi kultúra kacatjaira, egy illuzórikus, nem-létező világ vadidegen 

monumentumaira. Ezek esztétikai szempontból sem voltak meggyőzőek, én legalábbis 

egyáltalán nem szerettem őket, halottak voltak, nem tudtam hozzájuk jelentést társítani.) A 

folklórizmus folyamatában pontosan az a döntő mozzanat, hogy egy élő, szerves kultúra a 

nem-létébe fordul. Hiszen bár a folklórhoz tér vissza, mint alaphoz, és abból indul, ám a 

nem-folklórba tart – szemben a pontosan fordítva működő folklorizálódás folyamatával. A 

folklórnak a szakirodalomban számtalan meghatározása van, de abban talán mind 

megegyezik, hogy a fogalmat egyfajta ellenkultúraként írják le, mint a társadalmi, ideológiai 

és kulturális kiszorítottság lenyomatát. A folklórt központilag propagálni – tehát a valós 

alapoktól és gyökerektől megfosztott, a népi giccsre épülő folklórizmust megteremteni – és 

kiterjeszteni a társadalom egészére ilyen értelemben azt jelenti, hogy az állam ezen keresztül 

is felügyelet gyakorol a kiszorított néprétegek fölött.  

Természetes, hogy a totális kultúrpolitika ellenséget látott a népi hagyományokban 

és a népművészetben, hiszen az egy ellenkultúra kialakításának és ezzel együtt az állam 

közvetlen irányításától függetlenedő mikroközösségek („a szabadság kis köreinek”) 

melegágya lett volna. Márpedig a diktatúrák célja atomizálni, megosztani a tömegeket, 

elszigetelni az egyént, és csak ellenőrzötten, a kommunista ideológián keresztül tömöríteni 

csoportokba.217 Amikor tehát az állam a hatvanas évektől támogatni kezdi a folklórizmus 

folyamatait – és nem csak a népi kézműves mesterségek „iparosítását”, hanem például a 

„színpadra állított”, azaz eredeti közegétől megfosztott néptánc-mozgalmat is –, akkor két 

legyet üt egy csapásra. Hiszen egyfelől ellenőrzést gyakorol a népi ellenkultúra fölött, 

másfelől a megszülető népi giccsel kielégíti a tömeg atomizált egyéneinek (a paraszti múltra 

még nagyon is jól emlékező embereknek) egy könnyen fogyasztható kultúra iránti igényeit, 

s a szentimentalizmus után való vágyakozását. 

A vásárra vitt folklór motívumai, tárgyai, utánzatai – a hímzett terítő és faliszőnyeg, 

a miskakancsó, a virágokkal telepingált váza –, így aztán mind-mind giccses árucikkekként 

jelennek meg a piacon, az utcán, a lakások falain belül, az emberek hétköznapjaiban. 

Kelendőségük többek között a népies mint egzotikus alantas kihasználására épül. A giccs 

szoros kapcsolatot tart fenn a látszattal, a természetesnek természetellenessé válásával. De 

ami ennél is fontosabb: lételeme a fogyasztás, a fogyasztói igények tömeges kielégítése. A 

népi giccs – akár bármely más, az eredetiséget felhasználó giccs – mint álművészet a 

boldogság megvásárolható tömegművészetét jelenti, a kultúra mindennapos esztétikai 

                                                 
217 Vö. Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei (Berényi Gábor, Braun Róbert, Erős Ferenc és Seres Iván 
fordítása). Európa Könyvkiadó, Bp., 1992. 
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kifejezését. S mert édes és megnyerő, mert állandó és jelenvaló, túlzott szellemi erőfeszítés 

nélkül befogadható a széles, kevésbé művelt néprétegek számára is.  

Összegezve leszögezhető tehát, hogy az iparosított giccs mint tömegfogyasztási 

termék a hatvanas években megjelenik Magyarországon, s különös módon éppen a 

népművészet köntöséből bújik elő. Anna Margit annak az összefonódásnak az abszurd 

vonására figyelt fel, amely a tömegkultúra és az autentikus népi kultúra között alakult ki – 

persze az is lehet, hogy inkább csak ösztönösen érzett rá az ebben rejlő groteszk erőre. 

Bálint Endre ezt a népművészetről másolt „giccs-művészetet” cselédfolklórnak218 nevezte, 

amelyben nagyon pontosan kifejeződik a plebejus népréteg iránti nyitottság, együttérzés. Én 

a továbbiakban inkább a parasztgiccs fogalmát használom, hiszen ebből a terminusból 

sokkal erőteljesebben kiviláglik nemcsak a népi kultúra megidézettsége, hanem ennek a 

kultúrának a lenézettsége is, s mindenekelőtt: ez a fogalom magában foglalja az eredetiség, 

az identitás eltűnését. 

 

 

4. A parasztgiccs személyes mitológiája 

 

Ideje megfogalmazni a személyre szabott kérdést: miért éppen a parasztgiccs felé fordul 

Anna Margit? A giccsben benne rejlő hazugság felmutatásán túl, mely, mint fentebb 

kifejtettem, a kommunista ideológia által megteremtett hazugság leleplezését is jelenti, 

vajon mi az a személyes, mi az az identitás-képző momentum, ami jelentésre tehet szert 

ezekben az ironikusan megjelenített, félreismerhetetlenül „annamargitos” népi 

motívumokban?  

Ahogyan arról már volt szó, művészetében az ’56-os forradalom lényegi változást 

idéz elő: az elhallgatást túlcsorduló érzelmek megfestése követi. A stilizált alakok levetik 

bábruhájukat, kiszabadulnak belső, lelki életük magányából. Anna a külvilág felé fordul: a 

Rákosi-féle diktatúra, majd a forradalmat követő véres megtorlások a művészet eszközeivel 

történő véleménynyilvánításra kényszerítik. Persze ’56 is csak emblematikusan jelenik meg 

az ezekben az években készült művein, és később sem törekszik arra soha, hogy a közéletet 

és az aktuális politikai-történelmi szituációt közvetlenül leképezze. A külvilág felé való 

nyitása inkább a mindennapok világának megértését és felmutatását jelenti. Annak a 

miliőnek a leleplezését, amely az egyszerű emberek, az alacsony, plebejus kultúra tagjainak 

életét jellemezte: otthonaikat, hétköznapjaikat, banális örömeiket és bánataikat. 

                                                 
218 Bálint Endre: Megnyitó Anna Margit kiállításán. 1974. szeptember 12. Idézi: Turai H.: I. m. 101. (194-es 
lábjegyzet) 
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Már az ötvenes években is gyakorta fordult a közösségi élet legközvetlenebb 

színterei, a piacok, vásárok és időnként a cirkusz porondjai felé, motívumait mind 

gyakrabban merítette a mutatványosok és mézeskalácsárusok világából. 1957-ben készült 

például Mézeskalács című alkotása, amelyen a bábszerű, stilizált emberalak mézeskalács-

figurává szelídül. Nem lehet nem észrevenni ebben az átalakulásban azt a jelentéskört, ami a 

kalács motívumával tolakszik elénk. A kalács a meleg otthont szimbolizálja, s a konyha, a 

tűzhely mellett felidézi az anya, az asszony, a nő képét. Ellenben a tarka színekkel, 

hullámzó díszítésekkel telepingált mézeskalács rögtön érvényteleníti is ezt: szertefoszlatja 

az otthon és vele együtt a gondoskodó nő igézetét. Egy mézeskalácsokból kirakott világ 

hamis, hiányzik belőle a bensőségesség, az eredetiség – egy ilyen világ csak kirakatokat és 

vásárokat idézhet elénk. Mindezekkel a festő érzékenyen mutat rá a szocializmus 

évtizedeinek az otthon szentségét tagadó karakterére. 

A szimbolikus mézeskalács-baba mindazonáltal nem veszi át teljes egészében a 40-

es évek stilizált alakjainak a szerepét, hiszen általa Anna nem a neutrális ember létezésbe 

való belevetettségét jeleníti meg, ahogyan a korábbi, metafizikus jelentéskört hordozó 

bábokkal. A mézeskalács-ember, aki legtöbb esetben magával az alkotóval feleltethető meg, 

immár egy kontextusba ágyazva, egy történet hőseként kerül a vászonra. Fontossá válik a 

szituációba helyezettség. A mézeskalács-formák és a folklór más motívumai arra 

szolgálnak, hogy az identitását kereső nőt elhelyezzék egy környező világban: az őt 

körülvevő tárgyak között. Azaz olyan – gyakorta – silány vagy pusztán a díszítő-funkció 

révén jelentésessé váló tárgyak között, amelyek a mulandóságra, a pillanatnyiságra, a 

monoton hétköznapi cselekedetekre épülő női létezést stigmatizálják. Hímzett asztalterítő 

egy konyhaasztalon, faliszőnyeg a hálószoba falán, egy kicsiny gyermek kezébe adott 

trombita vagy lovacska-játék – ezek mind-mind a mindennapi élet lefokozott 

jelentéstartalommal bíró tárgyi világába sorolódnak. 

Ismeretes Martin Heidegger elgondolása a környező világról, amelyet „[a] 

mindennapi jelenvalólét legközelebbi világa”-ként ír le.219 Ebben a 20. századi filozófiai 

rendszerben a „környező-világ” mint tárgyak sokasága, mint „eszközegész” kerül utunkba. 

Ám éppen eszközszerűsége, kézhez-állósága és közvetlen közelsége akadályoz bennünket 

abban, hogy ezt a világot képesek legyünk lényegileg megragadni. Hiszen a környező világ 

használati tárgyai „gyakorlati viszonyulást” idéznek elő, de nem tárják föl a jelenvalólét 

(mindközönségesen: ’az ember’) számára azt a lényegi vonatkozást, amely a világ 

létkarakterét mutathatná föl. A létezés mindennapiságába belevesző ember, akit tehát 

környező világának tárgyai határoznak meg, az átlagosság módján, mint akárki létezik: „Az 
                                                 
219 Vö. Martin Heidegger: Lét és idő (Vajda Mihály és mások fordítása). Osiris, Bp., 2001. 86. (14. §) 
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akárki létében lényege szerint az átlagosságra megy ki a játék.”220 Heidegger ezt az „akárki-

önmagát” megkülönbözteti a „tulajdonképpeni Önmagától” – attól a létlehetőségétől, 

amelynek megvalósulása folytán a jelenvalólétszerű létező képessé válik saját léte 

feltárására, megértésére. Csak a tulajdonképpeni Önmaga rendelkezik tekintettel 

(egzisztenciális értelemben), azaz olyan lényegibb, nem testi látással, amely a világ 

világiságának feltárásához, a lét eredendő lehetőségeinek, azaz a jelenvalólét eredendő 

„lenni-tudásának” megértéséhez szükséges.221 Ellenben a jelenvalólét elől a mindennapi 

létezés során elzárulnak a feltárultság struktúrái. Ahogyan Heidegger mondja: „a 

jelenvalólét mindenekelőtt és többnyire az akárkiben oldódik fel, mely egyben uralja is”.222 

Az akárki gyökértelenített létmódja a fecsegés, a kíváncsiság, a kétértelműség, azaz a 

mindennapiság létének az alapmódjai, melyek a beleveszés és a hanyatlás tendenciáit 

mutatják fel, a lényegitől való távolmaradás negatív karakterét – még akkor is, ha Heidegger 

tagadja ennek az értékelésnek a negatív voltát. Lét és idő című opuszának – a metafizika 

nagy struktúráiba tagozódó, vagyis az igazság, a tulajdonképpeniség értékhierarchiáját 

leképező – retorikus elrendezettségében a környező világ tárgyaiba („eszköz-egészébe”) 

beleveszett ember olyan létező, aki nem kerülhet közel a léthez, a feltárultsághoz, akinek 

nincsenek lényegi struktúrái. 

De valóban el van-e zárva a hétköznapok jeltelen létezője a megértéstől? A környező 

világ tárgyainak stigmáival teleírt ember – Anna Margitnál ez az ember mindenekelőtt: nő, 

testi látással (!) – mindennapi élete, az ételről, a hajlékról való „nem-tulajdonképpeni” 

tevés-vevése, „gondoskodása” valóban hanyatlásra van kárhoztatva? Vagy netalán 

másképpen kellene meghatározni a jelentéktelenség és a jelentésesség struktúráit? Talán 

nem egy dichotómia mentén kellene elgondolni a hanyatlás és a tulajdonképpeniség, avagy 

a felejtés és az önmagánál-lenni-tudás oppozícióit? 

A hagyományos nemi szerepek folytán a nő csupa olyan tevékenységet folytat, 

amelyek nem a „szellem dolgaihoz” kötik. Takarít, mos, vasal, főz – mindennapjai jórészt a 

hajlék és a család körüli feladatokkal telnek. Ezek a tevékenységek mindazonáltal a perc-idő 

rohamos múlásával (azaz a vulgáris idő megtapasztalásával) érvénytelenítődnek, elveszítik a 

pillanatban megszerzett jelentőségüket, jelentésességüket: a következő pillanatban minden 

kezdődik újra, elölről. Az elvégzett feladatoknak így aztán nincsen értelmük, jelentőségük. 

A nő hagyományos tevékenységébe a hiábavalóság tapasztalata íródik be, s ezzel együtt az 

időnek egy másfajta tudása, amely korántsem az örökkévalóhoz köt. A nő éppen hogy 

                                                 
220 M. Heidegger: I. m. 154. (27. §) 
221 Vö. M. Heidegger: I. m. főként: 175-176. (31. §.) „A megértés a maga kivetülés jellegében 
egzisztenciálisan az, amit mi a jelenvalólét tekintetének nevezünk.” 175. 
222 M. Heidegger: I. m. 198. (34. §) 
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mindennapi élete, a környező világának tárgyairól való gondoskodása közben érti meg a 

„lenni-tudása” szempontjából legalapvetőbb igazságot, amely azonban még csak nem is 

emelkedik az igazság rangjára. Hiszen az úgynevezett igazság itt: semmiség – 

jelentéktelenségek sora. A lényeg ebben a világhoz való viszonyulásban semmi mást nem 

jelent, mint magát a beleveszettséget, a benne-létet – azaz a világról való gondoskodást. 

Anna Margit, más nőművészekhez hasonlóan, az ötvenes évek után készült 

műveiben ironikus és sokszor groteszk módon mutatja fel a női szerepkörnek ezt a 

patriarchális-hierarchikus értékvilágban való megvetettségét. Azokat a tárgyakat montírozza 

műtárgyaira (nemcsak festi, hanem a maga „eredetiségében” be is ragasztja), amelyek a nő 

identitását texturálisan mintegy megjelölik – s itt nem is csak a hajlék zugait feldíszítő 

giccses tárgyakra gondolok, hanem például a női öltözet sztereotipikus elemeire, a fodros 

szoknyára és csipkés blúzra, vagy a hosszú hajba kötött, lobogó masnira. A művész ezeket a 

tárgyakat eltúlozva jeleníti meg: valószerűtlenül élénk, a magas művészet aspektusából 

közönségesnek nevezhető színek tarkaságában (mint amilyen a festett mézeskalácsok 

színvilágát idéző narancs-piros és a bordó, vagy a sötét foltokkal elmélyített, vakító kék, de 

ilyen például a méregzöld is), a díszítő népi motívumok felesleges egymásra halmozásában. 

Minden ilyen groteszk megfestettség mögött ott érezzük a kérdést: mi a jelentése a 

nőnek ezek között a hiábavalóvá kikiáltott díszletek között?  

Több alkotáson láthatjuk, amint „a nő” egy mézeskalácsból készült ló hátán lovagol. 

Ez a toposz már önmagában is borítja a sztereotípiákat. Ugyan hová akar elvágtatni „a nő” 

egy mézeskalács-ló hátán? És vajon meddig jut? Az Ars poetica című alkotáson egy 

mézeskalács-varázslónővel helyettesíti be magát a művész [13. kép]. A fej helyén egy 

kivágott fotót láthatunk önmagáról, a jobb kéz valamilyen varázslópálcát lendít a magasba, 

mintha csatába indulva a kardját vonná ki éppen. De a mézeskalács ló, amin ül, csak buta 

gyerekjáték, hatalmas fakerekeken gurul, vágtatni vele egészen biztosan képtelenség – s ha 

ezt a lovat Pegazussal feleltetjük meg, a hátán ülő nőt pedig a művész toposzával, akkor 

ráadásul fel, a fellegekbe kellene felröppenni vele... A Mézeskalácsos múzsa (1972) című 

festményen egy fából összeszerelt, nagytestű nő ül a lovon, pontosabban egy fabáb [14. 

kép]. Feltartott kezével most nem varázspálcát, hanem egy fáklya-szerűséget lendít a 

magasba – bár ez a fáklya inkább nyalókának néz ki. Fejét koszorú gyanánt körbefogja egy 

lobogó szalag, gyöngyös párta, főkötő… Nos, ebben a nőben, annak ellenére, hogy 

múzsaként van megjelenítve, végképp nincs semmi erotikus, semmi vonzó. A sztereotipikus 

nő-ideálra távolról sem hasonlít. 

Anna Margit más nő-ábrázolásait is aszexualitás hatja át. Figyeljük meg például a 

Manet-t végtelenül erotikus nőalakját parafrazeáló Olympiáját (1968)! A nőalak tekintete 
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üres és bárgyú, réteges ruházata idomtalan, elhízott testet takar. Ez a nő nem azonosítható a 

vágykeltő test ideájával, vagyis hiányzik belőle a klasszikus identitásképző elem. Mi teszi 

ezt a nőt éppen Olympiává, azaz a vágy tárgyává? [15. kép] A csipkés-fodros ruha persze a 

klasszikus női szerepre utal, mely szerint a lányt fel kell díszíteni, kívánatossá kell tenni, 

hogy a férfi számára mintegy felkínálja a hagyományos hódító-birtokló funkciót. De a 

csipke és a fodor eltúlzása révén ez a lehetőség is viccé változik, helyette – persze szintén 

reflektált és ironikus módon – a termékenység jelentésköre lesz hangsúlyos. Ez a nő a lábait 

ugyanis kissé széttartja, s olyan pózban fekszik, mint aki hamarosan szülni fog. (Bizánci 

Mária-ábrázolásokon láthatunk nőket ilyen, egyébként valószerűtlen pózban!) Nem karcsú, 

nem szép, nem elrablásra ingerlő. De rútsága ellenére is nő: kénytelen engedelmeskedni a 

nála hatalmasabb elrendelésnek, a természet erejének. Ha teste biológiailag arra rendeltetett, 

hogy szüljön, hát akkor szül. Különösen hangsúlyos ezen a képen a színek földszerűsége, a 

nyers zöldtől az egész mű hangulatát meghatározó rozsdabarnáig. A föld színeinek 

megidézésével az anyai, a befogadó-funkció lesz hangsúlyos, s nem a csábító nő képe. Anna 

Margit a nőt mint olyat tehát nem a férfi-tekinteten keresztül láttatja, nem vonzó és erotikus 

tárgyként, hanem a rút vagy akár az öregedő nő, az „asszonyiasság” jegyeivel felruházva; s 

különösen ügyel arra, hogy ábrázolásmódja kerülje a patriarchális sztereotípiákat. Ekként 

próbál önmaga sajátos identitásához közelebb férkőzni. 

Az Olympiával egy sorba illeszthető másik két műve: az Ofélia (1976) és az 

Apollónia, a fogfájósok védőszentje (1979), de ide vehetjük még Lilith-jét (1967), Csipkés 

Madonnáját (1972) vagy Magdolnáját (1976) is – most csak a két előbb említettről 

beszélek. Ezeken a műveken mitologikus vagy a kultúrtörténetből elhíresült nőalakokat 

látunk. Közös bennük a naiv, s éppen ezen ábrázolási mód révén parodisztikus megjelenítés. 

Mind primitivitásra utaló tekintettel, bambán szemeznek velünk, nézőikkel. Az arcok 

egyáltalán nincsenek kidolgozva, a testalakok is elnagyoltak: törékenységet idéző vonalak 

helyett idomtalan forma-tömeg, a szétfolyó test mintha csak egy feldíszített zsákba lenne 

begyömöszölve. Anna nőalakjaira általában is jellemző, hogy kövérek, hogy hatalmas a 

fenekük, amely hátulnézetből ábrázolva különösen groteszkül hat. A fent említett nőalakok 

közül még Apollónia a „legtakarosabb”! És derűs, olyan, mintha örülne valaminek… Egy 

virágmotívumokkal körbefuttatott, mélykék porondon fekszik, halfarkától eltekintve 

kétségtelenül kívánatos, azaz magát felkínáló testtartásban, ám a kezében egy fogót tart, 

amelynek végén egy szerencsétlen, kihúzott fog vergődik [16. kép]. Hogy ki volt ez a 

nézőjében hideglelést keltő, mégis kedvesen mosolygó teremtés? A legenda szerint 

Apollónia a 3. században vértanúhalált halt hajadon volt, akinek, miután pogányok kérésére 

nem volt hajlandó megtagadni Istenét, úgy a képébe vágtak, hogy az összes foga kitört. Ezt 
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követően, újabb megaláztatása elől menekülve, egy égő máglyára vetette magát, minek 

elismeréseképpen az utókor a fogfájósok védőszentjévé avatta.  

Anna Margit ebben az allegorikus alakban minden bizonnyal saját istenhez és hithez 

való viszonyulásának kifejezésére látott lehetőséget. Magyarországon a totalitárius hatalom, 

mint tudjuk, üldözte a vallást, de még inkább tabu volt a zsidóság történetének és a 

holocaust eseményeinek kibeszélése. A fogát saját magának kihúzó Apollónia által így 

aztán önmagát, mint esendő embert egy olyan történelmi szituációban jelenítette meg, 

amelyben megtiltották a szembenézést a saját múlttal, a saját hittel, az identitással. 

Apollónia egy cirkuszi porondra kifeküdve kihúzza a saját fogát. Saját magának – mert nem 

kézzelfogható a hatalom, aki őt tagadásra kényszeríti, mert nincs senki, aki helyette 

kiverné… az arctalan hatalom „pusztán” tilt, a kiszolgáltatottá tevés eszközeivel. Anna 

Margit későbbi munkáin – főként a hetvenes évek végétől kezdve – már leplezetlenebbé és 

hangsúlyosabbá válik zsidó identitásának megjelenítése, amikor is a zsidóság jelvényeit, 

szimbólumait, valamint történelmi személyek „kölcsön vett fotóit” egyre bátrabban 

használja. Elemzésem azonban ezt a korszakot és ezt a tematikát nem érinti. 

Apollónia kellemes alakja mellett kissé bumfordi látvány a „szép” Ofélia, akit a 

ragyogó kék ég közepén madarak vesznek körbe [17. kép]. Egy hintán ül, amelynek kötele 

virágokból van kirakva, mint ahogy okkersárga szoknyáján is egy szál virág pihen. 

Majdnem idillikus ez a kép, ám a rikító piros cipellőből otromba fekete harisnya kúszik elő, 

mint ahogy fekete a keménykalap is Ofélia fején. És ettől a kalaptól, meg persze a rövid 

hajtól valahogy eltűnik belőle a nőiesség. Nem is azt a szerelmesének tetszeni vágyó lányt 

látjuk már, hanem egy félig fiúnak öltözött, a világot és önmagát alig értő, a nemi szerepek 

szabályait nem ismerő embert. Akinek kicsúszott a talaj a lába alól: egykedvűen hintázik a 

semmi közepén.  

A nő szerepeit, lehetőségeit, mozgásterét ebben a világban mindenekelőtt a 

patriarchális társadalmi berendezkedés szabályai határozzák meg. Patriarchális 

berendezkedés alatt olyan struktúrát értek, amelyet az egymással – egy értékhierarchia 

mentén – szembeállított nemi-társadalmi szerepek szerveznek. Ezt a struktúrát a napnyugati 

filozófiai tradíció hozta létre – különösen fontos szerep jut ebben annak a politikafilozófiai 

tradíciónak, amely Arisztotelész Politika című művével vette kezdetét –, s talán nincs is más 

„érdeme”, csak ez az elkeserítő nemek közötti megosztás: a női attribútum képviseli a 

befogadó, megengedő – vagy radikálisabban fogalmazva az áldozati – oldalt, a férfi pedig 

az aktív, a domináns szerepet. A nemek között felállított oppozíciónak az a metafizikai 

szembeállítás felel meg, amely az embert meghatározó szubsztanciák között húzódik: egyik 

oldalon találjuk a természeti meghatározottságot, mint ösztönöktől való vezéreltséget és 
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kultúrán túliságot, s persze ez az oldal az elnyomott, a másik oldalon, az uralkodó oldalon 

pedig a racionalitás, a logosz, a szellem áll. 

A nő tehát – az elemzett művek tanúsága szerint – egy patriarchális társadalom 

értékrendszerébe van bezárva. Ez az értékrendszer őt a valódi értékektől, a 

tulajdonképpeniségtől, „az igazságtól” megfosztottként ábrázolja, s áldozati szerepének 

megfelelően: leigázza. Ezen az általános belátáson túl azonban a művészre – történetesen 

egy olyan nőre, aki az identitás kérdéseit mindig is túl érzékenyen problematizálta – 

különösen erőteljesen hathatott a bezártságnak és a tehetetlenségnek az az élménye, melyet 

a totalitárius rendszer állami feminizmusa szült. Hiszen a kommunista államhatalom 

erőszakosan és felülről diktálva alakította ki a maga kizárólag érvényes, ideologikus 

nőképét. Ez a kép a munkában való egyenlő részvételt zászlajára tűzve a nemek közötti 

különbségek tagadásán alapult, s éppen ezáltal a nőiség sajátosságainak, értékeinek az 

eliminálását reprezentálta.  

Anna Margit hősnői – a rongybaba, a mézeskalács, a fabáb – nem véletlenül 

bábszerűek tehát. A bábok nemcsak a bebábozódottságra utalnak, hanem arra is, hogy 

tetszés szerint mozgathatók. Lehet velük játszani. A fabábokban ráadásul a statikusság is 

kifejeződik: a mozgás nehézkes, nem természetszerű. A nő számára adott fabábu-lét mint 

létezési forma a hatvanas évek végétől egyre hangsúlyosabb művein: így az Elmúlás című 

festményen (1974) vagy éppen a Marionetten (1974), a Haláltánc címűn (1975). Üreges női 

testeket mozgat valahonnan a magasból egy láthatatlan kéz. Sőt, ezeket a bábokat mintha 

semmi más, csak a rájuk húzott, identitásként rájuk erőltetett népi ruhaviselet tartaná 

egyben. Az Elmúlás bábuja a ruha alatt például már enyészetnek is indult [18. kép]. Már 

nincs feje, eltűnt, szertefoszlott, vagy tán soha nem is volt… Az arc helyén csak egy fehérre 

festett maszk emelkedik a párna fölé, a kézfej nélküli fehér kar működésképtelenül lóg a 

ruha ujjából kikandikáló, a testrészeket egybekapcsoló dróton. A díszlet persze itt, a halál 

hálószobájában is gyönyörű: a rózsaszín párna virágokkal van kihímezve, az ágy fölött 

narancsos színű, lángoló függöny, mely burjánzó virágokkal, kék csipkeszegéllyel lett 

felcicomázva, a sötétkék-fekete falra pedig – a népművészet szimmetrikus formavilágát 

megidéző elrendezettségben –, éppen középre feltűzve-felfestve egy színes pillangó, alatta 

lobogó szalagos főkötő, de az is lehet, hogy koszorú inkább. Fehérre mázolt, 

kifejeződésektől, jelentésektől megfosztott maszk; giccses, agyoncicomázott ruha – ezek 

jelenítik meg és írják körül legpontosabban ennek az otthonosságot, eredetiséget, önmagával 
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való azonosságot tagadó kornak a nőalakjait. Akik talán nincsenek is ott a ruha alatt, a 

maszk mögött.223 

Az előbb említett másik két festményen (Marionett, Haláltánc) a halál allegorikus 

alakja is megjelenik és táncba hívja a fabábuvá változott, élettelen nőket [19. kép]. A halál a 

hetvenes évek végén, nyolcvanas években készült képeken már szinte mindenütt ott kísért, 

hiszen az ebben az utolsó korszakban festett nagy tematikákhoz – az öregedés kérdéseihez 

és a zsidó identitás problémaköréhez – szorosan hozzátartozik. De ekkorra már teljesen 

„készen áll” Anna Margit sajátos magánmitológiájának eszköztára: a parasztgiccs motívum, 

szín- és formavilága. Ez a magánmitológia előidézheti a befogadóban az azonosulás vagy 

akár a távolságtartás gesztusát, egyvalami azonban mindenképpen bizonyos: általa az adott 

korra, a létezés – és különösen a női létezés – adott kereteire való kérdés és válasz 

fogalmazódik meg. 

 

 

5. Miért progresszív? 

 

Közismert, hogy Anna Margit nem egyszerűen csak megfestette, hanem szenvedélyesen 

gyűjtötte is a folklór „műremekeit”. Nem az értékes, „szép” tárgyakat, hanem az ócskákat, 

az értéktelen, vásári darabokat: babákat, bábokat, népi szentképeket, mézeskalács-figurákat, 

csipkéket. Műtermét zsúfolásig rakta ezekkel a „kacatokkal”, s nem is csak azért, hogy 

modellként felhasználhassa őket, hanem hogy beépítethesse (beragassza, beapplikálja) 

műveibe. Ezekben az ócska tárgyakban nem a népművészet ihletését kereste, hanem éppen 

azt, ami közönséges, ami sokak számára elérhető és szerethető. Nem a népies vonzotta, nem 

egy kultúra egzotikus volta, hanem az, ami a populárison keresztül az egyszerű, a 

hétköznapi. 

A parasztgiccs motívumai ugyanakkor, az eltúlzás gesztusa révén, nála még 

giccsesebbekké válnak. A túlzásban az a művészi szándék fejeződik ki, hogy az adott tárgy, 

jelenség jelentésrétegeiből kiemeljen a művész valamit, azt felnagyítsa, közvetlen közelről 

vagy akár rútságának teljes pompájában láttassa. Ez által lebbenti fel a fátylat az adott 

dolgot hazugsággá (esetünkben giccsé) avató rendellenességről, hibáról, zavarról. Az 

eltúlzás ironikus gesztusa rokonságot mutat a groteszkkel, amely Anna Margit életművében 

az öregséget, a nő megöregedésének jelenségét megragadó tematikájában lesz hangsúlyos. 

                                                 
223 A maszk egyébként is kedvelt motívuma nő-ábrázolásainak. Lásd a maszk és önábrázolás, önarckép 
összefüggéseiről: Turai H.: I. m. 159-175. 
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Az eltúlzást is és a groteszket is a parodisztikus mozdulat határozza meg, mely által a 

kifigurázott dolog lényegileg viszolyogtatóvá, elrettentővé, nevetségessé válik. 

A giccs, amennyiben leleplezik a benne rejtőző hazugságot, amennyiben giccsként 

mutatják fel – már nem is giccs többé. Hanem tiszta reflexió: rámutatás a boldogság 

mázával kifestett világ illúzió-voltára. A „annamargitos” parasztgiccs esetében rámutatás 

arra, hogy amit a rendszer ellenkultúraként kínált a plebejus rétegeknek, a gyakorlatban 

pedig tömegáruként rájuk erőszakolt, az csak a puritán és szegényes életkörülmények 

feldíszítését, „esztétikai ellensúlyozását” képviselte, és korántsem a gyökerekhez való 

visszatérést. Anna Margit a maga sajátos festészeti eszközeivel, persze mindvégig indirekt 

módon, a totalitárius rendszert bírálta.224 De nem az ideológiát magát kérdőjelezte meg, 

hanem egyszerűen csak felmutatatta azt az alapjaitól megfosztott, hamis világ-horizontot, 

amit a szocializmus kínált a nép egyszerű embereinek – mégpedig éppen a hétköznapokba 

bevezetett és totálissá (mindenütt jelenlévővé) tett parasztgiccsen keresztül.  

Ha Anna Margit művészete a kultúrpolitika szempontjából valóban elfogadható lett 

volna, ha valóban a néphagyomány megújítóját látják benne, mely által a kortárs magyar 

művészetet kívánták felülről diktálva megújítani, akkor minden bizonnyal része lett volna az 

1980 és 1985 között rendezett, A néphagyomány vonzásában című kiállítássorozatnak. Ám 

ez nem így történt. Anna Margit „népművészetében” feltehetően már akkor sem lehetett 

nem észrevenni a távolságtartást, az iróniát, a bírálatot. Ennek ellenére nemcsak számos 

kortársa és kritikusa volt zavarban a folklórhoz és a giccshez való vonzódásának 

megítélésével kapcsolatban, de a szakmai közvélemény még ma is értetlenül figyeli ennek a 

művészetnek a népies karakterét.  

Anna Margit az erőltetett folklórizmus ironikus megragadása révén az alacsony 

kultúrából egy sajátosan magyar és sajátosan női „pop art”-irányzatot teremtett. Művészi 

progressziója abban mérhető, hogy a magas művészet elefántcsonttornyából ki mert törni. 

Akkor, amikor ez még egyáltalán nem volt „divatos”. Hogy a lenézett kultúrát választotta 

alapanyagul, a közönségeset, a hétköznapit, a „parasztosat”, az egyszerűt. Pop-művészete 

által nemcsak a szocialista évek vidám magyar barakkjának egyik alapvető hazugságát 

láthatjuk leplezetlenebbül, hanem átérezhetjük a „szocialista nőtípus” elkeseredettségét is. 

Mindez az ő földközeli, női látásmódja nélkül talán nem lenne ma ilyen egyszerűen 

olvasható. 

                                                 
224 Ebből a szempontból lényegtelennek tartom, hogy valóban ez volt-e a művész szándéka vagy sem. 
Elemzésem nem az életút és a művész pszichológiai mozgatórugóinak bemutatására vállalkozott, hanem 
szigorúan csak műalkotások elemzésére, s egy sajátosan megkonstruált művészi világegész feltárására. Amely 
mindazonáltal – főként egy totalitárius rendszer és kultúrpolitika keretei között – nem lehetséges az adott kor 
jellemzőinek számbavétele nélkül. 
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A HIÁNY REDŐZETE 
 

Testek erotikus diskurzusa az Édes Annában 
 

 

Egy némaságra kárhoztatott szubjektum szükségszerűen marginális pozíciót foglal el egy 

adott beszédszituációban – feltéve, hogy nem éppen azt a legintenzívebben keresendő 

helyet, azt a sehol-sem-levőt jelenti, amelynek elérésére végső soron minden diskurzus 

törekszik. A hallgatagság – vagy nevezzük inkább némaságnak –, olyan homályos, nehezen 

megragadható jelenség, melyet hagyományosan a női karakterhez szokás párosítani a 

szűziesség allegorikus megfelelőjeként, s melyet ugyanakkor a megérthetőség, az 

értelmezés garanciájának távolmaradása okán az őrültséggel is rokonságba állíthatunk. A 

némaság valaminek a hiányára vagy valakinek a hiányzására, a távollétére utal. Nem az 

adott kontextusban érvényes tudás vagy ismeretanyag hiányát jelenti, ellenkezőleg, a 

hiányzás inkább rámutatást gerjeszt: egy késleltetett, elfojtott, más formában és más 

alkalommal történő megjelenítődést. A hiányzót azon a helyen kell keresni, ahol majdan a 

beszélni vágyó, a most még nem jelen lévő, még nem megképzett vagy legalábbis még nem 

kifejezett szubjektumra bukkanhatunk rá – mint olyan szubjektumra, amely még csak az 

elköteleződés (a tett) előtti pillanatban téblábol. Vagyis a némaság korántsem 

passzivitásként tárul fel, hanem aktivitásként: a várakozás és a keresés aktivitásaként. 

Talányként. Egy néma, alig néhány szót beszélő szubjektum ezért aztán bármely diskurzus 

meghatározó elemévé, mi több, origójává válhat. Annak a diskurzusnak pedig 

különösképpen, amely a szimbolikus rend elleni lázadást éppen a némaságból kifejlő, szinte 

megmagyarázhatatlannak tetsző tett-tel hivatott prezentálni, s amelyben a narratíva lényegét, 

azaz a történetet a tett kibontatlansága nyújtja. Az alábbiakban elemzett diskurzusban a 

némaságból megképződő szubjektum fedésbe kerül „a nővel” – mégpedig azzal a szűzies, 

az áldozati szerepnek tökéletesen megfelelő, ártatlan és védtelen nővel, aki azonossá válva 

tettével (a kegyetlen gyilkossággal), magát az áldozati struktúrát támadja. Elemzésemben a 

főhőst a némaságából tettével megszólaló szubjektumként tételezem – mely némaság és tett 

együttesen válik a diskurzus legalapvetőbb vonatkoztatási pontjává –, aki a nőiségnek a 

diskurzusban betöltött helyére, szerepére, jelentésére kérdez rá, valamint a társadalmi 

szerződés által kínált azonosulási lehetőségekre és lehetetlenségekre.  
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Kosztolányi Dezső Édes Anna című kisregényében egy hallgatag lány legendáját 

dolgozta fel.225 Egy egyszerű cselédlányét, aki, miután beilleszkedik új „gazdáinak”, Vizy 

Kornél méltóságos úréknak az életébe, mintegy belesimulva és beleveszve abba a közegbe, 

amely eleinte taszította és irtózattal töltötte el, egy fáradtságtól bódult, tompa hajnalon kést 

ragad és munkaadói életére tör. A hiányos szerkezetű, balladai tömörséggel megírt 

történetnek, melynek horizontális pontját a revelatív erejű gyilkossági jelenet adja, 

számtalan értelmezése született. Elsősorban a társadalmi rend elleni merényletként olvasták: 

az elnyomott fellázad az őt kizsákmányoló osztály ellen. Ezt tovább bővítették egy freudista 

értelmezéssel, a helyettesítő gyilkosság koncepciójával, amely Anna tettét indulat-

átvitelként magyarázza: a gyilkosság valójában az őt megalázó férfi, Jancsi úrfi ellen 

irányul, aki becsapta szerelmével. Csakhogy a titok, amelyet ez a mű a középpontjában rejt, 

lényegéhez hűen titok kell hogy maradjon, ahogyan azt maga Kosztolányi is kimondja, 

mikor a vizsgálóbíró túlságosan is bölcsnek tetsző véleményét közli olvasóival a gyilkosság 

indítékának megfejthetetlenségéről: 

 

„Az elnök sejtette, hogy itt lehet valami, egy titok, melyet közülük senki 

sem tud, talán maga a vádlott sem. De tovább haladt. Tudta, hogy egy 

tettet nem lehet megmagyarázni se egy okkal, se többel, hanem minden tett 

mögött ott az egész ember, a teljes életével, melyet az igazságszolgáltatás 

nem fejthet föl.” (238.) 

 

Az alábbiakban – átfogó értelmezés helyett – csupán néhány jelenetet elemzek, 

elsősorban a két főhős, a két nő, Édes Anna és Vizy Kornélné viszonyának vizsgálata 

mentén. S próbálok rávilágítani az értelmezési lehetőségek egy olyan rétegére, pontosabban 

arra a nézőpontra, amelyből a szerkezeti felépítésben mutatkozó hézagok és üres helyek 

kitapogathatóakká lesznek. Megpróbálom érinteni ezeket a réseket – távol tartva magam a 

behatolás durva gesztusától. Úgy vélem, egy ilyesfajta interszubjektív vizsgálat 

kérdésfeltevésének, amelyben két nő homoszexuális vonzalmát tematizálva a szubjektumok 

közötti eltolódás rejtélyét kutatjuk, leginkább magára a nőiségre, a női szubjektivitásra mint 

a patriarchális diskurzusokban megnyilatkozó szubjektivitástól való alapvető 

különbözőségre kell irányulnia. Ám a problematizált kérdéseket mégsem igyekszem 

megválaszolni, hadd lebegjenek csak a „fejünk fölött” tovább. Ugyanígy a regényben 

                                                 
225 Kosztolányi Dezső: Édes Anna. Szépirodalmi, Bp., 1988. Az idézetek pontos helyét a továbbiakban 
oldalszámmal, zárójelben jelzem, közvetlenül az idézet után. 
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mutatkozó hézagokat sem fogom betömködni, megszüntetve ezáltal azokat – maradjanak 

csak olyanok, amilyenek: nyitottak és töredékesek. 

 

∗ 

 

A gyilkosság estéjén Vizy Kornél, államtitkárhelyettessé történő kinevezése okán, estélyt ad 

barátai és befolyásos ismerősei számára. Vizyék cselédje, Anna nem szolgál fel a 

vacsoránál. A konyhában foglalatoskodik, s egy falatot sem hajlandó elfogyasztani az 

ételből, amit az uraknak főzött. Az evés konzekvens megtagadása egyébként, amelynek 

tárgyalására a regény korábbi szakaszában egy egész fejezetet szentelt Kosztolányi, 

pszichoszomatikus tünetként is értelmezhető, amely Anna kialakulóban lévő hisztériájára 

utal. Anna nem eszik, háttérben marad mindaddig, amíg a vendégsereg el nem vonul. Színre 

lépését követően aztán, a hajnali fáradtságnak megfelelő tompasággal és elnyújtottsággal, 

lelassul minden: a történések hosszan kitartottakká lesznek, akár megannyi felnagyított kép. 

Anna tétovázva kezdi leszedni az asztalt, de Vizyné leinti. Gazdái elalszanak, Anna immár 

egyedül virraszt. Mélységes csönd borul a lakásra. Anna feldönt egy széket, ide-oda lépeget. 

A konyhába szalad, most már mohón eszik! (Az evés motívumának ismételt beemelése, 

mohósággá való átírása tulajdonképpen a jelenet záróakkordját, a gyilkosságot előlegezi, 

ebben fejeződik ki legelementárisabban Anna elfojtott indulatainak felszínre törése, a 

robbanás.) Az előszobába fut, mintha menekülni akarna. Végül mégis a hálószobába lép, s 

asszonya ágyára ül. 

 

„Vizyné arra ébredt, hogy az ágya szélén valaki ül.  

Kicsit fölemelkedett a párnáról, kinyitotta álomittas, nehéz pilláit, s 

bámulta ezt az alakot. A kétes holdfényben olyan volt ez, mint valami 

szellem, ezüst párával körülvéve. Nem rettent meg tőle. Az illető a bal 

kezével megfogta az ő kezét.  

Tágra nyílt szemeik egész közelről egymásra meredtek.  

- Mit akar? - suttogta Vizyné. - Anna? Maga az? Menjen aludni. 

A jövevény nem felelt, csak ült, csak fogta a kezét, nem engedte el. Lassan 

mozgott, s pusztán ettől a furcsa lassússágtól borzadt meg, mert oly lassan 

mozgott, oly lassan, hogy azt nem lehetett kivárni. 

Vizyné a még szabad karjával a leány nyakához kapott, hogy eltaszítsa, 

ellenben oly ügyetlenül lökte el, hogy csak még jobban magához 

szorította, valósággal ölelte már. 



167 
 

Kornél – sikoltott egyszerre. – Kornél. Ki ez itt? Kornél, segíts. Segítség, 

segítség. 

Akkor már egy ütést érzett a mellén, egy hatalmas ütést, olyat, amilyet 

még nem érzett.” (210.) 

 

Aztán Anna menekülni próbál, de gazdája, aki felriad a kiáltozásra, útját állja. Közelharc 

kezdődik a cselédlány és a férfi között, Anna rémült ellenállást tanúsít, s végül mégis ő 

kerekedik felül, ő, aki a testi munkától olyannyira megedződött: a késsel, amit szorongat, 

halálra szurkálja gazdáját. Majd kezet mos, a szalonba tántorog, a hencserre heveredik, és 

ott várja, iszonyodva önmagától, a rendőröket, hogy újra visszavonják őt a hétköznapokba, 

az élet megszokott rendjébe. („Jólesett látni az élet roppant tébolya és érthetetlensége 

mellett, a vér e részegségében ezt az egyszerűséget és józanságot, az erő és hatalom 

képviselőjét.” 214.) 

A gyilkosságban felszabaduló erotika – a kezek érintkezése, a szemek egymásba 

fonódása, az elvétett mozdulat, azaz a taszítás helyett ölelés, végül pedig a hatalmas ütés, a 

kés behatolása, amely alélt kiáltást ébreszt – a két nő között kialakult viszonyt a lehető 

legintenzívebb pillanatában, már a végkifejletben ábrázolja. Mindaz, ami a gyilkosság előtt 

történt, esetleges és félreérthető volt. Csak itt, Vizyné ágya szélén ülve, csak ebben az utolsó 

pillanatban (utolsó – kissé morbidan hozzátéve: nemcsak Vizyné életlehetőségeinek 

szempontjából, hanem sokkal inkább Anna eltökéltsége szempontjából) válik nyilvánvalóvá 

az az elfojtott érzelem, ami őket, túl minden társadalmi szerepkörön és konvención, 

egymáshoz fűzte. Vizyné rajongása a mintacselédért, Anna megnyugvása és elfogadó, mi 

több, kívánó magatartása az iránt az életmód iránt, amely először fullasztónak és 

elviselhetetlennek tűnt – ebben a pillanatban minden letisztul és valódi formáját ölti, mert ez 

az a pillanat, az utolsó pillanat, amikor már nem kell a következményekkel számolni, a 

társadalmi megítéléssel, a szimbolikus rend kívánalmaival. 

Gondoljuk csak meg – Vizyné, álmából riadva, egy ezüst párával körülvett szellemet 

lát az ágya szélén, olyasvalamit vagy valakit, aki talán nem is létezik, aki csekélyke 

realitással bír. S talán nem is ébred föl. Talán minden mozzanat az álom síkján történik még, 

és ennek megfelelően minden a tudattalan szimbolikájával ruházódik fel. Az elvétett 

mozdulat, mellyel ezt az idealizált, elkápráztató alakot magához öleli, ennek a síknak az 

érvényességéből nyeri relevanciáját. A megkísértő szellem neve pedig: Anna. „Anna? Maga 

az?” S miután magához szorítja, és a két női test egymásnak feszül, a puha mellek 

összesimulnak, csak akkor döbben rá Vizyné, hogy egy nőt, a cselédjét ölelte meg. Talán ez 

az ébredés pillanata, melyet talán a puszta és zavaró testiség implikál. Vizyné felébred, mert 
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nem tudja magát átadni a kettejük közötti leszbikus vonzalomnak. Felébred és megretten. 

Tagadja a jelenet egész modalitását, a feltételes módot, tagadja a felismerést, hogy az ágya 

szélén ülő alakot magához kellett vonnia és azonosítania kellett a feltételesen csengő női 

névvel – ha maga az, ha Anna, akkor átölelem. Aztán hirtelenjében felsikolt, mindent 

elfelejtve: „Ki ez itt? (...) Segítség, segítség.” Az imaginárius és a szimbolikus tartomány – 

Lacan terminológiáját használva – összemérhetetlennek tűnik. Vizyné ezért próbál 

menekülni, ezért kiált segítségért. Azonban Anna előtt megmarad minden a maga 

folyamatosságában – ő nem érzékel törést. Anna ekkor már kívül áll a szimbolikus 

tartományon, egyfajta elkülönített helyet foglal el a létezés struktúrájában. (Kosztolányi az 

elkülönítés metaforájául a „havi baj”-motívumát választja: a rendőrorvos Anna ruháján két 

vörös vérfoltot vesz észre, akkorát, „mint két pipacs”.) Számára a gyilkosság szükségszerű. 

Vizyné cselédmizériája a múlt századforduló polgárrétegeinek a „betegségeként” is 

betudható. Kevés megbízható cselédet lehetett „kapni”, egyik kipróbált alkalmazott követte 

a másikat, és senki sem bizonyult tökéletesnek. Hölgytársaságokban éppen ezért gyakori 

beszédtéma volt a cseléd-ügy. Persze a probléma gyökerei magában a patriarchális 

intézményben keresendők: az alárendeltségi viszony zavart ébresztett a munkavállalóban, 

aki képtelen volt megfelelni az elvárásoknak, képtelen volt a háznép tagjává válni, egyfelől 

kívülállónak maradni, másfelől részt venni a család legintimebb életében. A zavar a 

munkaadókra is átragadt: gyanúval és ellenségességgel fogadták a cselédet.  

Ám abban talán mindannyian egyetérthetünk: Vizyné cselédmániája túlmutat ezen. 

Gondolatvilágát rögeszméje olyannyira leköti, hogy még a történelmi pillanatokat is 

képtelen érzékelni, amelyek körülötte zajlanak, nem vesz tudomást a forradalomról, a 

kommün bukásáról. Elküldi a cselédjét, Katicát, akinek a jelenléte már egyszerűen utálatot 

ébreszt benne, és csak annak aggodalma tölti el, hogy vajon sikerül-e másikat találni 

helyette. Egy mintacseléd lehetősége valósággal feltüzeli. Rajong a gondolatért, hogy végre 

olyan lány kerülhet a házába, amilyenről mindig is álmodott: hallgatag, szorgalmas és 

készséges – ilyennek írták le ugyanis Annát. Csak ő kell neki. Vizyné ellopakszik ahhoz a 

házhoz, ahol Anna még szolgál, és meglesi a fiatal nőt, aki képzeletét immár teljesen fogva 

tartja. Idézzük csak fel a regénybeli pillanatot! Amikor meglátta, „Vizyné szíve 

megdobbant”. (51.) „És amint múltak a napok, Anna jótékony alakja csak ködkép gyanánt 

remegett előtte, egyre messzebb és messzebb. Sokszor már azt hitte, hogy ábránd az egész, s 

az, akit látott, voltaképp nincs is.” (53.) Ugyan mi áll e mögött a mánia mögött? Ugyan 

miért ragaszkodik egy meglett korú, tisztes polgári körökbe tartozó asszony ilyen 

rögeszmésen ezekhez a fiatal nőkhöz, kitartóan kutatva az újabb és újabb lányok után, 

mindaddig, amíg csak rá nem talál az igazira? 
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1921. augusztus 14-én végre megérkezik Anna. A méltóságos asszony, mielőtt 

beengedné a lányt, gyorsan felöltözködik: „mint a színésznő, akinek nemsokára jelenése 

lesz” (55.), a tükörbe pillant, megkeresi a megfelelő arckifejezést, bőrét könnyedén érinti a 

rizsporos pamaccsal, fölcsatolja aranykarperecét, az ebédlőben gyorsan összehajtogat még 

egy kabátot, az asztalon is elrendez néhány dolgot, és végül kiszól az ajtón: „Lehet.” – 

Megérkezett az új cseléd! Kosztolányi polgárpukkasztó iróniája nem hagy kívánnivalót 

maga után. Ám figyeljük csak az előadás további részleteit! Azt a komolyságot, amely Édes 

Anna némaságával a jelenetbe költözik, és amely ezt a találkozást egy különös kapcsolat 

nyitányává avatja. Anna nagybátyjával, Ficsorral érkezik. Vizyné minden kérdésére Ficsor 

válaszol.  

 

„Miért nem beszél, fiam? – fordult hozzá Vizyné. – Szégyenli magát. 

Nagyon szégyenlős. Vizyné még nem látta a szemét, ezért így szólt: – És 

miért nem tekint a szemembe? – Fél.” (59.) 

 

Anna nem válaszol, nem akar a verbális diskurzus része lenni, sőt, nem is néz a beszélőre, 

hogy ne kelljen szembesülnie annak valóságos (testi) jelenlétével: pusztán a hangját hallja, 

„test nélkül, mint valami szózatot” (60.). Ám hiába akar kívül maradni a diskurzuson. 

Testiségében végtelenül nyitott és érzékeny: testként van jelen. És az első pillanatban meg is 

születik a maga sajátos, testi válasza Vizyné „testetlen” szavaira:  

 

„Amikor ide belépett, a gyomra egyszerre fölémelyedett, olyan rosszullét 

fogta el, hogy azt hitte, azonnal összerogy. Valami kimondhatatlan 

büdösséget érzett, mint a patikában, éles, hideg szagot, mely egyre jobban 

facsarta az orrát, kavarta belét. [...] ha egészséges ösztönére hallgat, akkor 

köszönés és istenhozzád nélkül elrohan, menekül, le a lépcsőkön, az 

utcákon, s fut, meg sem áll hazáig, a kajári tarlóföldekig”. (61.) 

 

Ez a testi nyitottság, ez az érintetlenség szegül szembe valamiféle hideg és áttörhetetlennek 

tűnő fallal, egy álarccal, amely mögül az úrnő, a viszony fölérendeltje szónokol – a hatalmi 

diskurzusok játékszabályainak megfelelően. Ám ekkor, egy pillanatra mégiscsak felsejlik az 

úrnő eleven arca is, az érzelmektől áthatott, a koponyát szétfeszítő: 

 

 „Csak mi ketten vagyunk. Én meg az uram. Gyermek nincs – s 

önkéntelenül a falon lévő fotográfiára pillantott, és a szokott eszelős 
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mozdulatával végigsimította borostyánsárga haját, mintha nehéz volna a 

kontya, mintha szétrepedne alatta a koponyája”. (62.) 

 

A jelöltek szépen megkonstruált bástyafala hirtelenjében darabokra törik ettől az eszelős 

mozdulattól. A szavak falai között ott áll pőrén egy másik, a test „igazabb” mozdulatai és 

gesztusai által megkonstruálódó nő. Nem mintha a „darabjaira széthullott arc” állapotát 

lényegi állapotként kellene tételeznünk. De időnként egyetlen jel, a heterogenitás aprócska 

töredéke is elég bizonyos folyamatok megértéséhez, melyek egy tévesen strukturált imágót 

vezetnek vissza alapjaikhoz. 

Látjuk tehát, a két nő közötti diskurzust első pillanattól a test jelölői szervezik. Nem 

a kimondott szavak válnak a kommunikáció referenciájává, hanem a mozdulatok, a 

gesztusok, a testi reakciók. Testek kommunikálnak egymással, két női test áll egymással 

szemben – de korántsem szemtől szemben, nem, a testeknek erre nincs lehetőségük (avagy 

túl sok szemük van, a megismerésnek túl sokfajta kiindulása), a kifejezetten testi 

viszonyokban efféle egyenességre és egyértelműségre nincsen lehetőség. Kosztolányi 

nagyon érzékletes leírással mutatja be, hogyan válik a szavak világa nélküli, testies jelenlét 

a két ember közötti viszony, az interszubjektivitás alapjává. S ha csak a szavakból, csak a 

szavak világának konzekvens rendje általi történésekből akarnánk megérteni a regénybeli 

legfontosabb mozzanatot, a gyilkosságot, akkor óhatatlanul fogódzók nélkül maradnánk.  

Vizyné szenvtelen közönyössége, rögeszméjébe való elzárkózása elviselhetetlenné 

teszi őt szűkebb környezete számára. Férje elhidegült tőle, szexuálisan nincs közük 

egymáshoz („levetkőzve feküdtek egymás mellett [...], különös fény gyulladt csukott 

szemhéjaik mögött, hirtelenül fölálltak, elváltak egymástól, áthágva szobák falait, évek 

messzeségét, különböző irányokba bolyongtak” 30.), az egymást váltó cselédek nem bírják 

szekírozásait, a különféle rigolyákat. Úgy tűnik, ez a nő végtelenül egyedül van. Életének 

nagy traumája leánygyermekének az elvesztése – az ő fotográfiájára pillant akkor is, amikor 

azt az eszelős mozdulatot teszi. Az emlékezésben, a vágyakozás tárgyának ismételt, 

hisztérikus feltárulásában kell tehát a jelölőt keresnünk, azaz magát a vágyat. A hiányt, 

amelytől oly magányos ez a nő. A hiányt, ami valaminek a helye, valaminek az üressége: 

egy rés. 

Az anya-gyermek viszony leginkább a hasadás, a kettéválás motívumából bontható 

ki. A hasadás helye az anyai test, amely befogadó, illetve kibocsátó funkciója által stabilitást 

biztosít, végső garanciát jelent a gyermek létezése szempontjából: létét nem a semmiből, 

nem valamiféle űrből kell elgondolnia, hanem ebből a tárgyiasított matériából. Ez jelenti az 

identitás elnyerésének a lehetőségét. Azonban a nem-létező, az elveszített, az anyagtalan 
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anya (gondoljunk itt a halál veszteségére, amely akár pusztán képzetszerű is lehet) csak a 

pszichózist adhatja gyermekének: az identitás-keresés szorongással telített, végtelen 

igyekezetét; afféle neurotikus késztetést. Az anyai oldal, mint tárgyiasított matéria tehát 

eredendően magában rejti az identitás-vesztés kockázatát. Egy másik aspektusból tekintve 

pedig a testi nyitottságot, a végtelen erotizációt képviseli. Az anyaságba a terhesség máshol- 

és másnak-levésként (ez is egyfajta elkülönített hely, ahogyan az a menstruáló nő pozíciója 

is) íródik bele. Az egységes szubjektum miközben a másságot (egy másik ént) bontja, majd 

bocsátja ki magából, elveszíti integritását, hiszen testében (a szubjektum testében) rés nyílik 

föl, és a rés hasadást idéz elő. A szubjektum-hasadás folyamata révén a nő, az anya 

heterogén, széthulló instanciává alakul: szüntelen folyamodvánnyá a testiségért, a testiségbe 

posztulált önmagáért. Az anyai vetület szimbolikus értelemben tehát a szüntelen testiségért 

folyamodást is képviseli a gyermek (a mindenkori értelmező) számára: a végtelen 

erotizációt. 

Egy gyermek elvesztése a nő számára természetesen még inkább elmélyíti a rést, 

nemcsak kifejezettebbé, de egyúttal hiábavalóvá is teszi – nincs, ami betöltse. A gyermek 

nincs ott materiális, kézzelfogható valóságával, nem tanúsíthatja a testi nyitottság 

relevanciáját. Az anyagtalan gyermek éppen ezért a vágy, a hiány, a beteljesületlenség, a 

„nincs” hisztérikus gerjesztőjévé válik. Fotográfia a falon, eszelős mozdulat, végtelen 

regresszió: „Gyermek nincs”, nincs, nincs… 

A két nő kapcsolatának nyitányához vegyünk hozzá még egy jelenetet, az első estét. 

Anna az új helyén miután szétbontja a tábori ágyat és elmondja az esti imát, lefekszik. 

Kisvártatva benyit hozzá a konyhába egy alak.  

 

„Mezítláb, hosszú fehér ingben, mint egy kísértet, odalépett az ágyához az 

asszonya, nézte, hogy alszik-e már. Egynegyedóra múlva újra megjelent ez 

az alak. Anna akkor már nem látta, mert fejét a párnába fúrva aludt. 

Vizynének ez nem volt kis dolog. 

Ismét egy idegen lélegzet szűrte át a lakás levegőjét, melyet ők is szívnak, 

egy idegen szív dobogott itt, egy idegen élt velük egy födél alatt, 

megérkezett a legközelebbi és legtávolabbi.” (71.) 

 

Talán korábban is így kezdődött minden „találkozás” Vizy méltóságos úrék házában, a 

cselédszobában: este, a cselédágynál megjelent ez a középkorú, szikár nő, Angéla, hogy 

belehallgasson az idegen lélegzet kábító zenéjébe. Íme, a vágy feltörésének és a csábítás 

játékának első pillanata – mindez már az erotika diskurzusához tartozik! Talán mindig így 
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kezdődött, de az Anna előtti lányok kívül maradtak ezen a diskurzuson, távol tartották 

magukat mindenféle szerződésszegéstől: Angéla számukra csakis a munkaadó volt, egy 

másik társadalmi réteg velük azonos nemű (!) képviselője. A vágyak diskurzusának 

berekesztéséhez számukra éppen elég volt ennyi tilalom: nem hallgattak, nem hallgathattak 

testük „hangjára”. Bezárultak Angéla előtt. De vajon Anna? Anna miért és hogyan 

vonódhatott bele ebbe a diskurzusba, éppen ő, az érzelmeit elfojtó, hallgatag lány? Vagy 

talán éppen ez a hallgatagság tette őt a csábítás tárgyává és alanyává?  

Anna verbális igénytelensége minden bizonnyal nem egyszerűen nyelvi 

szegénységből, avagy hiány-állapotból, szűkösségből fakad, inkább egy másfajta verbalitást 

képvisel. Egy másfajta episztemológiát, amelyben a szubjektum helye egy nyitott térben 

rögzül: a megnyilatkozás, a beszéd előtti csendben. Ez az a rés, amely a jelölő és a jelölt 

között húzódik, s még a jelentődés modalitásának létrejötte előtt megnyitja a maga 

heterogén terét a bolyongásra vágyó szubjektum előtt – bizonytalanságot visz a nyelvbe. A 

jelentés tétikus korlátozásait (törvényeit) áthágó szubjektum a nyelv szemiotikus szférájában 

találja magát, ahol a ritmus, a magánhangzók csengése, a jelölő grammatikai és grafikai 

vonatkozásai valamint a szubjektum ösztönkésztetései, a testi gesztusok válnak 

meghatározóakká – ahogyan ezt már korábban is említettük. A szemiotikus szféra az 

anyához kötődő területet öleli fel, mert az első mozdulat, a nem nyelvi, hanem testi 

strukturálódás nyilatkozik meg benne. A legelső, az anyához kapcsolódó ösztönök.  

Annát érzékenysége, testi nyitottsága, s vele együtt a némasága is pontosan arra az 

irracionális kapcsolatra predesztinálja, pontosan abba a szférába vezeti el, amelyben 

feltárulhat a nő és nő közötti, eredendő viszony. A legelső, a mindent megelőző viszony, 

amely a nyelvbe való bevezetődés pillanata után szükségszerűen tagadottá válik, a 

meghaladhatatlan testi kötelék anya és leány között. Anna, ez a hallgatag cselédlány mintha 

folyton ott ácsorogna valamiféle küszöbön, a beszéd előtti pillanatban, nem tudva még, 

hogy amit mondani szeretne, mit is jelent, illetve jelenthet-e valamit valójában. Talán egész 

lényét, és ezzel együtt szerepét is a regényben, ennek megfelelően kellene értelmeznünk! 

Bár felmerül annak lehetősége is, hogy ez a lány nem is annyira valóságos, csak afféle 

„parafrázis”. Hiszen a jelleme oly kevéssé megformált és oly nehezen megragadható. 

Nincsenek határozott személyiségjegyei, amelyek karakterisztikus figurává avatnák őt, s 

már csak nyelvi megnyilatkozásainak redukciója okán sem tud önálló, teljes értékű 

jellemként fellépni, inkább egy antihős, akit örökösen gyámság alá kell helyezni. Sőt úgy 

tűnik, hogy ez a lány, Anna, nem is rendelkezik semmi mással, csak puszta „grammatikai 

funkcióval”: egy redőzet a nyelven. A hiány redőzete. Pontosabban egy rés. 
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Anna – a szó egy anagramma. Ha csak feléig olvassuk el, egy olyan középpontba 

érkezünk, pontosabban olyan középvonásba (egy nyílásba), ahonnan minden újra kezdődhet 

még, de minden be is zárulhat, hiszen ez a szó önmagába fordul és önmagába tér vissza. 

Képileg leginkább a női nemiszervhez hasonlít. An-na – kacér feltételes mód: a jelentődés 

feltételek általi megvalósulása. Emlékeztet a manna kifejezésre, amibe bele lehet harapni 

(erről pedig a paradicsom, vagy kicsit elrugaszkodva akár „a női paradicsom” képzetére is 

asszociálhatunk, egy helyre, ahol az anyáról nincs leválasztva a gyermek, ahol az anya a 

lánygyermek számára nem a szimbolikus rend elleni kihívás, hanem a szeretett másik, a 

szeretett nő). No és persze az anya, az Édesanya (Édes Anna) meleg hangzása is eszünkbe 

idéződik még. Ám annál sokkal teljesebben és egészszerűbben kerekedik, a mély 

magánhangzók komollyá, a megkettőzött mássalhangzók hosszantartóvá, végetérhetetlenné 

teszik. Anna – olyan név ez, amely éppen a nőiséget és a kacérságot mutatja fel, ám mindezt 

a feltételesség (-na), a „szemiotikus” modalitásában teszi. Úgy is mondhatnánk: olyan ez a 

név, mint egy enigmatikus felirat, egy tábla: útjelző a végtelen erotizáció felé.226 

Anna léte tehát így, feltételes női módban, csak lehetőségként, csak beteljesülésre 

váró hiányként van kódolva a regény dinamikus eseménysorában. Amely csak akkor jut el 

megvalósulásába, amikor azonosul egész feltételességéből, egész gyámoltalan életéből 

kivezető, a rendszer egészét megtagadó tettével. Amikor vállalja önmagát – nőként, 

feltételes mód nélkül.  

Játsszuk csak vissza újra a legfontosabb jelenetet, a gyilkosságot megelőző 

mozdulatsort! 

 

„Vizyné arra ébredt, hogy az ágya szélén valaki ül.  

Kicsit fölemelkedett a párnáról, kinyitotta álomittas, nehéz pilláit, s 

bámulta ezt az alakot. A kétes holdfényben olyan volt ez, mint valami 

szellem, ezüst párával körülvéve. Nem rettent meg tőle. Az illető a bal 

kezével megfogta az ő kezét.  

Tágra nyílt szemeik egész közelről egymásra meredtek.  

– Mit akar? – suttogta Vizyné. – Anna? Maga az? Menjen aludni. 

A jövevény nem felelt, csak ült, csak fogta a kezét, nem engedte el. Lassan 

mozgott, s pusztán ettől a furcsa lassússágtól borzadt meg, mert oly lassan 

mozgott, oly lassan, hogy azt nem lehetett kivárni. 

                                                 
226 Kosztolányi így ír a választott névről: „Én az Anna nevet régóta szerettem. Mindig a mannát hozta 
eszembe, azonkívül egy kacér és nagyon nőies föltételes módot is. A vezetéknév, amely ösztönösen társult 
melléje, nem egyéb, mint e hódolatom kifejezése. A kettő együtt - vezeték és keresztnév - a maga lágy 
zeneiségében egy másik, ősi és végzetes szókapcsolatot idézett föl bennem: az édesanyát.”(Kosztolányi Dezső: 
Ábécé....) 
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Vizyné a még szabad karjával a leány nyakához kapott, hogy eltaszítsa, 

ellenben oly ügyetlenül lökte el, hogy csak még jobban magához 

szorította, valósággal ölelte már. 

– Kornél – sikoltott egyszerre. – Kornél. Ki ez itt? Kornél, segíts. Segítség, 

segítség.” (210.) 

 

Mi történik a két pillanat között? Vizyné először azt az ezüstpárával körülvett, idealizált, 

gyönyörű szép alakot látja meg az ágya szélén, a kétes holdfényben, akinek minden 

bizonnyal rabul ejti a látványa; majd úgy vélekedik ugyanerről az alakról, hogy vadidegen, 

aki betolakodott a hálószobájába, valaki, akit nem is ismer, aki az intim szférája legmélyébe 

hatol, menekülni akar előle: segítségért kiált és ellöki magától. Mi történik a két pillanat 

között, ami aztán mindent megváltoztat? Talán egy egész, megvalósíthatatlan élet játszódik 

le (és végződik be) abba a néhány mozdulatba, az egymásba fonódó tekintetbe, a 

kétségbeesett ölelésbe zárva.  

Az ezüstpárával körülvett alak azon nyomban megéled, szellemszerű teste élővé 

válik, amint bal kezével megfogja az ő, a Vizyné kezét. Anna átnyirkosodott tenyerének 

melegsége, az ujjak előbb visszafogott, kérdező simogatása, majd egyre erősebb és 

céltudatosabb szorítása magához térítik Angélát álmából. Mindketten érzik egymás testének 

fülledtségét, a másik valós, azaz összetéveszthetetlen, egyedi és megismételhetetlen 

jelenlétét. S bár Angéla az első pillanatban még csak egy alakot látott, egy üres test 

körvonalát, az alak érintése nyomán azonban pontosan tudja már, hogy ki az, aki egyre 

közelebb furakszik hozzá. „Mit akar? Anna? Maga az?” Tágra nyílt szemeik egymásra 

merednek, olvasnak nemcsak egymásban, de egymás testének mozdulataiban is. A 

jövevény, Anna lassan mozog. És kitartott mozdulataiból egy iszonyú történet (mert Anna 

nem szavakkal, hanem a testével válaszol most is) bontakozik ki, melytől Angéla 

megborzad, s nem tudja, nem akarja a történet végét kivárni. De érti a lány közeledését, 

pontosan tudja, mit jelent ezen a fáradtságtól bódult éjszakán különös végjátékuk. Angéla 

kétértelmű választ ad: egyszerre taszítja el és öleli a lányt magához. Ebben a pillanatban ő is 

felismeri vágyait, ám nem tehet mást, minthogy menekül előlük. Mert ő, „Vizy Kornélné 

méltóságos asszony” nem szerethet egy nála alacsonyabb rangú embert. És legfőképpen 

nem vonzódhat egy másik nőhöz. Ez maga lenne az iszonyat, a lehetetlenség: „Kornél, 

segíts. Segítség. Segítség”! 

Anna viszont vállalja az irracionalizmust. Nem tehet mást. Számára minden éppen 

ebben az irracionális, felforgatott elrendezésben egyértelmű: „A dolgok valódi arcukat 

mutatják.” Ő csak az anyai horizonton tud létezni: nem képes elfogadni a társadalmi 
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szerződés és az általa kijelölt áldozati struktúra törvényeit. Nem képes belépni a szimbolikus 

tartományba, a nyelv világába. És csak úgy maradhat önmaga, ha a szimbolikust teljes 

egészében visszautasítja. Ha visszautasítja vele azt a nőt is, aki önmagára ébresztette ugyan, 

ám újra és újra a másik világrend fenntartójaként mutatkozik. 

Kosztolányi remekműve talán azért annyira felkavaró és hátborzongató, mert 

rádöbbent bennünket: a hiány redőzetét mindannyian magunkban hordjuk. 
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IV.  

 

AZ INGERELHETŐ TEST 
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ENNI ÉS SZERETNI 
 

Az abjekció kérdése A lakoma című műben 
 
 

 

(jól enni) Képzeljünk el egy igazi lakomát! Az asztalok roskadásig telve mindennel, amit 

szem-száj kívánhat, aranybarnára sült csirke, kacsa, vadgalamb, liba egy hatalmas pitán. 

Omlós nyúlhús következik, majd újból egymásra halmozott szárnyasok sorakoznak elénk: 

galambok, gerlék, fogolymadarak. Pihenésképpen édes süteményt falunk, aztán aranyozott 

ezüsttálcán hoznak egy egészben elkészített disznót, melynek hasából sült rigók, kacsák, 

énekes madarak, tojások, babpüré, fésűskagylók ömlenek ki. A következő fogás sült kecske. 

Végül pedig, mindenféle jó bor után, sült halak fickándoznak egy üvegtálcán; s persze, a 

húsáldozatokat újból enyhítendő, sokfajta, jó szagú sütemény.227 Képzeljük el, hogy 

degeszre ettük magunkat, már alig bírunk ülni a széken, kerevetre kívánkozunk. Képzeljük 

el, hogy egy-egy falat görccsé válik és megakad a torkunkon, hányinger kínoz, az utolsó 

fogások látványa pedig inkább a kín érzetét ébreszti, mintsem kéjjel kecsegtetne.  

Mert az étel nem pusztán mint esztétikai fenomén (mint látvány és íz) köt minket 

önmagunkhoz; az ételek befogadása a test átélésének tapasztalatába is bevezet. A 

fájdalomba, a böfögésbe, a bűzös gázok felszabadításába vagy éppen az ürülékünkhöz való 

sajátos viszonyba. Undorodom egy ételtől, émelygést vált ki bennem egy szag, és érzem, 

ahogy feltör a gyomromból egy keserű, epés anyag, amely marja gégémet. Ilyenkor 

iszonyodom a hányástól, a mocsoktól, mindattól, ami pedig én magam vagyok, mindez 

elemi módon megszégyenít, ellenállásra késztet. Az evés és főképpen az emésztés kényes 

állapotokkal szembesít, melyekben az ember az állati síkra téved, melyekben fenyegetve 

lesz a „büszkesége”, fenyegetve lesz valami, ami őt addig az értelmeshez és a kultúrához 

láncolta. Beindul az őselfojtás, az elutasítás, a kivetés. Az értelem rendszerébe 

beilleszthetetlen tárgyakat pedig (melyek így még csak tárggyá sem válhatnak számunkra) 

kivetjük tudatunkból, szó nélkül hagyjuk, nem érintjük, elfordulunk. Abjekcióval illetjük.228 

                                                 
227 Az itt felsorolt fogásokat az ókor egyik legfényűzőbb lakomáján tálalták fel a vendégsereg elé: 
Hippolochos, az egyik résztvevő ír erről ahhoz a barátjához intézett levelében, aki a Kr. e. élt Theophrastos 
egyik tanítványa volt. A lakoma a makedón Karanos lagziján esett meg; lásd erről részletesebben: Németh 
György: Lányka kardok közt. Ókor, 2005/3. 20-24. 

228 Az ab-jectio latinul „(önmagából) ki-vetés”-t jelent. Kifejezetten az abjekció problematikáját elemző 
filozófiai művek a 20. századig nem születtek. Persze már a keresztény filozófiák számára is meghatározó 
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Az evés addig lehet a beszéd tárgya, amíg örömforrást és élvezetet kínáló vonatkozásait 

elemezhetjük, ám már attól is vonakodunk, hogy belássuk: az evésben mindent megelőzőn a 

testnek való kiszolgáltatottságunk fejeződik ki. Az evés vegetációs állapotot jelent (tehát 

valami animálisat), az éhség, a nélkülözés pedig, amely egy szükségletet kielégítetlenül 

hagy (vagyis egy hiány-állapotot állandósít), egyenesen elzárja az embert attól a 

lehetőségtől (legalábbis az egzisztenciális fenyegetettség határ-szituációiban), hogy 

felülemelkedjen szükségletein, végső soron tehát attól, hogy ember legyen.229 Egy másfajta 

értelemben, a testi folyamatok animális-voltának tapasztalatán túl, az evés dologi 

vonatkozása, az ételek materialitása is fenyegetettséget hív elő. Hiszen az étel, amit 

megeszünk, szerves, élő anyag, olyan biológiai matéria, amilyen én magam is vagyok – én, 

„az ember”. Amikor eszem, tudnom kell, hogy önmagamat is ehetném. Vagy ehetné valaki 

más! És ez fenyegetettséget hordoz számomra. Fenyegetettséget, de egyben valamiféle 

viszony kialakításának a szükségességét is: viszonyt a máshoz, másikhoz, akinek ki vagyok 

szolgáltatva és aki ki van szolgáltatva nekem. 

Jóllakni márpedig muszáj – mondja Derrida egy beszélgetésben. Platón fiktív hősei, 

akiknek evését figyelemmel kísérjük most, mintha csak utánuk jövő, posztmodern barátjuk 

tanácsát mérlegelnék, amikor úgy döntenek a vacsora végeztével, hogy a testi töltekezés 

után, mintegy emésztésképpen(!) az Erószt dicsőítő beszédek ünnepébe fognak: szavakkal 

töltekeznek. Akár pragmatikus alapállásnak is tekinthetnénk ezt, amely látszólag a 

szükségletek kielégítésének elsőrendűségét állítja, de talán érdemes – Derrida nyomán – 

                                                                                                                                                      
momentum a testtel szembeni, elutasító viszony, s az újkor hajnalán Descartes egyik kései művének, A lélek 
szenvedélyeinek homlokterében is ez a kérdés áll az affektusok problematikájának tárgyalása során, de például 
Spinoza is kitüntetett figyelmet szentel neki Etikája III. részében. Szigorú értelemben véve azonban majd csak 
a 20. századi pszichoanalízisben és filozófiában tematizálódik. Freud elsősorban az őselfojtás folyamatát 
elemzi, midőn a kultúrán kívülre húzó pszichés és testi folyamatokról beszél. Lacan továbbmegy: a test 
különböző, leválasztható részeit, a test melléktermékeit az objet a kifejezéssel illeti – így jelölve azokat az 
identitás számára fenyegető elemeket, amelyek a szimbolikus mezőben nem rögzíthetőek, ugyanakkor már 
elkülönülést, differenciát artikulálnak. Julia Kristeva alkalmazza először az abject kategóriáját, melybe azokat 
a tárgyakat sorolja, amelyek valaha a test részei voltak, s amelyek éppen ezért mindig megőriznek valamit 
annak tulajdonságaiból, vagyis a test(kép)hez mágikusan kötődő, elmozdítható részek maradnak. Az abjekt 
jelöli ki a szubjektum és a kultúra számára a közöttük húzódó határokat. „A tárgyhoz képest csak egy eltérő 
tulajdonsága van az abject-nek – hogy az én-nel szemben áll. De amíg az objet szembenállásával 
kiegyensúlyoz az értelmes vágy sérülékeny útján, és meg nem határozott módon elismer, addig épp 
ellenkezőleg, az abject – az összeroskadt objet – végtelenül és radikálisan kizár, és arrafelé húz, ahol az 
értelem megáll.” Julia Kristeva: Bevezetés a megalázottsághoz (Kiss Ágnes fordítása). Café Bábel, 1996/4. 
169. Franciául lásd: J. Kristeva: Approche de l’abjection. In: Pouvoirs de l’horreur. Essai sur l’abjection. 
Seuil, Paris, 1980. 7-39. Ily módon az abjekt veszélyezteti az identitást. 

229 Lévinas például szükséglet és testiség elemzésekor, amelynek okfejtését a fentiekben részleteiben 
ismertettem, elutasítja, hogy a hiány-állapotot, amely kielégítéssel telítődhet (a testi szükségletet tehát), 
szegénységként vagy nélkülözésként értsük („A szükséglet lényege, a veszély ellenére, a szakításban rejlik.”), 
s ez nagyon is rokon azzal a struktúrával, amely Platón elméletében megjelenik, s amelyet az alábbiakban 
elemezni fogok. Lásd erről: Emmanuel Lévinas: Teljesség és végtelen (Tarnay László fordítása). Jelenkor, 
Pécs, 1999. 85-115. 
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kicsit messzebb merészkedni ennél: „'Jól enni márpedig muszáj' először is nem azt jelenti 

hogy magunknak venni és együtt-venni, hanem enni tanulni és enni adni, másnak-enni-adni-

tanulni. Sohasem eszünk teljesen egyedül, íme, a 'jól kell enni' szabálya. Ez a végtelen 

vendégszeretet törvénye. (…) Ez mondja ki a törvényt, a szükségletet vagy a vágyat (…), a 

falánkságot, az éhséget és a szomjúságot (muszáj, márpedig muszáj), a másik tiszteletét”.230 

Derrida ugyanis a „Ne ölj” (és a „ne edd meg, még egy kicsit se” embertársadat!) – 

imperatívuszában éppen annak az áldozati struktúrának a lelepleződését látja, amire a 

„humanista” filozófiák építenek. Ez az erkölcsi imperatívusz elégtelen. Hiszen a vallásos 

kultúrák lehetővé teszik a húsáldozatot, nem tilos merényletet elkövetni az élőlények ellen 

(úgy általában), kizárólag az ember mint barát, mint másik ellen az. De ugyan kit tekintsek 

másiknak? Ez a testvériségre-barátságra építő séma kevésnek bizonyul egy etika 

felállításához, ennél többre van szükség. Derrida javaslata szerint: meg kell tudni határozni 

a jól-evés módját. Különbséget kell tenni a másik befogadásának–birtokbavételének–

asszimilációjának többféle módozata között, s ennek megfelelően kell meghatározni a morál 

„Jóságát”, vagyis azt: hogyan a legtisztességesebb, hogyan a leghálásabb és a legbőkezűbb 

a másikat (már amennyiben meg tudjuk mondani, hogy „ki az a másik?”) enni húsevő 

kultúránkban. És ennek mentén talán meg kellene tanulni a felelősséget azzal szemben, ami 

él.231 

Az evés orális művelet. Megnyílik egy rés, harapunk és rágunk. S meglehet, a 

megnyílás „erőszakos” aktusa a vágy ereje által válik lehetővé, ahogyan azt Szókratész is 

megjegyzi, amikor az Ilisszosz partján heverészve egy másfajta, szerelmi megnyílásról 

beszél: „ha megpillantja (a szerelmesét – a szerz.) és újra átjárja a vágy, fölengednek az 

eltömődött nyílások”.232 Amikor szétrágjuk áldozatunkat, melyet előzetesen tárggyá 

avattunk (legalábbis hétköznapi rituáléinkon így teszünk), akkor behatolunk a tárgy, a dolog 

belsejébe – megízleljük. Szánk és nyelvünk válik ekkor az intencionalitás szervévé. Az 

intencionalitás ebben a viszonyban: ízre való nyitottság, érzékiség. Az érzéki közvetlensége 

nem a tudás eseménye, hanem mindenekelőtt közelség. Amikor megízlelünk valamit, nem 

pusztán megnyílunk, hogy a befogadottat megemésszük és tudássá alakítsuk, hanem érintjük 

az ételt (a „dolgot”), az íz elborít minket, a közelségből kiszakíthatatlanul érzékelünk. Az 

étel „hús-vér” volta, íze nem a megnyilvánulását jellemzi, hanem a közelségét és a 

                                                 
230 Jacques Derrida: „Jól enni márpedig muszáj”, avagy a szubjektumszámítás. Beszélgetés (J.-L. Nancyval). 
(Gángó Gábor fordítása). In: Kis Attila Atilla – Kovács Sándor s.k. – Odorics Ferenc (szerk.): Testes könyv. 
Ictus, Szeged, 1997. 321. 
231 Vö. J. Derrida: I. m. (főként:) 315-324. 
232 Platón: Phaidrosz (Kövendi Dénes fordítását átdolgozta Simon Attila). 252a. 
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konkrétságát; érzékisége ellenáll annak, hogy valaminek a tapasztalatára vezessük vissza.233 

A megnyílás, amely a test különféle rései mentén történik, nem csupán az evés orális 

gyönyörét jelentheti, hanem egyéb testnyílások örömteli vagy éppenséggel undorító 

működését is. Nemcsak a száj rése, amely evésre és beszédre egyaránt alkalmas, vagy a 

szem vágata, amely látni enged, vagy a fül kagylója, amely az oda-hallgatást lehetővé teszi, 

nyílik meg. Megnyílnak a nemi szervek, megnyílik a végbél. Az evés és az emésztés 

műveletei, a befogadás és a szorosan hozzátartozó kivetés aktusai nem csak e testnyílások 

peremén zajlanak, hanem a „bensőnkben”, a test számtalan üregében is. 

Azonban a test üregeinek megjelenítése, az ezekről való beszéd tabunak számít a 

filozófiai diskurzusban. Pontosabban csak azoknak az üregeknek a megjelenítése „ildomos”, 

amelyek valahogyan kötik a filozófia szubjektumát ahhoz, amit önmagában szelleminek 

ismer el. Platón dialógusát például, amelynek keretéül közismerten egy lakoma szolgál, 

amint az evésről is szóló filozófiai textusként akarom értelmezni, rögtön olyan 

áthatolhatatlannak tetsző akadályba ütközöm, mely nem pusztán keménynek bizonyul fejjel 

a falnak rontó nekibuzdulásomnak, de egyúttal arra a felismerésre is késztet, hogy éppen ez 

az a kanonikus szöveg, amely a napnyugati filozófia számára az egyik legrendíthetetlenebb 

bástyát építi a testről való gondolkodásunk elé. Elemezhetem-e egyáltalán evésként a test 

eme töltekezését, amikor nagyon jól tudom, hogy az evés itt csak egy metafora, hogy 

valójában a szellem töltekezik, a tényleges étkezés (a deipnon) pedig a szerelemről szóló, 

himnikus beszéd számára egy egyébként elhanyagolható előkészületi ceremónia? 

Az európai tradíció számára a Platón által bemutatott szümposzion nem pusztán egy 

autentikus beszélgetés-formát kínál, hanem egyúttal keretet szab, kijelöli a filozófiai 

diskurzus határait – a lakoma teloszának megfelelően.234 A lakoma telosza, azaz a társas 

együttlét harmóniája mindenekelőtt a bor és a beszélgetések (a logoszok) kellő arányú 

vegyítéséből születhet meg: az ily módon megképződő diskurzusnak nem kell számot vetnie 

az „evés és emésztés teloszá”-val, vagyis mindazzal, ami egyfelől az alantashoz, másfelől 

pedig a jelentéktelenségbe süllyedő mindennapisághoz kötődik. A szümposzion kérdéseinek 

teoretikusabb tárgyalását olvashatjuk a Törvények 1-2. könyvében, ahol Platón a lakomát 

mint társadalmi intézményt a nevelés (paideia) egyik területeként mutatja be: a lakoma arra 
                                                 
233 Vö: Émmanuel Lévinas: A nyelv és az érzéki (Tarnay László fordítása). Jelenkor–Tanulmány Kiadó, Pécs, 
1997. 122-125. Lévinas ebben az értekezésében Husserllel vitázik: a husserli intencionalitás fogyatékosságát 
abban látja, hogy az érzékeléssel nem mint a lét közelségével vet számot, hanem egyszerűen tapasztalattá 
redukálja.  
234 A dialógus eredeti címének (Szümposzion) „lakoma”-ként való magyar fordítása egyébként igencsak 
megnehezíti a kortárs értelmező dolgát, hiszen arra sarkallja, hogy a görög szümposzion-tradíciót a rómaiak 
által meghonosított és még ma is meghatározó társasági kultúra szokásaival vesse össze, netán azonosítsa, 
amelyben, mint tudjuk, az étkezésnek magának, azaz a tényleges „lakoma” aktusának sokkal nagyobb szerep 
jut. 
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szolgál, hogy megtanítsa helyesen kezelni szenvedélyeinket és érzelmeinket.235 A bor kettős 

hatású, egyfelől ugyan elszabadítja az indulatokat, másfelől viszont meglágyítja a lelkeket 

és felerősíti a társaság tagjainak egymás iránti baráti érzéseit. A felszabadított indulatok 

megfékezésére pedig ott vannak a bor által közvetlenül a lélekbe szállított logoszok. 236 

Platón szümposzion-teóriája tehát mintha kifejezetten azt a célt szolgálná, hogy a lélek (és 

csakis a lélek) szenvedélyre való hajlamait a logosz segítségével a ráció felügyelete alá 

helyezze, megszabadítva ekként a testi vonatkozásoktól. 

Csakhogy a tényleges szümposziont megelőzi a deipnon: az étkezés. Erről Platón 

mintha kényszeresen nem szólna. Mintha az a kérdés nem is lenne feltehető (s valljuk be, 

valóban szentségtörőnek tűnik a megfogalmazás), hogy „mit szállít” az étel a lélekbe? Vagy 

másik oldalról: mi történik lakoma közben a testtel? Mindazonáltal Platónnak az evésre 

vonatkozó el-hallgatása, a téma kérdezetlenül hagyása sokkal erőteljesebben jelöli ki a 

textusnak azt a mezejét, azt a – leginkább poétikai eszközökbe rejtett, s alig-alig 

körvonalazható – kívülségét, amely mégis a diskurzus középpontjában áll. Mert ha a testi 

jelenlétre utaló jelenetek, hasonlatok és metaforák felől kezdjük el olvasni ezt a dialógust, 

akkor az Erósz által működtetett szublimáció modellje helyett sokkal inkább az abjekció 

hiányzó teóriájába botlunk. És ez a hiányzó teória észrevétlenül átveszi az irányítást: 

működtetni kezdi a dialógusnak azokat a kitérüléseit, amelyek rendre a testre verik vissza, a 

testbe fojtják a beszélgetésben egyébként logoszként megfogalmazódó elmélet visszásságait. 

Platón dialógusából ekként egy olyan mindent megelőző elv bontható ki, amely a 

lakomában, a lakomákban, a barátságos beszélgetésekben benne rejlő hiányt eredendően 

megképezi. 

 

(jól beszélni) Platón lakomáján hat fiatal férfi – Alkibiadész lesz a hetedik – és egyetlen, 

bölcs öreg ül a terített asztal körül. Barát baráttal, szerelmes szeretővel együtt eszik-iszik, 

hogy aztán együtt is emésszenek. Vacsora végeztével azonban Erüximakhosz, az orvos 

felvetésére ezek a hasonlóságuknak örvendő barátok megállapodnak abban, hogy ezen az 

estén nem részegednek le, hanem Erószt, az „erős és hatalmas” istent dicsőítő énekekbe 

fognak – „töltsük ma beszélgetéssel az időt” (177a).237 S valóban, az elbeszélés középpont-

jában, amelyet Platón rögzít az előttünk immár élettelenül (a lakoma leszedett asztalánál) 

                                                 
235 „Úgy látszik, barátom, azt állítod, hogy a bor melletti közös időtöltés, ha helyesen szervezik meg, jelentős 
tényezője a nevelésnek.” Platón: Törvények, 1. könyv (Kövendi Dénes fordítása), 641 d  
236 Lásd ehhez: Böröczki Tamás: Platónnal lakomázni. Ókor 2005/3. 41. A szerző tanulmányában Plutarkhosz 
szümposzion-teóriáját vizsgálja, amely elsősorban Platón vonatkozó dialógusaiból táplálkozik. 
237 A lakoma szöveghelyeire vonatkozó hivatkozásokat a főszövegben zárójelben közlöm. A másképp nem 
jelzett Platón-citátumok mindegyike Telegdi Zsigmond fordítása, melyet Horváth Judit dolgozott át. 
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heverő dialógusban a szónoklatok állnak, azok adják a narratív keretet. Élettelen ez a 

dialógus azért is, mert csak sokszoros közvetítettségen, ismétlésen, törésen keresztül lesz 

„feltálalva” elénk.238 Mi több, úgy tűnik, az athéni ifjak és Szókratész kizárólag a 

szónokaltok felett ülnek lakomát, jóllehet eredetileg egy kellemesen elköltendő vacsoráért 

gyűltek egybe. Árulkodó mozzanat ez egyfajta írói önkényről, amely a szavakat, a 

beszédeket részesíti előnyben az ételekkel, a test ízlelésével, gyönyörével és kínjával 

szemben. Nem tudjuk, hogy ezek a nemes férfiak mit és hogyan ettek, ki mit szeretett, 

melyik ételből, mennyit kért. De persze nemcsak Platón „gusztusáról” árulkodhat felmerülő 

hiányérzetünk, hiszen a történet közvetítőkön keresztül lett feltálalva elénk. Ki mit csalt el 

belőle? Annyi bizonyos: Szókratész sem titkolja a beszédek lakomája iránti rajongását – 

erről egy másik dialógusból, a Phaidroszból értesülünk: „De jó kényszerítő eszközt találtál 

ki a beszédek kedvelőjének, hogy megtegye, amit csak kívánsz! (…) Hogy is tudnék ilyen 

lakomáról lemondani?”239 

De a „csalót” üldözve, meglehet, rossz helyen kutakodunk. Mert a torzítás mögött 

talán a személyes elfogultságoknál meghatározóbb és mélyebb okot kellene keresnünk. Egy 

eredendőbb akadályoztatást, váratlan megtorpanást és visszavonulót: elnémulást, hallgatást, 

leplezést. Talán a logoszt kellene közelebbről megvizsgálnunk, ahogyan beszédről beszédre 

újabb és újabb alakot ölt, ahogyan a hiányzó igazságnak minduntalan más és más 

aspektusait villantja föl (minden elhangzó beszéd többet akar mondani, mint az előtte 

elhangzó), ahogyan megbicsaklik, ahogyan hirtelen meghátrál valami elől. Beszéd (mint 

jelenlét) és írás (mint ismétlés) most is reménytelen küzdelembe fognak, melyben persze az 

írás marad alul. Az írás minduntalan a beszédet ismételheti csak: a logosznak az igazsághoz 

való rögzítettségét – tudás nélkül.240 Mert nem állhat elő tudás a jelenlét, az igazság 

                                                 
238 A történetet Platón feltehetően a „barát”-tól ismeri, akire a „megszállott”-nak csúfolt Apollodórosz 
visszaemlékezése nyomán „szállt” tovább, amelynek első számú kézbesítője Arisztodémosz, Szókratész 
„majmolója” lehetett, ki maga is részt vett a lakomán (bár, érdekes módon, ő nem rótta le „áldozatát” Erósz 
előtt, vagy legalábbis azt nem tartotta említésre méltónak. Persze, mint Czigány Ákos felhívja rá a figyelmet, 
az sem bizonyos, hogy megesett A lakoma. Lehetséges, hogy Arisztodémosz a fikció atyja. Hiszen minden 
résztvevő mondott beszédet, kivéve Arisztodémoszt, aki az első számú „kézbesítője” pedig a történetnek – a 
tényen, hogy ott volt-e, az esemény hitelessége múlhat. Czigány kommentárjának a kézbesítés és a közvetítés 
problémája alkotja a középpontját. Lásd: Czigány Ákos: Kézbesítők. In: Kukla Krisztián – Sutyák Tibor 
(szerk.): Kitolási szakasz. Balassi, Bp. 1997. 60-94. 
239 Phaidrosz 237a. A beszédet (Lüsziasz erotikus beszédét), melynek Phaidrosz szájából történő hallása után 
sóvárgás tölti el Szókratészt, Phaidrosz a köpenye alatt rejtegeti – Derrida elhíresült „fordításában” ez a 
pharmakon: a gyógyszer, a méreg, a varázsszer. 
240 Derrida a Phaidroszban található mesebeli genealógiát, mely az írásról szól, röviden összefoglalva, az 
Atya-fiú struktúra szerint elemzi: „A logosz tehát fiú, aki atyja jelenléte, jelenvaló segítsége nélkül 
elpusztulna. Atyjáé nélkül, aki felel. Helyette és érte. Atyja nélkül nem több, mint éppenséggel egy írás.” Lásd 
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tanúsítása nélkül. Jóllehet, a szavak tudás nélkül is ismételhetők: írás teremtődik a 

visszaemlékezés nyomán. Csakhogy a visszaemlékezés szelektál – hagyja, hogy bizonyos 

momentumok, nyomok, amelyek pedig az eredethez kötődnek, kihulljanak a rostán. Olyan 

momentumok, amelyek a beszéden, azaz egy megképzett diskurzuson kívüli csendben 

fogják meghúzni magukat, úgy azonban, hogy elhallgattatásukkal, hiányukkal éppen a 

diskurzus határait jelölik ki, s ez által a bejárható diskurzív mező alapjaivá lépnek elő.241 De 

miért és miféle értelem mentén történik a szelektálás? Ez a mese a lakomáról vajon miért 

csak a beszédekkel való töltekezés lakomájaként ismételhető? Az az érzékiség, ami az 

evéssel, az ízleléssel bukkan elő, olyannyira erős és olyannyira másfajta kötéssel 

kapcsolódik a jelenlét közvetlenségéhez, hogy talán még a beszédnek is ellenáll? Meglehet. 

Csakhogy ennek a Platón által színre vitt (látni fogjuk, mind komikusabbá váló) lakomának 

mintha éppen az lenne a tétje, hogy kitapintsuk benne az érzékit, továbbadjuk belőle azt, 

ami mégiscsak ismételhető. Az evés és az Erószról való beszéd kapcsolata éppen e kérdés 

felől szemlélve látszik összeforrni. 

De lassan a testtel! Mert evés és beszéd sokkal inkább széthúznak (hiába alapulnak 

egyaránt az orális képességeken), mintsem hogy összetartozónak vélhetnénk őket. Enni 

vagy beszélni (ismerjük a mondást: „tele szájjal ne beszélj!”). Az evés: működési modell a 

testek, a test akciói és passiói, gyönyörei, szenvedései, benső és fekális folyamatai számára. 

Míg a beszélés felszíni mozgás, az anyagtalan történések működési modellje. Ez a két 

modell az „igazság”, a diskurzusban megképzett jelentés két oldalán áll. Egyik oldalon, a 

dolgok oldalán „találhatók a fizikai minőségek és a valós viszonyok”. A másik oldalon „az 

anyagtalan történéseket jelző logikai attribútumok” vannak.242 És a logosz uralta beszédnek, 

még inkább az azt utánozni óhajtó írásnak mintha csak e másik oldalhoz lenne hozzáférése, 

az anyagtalan történésekhez, a jelentés kifejezéséhez. A megkonstruálás folyamata pedig, 

vagy szimbolikusan kifejezve, a folyamat, melynek során jóllakunk, kívül marad ezen a 

diskurzuson. A lakoma résztvevőinek az evésről nincs mit felidézniük. A kifejezés a 

felszínhez utal, a test felszínéhez, a nyílás (csak a száj és csak a fül nyílásának) pereméhez. 
                                                                                                                                                      
erről: Jacques Derrida: Platón patikája. In: Uő: A disszemináció (Boros János, Csordás Gábor, Orbán Jolán 
fordítása). Jelenkor, Pécs, 1998. főként: 63-93. 
241 Foucault nem momentumoknak, hanem monumentumoknak nevezi a diskurzus azon tényeit, amelyek egy 
„civilizáció” szabályainak a játékterét meghatározzák, nem azáltal, hogy dokumentálnak, épp ellenkezőleg: 
többnyire pusztulásra ítélt nyomok ezek, melyeket az intézményesült kultúra kiszorít. A foucault-i archeológia 
avagy diskurzusanalízis célja, melyet ezeknek a monumentumoknak a feltárására épít, megmutatni, hogy egy 
adott diskurzus „miért nem lehetett más, mint ami lett”. Lásd erről (főként): Michel Foucault: A tudományok 
archeológiájáról (Sutyák Tibor fordítása). In: Uő: Nyelv a végtelenhez. Latin Betűk, Debrecen, 1999. 169-200. 
242 A propozíción belül felállított kettősséget, amely a jelentés által felállított határvonal két oldalán 
helyezkedik el, szemléletesen mutatja be Deleuze. Lásd: Gilles Deleuze: A skizofrén és a nyelv (Hódosy 
Annamária fordítása). Helikon, 1995/ 1–2. 80-89. 
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A hang a szájból tör elő, ám rögtön le is válik róla, mintha éppen csak érintené, hogy rögtön 

valamiféle anyagtalan térben (az áttetsző levegőben) foszlódjon szét, vagy megkeresse 

kitapinthatatlan útját a másik peremhez, a fül kagylójához. Beszélni, akárcsak enni 

ilyenformán erotikus aktus. Ahogy az étel örömforrás, úgy a hang is az: érintkezik a szájjal, 

érintkezik a testünkkel. Erósznak pedig talán itt, e két oldal között, a közvetítésben kell 

szerepet kapnia, talán Erósz az egyetlen, aki közvetíteni képes a test „mélysége” és 

„felszíne” között. 

Egy másik probléma is elénk tolakszik, amikor meg akarjuk érteni a lakoma csak 

félig elmondható, csak félig leírható történetének okát. Ez a probléma az írást mint morális 

kérdést környékezi meg. „Tétje nagyon is a moralitás – írja Derrida –, a jó és a rossz 

szembeállításának értelmében éppúgy, mint az erkölcsök, a közmorál és a társadalmi 

illendőség értelmében.”243 „Az van még hátra, hogy az írás megfelelő és nem megfelelő 

módjáról szóljunk” – erre kéri beszélgetőtársát Szókratész is.244 Az írást morális 

nyugtalanság vezeti és sodorja: mi az, amiről helyes és mi az, amiről helytelen, amiről 

valamilyen gátló elv miatt nem lehet szólni. A morál, az emlékezet és az igazság 

összetartoznak. Az újra és újra megismételt diskurzus fölött valamiféle eredendő morális 

tiltás veszi át az uralmat, minél többszörös a közvetítettség, annál inkább – tiltás a jelenlét 

helyén. Ami szégyenletes, arról hallgatni ildomos, vagy másképpen: az illetlen belénk fojtja 

a szót, nem enged beszélni. (Ahogyan nem engedte beszélni a rosszul emésztő 

Arisztophanészt sem – erről majd kicsit később.) De nem válhat a diskurzus részévé az sem, 

ami e tiltás előtt van, ami jelentéktelensége okán eleve a némaságban gyökerezik. 

Az evésről, a falánkságról ismeretes Szókratész elítélő véleménye. Az evés egy 

szükséglet kielégítése, a test töltekezése; az az ember pedig, aki a tudáshoz kíván eljutni 

(természetesen a valódi filozófusról van szó), nem törődhet a testtel, melynek érzékelései 

silányak, a test félrevezetné őt.245 Mégis, ami A lakomában a szemünk elé kerül tolakodón, 

az éppen ez az elítélt aspektus: a testiség. A testiséget persze nem elsősorban az evés, 

inkább a szerelem gyönyörén keresztül láthatjuk. Hogyan szolgálhat egyáltalán egy platóni 

dialógusban a logosz önkifejléséhez, a tudáshoz való eljutáshoz éppen egy vacsora narratív 

keretül? Mintha lenne itt némi zavar. Ami evés, beszéd és erotika lényegi összetartozására, 

ugyanakkor lényegi összeférhetetlenségére mutat rá.  

E zavar kifejeződésének párhuzamos története a városon kívüli séta, amikor is 

Szókratész Phaidrosszal beszélget. Azt a tréfát eszeli ki, csakhogy barátjának kedvében 

                                                 
243 J. Derrida: I. m. 73. Az írás mint moralitás problémáját a Phaidrosz korpuszában az aiszkhron szó vezeti be. 
244 Phaidrosz 274b. 
245 Vö. Phaidón 64c–65c (Kerényi Grácia fordítása) 
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járjon, hogy erotikus beszédet ad elő, ám közben befedi a fejét, beburkolózik szégyenében. 

És efféléket mond: „az a vágy, amely az evés esetében győzedelmeskedik a legjobbra 

irányuló megfontoláson, valamint az egyéb vágyakon: a falánkság”. „[H]a a szépség 

élvezésére irányuló, értelem híján való vágy legyőzi a helyesre buzdító vélekedést, majd a 

testi szépség megostromlása közben a többi rokon vágyaktól hatalmasan felerősödve és 

ezeken is felülkerekedve győzelemre jut: épp erről az erőről megkapja az Erósz nevet.”246 

Majd egy másfajta „isteni sugallattól” megszállva, mint amely az imént még költészetre 

ragadtatta („nümpháktól elragadtatottá” tette), Szókratész lassan kezd kigyógyulni az előbbi, 

hamis állapotából. Első előadását egy gúnyolódó megjegyzéssel zárja: „tudd, hogy a szerető 

barátsága nem párosul jóindulattal, hanem akárcsak valamiféle ételt, a jóllakás kedvéért – 

mint farkas a bárányt – úgy szereti a szerető kedvesét”.247 Következő előadását pedig, amely 

nem kevésbé lesz megszállott beszéd (mítoszokat sző ugyanis Erószról való okfejtésébe), 

már fedetlen fővel teszi meg. Egyikszer tehát Szókratész „beburkolózik szégyenébe”, egy 

szégyellni való önmagába. Másikszor viszont „fedetlen fővel” tárulkozik ki önmaga és a 

felette húzódó horizont felé. Melyiknek higgyünk? Szókratész mintha a bolondját járatná 

velünk… 

 

(jól adni) Ki az illetékes továbbadni A lakoma hiteles történetét? Aki jelen volt? Aki egy 

baráttól hallott mindent, s a barátság okán feltételezhető, hogy hűen adja tovább? 

Apollodóroszt egy nyugtalan „ismerős” állítja meg az utcán (mint később kiderül: 

Glaukón), aki már a minap is kereste őt, hogy érdeklődhessen „arról a találkozásról, 

amelyen részt vett Agathón, Szókratész, Alkibiadész és még mások”, és amelyen a 

szerelemről beszéltek. Ennek a tréfásan kurjongató ismerősnek ugyan már mesélt egy másik 

ismerőse erről az éjszakáról, de „semmi világosat nem tudott mondani” (– kiem. tőlem). 

Apollodórosz viszont barátja, mi több, „megszállottja” Szókratésznak: „te vagy illetékes 

továbbadni barátod szavait” (172a, b). Ám Platón mintha kevésnek találná azt a fajta 

érintettséget avagy rokonsági–leszármazási viszonyt, amit Glaukón képvisel; mintha egy 

’mezei’ ismerős nem lenne elégséges, mert valamilyen tudásnak nem volna birtokában, 

valamilyen képesség terén szükséget szenvedne: ugyebár semmi világosat nem tud mondani. 

A történet elbeszélését így abban a szituációban visszhangozza nekünk Platón, amikor barát 

mesél barátnak: barát az üzenet küldője és barát annak fogadója–továbbítója is. Szókratész a 

Phaidónban a régi közmondásnak, mely szerint „ifjú az ifjúnak örül”, az alábbi értelmezését 

adja: „a hasonló életkor hasonló örömök felé vonz, s így a hasonlóság folytán barátságot 
                                                 
246 Vö. Phaidrosz 238b., c. 
247 Phaidrosz 241c. 
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eredményez”.248 Döntő mozzanattá válik tehát közvetítésben a hasonlóság mint a barátság 

alapja. 

De mit jelent a hasonlóság? Platón egyik kései művében különös választ kapunk erre 

a kérdésre, hiszen A szofista konzekvenciája szerint az utánzás alapjául szolgáló hasonlóság 

nem alapozható meg. A szofista a hármas tagoltságú részesedési modellt vázolja fel. A 

dialógus meghatározó szereplője itt nem Szókratész, hanem az eleai Vendég-filozófus, aki 

logikai felosztások hosszú láncolatának, leszármazási ágának megrajzolásán keresztül 

fogalmazza meg a kérdést beszélgetőtársa, Theaitétosz felé (aki mellesleg Szókratész 

hasonmása), nevezetesen: vajon mi igazolhatja a megismerés helyességét. Mint ismeretes, a 

megismerés az utánzás művészete (mimészisz), ami a képmáshoz (eidólon) való 

hasonlóságon alapul. A megismerés a képmáson keresztül az Ideát kívánja elérni, a képmás 

az Idea elsődleges birtokosa. Azonban a hasonlóság, amely az Ideához fűződő belső, 

spirituális viszonyon alapul, nem válhat argumentálhatóvá, a logika világos érvelési 

eszközei itt inautentikusnak bizonyulnak, s a diaireszisz módszerének, amely a 

megkülönböztetés képességén alapul, egyébként sincs logikai kényszerítő ereje. A 

képmásért folyamodó hasonmások jogosultságát éppen ezért ezzel a módszerrel nem lehet 

elbírálni.249  

Az eleai szofista logikai láncolatával azonban szembeállítható az a számadási 

készség, amely Gadamer szerint ugyanolyan fajtájú, mint a megkülönböztető-képesség 

dialektikája. A számadási készség „Szókratészt tünteti ki, midőn tévedhetetlenül ahhoz 

ragaszkodik, amit korábban »jóként« ismert meg. Ez valóban tudás (és nem doxa), 

amennyiben ily módon önnön nem-tudását tudó kész a korlátozás nélküli számadásra. 

Szókratész irányadó témája mindenképpen az areté.”250 Az areté önmegértést igényel, 

Szókratész mindig is azt bizonygatja beszélgetőtársainak, hogy annak vannak híján. A 

helyes megértés tehát csakis önmagunkkal vagy másokkal folytatott dialógusban találhatja 

                                                 
248 Phaidrosz 240c. Kövendi Dénes fordításában az idézett közmondás így szerepel: „Hasonló a hasonlónak 
örül.” 
249 Derrida megfogalmazása ezzel kapcsolatosan: „a mintához hozzáadódva az utánzó pótlékká válik, többé 
nem-semmi és nem-érték”. Jacques Derrida: A kettős ülés. In: Uő: A disszemináció. Id. kiad. 183. 8n. Deleuze 
egyik esszéjében szintén A szofistáról értekezik. A részesedés elméletének elemzése kapcsán ő arra a 
végkövetkeztetésre jut, hogy a hasonmások csakis szimulákrumok lehetnek; a phantaszma, a színlelés a látszat 
dionüszoszi gépezetének működését írja le. Gilles Deleuze: Platon und das Trugbild (Bernhard Dieckmann 
fordítása). In: Uő: Logik des Sinns. Suhrkamp, Frankfurt/M., 1993. 311. A német fordítás a francia simulacre 
kifejezést a Trugbilddel adja vissza; magyarul ezt talán a szimulakrummal lehetne a legpontosabban 
megfeleltetni, bár A szofista Kövendi Dénes-féle fordításában a látszat (phantaszma) kifejezés szerepel. (A 
szöveg eredetileg a szerző Critique et clinique című kötetében – Minuit, Paris, 1993. – jelent meg. 
250 Hans-Georg Gadamer: A Jó ideája (Simon Attila fordítása). In: Uő: A filozófia kezdete. Osiris-Gond, Bp., 
2000. 47. 
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meg kifejeződését. Azonban hogyan ismerhető fel az, akit valóban a jó előzetes tudása 

vezérel? „Platónnak erre különböző metaforikus kifejezései vannak, mint például: »azért, 

mert ’benne lakozik’« (vagy »rokon vele«)” – állítja Gadamer.251 Ezzel az érveléssel 

azonban még mindig az előbbi probléma körül toporgunk: mit jelent a rokonság és mit a 

hasonlóság? Platón végső soron az areté mögé a daimoniont helyezi, azt a belső hangot, 

amely ha kell, visszavonásra kényszeríti a beszélőt; és még inkább: az igazság felé fordítja. 

Ez a daimonion ugyanis az az istenektől küldött adomány, amely a „szép” és a „jó” iránti 

(filozófiai) szenvedélyt avagy megszállottságot működésbe lépteti. Látni fogjuk, A lakoma 

adománya tulajdonképpen nem más, mint ennek a daimonionnak a felfedése és 

megnevezése.  

Vagyis: az igazság/üzenet továbbadására az válik alkalmassá, az adhatja át jól, aki 

maga is megszállott. A megszállottak egymáshoz hasonlatosak, egymás társaságát keresik, 

együtt esznek-isznak. A hasonlóság (homoioszisz), mely a barátság és a homoerotikus 

szerelem alapját is szolgáltatja, igenis kívánatos az emlékezet „helyes” és „világos” 

működése szempontjából. A történet vagy üzenet meghallgatásáért, amelyet tehát a tudást 

biztosító helyes mintának is tekinthetünk, vágytól megnyíló fülek esedeznek, kérőként 

fordulnak érte, ám a szájból patakzó „helyes” szavakat csak egy hasonló, csak egy barát 

csalhatja elő. A megismerésnek ez a sémája zárt rendszert von a tudás köré, amelyből az 

azonostól (az igaztól) távol esők, az azonost csak homályosan ismerők (’mezei’ ismerősök, 

idegenek, mások) – kihullanak. Mint ahogy az emlékezetből kihullik az, aminek felidézése 

nem tölt el kellemes érzéssel, ami nem ildomos, ami a megnevezhetetlen felé húz, az 

értelmesen, az azonoson túlra. A megismerés mechanizmusa, amely a hasonló utáni vágyon, 

azaz (meg)kívánáson alapul, érintetlenül hagyja a másikat, a másságot. Az így felfogott 

megismerés szükségszerűen végtelen regressziót szül, ismétlések egyre inkább kiürülő 

sorozatát.252 

A történet újabb és újabb áttételekkel történő közvetítettségének bemutatása mint e 

regresszióra vonatkozó, ironikus reflexió is érthető Platón részéről. Ez az irónia annak 

belátása, hogy a tudás eredetének elérésére irányuló vágy, mely egy végeláthatatlan 

folyamat – kudarcra ítélt. Tragikus felismerés ez, Platón azonban gondoskodik róla, hogy 

                                                 
251 H.-G- Gadamer: I. m. 48. 
252 „Ha igaz, hogy Freud Az örömelven túllal az ismétlési kényszer elméletében valami olyan mechanizmust 
fedezett fel újra (…), mely, noha kizárja az eredetiséget, sőt nem is áll talán egyébből, mint egy 
megtapasztalhatatlan eredetre irányuló ritmikus regresszió kísérletének sorozatából, hatásában mégis mindig 
elemi és új lehet – nos, akkor nem kell eleve elutasítani azt a paradoxnak tűnő lehetőséget, hogy A lakoma az 
eredetiség tudattalan elvetélésének páratlanul termékeny reprezentációja és in actu végrehajtója.” Czigány 
Ákos: I. m. 69. 
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szép lassan mégis komikumba forduljon: a lakoma terített asztala körül az elejtett 

mondatokból, eltévedt érintésekből, az időnként átrendeződő ülésrendből, az emésztés 

folyamatai közül a legártatlanabbnak a textusba csempészéséből egy komédia kezd 

kibontakozni.253 

 

(jól harapni) A platóni dialógusokban, ahol a filozófiai gondolkodás iránt elkötelezett 

férfiak komikus, életidegen helyzetekben mérik össze különféle nézeteiket, elfogadott a 

gúny sötét tónusa. Szókratész jár az élen ebben is – „a gúny fölényes mestere” vagy, 

mondják róla tanítványai. (215c) Ha elfogadjuk Gadamer fenti állításait, azt, hogy a 

dialogikus beszéd a logosz önkifejlését szolgálja az önmagát való szigorú kikérdezés révén, 

akkor a gúnyt, a beszélgetőtárs felett aratott pillanatnyi győzelmet akár az önkifejlés egy-

egy meghatározó pontjának is tekinthetjük, amely a beszélgetés továbbgördítésének 

szükségességét hivatott kinyilvánítani. Szókratész beszélgetéseinek szokásos forgatókönyve 

a cáfolatra épül: a beszélgetőtárs állításának a megrendítésére és annak bebizonyítására, 

hogy a partner híjával van a helyes ismereteknek. Az ostobaként beállított fél, miután belátja 

fogyatékosságait, többnyire hagyja magát a Szókratész által felvázolt gondolati úton 

(tovább)vezetni. A dialektikán alapuló beszédmód lényege a harc, a beszélgetőtárs 

legyőzése, a fölébe kerekedés; lényege a lassú ízlelgetés, a rágás és a kiköpés, vagy a másik 

oldalról: megrágás és megemésztés. A platóni dialógusokban a beszéd versengés, 

túllicitálás. A lakoma szerkezete is erre épül, jóllehet monológok és nem dialógusok adják a 

beszélgetések/beszédek nagyobb részét, azonban megfigyelhetjük: az erotikus dicséretet 

zengők folyton egymásra licitálnak. Mindig azzal indítanak, hogy rögzítik, mi hiányzott az 

előbbi beszédből, esetleg hol bizonyult az érvelésmenete hibásnak. A dialógus egészét 

alattomosan behálózó gúny, az apró kiszólások, csipkelődések – főként Szókratész és 

Alkibiadész részéről Arisztophanész, Agathón vagy a mértékletes Erüximakhosz felé – az 

egymásba és egymásból való harapás metafóráivá válnak mind. 

Gondoljuk csak el: összeül egy baráti társaság, hogy jót egyenek és sok bort igyanak, 

ám ahelyett, hogy együtt élveznék a testi jólét és az erotikus együttlét254 gyönyörűségeit, 

                                                 
253A lakoma dramaturgiai kidolgozottsága, a szereplők egymáshoz való árnyalt viszonya, a sok-sok 
metaforikus játék természetesen lehetővé teszi azt is, hogy irodalmi alkotásként értelmezzük Platón művét, 
ahogyan erre számtalan példát láthatunk a mű hatástörténetében. A dialógus egyik leghíresebb kiadója, 
Kenneth Dover is fontosnak tartja megemlíteni szerkesztői előszavában, hogy A lakoma számos „nem-
filozófiai”, azaz tisztán irodalmi részt is tartalmaz – ez utóbbi megállapítás igazolhatóságát azonban a magam 
részéről erősen kétségesnek tartom. Vö. Plato: Symposium (edited by Kenneth Dover). Cambridge University 
Press, 1980. 5. 
254 Mint Lacan megjegyzi, a társas együttlét már eleve megteremti azt az erotikus kontextust, amelyre a 
szerelemről szóló beszélgetések alapulhatnak. Lacan egyébként szintén A lakoma emlékezet-tanát állítja 
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versengésbe kezdenek, összemérik beszédeiket, egymáshoz, egymás ellen mérik magukat. A 

beszédek közötti megszakítások, a szünetek persze szükségszerűen diszkontinuitást 

mutatnak föl, hiszen ezek teszik lehetővé a váltást és az egymásutániságot, mégis azt 

mondhatjuk, a platóni dialógusokban a beszélgetés lényegéhez tartozó megszakítottságnál 

kevesebbről van szó.255 A megingatás, a cáfolás, a versengés, a gúny – erőszaktételt 

jelentenek, mégpedig a beszélgetésnek egy egységes igazság felé való elvezetésére 

irányulón. A megszakítások az egyetlen igazság szájról szájra adogatásának (jól adásának) 

feltételei: nem az eredendő idegenséget (s ezáltal a másikat, a mást) mutatják föl,256 hanem a 

továbbadás kierőszakolt, közös horizontjának előkészítését, a közös főzés, a 

„szakácsművészet”257 és az együttes jóllakás kellékeit. A megismerés/megértés folyamata 

könnyedén írható le az evés metaforikájával, ennek megfelelően az igazság elérését célzó 

beszélgetés is nehézségek nélkül ruházható fel vele. A beszédekből lakomát ülni: 

szükségszerűen egymás ízlelgetését jelenti, az egymásból való lakmározást, a szüntelen 

rágást és a harapás élvezetét. Jól-enni és együtt-enni – minden különbségnek, szakításnak és 

háborúnak ez a tétje. 

Platón pedig igazán nem finnyáskodik: minden hősébe „harap” egy kicsit. Kezdi 

rögtön az elején, a nyitójelenetben, amikor Glaukónt olyan gyermetegnek mutatja be. 

Glaukón Apollodóroszt kérleli a lakoma elmeséléséért, rögvest hallani akarja mi és hogyan 

történt, mintha csak a legfrissebb pletykát kívánná halaszthatatlanul magáévá tenni, ám 

kiderül, a lakoma, amely után érdeklődik, már igen régen esett meg: akkor, „(a)mikor még 

gyermekek voltunk” (173a). – Mire ez a tréfa Platón részéről: Glaukónt miért mutatja ilyen 

együgyűnek? A gyermekség mulatságos kontextusban történő felidézése a lakoma emlékét 

olyan időszakhoz (a gyermekkorhoz) köti, amikor még nem történnek (történtek) „lényeges” 

dolgok az emberrel. Apollodórosz számára ez az időszak egybeesik azzal is, amikor még 

nem ismerte Szókratészt, amikor még nem volt „megszállott”, „eszeveszett”: a „véletlen 

vitt, s míg azt hittem, hogy csinálok valamit, nyomorultabb voltam akárkinél – mondja 

Glaukónnak –, nem kevésbé, mint te most, aki azt hiszed, hogy inkább kell tenni bármit, 

mint filozofálni” (173a). Vagyis a nyomorultnak minősülő Glaukónt az előadás, melyet 

hallani fog, a gyermekkorból a felnőttkorba vezeti át, beavatás lesz számára, mely által a 
                                                                                                                                                      
elemzése középpontjába, a szájhagyomány útján való „postázás”, átadás kérdését. Lásd: Jacques Lacan: Le 
ressort de l'amour: Un Commentaire du Banquet de Platon. In: Uő: Le Séminaire, livre VIII: Le transfert 
(1960- 1961) Seuil, Paris, 1991. Főként: 23-65. 
255 A megszakításról, mint a beszélgetés lehetőségfeltételéről lásd: Maurice Blanchot: A megszakítás (Lenkei 
Júlia fordítása). Athenaeum, 1995/4. 131-143. 
256 Ahogyan Blanchot-nál a lét megszakításában jelentkező távolságban az fejeződik ki. 
257 A „mi művészetünkben is nagy feladat a szakácsművészetre irányuló vágyak helyes kezelése” – mondja 
Erüximakhosz, akinek ilyen módon hivatása a közös főzést felügyelni. Vö. A lakoma 168e. 
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tudás birtokosává válhat. Kiderül tehát, hogy Glaukónt a filozófiai tudás hiánya teszi 

alkalmatlanná (gyermeteggé) az üzenet továbbadására. A gúnyolódó Platón ráadásul 

„erotikus” beszédekkel kínálja meg őt – nem véletlenül. Azért tesz így, mert vélekedése 

szerint az Erószról való tudásnak kell minden tudás alapjává válnia, mert Erószt ismerni 

annyit jelent, mint részesévé lenni a közvetítésnek tudás és tudatlanság között. 

 De Platón itt nem hagyja abba, folytatja, amit elkezdett: tovább gúnyolódik. Az 

ünnepeltet, a tragédiaíró Agathónt is egy komikus szituációba ülteti (fel). A vacsora kezdete 

előtt Agathón így szólítja meg szolgálóit: „Bennünket, többieket viszont lássatok el jól, fiúk. 

Úgyis azt szolgáltok fel, amit akartok, amikor nem ül a nyakatokon senki (…). Most tehát 

képzeljétek el, hogy a ti vendégeitek vagyunk, én is és a többiek is, és vendégeljetek meg 

bennünket úgy, hogy azután megdicsérjünk érte.” (175c) Látszólag egyszerű dramaturgiai 

eszközről van szó, a komédiákból jól ismert szerepcseréről. Agathón e felszólítástól kezdve 

nem vendéglátó többé, hanem vendég, a szolgák pedig nem parancsnak engedelmeskednek, 

hanem szabad ember módjára, sajátjukból, bőséggel látnak vendégül. Ám Platón 

dramaturgiája rafináltabb annál, minthogy pusztán nevettetni akarjon. És igazából nincs is 

min nevetni, mert Agathón előzetes bejelentésétől eltekintve minden a maga megszokott 

medrében folyik: a fiúk felszolgálnak, a heverésző urak pedig mindenféle élvezettel 

töltekeznek. Látszólag mindenki marad a maga helyén, a rögzítettség nem változik. A 

szolgáló ugyan vendéglátóvá lényegül, de szabadságát csak parancsra „képzeli” – hamis 

tehát a játék. A szolgáló azt képzeli, hogy odaadása, bőkezűsége, az a szolgálat, amire 

máskor kötelezve van, most önszántából felajánlott ajándék. Amit gazdáik/vendégeik 

dicsérettel fognak meghálálni.  

 

(jól ajándékozni) A szolgákat dicsőítő beszédeknek a vacsora végeztével kellene 

elhangzaniuk, ám szolgálataik élvezete után ez a dicséret immár senkinek sem jut eszébe. 

De ne higgyük, hogy Platón az a tehetségtelen, ötletelős szerző volna, aki egyszerűen csak 

megfeledkezik egyik fondorlatosan bevezetett írói eszközéről. Figyeljük tovább a 

cselekmény bonyolódását!  

A szolgák dicsérete helyett Erüximakhosz felkéri a jelenlevőket a szerelem istenének 

himnikus magasztalására. A dicséretek el is hangzanak sorra egymás után, ám kisvártatva, 

amikor Szókratészre kerül a sor, kiderül, mindez hiábavaló volt. Szókratész ugyanis a 

dicséret műfaját elhibázottnak minősíti: szerinte tévedés volt barátai részéről egy istent 

magasztalni, hiszen az isteni Erósz helyén csak „valami a halandó és a halhatatlan között” 

álló lény van (köztes: metaxy), valaki, aki pusztán „szolgája Aphroditének” (203c). 

Átmenetileg így aztán a dicséret, mint beszédmód érvénytelenné válik. De hamarosan 
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megérkezik a vacsorára Alkibiadész, aki az elhangzott beszédekről mit se tud. 

Erüximakhosz furfangos módon őt is ráveszi egy himnikus előadásra. Alkibiadész a 

„fuvolás szatírt”, Szókratészt énekli meg és énekét inkább szánja büntetésnek, mintsem 

magasztalásnak. Saját magát pedig a szolga szerepében tünteti fel, amikor azt mondja: a 

szerelem által „olyan szolgaságba vetett ez az ember (mármint Szókratész – a szerz.), 

amilyet még soha senki senkiért nem vállalt” (219e). Végig követhetjük tehát ezekben a 

beszédekben a szolgák szerepcseréit, s feladatkörük újra- és újrafogalmazását. A szolgák 

nem csupán gazdájukkal, Agathónnal cserélnek szerepet, hanem – a dicséret révén – 

hirtelenjében Erósz közelében, ha nem a helyében találják magukat. S nem kell sokat 

várnunk az újabb fordulatra, amikor meg Aphrodité szolgálójának képében állnak elénk. 

Végezetül pedig annak a szublimált Erósznak az áldozatává lényegülnek, aki érintetlenül 

hagyja szerelmesét azért, hogy érintettség helyett csak megalázó szerelmi rabszolgaságba 

döntse.258  

Ezekkel a cseles átvitelekkel Platón mindjárt a kezdet kezdetén működésbe lendíti a 

dicséret-metaforát. A beszéd egy autentikus módja, ám itt tévedésként, a tárgyát való 

elvétésként lepleződik le. Mintha dicsérnék valamit, de semmiről sem beszélek, avagy: amit 

mondok, az nem beszéd. A szolga az áldozati struktúra alján foglal helyet, s mindaz a jó, 

amit a testnek nyújt, örömteli és dicséretre méltó, azonban társadalmi köteléke és az a 

vonatkozás, ami ajándékát az alantashoz köti, nem teszi lehetővé a szolga ajándékának 

dicséretét. De nem teszi lehetővé a távolság sem, amely ember és isten között húzódik, s 

amely – legalábbis a daimonion-i Erósz tételezése nélkül – áthidalhatatlan. Az istent elérni 

hivatott dicséret nem öltheti magára a beszéd, az érvelhető logosz képét. Az egyetlen 

argumentáló előadás Szókratészé, mely mindazonáltal egy fiktív személlyel (a bölcs 

mantineai asszonnyal) folytatott dialógusra támaszkodik. Szókratész előadása a Diotimától 

kapott ajándék kibontásaként írható le, s azért nem válhat A lakoma kompozíciójába 

szervesen illeszkedő beszéddé, tehát dicséretté, mert konstatáltan tagadja annak lehetőségét. 

Marad még Alkibiadész beszéde, de az szintén átértelmezi a dicséretet: mulattatni vagy 

büntetni akar vele. És Alkibiadész beszéde a részegségtől uralva egyébként is elragadtatott 

beszéd. Mellesleg: mindenki más beszéde az. 

Mi a tárgya valójában egy dicséretnek? „[A]bban egyeztünk meg előre, hogy 

mindegyikünk úgy tegyen, mintha dicsérné Erószt, nem pedig hogy csakugyan dicsérje. 

Gondolom, ezért érintett beszédetek mindent s ajándékozta meg mindennel Erószt” – veti 

Szókratész a többiek szemére. Vagyis: a dicséret nemcsak hogy maga is ajándék, de tárgya 
                                                 
258 Alkibiadész ugyanis érintetlenül kelt föl Szókratész mellől azon az éjszakán, amikor csellel sikerült 
rávennie, hogy vele aludjon. Vö. A lakoma 219a-d. 
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szintén az: ajándék. Dicsérni: ajándékot adni. Igen ám, de az ajándékot a dicséretnek 

sehogyan sem sikerül közvetíteni. Vajon miért nem? Minek a metaforája ez a mind 

élettelenebbül heverő retorikai alakzat, ami újabb és újabb kísérletként, elhalasztódva, 

áthelyeződve, felszámolódva, tagadva, de minduntalan a szemünk elé kerül? Lám, már nem 

a közvetítőkön keresztüli továbbadás (a jól adás) a tét, hanem az adás gesztusa maga: az 

ajándékozás, közvetlenül. A dicséretbe rejtett ajándék áldozat az isten előtt: felmutatása 

annak a kivételes tapasztalatnak, amit az Erósztól való megérintettség nyújt. Ez a kivételes 

ajándék, amit maga Erósz is az áldozat (tehát az Erósznak való felmutatás) pillanatával 

megegyező pillanatban adott még csak át, mint adományt, viszonzást nem várón – ez maga 

az érintettség. Az erotikus beszéd nem mondható el anélkül, hogy Erósz hatalma meg ne 

szállna, hogy a beszélőt és a beszédet magát ne érintené, ám amennyiben érinti, azonossá 

válik az istentől érkező adomány és az embertől felkínált, áldozatul bemutatott ajándék. 

Micsoda képtelenség: Erószt magát, az erotikusat, az érzékit kellene visszanyújtani! Ettől 

elragadtatott, ettől túlcsorduló és egyszersmind elhibázott is minden egyes dicsérő beszéd. 

Ha az adomány azonnal visszakerül az adományozóhoz, mint ajándék, mi marad az 

ajándékozó kezében? Semmi. A beszélő, aki dicsérni készül, a semmit markolássza 

megszállottan. Éppen ezért a dicséret mint erotikus beszéd a mű kompozíciójában 

szükségszerűen transzcendens szerepet tölt be, s rámutat egy eredendő lehetetlenségre: az 

érzéki átnyújtásának és elbeszélhetőségének a lehetetlenségére. A szolga másképpen 

nyújtotta át az érzékit, mint Erósz: mosdatásként és ételként. Az ő ajándéka is 

közvetíthetetlen a szavakban, aminek oka hétköznapiságában és az alantassághoz való 

kötődésében keresendő. A beígért szolga-dicséret elmarad, egyszerűen elfelejtődik. 

Ugyanakkor a dicséretre való várakozásból előálló feszültség – az egymást mindinkább 

túllicitáló előadásokkal – egyre kifejezettebbé válik. 

A dicséretek Erósz isteni eredetét a róla szóló mítoszokra vezetik vissza. Így olyan 

tudásformát képviselnek az érvelő beszéddel szemben, amely túlmutat a logoszon. A 

mitikus tudás nem argumentálható (ahogyan a test önkéntelen megnyilatkozásai és 

szükségletei sem azok). Az érvelhető beszéd határához érkezvén a mítosz egy 

magasabbrendű tudás átadására válik hivatottá, amely a logosz felől ugyan felfogható, de 

aligha értelmezhető. A beszédnek ez a formája valósággal önmagát enerváló, felszámoló 

műveletnek tűnik, hiszen az érvek, eljutván a gondolatmenet bizonyos mélységéig, 

érvényüket vesztik, hogy aztán racionalizálhatatlan vagy csak bizonyos absztrakciós 

lecsupaszítás árán racionalizálható technikákat, s bizonyos eszkatológikus 

megnyilatkozásokat engedjenek maguk elé. A mitikus elbeszélésben, bárhogyan próbáljuk 

is lehántani róla a képek és történések által ráaggasztott sallangokat, hogy végül csak a 
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világos üzenetként megragadható logoszt leljük fel, a beszéd természetével szembeszegülő, 

az írást mint ismétlést reprodukáló előadásmódra ismerünk. Így aztán szükségszerűvé válik 

az érvelő logosz által végrehajtott dialogikus beszéddel való szembeállítás, de legalábbis az 

attól való megkülönböztetés. Hiszen a kétféle beszédmód más és más poétikai intencióknak 

engedelmeskedik. A mítoszok olyan poétikai többlettel rendelkeznek, melyek a felmerülő 

filozófiai problémák intuitív átélését kínálják, s funkciójuk szerint a preegzisztenciáról szóló 

tanítás bizonyítékaivá kellene, hogy váljanak. Mint Gadamer megjegyzi: a bizonyítás 

ilyetén argumentációja „nem mentes a komikumtól”.259 Hiszen az ilyen állogikai szigorral 

kifejtett érvelés elsődlegesen a mítosz és a dialogikus, filozófiai beszédmód diszkrepanciáját 

fejezi ki, azaz a kettő komikus együttállását. A mítoszok költészetként olvastatják magukat, 

amely a múzsák szent őrületében, azaz manikéban fogan. A maniké „istentől rendelt 

sorsként száll meg bennünket”,260 szemben az emberi erőtől függő oionoisztikéval, amely 

iparkodik „az emberi sejtés (oiészisz) számára belátást (nusz) és ismeretet (hisztoria) 

szerezni”.261 A megszállottság a mániákus, isteni elragadtatás adománya, s az önmagaságból 

való el- avagy kiragadtatásban fejeződik ki. Amennyiben a dialektika (a diaireszisz 

módszerével csaknem megegyezőn) azt jelenti, hogy helyesen tegyünk különbséget, s 

önmagunkat a dialektikus teoretikus magatartásához igazítva, a végsőkig kikérdezzük, egy 

előzetes tudáshoz jutva el így, annyiban az argumentáció mítoszokban kifejtett végső érvei 

az önmegértés kereteiből való kihátrálást jelentik.262 

A dicséretben a mítoszokra való hagyatkozás és a poétikus intencióknak való 

engedelmeskedés tehát éppen a tudás megszerzése ellenében történik – a dicséret nem 

szerzés, hanem ajándék. Az Erósz által adományozott közvetlenség és a tudás ezért nem 

összemérhetők. Az érzékiség nyelvezetét homályosság és a fogalmi szigor hiánya jellemzi: 

túlfűtöttség, túlcsordulás, mértéktelenség. Agathónt ragadja el leginkább költői 

megszállottsága, s ennek megfelelően ő váltja ki a leghangosabb tetszést a baráti 

társaságból. Agathóné volt a dicséret utolsó szava, mely után „az összes jelenlévők 

örömrivalgásban törtek ki” (197e), ám Agathóné lesz az ítélkezés első mondata is, amikor 

Szókratész rávezeti ostobaságára: „Úgy látszik, Szókratész, semmit sem értettem abból, 

amiről az előbb beszéltem” (210b). 

  

                                                 
259 H.-G. Gadamer: A jó ideája. Id. kiad. 59. 
260 Phaidrosz 244c. 
261 Phaidrosz 244d. 
262 Vö. Thomas A. Szlezák: Hogyan olvassunk Platónt? (Lautner Péter fordítása). Atlantisz, Bp. 2000. főként: 
122-126. 
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(jól nevetni) Mit kezdjünk a zavarral, ami a gúnyolódásból, a komikus szituációkból, a 

túlcsordulásból, az érthetetlenségből vagy éppen a nem-közvetíthetőségből előrántva nőttön 

nő bennünk? Elkerekedő szem, ideges rángás a száj körül. Tétovázás… aztán lassú 

felengedés. Könnyű borzongás, mintha megcsiklandoznának, aztán rázkódás és rázkódás, 

először nehézkesen, aztán egyre könnyedebben, míg minden lecsillapul. Feszülten 

várakozunk valamire, s ebből a várakozásból egyszer csak semmi lesz, amit kerestünk, 

szertefoszlik. Az értelem, ha nem találja benne azt, amire várt, kienged. És a kiengedés 

nevetésbe torkollik, hatása a testre nehezedik: a feszültség immár nem a szellemben, hanem 

a testben lesz érzékelhető. Ahogy a szigorúságot követelő értelem számára, melyet a logosz 

ural, a zavar megrázkódtatást okoz, ugyanúgy a testünk számára is: rázkódni kezdünk, föl-le 

ring a mellkas, rázkódik a hús rajtunk.  

A kanti ihletettségű esztétikák a komikum megértése kapcsán rendszerint Kantnak 

arra a megjegyzésére hivatkoznak, amely a nevetést a testhez köti. Ha „minden 

gondolatunkkal harmonikusan összekapcsolódik valamilyen mozgás a testi szervekben – írja 

Kant –, akkor elég jól megérthetjük, hogy az elme ama hirtelen áthelyeződéseinek (mármint 

a várakozásból a hiány beismerésébe – a szerző megjegyzése), amikor hol az egyik, hol a 

másik pontból szemléli tárgyát, hogyan felelhet meg a zsigereink rugalmas részeinek 

kölcsönös, a rekeszizom felé közvetítődő megfeszülése és ellazulása (hasonlatosan ahhoz, 

amit a csiklandós emberek éreznek)”.263 Kant a komikumot egy feszült várakozás utáni 

kiengedésként érti. Ám a csiklandozáshoz elbizonytalanodás is társul. Valamit elvesztünk, 

amire kitartóan vártunk, hirtelenjében semmi sincs előttünk, semmi értelmes legalábbis. 

Mintha kicsúszna a talaj a lábunk alól, elcsúszunk, megbicsaklunk, a földre huppanunk. 

Nem találjuk azt a helyet, ahová nevetségessé tett, eltúlzott vagy szó nélkül lesöpört 

problémáinkat beáshatnánk. Csak üresen szellemeskedünk – vagy a szellem 

komolytalankodik velünk? A probléma, ami addig meggondolást adott, visszavonódik, 

kiüresedik, üreget képez. Hirtelen túl sok levegő szorul belénk, valahová, egy üregbe, amit 

bugyborékolva, áradva, dagadva adunk ki magunkból – kacagunk. És a nevetésnek, a 

szellem testre való nehézkedésének (komoly-talanságának) lényegi kötődése van az 

iróniához. Amikor az értelem anélkül, hogy tagadná önmagát, a semmivel találja magát 

szemközt mint önmaga alapjával, iróniának nevezzük. Az irónia – ahogyan a fogalom ma 

használt jelentésének egyik megalapozója, Kierkegaard érvel: – „a szubjektivitás 

                                                 
263 Immanuel Kant: Az ítélőerő kritikája (Papp Zoltán fordítása). Ictus, Szeged, 1997. 263. „Az ok tehát a 
megjelenítésnek a testre való befolyásában és a testnek az elmére való visszahatásában kell hogy álljon” 
(261.); „a várakozásnak nem a várt tárgy pozitív ellentétévé kell átváltoznia – ez ugyanis mindig valami, és 
gyakran bánatot okozhat –, hanem semmivé kell lennie.” (262.) 
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meghatározása. Az iróniában a szubjektum negatíve szabad; mert a valóság, melytől 

tartalmat kell kapnia, nem áll rendelkezésre [vorhanden], a szubjektum mentes a 

kötöttségektől, melyben az adott valóság a szubjektumot tartja, ráadásul negatív módon 

szabad, s mint ilyen lebeg, mert nincs ott semmi, ami tartaná.”264 Egyetérthetünk 

Kierkegaard-ral: az irónia a szubjektumot kiüresíti. Ám van egy pillanat, amikor ez a 

kiüresítettség visszaverődik a testre, amikor képes jeleket „írni” rá. Ekkor ez az üresség 

egyfajta fordított szublimáción megy keresztül, s a test megrázkódatása, önkéntelen reakciói 

révén mégiscsak megragadhatóvá válik. 

Nevetségessé válik Agathón, amikor Szókratész bebizonyítja hevült és elragadtatott 

előadásáról, hogy merő ostobaság. Nevetségessé válik már Szókratésznak az első, 

gúnyolódó megjegyzésétől, amellyel a koszorús költő ragyogó bölcsességét saját, silány 

értékeihez méri. De még maga Szókratész sem marad ki a játékból. Ő az, aki nem kezdi meg 

a vacsorát a többiekkel együtt, hanem a szomszéd ház kapualjába húzódik – „megáll ott, 

ahol épp van”. Révületbe esik. De mert ez a szokása, a világért se bolygatják, hadd 

révüldözzön, ha neki az tetszik. A legnevetségesebb mindannyiójuk között azonban 

Arisztophanész, akibe a tanulékony komédiaíró Platónnak kétszer is sikerül belefojtania a 

szót. 

Arisztophanész a Felhőkben a szókratészi dialektika egy komikus olvasatát adja: az 

ironikus filozófust úgy láttatja, mint aki az Ideát könnyedén veszi, mintha számára az 

„abszolút semmi” volna. Komolytalanságával a komikum magas fokára érkezik. A 

filozófust és gondolatait mint komikuma tárgyait jeleníti meg, úgy, hogy közben szépen ki 

is puffasztja azokat (mint megannyi lufit): „azok önmagukban bomlanak fel 

pöffeszkedésükben”.265 Ez az olvasat, vélte már Hegel és vélte Kierkegaard is, mélyen 

értette és ábrázolta a szókratészi negativitást. Szókratész dialektikus módszere a naiv 

tudatban található bármilyen igazságot képes felszámolni úgy, hogy helyükben csak felhők: 

„pára”, „köd”, „homály”, „füst” szállnak föl. Ebben a szertefoszlatásban rejlik a dialektika 

komikus oldala, amelyet Arisztophanész kipallérozott. Kérdés, hogy a szókratészi iróniának 

ez a komikus aspektusa vajon nem magának a filozófiának a sajátossága-e;266 s ha igen, mi 

köze van ennek az evéshez, az erotikához, a szublimációhoz? 

                                                 
264 Sören Kierkegaard: Weltgeschichtliche Giltigkeit der Ironie, die Ironie des Sokrates. In: S. Kierkegaard: 
Über den Begriff der Ironie mit ständiger Rücksicht auf Sokrates (Emanuel Hirsch fordítása) Gütersloher 
Verl.-Haus, Gütersloh, 1995.3 267. 
265 G. W. F. Hegel: Előadások a filozófia történetéből. 2. kötet (Szemere Samu fordítása). Akadémia, Bp., 
1977. 64. 
266 Ezt a kérdést már Kierkegaard is felvetette doktori dolgozatában. A lakoma részletes elemzését lásd: Sören 
Kierkegaard: Symposion. In: Uő: I. m. 40-53. 
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Mindazonáltal Arisztophanész azt kapja Platóntól, amit egy irónián edzett elmétől 

komédiaíró érdemelhet. Platón mindjárt az első megszólalásánál komikussá teszi: a szavak 

feletti uralkodás helyett a csuklás rabságába dönti.267 Arisztophanész kénytelen a beszéddel 

mindaddig várakozni, míg nyughatatlan rekeszizma, amely nevetséges hangok ritmikus 

ismétlésére sarkallja, le nem csillapodik. Ráadásul a komédia eme hukklizó művészét 

szorult helyzetében egy másik, nálánál sokkal „komolyabb művész” segítségére utalja, 

mégpedig Erüximakhoszéra, aki az orvostudomány művelője. Mert hát ki más is 

zabolázhatná meg az engedetlen testet, ha nem az orvos, akinek hivatása a test feletti 

őrködés? Mint tudjuk, Erüximakhosz a kiötlője a beszédek lakomájának (még ha a logosz 

atyjaként ő maga Phaidroszt nevezi is meg). A Phaidroszban pedig az ő apja, Akumenosz, 

aki szintén orvos, javasolja Phaidrosznak a városon kívüli sétát, melyet Phaidrosz a beszéd 

begyakorlására használ, vagyis a gondolatok megmozgatására – a test mozgása helyett (már 

megint). E nemes rokonok számára a test feletti őrködés a test kiiktatását, pihenni küldését 

(kivetését) jelentik, a test helyett inkább a gondolatok jóltartásával foglalatoskodnak. 

Erüximakhosz úgy véli, hogy „az az orvosok orvosa”, aki „meg tudja a testben 

különböztetni a szép és a rút vágyat”, Erósznak ugyanis e kétféle megnyilatkozási formája, 

vonzódása létezik; aki pedig „képes olyan változást előidézni, hogy az egyik Erósz helyébe 

a másikat ültesse, amelyik testből hiányzik, abban életre keltse, s kiűzze onnan, ahol 

megvan” – az egyenesen „a legnagyszerűbb művész” (186d). Tehát Platón Arisztophanészt 

nem alaptalanul bízza a derék doktor gondjaira. Erüximakhosz pedig nem pusztán az 

Arisztophanész helyett való beszédet vállalja magára, de egy kúra-javaslattal is előáll: „ha 

visszatartod a lélegzeted egy jó ideig, a csuklásod is el fog múlni; ha pedig nem, öblögesd 

vízzel a torkodat. Ha azonban nagyon makacs a csuklás, keríts valamit, amivel 

megcsiklandozhatod az orrod, s azután tüsszents!” (185e) Amikor aztán sikerül 

Arisztophanésznak az áhított tüsszentést kicsikarnia, kissé elcsodálkozik: „ami a testben 

mértéktartó, hogy kívánhat ilyen lármát és csiklandozást, mint a tüsszentés”! (188e) A test 

számára tehát küzdelem árán vívható ki az a békesség, amely egy komoly, a logosztól 

vezérelt előadáshoz méltónak és mértéktartónak bizonyul. A beszédhez nyugodt és 

megregulázott test szükségeltetik, különben mulatságossá válik a mondanivaló. „(F)ordulj 

csak ide és beszélj úgy, mint akinek beszédéről majd számot kell adnia” – így figyelmeztet 

az orvos (189c). 

Csuklás, csiklandozás, ingerlés, küzdelem, majd kiengedés. A nevetés a testből 

akkor tör elő, amikor az értelem megbicsaklik, mert valami értelmetlennel találja magát 
                                                 
267 „Arisztophanésznak kellett volna szólnia, őt azonban hirtelen – akár mert túl sokat fogyasztott, akár más 
okból – elfogta a csuklás, és nem bírt tőle beszélni.” (185d) 
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szemközt. A feszült várakozás, ami addig az értelmet meghatározta és komolysággal töltötte 

el, hirtelen elillan, semmivé foszlik. Addig nem volt közvetlen vonatkozása a testre, ám 

most, hogy nehézkedése eloszlott, most, hogy a szellem üres szellemeskedéssé változott, a 

felgyűlt energiák a testbe projektálódnak: a neveletlen test végre megrázkódik és kitör 

befalazottságából. Az evés és emésztés aktusai fordított irányból, a test felől közelítenek, 

megmozdul a „mélység” és kitéríti a „rögeszmés” értelmet: alapjainak hiányával szembesíti. 

Tulajdonképpen mindvégig megmarad egy nyelv, csak éppen jelentés nélküli jelként. Olyan 

jelként, amely elvegyül a test modalitásaival. Arisztophanész csuklása még olvasható. A 

nevetés jelei, meglehet értelmetlenek, de olvashatók, hiszen nem kerülnek szembe az 

alapvető, morális természetű tilalommal. 

Freud kísérletet tett arra, hogy a nevetést kiváltó élchatást, a komikumot és a humort 

megmagyarázza. Állítása szerint egy-egy gondolat nyomán „gondolati űr” állhat be 

öntudatunkban, mely éppen arra szolgál, hogy az elhangzó ötletet elsüllyessze a 

tudattalanba. A tudattalanból aztán ez az ötlet már csak alapos megdolgozás után, sűrítve, 

gondolathibákkal elrontva, felületes asszociációkkal tarkítva kerül elő – kész viccként. A 

komikus hatás létrejöttéhez viszont nincs szükség a tudattalan mélyrétegeire, mivel a 

komikus képzelődés színtere a tudat számára is hozzáférhető, bár egy olyan lelki rétegben, 

mely többnyire a figyelem gyújtópontján kívül áll (az úgynevezett „tudatot megelőző” 

rétegben). Az élc és a szándékos komikum határterületén mozog az irónia (mely Freud 

szerint a nevetéskeltés egyik legolcsóbb fajtája), s ennél valamivel magasabb szinten áll a 

humor. A humor segít felülemelkedni az embernek a keserűségein, félelmein, 

elérzékenyülésein, saját kisszerűségén, lekicsinyelve és „gyerekségnek” degradálva azt, ami 

az útjában áll – ily módon tehát lehetővé teszi a dolgoktól való elemelkedést. Freud 

mindhárom esetben az infantilizmusra vezeti vissza a tudatot kimozdító hatás eredetét, 

melyeknek az a céljuk, hogy egy pillanatra visszavarázsolják az „elveszett paradicsomot”, 

azaz a naiv gyermekkort. Ám Freudnak a vicc tudattalanhoz való viszonyát elemző, 

leginkább esztétikai érdekeltségű, rendszerező tanulmánya nem vet számot a felsorolt 

érzelmi- és elmemunkák egy nagyon fontos közös vonatkozásával: a nevetés testben való 

kifejeződésével.268 Pedig Freud munkásságában láthatunk erre példát: bizonyos általa feltárt 

patologikus esetekben a testbe is íródnak jelek, mégpedig „lelki folyamatok 

ábrázolásaiként”. A neurotikus hisztéria esetében például bizonyos elfojtott fantáziák „a 

lelkiekből a testiekbe való (…) titokzatos ugrás” következtében egyszerre csak a testbe 

projektálódnak: a szervek (a gyomor- és bélrendszer, a hörgők, a garat, a szemizomzat, a 

                                                 
268 Vö. S. Freud: A vicc viszony a tudattalanhoz. In: Uő: Esszék (Linczényi Adorján és mások fordítása). 
Gondolat. Bp., 1982. 23-251. 
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gégeizomzat stb.) engedelmeskednek a hisztériás egyén tudattalan akaratának. Miért ne 

tehetnénk fel, hogy a nevetés esetében is hasonló test-munka történik? A test a nevetés által 

az érvelhetőségből kimozdított (megrázkódtatott) tudatnak, avagy pontosabban fogalmazva: 

a nem-tudatnak engedelmeskedik. A nevetés tehát lényegileg kötődik valamiféle fordított 

szublimációhoz: a test megrázkódása és megrázkódtatása átírható értelemmé, még ha 

kifordított értelemmé is. Hiszen a tudat felől érkező, a testre/testbe íródó jelek – egy 

bizonyos módon – olvashatóak. Ahogyan Freud is tudja olvasni hisztérikus nőbetegeinek 

testbe íródó jeleit. Csakhogy amíg a Freud által tételezett lelki folyamatok bizonyos tünetek 

által megragadhatók, s így alávethetőek egy értő analízisnek, addig a test észrevétlen aktusai 

– az éppen alantasságukban hétköznapi folyamatok, melyek szüntelenül a nonszenszt 

mutatják fel, valami felfoghatatlant és megvetésre méltót – nem. A nevetés vagy a testbe 

íródó jelei is olvashatók (jól vagy rosszul, most lényegtelen): az értelem felől „érkező” jelek 

még részei lehetnek az érvelő diskurzusnak. Azonban a testből önkéntelen módon feltörő, a 

tudat ellenőrzése alá nem vonható jelek már sokkal kevésbé. Mert az észrevétlen aktusok – s 

a test aktusai kapcsán mindig hozzá kell érteni a szándékolatlan, azaz csak elszenvedett 

„tetteket”, a passiókat – abjekciót indítanak be, s kigyomlálódnak a megregulázott 

szövegtestből. Ezeket az aktusokat nem ragadhatjuk meg a tudattalan felől, hiszen 

megelőzik a szublimációs mechanizmust: egy másik, sötét világhoz tartoznak. Meghúzzák 

magukat valahol a csendben. Nincsenek. Kihullottak a szellem diskurzusából. 

No persze az urak, akiket Platón közelről láttat, nem is kívánnak elrugaszkodni az 

értelmes beszéd talajáról: nem zabálnak, nem részegednek le a sárga földig. Miután véget ér 

az esti szavalókör és felbomlik a „rend”, Agathón, Arisztophanész és Szókratész még 

mindig ott ülnek egy kupacban az asztal körül és nagykomolyan beszélgetnek egy fontos 

kérdésről. Miről is? Hogy „ugyanannak az embernek kell a komédia- és a tragédiaíráshoz 

értenie, s a tragédiaírás művésze egyúttal komédiaíró is” (223c). Erről győzködi az irónia 

mestere a komédiaírót, meg a tragédiák koszorús költőjét. – Milyen kerek, jól összefogható 

történet ez így: egy újra és újra ismételhető lakoma története, amit józan fejű emberek ülnek 

a logosz felett. Ám mintha csak valamiféle halotti tor beavatottjai lennénk! Hiszen azt 

látjuk, hogy a beszéd a lakoma során szépen lassan szétszálazódik, széthullik: mindig más és 

más irányba térül a szigorú, érvelő diskurzus elől. A beszéd különféle alakzatai csapdába 

kerülnek: az egymással folytatott dialógus emberevővé tesz; a dicséret (az erotikus beszéd) 

nem találja a tárgyát, melyet közvetíteni hivatott, s mint mitikus tudásforma 

igazolhatatlanná válik; a komikum kifejeződései pedig a testre hullanak vissza, 

értelmetlenül. Mi marad akkor hát számunkra mint üzenet, mint ajándék? 

 



199 
 

(jól szeretni) Egy pillanatra itt megállnék, hogy Nietzschével folytassam, aki az ironikus 

Szókratészt maga is roppant ironikusan olvasta, s a Platón által használt elbeszélői elemeket 

és elmés megjegyzéseket műveiben előszeretettel parafrazálta. Emlékezhetünk rá, Nietzsche 

hőse, Zarathustra is részt vett egy vacsorán, mégpedig utolsó vacsoráján (persze ez utalás 

Jézus Krisztusra is), melyen a jövendőmondó így kiáltott fel: „A másiknál szükségesebb az 

egyik, te magad mondtad: nosza hát, van valami, ami minden másnál szükségesebb most 

nekem. A megfelelő szó a megfelelő pillanatban: ugye lakomára hívtál engem? (…) Ugye 

nem akarod szónoklatokkal betömni a szánk?”269 És a lakomán bor csobog (nem víz, mely 

fáradhatatlan, mint a bölcsesség beszéde), a kenyér mellett pedig előkerül a hús is: „De 

nemcsak kenyérrel él ám az ember, hanem jó bárányok húsával is”;270 de mindenki úgy 

eszik egyébként, úgy ehet, ahogy az saját konyhája szerint való…  

Agathón lakomáján azonban „a szakácsművészetre irányuló vágyak helyes kezelése” 

(187e – kiemelés tőlem) szerint történik minden, s nem a szükségtől vezérelve. Az Erósznak 

felajánlott beszédek ugyanazt az elbeszélést írják át és fölül, ugyanazt járják körbe mindig, 

egymást korrigálják folyton, aláhúznak, kiemelnek, pótolnak, mind jobban hasonulva az 

egyetlen történethez, ugyanahhoz, amit már elkezdett Phaidrosz és amit majd befejez 

Szókratész – mindezt az „egymást-evés” módján, az asszimilálás kényszeredett elvének 

engedelmeskedve. Már Phaidrosz beszédében együtt van minden, ami a szublimált Erósz 

bemutatásához szükségeltetik, de a rákövetkező beszédek hozzáadnak azért még valamit: 

egy saját ajándékot, egy saját ízt, saját áldozati darabkát, saját húst. Phaidrosznál a szerelem 

metaforája abban fejeződik ki, hogy a szeretett szeretőre cseréli magát. 271 A csere 

meghatározó eleme a szublimációnak, hiszen a szublimáció olyan folyamatot jelöl, 

amelynek során az alantas iránti vágy ideálisra és emelkedettre cserélődik, a szeretett 

szeretőre, a beteg egészségesre. Phaidrosz beszél a látásnak, a szemnek a kulcsszerepéről is, 

mind inkább távolítva a szerelmet a test egyéb nyílásaitól. Pauszaniasz aláhúzza, ám egy 

fontos szemponttal ki is egészíti az erkölcsi szempontból számára elégtelennek tűnő 

beszédet: ahogyan kétféle Aphrodité van, úgy a hozzájuk tartozó, kétféle Erószt is meg kell 

tudni különböztetni. A közönséges Aphrodité (Pandémosz) kísérője csak a silány emberek 

szerelmét kínálja, azokét, akik jobban szeretik a testüket a lelküknél. A másik Erószban, az 

égi istennőnek (Uraniának) a sarjában viszont „nincs semmi női, csakis férfitermészet” 

(181c), melynek mentén „erős barátságok és szövetségek keletkeznek” (182c). Csak 

                                                 
269 Friedrich Nietzsche: Így szólott Zarathustra (Kurdi Imre fordítása). Osiris, Bp. 2001. 337. 
270 F. Nietzsche: I. m. 338. 
271 Lacan tanulmányának meghatározó része a Phaidrosz-beszéd elemzése: a szerelemnek, mint a csere 
(szeretett a szeretőre cserélődik) metaforájának kibontása. Lásd: Jacques Lacan: I. m. 37. 
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Uraniának engedelmeskedve lehet jól, „értelemmel telítve” szeretni. A morál és az erény 

kérdésének az aláhúzásával pedig végképp beindul az a szublimációs mechanizmus, amit 

végső soron majd a daimonioni Erósz, a közvetítő fog a szerelem által működtetni. Az égi 

szerelem, Pauszaniasz szerint, kizárólag a homoerotikus szerelemben nyilatkozik meg – a 

szublimált nemi ösztön így szükségszerűen a szexualitás maszkulin formáját ölti.272 

Pauszaniasz előadásában tulajdonképpen a Phaidroszbeli Erósz-koncepció ismétlődik, 

melynek legfontosabb mozzanata a testtől való elfordulás és az állandónak, a jónak való 

szenvedélyes odaadás: a közönséges szerető „nem is állhatatos, mert az sem állandó, amit 

szeret”, a „nemes jellem szerelmese viszont egy életen át kitart, mert valami állandóval forrt 

össze” (163e). Test és morál kérdését végül Erüximakhosz „áldozata” csomózza 

széttéphetetlenné. Véleménye szerint az égi szerelem nemcsak az emberek lelkében él, de a 

testek természetében is megvan. A kettéválasztás megosztja a testet is (ahogyan minden 

élőlényt, az állatokat, a növényeket is): arra, „ami egészséges bennük és ami beteg” (186c). 

Erüximakhosz a betegség és a gyógyítás metaforikáját kínálja föl vezérelv gyanánt az 

alantas ösztönök és szenvedélyek kiirtásához – az orvos művészete abban áll, hogy azokat 

„kiűzze onnan” (186d). A csak a testet szolgáló szerelmi gyönyör betegséget idéz elő, 

ahogyan a mértéktelen evés is, mindkettő „orvosi” felügyeletet igényel, tiltások bevezetését. 

Az orvos feladata morális elkötelezettségen alapul: csak ha helyesen tudja 

megkülönböztetni a test egészséges és beteg vágyait („a test telítkezésre és üresedésre 

vonatkozó” vágyait – 186d), csak akkor végezheti helyesen munkáját, azaz a beteges 

összetevők jóra való cseréjét.  

Arisztophanész látszólag valami „mást” iktat be az Erószról való beszédbe 

(„másképp szándékozom szólni” – 189c), hiszen másféle történetet, egy önmagában álló, 

„kerek” mesét ad elő – a kerek emberről. Teljes egészében mitikus hagyományra 

hivatkozik, nem is kísérletezik az érveléssel, szavai mégsem válnak komikussá (jóllehet, 

Arisztophanész ettől fél), nem nevetik ki, nagyon is jól értik beszédét: mint a szublimáció 

egyfajta megjelenítését. Az arisztophanészi vágy leírását veszi alapul Freud is a maga 

ösztön-fogalmához, a vágyét, amely a gömbember „naspolya”-módra kettéhasított feleit űzi 

egymáshoz szüntelenül.273 Az elveszett felünk utáni sóvárgás ugyan testi szenvedélyként is 

kifejezésre jut, Arisztophanész mítosza mégis teljességgel illeszkedik a szerelmet 

                                                 
272 Julia Kristeva Lakoma-elemzésének problémafelvetése is a szublimáció kérdését járja körbe: szublimáció 
és megszállottság különválasztására irányul. Lásd: Julia Kristeva: Éros maniaque, Éros sublime. De la 
sexualité masculin. In: Uő: Histoires d'amour. Denoel, Paris, 1974. 61-81. 
273 Az örömelven túl című mű is A lakoma interpretációja: hét fejezetből épül fel, ahogyan a platóni 
dialógusban is hét beszélő mondja el dicséretét. Lásd: Sigmund Freud: Az örömelven túl (Kovács Vilma 
fordítása). In: Uő: A halálösztön és az életösztönök. Múzsák, Bp. 1991. 
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mindinkább morális problémaként megalapozó diskurzusba, egyre messzebb terelve a 

nemiség és a testiség kérdésétől. Hiszen Arisztophanész nyitja meg e diskurzus számára azt 

a misztikus horizontot, amelyre aztán a szókratészi előadás is épül. A másik felé a 

teljességgel való egyesülés vágya hajt – „a teljesség vágyát és keresését hívjuk Erósznak” 

(193a). Agathón hevülettel teli, „ostoba” beszéde, amely „Gorgiasz őszintétlen és 

megvetésre méltó prózakölteményének paródiája”, ahogyan Taylor véli, főként 

dramaturgiailag hangsúlyos: a vele szembeállított szókratészi komolyságot készíti elő.274 

Erósz mint daimonion valami köztest (metaxy) jelent, lényege abban áll, hogy 

közvetíteni képes az egymással szembenálló, egymástól elszakított oldalak között – ez 

Diotima adománya, melyet Szókratész a szublimáció elbeszélésébe mint sajátot belefűz. 

Diotima feltehetően fiktív személy, kitaláció: fikció a fikción belül, az a mag, az a mélység, 

amire az egymást csak újra és újra felülírni tudó elbeszélések törekednek reménytelenül.275 

Szókratész fiktív beszélgetése önmagával mint Diotimával egy belső hangnak (egy 

fikciónak) a formába öntése: a felmutatása, ki- vagy kívülre sugárzása, szétverése, 

kinyilatkoztatása, szétszóratása. Ismerjük ezt a belső hangot már más szituációkból: annak a 

Szókratészt gyakran megszálló daimonionnak a hangja, aki visszatartja őt a helytelen 

cselekedetektől, aki a jóra vezeti mindannyiszor. Abban a pillanatban, ahogy megszólítja 

Diotima Szókratészt („Mit mondasz Diotima? (…) Ő pedig azt mondta:” – 201e), 

Szókratész megszólítottá/megszállottá válik, abban a pillanatban magát Erószt mutatja fel: 

átszellemül. Erósz mint hang szolgál az átszellemítés eszközéül. Szókratésznak tehát sikerül 

az, látszólag, ami barátainak nem sikerült: kinyilvánítani az érzékit, közvetíteni a közvetlent. 

Ehhez a dicséret nem megfelelő forma, mert csak az önmagát végsőkig való kikérdezés 

vezethet el idáig. Ám miként „ölt testet” ebben a megszállásban Erósz? Szókratész 

(önmagával folytatott) beszédében ugyan mivé alakul az érzéki? Méltán nevezhetjük 

abszurdnak is azt, ami Erósszal mint szenvedéllyel itt történik: hanggá szellemül. Szókratész 

önmagával folytatott beszélgetése önnön végső tudását mutatja föl, a tudást, amely az aretén 

alapul. Ilyen módon a dicséretek mind ennek a tudásnak, vagyis a szókratészi aretének az 

elérésére irányulnak – ahogyan az Alkibiadész „dicséretéből”, amelyben Erósz helyére 

Szókratész kerül, már egészen egyértelművé válik. Alkibiadészt nem érinti Szókratész, 

érintetlenül hagyja (ezt történetet a csalódott Alkibiadész elbeszéléséből jól ismerjük), mert 

Szókratésznek valójában nincs köze az érzékihez, a test szenvedélyéhez. A megszállott 
                                                 
274 A. E. Taylor: Platón (Bárány István és Betegh Gábor fordítása). Osiris, Bp. 1997. 312. 
275 Diotima „valóságosságának” kérdése megosztja a filológusokat, Taylor például, szemben más, modern 
kommentátorokkal, azon a véleményen van, hogy nem vall Platónra sem az a tőle ismeretlen irodalmi fogás, 
hogy kitalált nevekkel felruházott személyeket szerepeltessen dialógusaiban, sem az, hogy „alaptalan 
misztifikációval” kezeljen problémákat. Lásd erről: A. E. Taylor: I. m. 316-317. 
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beszédben kinyilvánított areté a „valódi”, a testi szerelmi vágyban nem képes magát 

kinyilvánítani, csak önmagába verődik vissza, önmagába hullik a másik számára 

elérhetetlenül. A szókratészi areté nem közelíthető meg a test hevülete felől.  

A köztes: valami az istenek és az emberek között, valami a bölcsesség és az 

ostobaság között, valami a jó és a rossz, valami a halandóság és a halhatatlanság között. A 

köztes anyja természete szerint „durva és elvadult, mezítlábas és hajléktalan”, „örökös társa 

a szükség” (203d); de apja természetét örökölve is: „cselt szövő, okosságra éhes és 

találékony”, mindamellett „félelmetes vadász” (203e). Olyan valaki vagy valami tehát, aki 

legfőbb örökségül a szerzést kapta szüleitől: hiányban szenved, de képes megszerezni azt, 

amire szüksége van – „attól boldogok a boldogok (…), hogy megszerzik a jót” (205a); attól 

boldog a szerelmes, hogy tud jól szerezni. (Vagy mégse: hiszen Alkibiadész nem tudja 

„megszerezni” Szókratész szerelmét.) Ez a köztes mindig csak a jó irányába közvetít. 

Ítélkezik és dönt, dönt a jóról és a rosszról, oktalanról és okosról, szépről és rútról – de 

mindig és csakis a morál mentén: „Erósz annak a vágya, hogy a jót örökre magunkévá 

tegyük” (206b). De mi történik azzal, amit Erósz érintetlenül hagy? Mi történik a 

tisztátalannal, a megvetésre méltóval vagy azzal, ami – egyszerűen csak – jelentéktelennek 

ítéltetik? Egy biztos: Erósz nem tekint rá, elfordul tőle, nem érinti és nem éri el, magára 

hagyja. Nem szellemíti át, s leginkább: nem adja hangját neki. Mindaz tehát, ami silány, 

szükségszerűen reked kívül a diskurzuson. 

 

(nem jól) A vágy közös minden emberben, erről világosítja fel Diotima a tudásra vágyódó 

Szókratészt, hiszen „mindenki szüntelen vággyal, Erósszal vágyakozik a jóra”. (205b.) S bár 

mindenféle megnyílást a jó irányába Erósz motivál, azonban „a vágynak egyik alakját 

különválasztjuk, s azt nevezzük, az egésznek a nevéről, Erósznak, a többit pedig más 

nevekkel jelöljük”. (uo.) Az ember aztán a nemzéssel, a terhességgel és a szüléssel tovább 

megy a szerelemben, túllép a vágyakozáson, azért, hogy a megszerzett jót ezek által 

halhatatlanná tegye, amely a bölcs mantineai asszony szerint mindenkinek a végső céljai 

között szerepel. „Szülni pedig nem lehet rútságban, csak szépségben.” (206c.) „Ha a terhes 

lény a szépség közelébe jut, felvidul, elömlik benne az öröm, megtermékenyül és szül; ha 

azonban a rúthoz közeledik, elkomorul, búsan begubózik, elfordul, összehúzódik, s nem tud 

szülni, hanem kínlódva hordja tovább terhét.” (206d.) 

Diotima elbeszélésében van egy fontos mozzanat, melyre mintha eddig túl kevés 

figyelem irányult volna: Diotima különbséget tesz az Erósz által működtetett közvetítés, 

azaz a szublimáció két alakja között. Erósz ugyanis első lépésben csakis a vágyakozást, azaz 

magát a megnyílást gerjeszti, amely kizárólag a jó, a szép, a helyes irányába történik. Ami 
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silány (mint az ételek magunkhoz vétele, majd megemésztése) vagy ami annyira 

mindennapi és jelentéktelen (mint a szolgák részéről a mosdatás), hogy még csak jelentő-

ségre sem tehet szert, az elsikkad, elfelejtődik, semmivé lesz. Azt nem illeti meg a dicséret, 

nem válhat az elbeszélés részévé. Márpedig az, ami jelentéktelenné lesz, az nem is 

termelheti újra azt a differenciát, amely a – 20. századi filozófia számára 

megkerülhetetlenné vált – freudi elméletben a szubjektum létrejöttének, a hasadásnak a 

pillanatával teremtődik meg. A jelentő-ségre nem ítélt mozzanatok nem hagynak nyomot, 

nem utalnak egy lehetséges szubjektumra. A határokon kívül mozognak. Éppen ezért nem is 

képesek fenntartani magukat a szimbolizáció divízión alapuló folyamatában semmiféle 

megragadható formában: sem áthelyeződésként, sem eltolódásban, sem alterációban, és még 

folytathatnánk a sort. Pontosabban: ezen mozzanatok mögé nem áll oda a szubjektum, hogy 

garantálja őket. 

Ellenben azok a mozzanatok, amelyek az erószi szűrőn keresztül jutnak és tárgyai 

lehetnek egyáltalán a vágyakozásnak, azok bekerülnek a szubjektum által működtetett 

diskurzus mezejébe. Ez a második megnyílás, melyeket nemcsak a vágy, hanem a nemzés, a 

terhesség és a szülés metaforáival is leírhatunk, vezeti be a szublimáció második, tényleges 

szakaszát. Erről a pszichoanalízis – mely többek között éppen A lakoma szerelem-

elméletével modellálta a szimbolizáció folyamatát – nagyon sokat elmondott már. Freudtól 

és követőitől jól ismerhetjük annak a roppant mechanizmusnak a számtalan árnyalatát, 

amelynek során a befogadott jó a rúthoz közelítve elkomorul, begubózik, elfordul, 

összehúzódik, és mivel nem válik képessé arra, hogy a jót a világra hozza, ezért a saját maga 

által megteremtett tudattalanba taszítja le. Ebben a tudattalanban aztán az elfojtott 

folyamatok megkezdhetik a szubjektumot rendre kitérítő, az örökös differenciában mégis 

megőrző (akna)munkájukat. 

A szublimáció legelső lépését megelőzően tehát, illetve nem is előzésről, inkább 

egybeesésről lehetne beszélni, végbemegy egy észrevétlen aktus: az abjekció. Ez az aktus a 

szubjektum alapító mozzanata, hiszen kijelöli a határokat: különválasztja a jelentőt és a 

jelentéktelent. Mindannak, ami egy jelentés struktúrájába bekerülhet, ami tehát a 

szubjektum részévé válhat, szükségszerűen engedelmeskednie kell annak az összetartó 

transzcendenciának, ami az egységet garantálja. Vagyis egy olyan törvénynek, amely ott áll 

a szubjektummá válás lehetősége előtt, amely eredendő affirmációt biztosít a (vala)Ki-vé 

váláshoz. Sub-jekt: projektálódni egy helyre, összegyűlni egy (vala)Ki-ben. A sub-jektum 

beilleszkedik valamiféle „tervszerűségbe” (pro-jekt), s egyúttal persze alárendelődik (sub) a 

rendszernek, így válik egyedüli birtokosává a „Ki?” kérdésre válaszoló tulajdonnévnek, az 

Én-nek. Az abjektáló aktus jelenti a felesleg elvonását (ab-), lefaragását mindannak, ami 
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veszélyeztethetné az Én egységességét. Ab-jektum: még nem Én, még akárki. Illetve: még 

ennyi se, mert még nem „ember” és nem is tárgy, csak egy rögzítetlen, rendeltetés nélküli 

hely. Senki. Az abjekció alapító aktusában a szubjektum önmagát előzését fedezhetjük fel. 

A szubjektum morális természetű törvényeként megragadható affirmációt megelőzi ez a 

törvény előtti hely vagy inkább állapot, amely nem ölt kifejezett formát, s éppen ezért 

megragadása lehetetlen vállalkozásnak tűnik. Az egyetlen támpontot talán csak a kivetés 

aktusának az a kötődése jelentheti, amellyel a benne működő tiltó, avagy gátló munka révén 

kapcsolódik az affirmációt is meghatározó morálhoz.  

A lakoma éppen arra a kérdésre világít rá, amelyet a filozófia többnyire vonakodik 

megfogalmazni. Ahhoz, hogy a szubjektum egységét szavatoló transzcendenciát 

megérthessük (vagy akár dekonstruálhassuk), vajon nem kellene-e mindenekelőtt az 

abjekció aktusát a gondolkozás közegébe vonni? 

Platón elvégzi a munka egy részét. Szerelem-elméletében rögzíti az affirmálás két 

alapvető elvét, melyek tehát egy eredendő, a jó-rossz dichotómiáját megelőző, mert egy-egy 

jelenség igazságáról, jelentő-ségéről is döntő morálnak engedelmeskednek. Az egyik ilyen 

elv magát a vágy általi megnyílást szabályozza: azt, hogy a test és a lélek mely szervei, 

mely rései alkalmasak a jó és a szép irányába történő megnyílásra. A másik elv a ki-

sajátítást szabályozza: azt, hogy a szubjektum transzcendentális egységébe mely 

mozzanatok illeszthetőek be, mely mozzanatok válhatnak egyáltalán jelentőségtelivé, azaz 

lényegivé a jelentés struktúrájában. Platón rámutat arra, hogy ezt a struktúrát mindenekelőtt 

a hasonlóságnak való megfelelés működteti. Az e két elvben megfogalmazódó elvárások 

együttes teljesülése esetén indul csak be magának a szublimációnak, azaz az erószi 

közvetítésnek a mechanizmusa, amely a vágy általi megnyílásban rejlő „jól” természetének 

megértését és befogadását jelenti. Annak megértését, hogyan és mire lehet jól vágyakozni. 

Aztán: hogyan és mit lehet ebből jól továbbadni. Hogyan lehet egy lakoma történetét jól 

elbeszélni. 

És mégsem! Platón mégsem végez el semmit: története a legáthatolhatatlanabb falat 

vonja mind a köré, amit egy lakomában nem lehet jól elbeszélni. Még csak ki se derül, hogy 

nem lehet jól elbeszélni az evést, a szeretkezést, a tápanyagok és a nemi szervek, a nedvek 

„cseréjét”. Hogy nem lehet jól leírni és továbbadni a vágy érzékiségét, közvetlenségét, és a 

vágynak azt a meghatározó természetét, mely szerint éppen a silányhoz húz. Pedig nem 

lehet, mert a beszéd és az írás lényegileg kötődik a morált működtető tiltás problémájához, s 

mert a(z el)beszélő Én egyetlen esélye csakis a halállal szembeni kitartó védekezés. 

Az Én-t semmiségek, lényegtelennek tűnő dolgok sarkallják ellenállásra szüntelenül. 

Olyannyira lényegtelenek, hogy megnevezni is képtelenség, nevetséges és elutasított 
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mozzanatok. Az élő test a materialitásra és a pusztulásra figyelmeztet, mert napról napra 

felbomlik, felesleges és derogáló hulladékká, abjektté válik. Az abjektek az Én halálra ítélt 

darabjai, melyek a határon túlra húzzák, egy olyan sötét és hangtalan világba, ahol Ő már 

nincs: csak csomókban kihulló haj, csak vérző hús, csak váladékok, csak egy rosszullétet 

követő hányás, csak étel-maradékok, csupa maradék, amiket éppen kivetett magából, könny, 

nyál, ürülék – mind-mind aljas, megvetett, visszautasított. Nem a szubjektum darabjai! A 

halál apró jelzésekkel rohanja meg, a legnagyobb csendben, álnok-mód, úgy húzza a 

tragikus felé, hogy közben mélységesen tagadja, még csak megnevezni se tudja, mi az, ami 

így kiforgatja az identitásából. A nevetés arra való, hogy elfedje az abjekciót – ám ahogyan 

a nevetéssel a testbe fúl az értelmetlen, ugyanúgy ott leli „halálát” minden megvetésre méltó 

is, hangtalanul. Ahogy a betegség megalázza, úgy megalázza minden aljas és igazolhatatlan 

vágy, minden alattomos szándék, minden, ami a kiszolgáltatottsághoz vagy a bűnhöz köti.  

Az identitást már az is megrendíti, ami egyszerűen csak a mindennapok névtelen és 

feledésre ítélt világába taszítja. A mulandóság érintése megalázza és tagadásra készteti a 

mindenhatóságra berendezkedett Én-t. Mert a megalázó éppen a legfőbb törvény ellenében 

indít támadást, a beszéd és a logosz eltörölhetetlen törvénye ellenében: a megalázó semmibe 

veszi a morált. A morál mibenlétét ezért csakis a silány természetének megismerése által 

lehet megérteni, meghatározásához mindenekelőtt az abjekció elvét kellene megismerni. 

Ismerni a silány és a jó, a ki-vetés és a ki-sajátítás közötti észrevétlen távolságot, ismerni 

Erósz hangtalan nevetését! Egy nevetést, ami az Én legeredendőbb élményét, a közelségből 

kiszakíthatatlan érzékelést egy értelem nélkül álló borzongásba vagy éppen egy valaki testét 

lerohanó undorba veri vissza – egy olyan világba, ahol még senki sincs. 

Platón művéből és az őt követő zsidó-keresztény gondolkodók műveiből éppen az 

maradt ki, ami pedig a szubjektum megképződése szempontjából az egyik legalapvetőbb 

mozzanatot jelenti. Napnyugati filozófiánk nem tesz erőfeszítéseket a vágy általi 

megnyílásban rejlő kizárás, e sötét erő felfedésére. 

Ha a testi jelenlétre utaló jelenetek, hasonlatok és metaforák felől kezdjük el olvasni 

ezt a dialógust, akkor az Erósz által működtetett szublimáció modellje helyett hirtelen az 

abjekció hiányzó teóriájába botlunk. És ez a hiányzó teória észrevétlenül átveszi az 

irányítást: működtetni kezdi a dialógusnak azokat a kitérüléseit, amelyek rendre a testre 

verik vissza, a testbe fojtják a beszélgetésben egyébként logoszként megfogalmazódó 

elmélet visszásságait. Platón dialógusából éppen ezért egy olyan mindent megelőző elv 

nyomai bukkannak elő, amelyek a lakomában, a lakomákban, a barátságos beszélgetésekben 

benne rejlő hiányt újra és újra megképezik. 
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BEHATOLÁS A TESTBE 
 

A hús erotikája és etikája a Szodoma százhúsz napjá-ban 
 

 
„Mit tud is voltaképpen saját magáról az ember! 

Képes akár csak egyetlenegyszer is teljességgel, mint 

egy kivilágított vitrinbe helyezve érzékelni önmagát? 

Nem titkolja tán előle a természet a legtöbbet, 

tulajdon testéről is, hogy számon kívül hagyva a belek 

vonaglását, a vér gyors áramát, az izomrostok 

bonyolult remegéseit, egy büszke, szemfényvesztő 

öntudatba börtönözze?” 

(Friedrich Nietzsche) 

 

 
„Az ember tudatában az erotika a lét kockáztatása” 

(Georges Bataille) 

 

 

Sade szégyentelen nyelven írt arcátlan történeteket. A Szodoma százhúsz napját aligha 

nevezhetnénk az erotikus irodalom gyöngyszemének, ama közkeletű koncepció felől 

közelítve legalábbis semmiképpen sem, amely az erotikát az elrejtettség–lemeztelenítés 

dialektikus mozgásának finom játékaként próbálja meghatározni.276 A regény túlnyomó 

részét ugyanis az emberrel (a már eredendően lemeztelenített emberrel) szemben 

elkövethető perverziók és agressziók hosszadalmas leírásai képezik, mégpedig – Sade 

regényei között is – a legkövetkezetesebben, s legracionálisabban végigvezetett formában. 

A racionalitás dacolni látszik a robbanékony vágy irracionalizmusával. Ám Sade buja, a 

testiség fülledt melegével átitatott nyelvezete rideg és kegyetlenül kiméricskélt: számító, 

hideg, már-már a fásultságig egyhangú. Megcsonkított és elgyötört hősei igazán kevéssé 

tűnnek kívánatosnak, avagy szépnek, testük aligha szolgálhatna a vágy titokzatos tárgyául. 
                                                 
276 Elsősorban a barthes-i koncepcióra gondolok, amelyben az erotika az elfátyolozottság illuzórisztikus mivoltaként 
fogalmazódik meg, egyfajta metafizikai hiány–vágy struktúrába illeszkedve. Ebben az elgondolásban az erotika finom 
játéktere határozottan elhatárolható a pornó agresszív technikáitól, amelyek a szexuális vonzerőt kijátszva tulajdonképpen 
semlegesítik a testiséget. Lásd erről: Roland Barthes: Sztriptíz. In: Uő: Mitológiák (ÁDÁM Péter fordítása). Európa, Bp., 
1983. 121-126. Az erotikus fénykép például, szemben a pornográffal, egyfajta punktum-mal rendelkezik, amely „összetett, 
finom, mezőn kívüli mozzanat, mintha a kép túlvinné a vágyat azon, amit láttat: nemcsak a meztelen test többi része, a 
gyakorlati aktus látomása felé, hanem egy emberi lény testi-lelki tökéletessége felé” – írja Barthes. R. Barthes: 
Világoskamra (Ferch Magda fordítása). Európa, Bp.,1985. 68. 
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Mégis az őrjöngésig felajzanak a Szodoma elborzasztó sorai, s ezzel akaratlanul is arra 

serkentenek, hogy az erotikáról kicsit másképpen gondolkodjunk, hogy az erotikában ne 

pusztán az ellentétek csalóka látszatszerűségét lássuk, hanem a benne munkáló kíméletlen 

értelmet is.  

Sade nyelve erotikus. Nem egyszerűen csak az erotikus, amiről és ahogyan ír, hanem 

a nyelv maga erogén: pontosabban történik vele (és benne) valami, egy aktus, amely 

azonban közvetlensége okán, minden róla való beszédet csak kívül-rekedővé, mesterkéltté, 

nevetségessé tehet. Sade történetei nem pusztán leírásai a perverzió számtalan 

variációjának, történetei nem pusztán erotikától vagy – ahogy sokan tartják – pornótól 

fűtöttek. A határok áthágásának újabb és újabb, egy fokkal mindig radikálisabb és 

rettenetesebb elbeszélésével a nyelvet magát is határaihoz juttatják el: ahhoz a 

határvonalhoz, amelytől kezdve az ismétlésben egyszerűen lehetetlenné válik a történetek 

újraszerveződése. (S amely határvonalat nem annyira áthágni – a beszéd áthágása a csendet 

jelentené – mint meghágni lehetne inkább.) Nem lehetséges az ismétlés, talán mert a 

megértés, az újra-mondás, a patakzó beszéd monotóniája ez esetben, amikor a szexuális 

megszentségtelenítések és megcsonkítások fájdalmát hivatott mind tovább mélyíteni, 

valóságos testi kínt kínálhatna csak: a fájdalom ismétlődését és a fájdalomban a halál 

félelmét. A jelek éppen ezért immár nem törhetnek értelemre. Az olvasó – vagy inkább: az 

újra-el-beszélő, hiszen a sade-i nyelvezet és történetmondás radikalitása újra-átélésre 

kényszerít – e konvencionális jeleket próbálja inkább felszabadítani egyértelmű és mégis 

olyannyira zavarba ejtő jelentéseiktől, de legalábbis próbálja áthelyezni azokat egy „másik 

térbe”: talán a közöny, talán az unalom terébe vagy éppen az értekezés műfajának 

megszelídítő, argumentatív otthonába.  

A beszélt nyelv átlendül valamiféle határon. Átszakít egy vékony hártyát: rést nyit. 

És ekkor bepillanthatunk abba a sötétlő (vonzó és szédítő) lyukba, amely a beszédnek egy 

teljesen új aspektusát mutatja meg: halálának lehetőségét. A beszéd halála nem a beszéd 

végével azonos. A beszéd halála nem hallgatást jelent, nem kimondhatatlanságot, s nem is 

az értelemnek való ellenállást. A gyönyörhöz hasonlatos inkább, a felfokozott önkívületi 

állapot kíméletlen racionalitásához, amely aligha feleltethető meg a nyelvi szerkezetek 

retorikai alakzatokkal és bővítményekkel való illuzórikus telítettségének, hiszen a gyönyör 

sade-i nyelvezete éppenséggel az egységek szikár kombinatórikájára épül. Nem a 

burjánzásra, hanem a folytonosságra. Semmi nem ér véget, nem lépjük át a határvonalat, 

nem veszi kezdetét egy másik vagy egy kívülről áradó beszéd. E metaforikus halálnem nem 

a jelek felszámolódását fejezi ki, sokkal inkább a cezúrát gyakorló, a rendszerszerűséget 

garantáló transzcendentális szubjektum haláltusáját vezeti be. Egy olyan haláltusát, 
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amelyben a szubjektum ugyanakkor stabil marad, kiakolbólíthatatlan helyéről. A nyelv nem 

válik azzá a foucault-i „mezítelen tapasztalattá”, amely a beszélő alany halálát jelenti be. A 

beszélő alany nem porlad szét a beszéd végtelen univerzumában, esetleg csak bomlásnak 

indul, önmaga felé hajolván: a fizikai matéria, a mezítelenség, a test akciói és passiói felé.277 

Sade-nál a beszélő alany a diskurzus fejedelme marad, aki a megnevezendő dolog és az azt 

kifejezni hivatott nyelvi propozíció közötti határvonal szétrobbantására tör: hogy a beszéd 

ne csupán a megnevezendő dolog felszínét érintse, az anyagtalan okozatokat, a tiszta 

történést és a történések kombinációit; hanem a testek (a beszélő testek) örvénylő 

mélységeit is – a réseket, a vegyülékeket, a nedveket, az ürüléket… A beszédnek olyan 

szakadéka tűnik elő, amely az organizmus élő anyagát szólítja meg közvetlenül – megérinti. 

Előidézi bőrünk borzongását, a vér gyors áramát, az izomrostok bonyolult remegéseit, a 

belek vonaglását. És a jelölő gyakorlat ekkor egyszerűen nem hozhatja létre a mindig 

biztosan működő logikai-nyelvi szintézist: Sade nyelve immár nem a társadalmi gyakorlatok 

törvényeit reprezentálja. Nem mintha ez a nyelv a logikai-szimbolikus folyamatok 

kisiklatásán fáradozna, hiszen alig-alig rendelkezik az ehhez szükséges retorikai 

erőforrásokkal. Sőt. A Szodoma százhúsz napjának nyelvezete éppen hogy rombolni kívánja 

a nyelvi transzcendenciát (a bizonytalanságot, a misztikus hiány-érzésből fakadó 

megnevezhetetlenséget, elmosódottságot stb.) kifejezni hivatott irodalmiasságot. Sade 

pornografikus durvasággal felesel az illuzórikus nyelv esztétikai túlkapásaira – „kijátszva 

minden interpretációt, sőt minden szimbolizmust is”.278 

Sade regényeiben a kéj, a mámor leírható és összegezhető: mérhetőek a testrészek 

térbeli kiterjedésének adatai és megszámlálhatóak a kielégüléshez vezető, egymásra 

halmozódó perverziók. Mert a sade-i racionalitás diskurzusát sokkal inkább a térbeli 

elrendeződések és a testek akciói szervezik, mintsem a szereplők argumentatív 

megnyilatkozásai. Gondoljuk meg: a „néma áldozatok” (ahogyan Barthes nevezi őket) nem 

pusztán „elszenvedik” a libertinus hősök agresszióit, talán nem is szenvednek azoktól, 

hiszen nem erőszak áldozatai (nem küzdenek és nem ellenkeznek – az egyetlen Justine 

kivételével –, még ha ezt beletörődésnek hívjuk is), hanem a szadizmus gépezetének részei. 

Ily módon a szadizmus diskurzusának részei: elbeszélők. Testükkel, azaz testük 

gyötrésével-alakulásával a test történetét elbeszélik. A libertinus nagyurak ellenmorálja 

pedig csakis a testek elbeszélésének fényében nyer értelmet, s egyúttal persze saját tetteik 

elbeszélésében. Teoretikus kijelentéseik mit sem érnének az elkövetett aktusok nélkül, a 

                                                 
277 Deleuze Artaudra utal, amikor a skizofrénia nyelvét elemezve beszél – hasonló értelemben – a felszín 
szétroncsolódásáról: „Minden szó fizikai matériává alakul és azonnali hatást gyakorol a testre”. Gilles Deleuze: A skizofrén 
és a nyelv (HÓDOSSY Annamária fordítása). Helikon, 1995/1-2. 80-93.  
278 R. Barthes: Sade II. (Romhányi Török Gábor fordítása). In: Uő: Sade, Fourier, Loyola. Osiris, Bp. 2001.  
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testek vallatóra fogása, megvilágítása nélkül – ha csak gondolatfutamaikat tartalmazná a 

Szodoma százhúsz napja, unalmas filozófiai regény volna, semmi más. Ám mondataik 

sokkal inkább lábjegyzeteknek tűnnek, melyeket a test természetének feltárásához fűznek, s 

nem egy (ellen)erkölcs megalkotására szolgálnak. A bűn affirmációja mint elmélet Sade-nál 

éppen annyira megalapozhatatlannak tűnik, akár Justine nevetséges erénye vagy mint – az 

egyfolytában bírált – keresztény morál. Mert mit is jelentene a bűn affirmációja? Tegyük 

fel, Sade hősei azt mondják ki tetteikkel és mondataikkal, hogy Isten meghalt. De ugyan 

milyen szubsztanciát állíthatnának Isten helyére? A Természet fogalma önmagában 

túlságosan általános és relatív volna, értékminőség tételezése nélkül aligha szavatolhatna 

bármiért… Tegyük fel akkor, hogy Isten helyére a Bűnt, a Rosszat ültetik mint istenséget – 

de ezzel nem változik meg a rendszer maga, amely ugyanúgy a hitre, s a Törvény 

elfogadására épül. Bár a hit tárgya megváltozna, de megmaradna a transzcendentális attitűd. 

Ráadásul ez a gonosz isten így egy örökös dialektikába lenne kényszerítve, ahol is minden a 

Jóból levezetve nyerhetné el csak mindenkori (ellen)identitását. Ha pedig az emberi belátást 

teszik meg minden dolgok mértékéül, nem a Jót, hanem a helyeset mint az 

öntörvényűségnek való engedelmeskedést, azaz mindenkinek önnön (nagy) természetét – 

nos, egy ilyesfajta pluralizmus meg az egyéni szabadságjogok gyakorlásának állandó 

összeütközéséhez vezetne, szüntelen harchoz, s nem jöhetne létre semmiféle társadalmiság. 

Márpedig a sade-i, zárt társadalom játékszabályai megrendíthetetlenek.  

Sade szereplői egyébként sem egy egységes elmélet szócsövei, inkább csak abban 

egyeznek meg, hogy identitásukat mindannyian a szenvedélyben keresik. A szexuális 

gerjedelmet inspirálhatja a bűn elkövetése, a kihágás kéjes gondolata – ez jellemző az 

érzéketlen lelkű, libertinus „filozófusokra”. De legalább annyira a szenvedés és a 

megszégyeníttetés is – a sade-i társadalom másik, meghatározó csoportjának tagjai a 

testükön elszabaduló és tomboló szenvedélyek tanúsításával válnak a diskurzus 

meghatározó elemeivé. „Az állati szintre süllyesztett, elgépiesített rabszolgatestek”279 tehát 

nem alárendeltjeik a libertinus kényurak ideológiájának. A kényurak ugyanannyira 

leigázottak saját szenvedélyeik, az erotika révén, csak éppen ebben a struktúrában (ebben a 

társadalomban) az ő feladatuk a filozófiai interpretáció, vagy nevezzük ezt egyszerűen csak 

lábjegyzetelésnek (s persze ez egyfajta hatalom). Ráadásul mindig változó, színjátszó érveik 

is pusztán csak felajzó szerekül szolgálnak, a gyönyör fokozásának verbális eszközeként, 

ahogyan a mesemondó nők történetei is pontosan erre valók.280 Nem beszélhetünk tehát 

                                                 
279 Michel Delon: A sade-i test (Szabó László fordítása). Vulgo, 1999/1.. 156. 
280 Ismerősek az effajta felkiáltások, amelyek Mme Duclos elbeszéléseit, vagy akár egy-egy filozófiai vita hevületét 
gyakran megtörik, mint például ez itt: „Úgy áll a faszom, mint egy szamárnak”. Marquis de Sade: Szodoma százhúsz napja 
(Vargyas Zoltán fordítása). Athenaeum 2000, Bp., 2001. 236. 
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hóhér és áldozat dialektikájáról. A gyönyör diskurzusa nem enged megosztásokat. A 

gyönyör alanya (beszélő szubjektuma) a test lesz, az érzékszervek; nem pedig valamiféle 

vértelen és manipulálható elmélet, amely mindig átírható, ki- és megfordítható, amely 

sohasem önmaga alapjához közelítő észelvűség, csupán „fecsegés keltette látszat-

világosság”.281 A dialektikától megfosztott nyelv nem ellentételező határvonalhoz érkezik, 

hanem önnön szakadékába zuhan, lehetőségének alapjaihoz. Lehetőségéhez és 

lehetetlenségéhez is egyúttal.  

A Szodoma nem argumentatív-provokatív állításaival tagadja a transzcendenciát, 

hanem nyelvezetével és szerkezeti felépítésével. Ahogyan a hasonlatokkal megfestett, 

idealizált nő-alakok vérző és vonagló hússá alakulnak (ahogyan a gyönyörű – mellesleg: 

„érzékeny lelkeket rejtő” – női testekből szellem nélküli, puszta matéria lesz), úgy változik 

nemcsak a regény egyre vulgárisabb és szentségtelenebb szókincse, de a regény felépítése 

is. Azt tapasztaljuk, hogy ez az irodalmi nyelvezettel felvértezett mű – minden cicomát 

levetkőzve – egyre szikárabb felsorolássá duzzad, az emberi testtel és persze az emberi 

szellemmel történő kegyetlenségek egyre elviselhetetlenebb lajstromává. Míg végül ott 

szakad meg a sor, ahonnan már nincs, ahonnan már elképzelhetetlen bármiféle folytatás, 

ahol a halál szenvedélyként tűnik elő: az ember, a humanisztikus és erkölcsös lény 

halálaként, és egyúttal az emberből lemeztelenített, kimetszett idegkötegek, izomrostok és a 

hús szenvedélyeként. Mindaz, ami a sade-i testtel (a bőrszövetekkel, a résekkel, a 

létfenntartó szervekkel) történhet, összehasonlíthatatlanul elevenebbnek és valóságosabbnak 

tűnik annál az árnyékvilágnál, amit a nyelv szimulálni képes. A szimbolikus jelölési 

folyamatokat szétrobbantja az élő organizmus rendszerbe nem foglalható működése, a nyelv 

– mint társadalmi gyakorlat – ezért is rendel el tilalmat a test felett. Át- vagy meghágni ezt a 

tiltást egyet jelent a nyelv „szűzhártyájának” átszakításával. Nem a tiltás meghaladását vagy 

felszámolását jelenti, hanem a tiltás mélyébe való lemerülést, a tiltás értelmének 

megragadását. A nyelv alapvető tiltását megragadni: megértését jelenti mindannak, ami már 

nem nyelv. A nyelvben legbelül lenni: annak a születésnek a gyújtópontjában, amit a 

kifejeződés jelent. Pontosabban: a kifejeződés előtti pillanatban lenni, abban a pillanatban, 

amikor még nem dőlt el, hogy valami kimondható-e, hogy valami nyelvivé válhat-e, vagy a 

szó születését meggátolja a tiltás. Amikor Sade mérhetővé és leírhatóvá teszi azt, amit a 

nyelv lehetetlenként (elfojtásként, tabuként, abszurditásként, érvelhetetlenségként) hordoz 

magában, akkor úgy lép túl a tiltáson, hogy egyúttal megtapasztalhatóvá teszi azt – ezáltal 

                                                 
281 „Mi lesz belőlünk, ha egyszer, kigyógyulva a mérgek okozta kábulatból, rádöbbennünk arra, hogy kik vagyunk? Hogy 
elvesztünk a fecsegők éjszakájában, ahol legfeljebb gyűlölhetjük a fecsegés keltette látszat-világosságot” – idézi Bataille-
tól Foucault. Michel Foucault: Előszó a határsértéshez (Sutyák Tibor fordítása). In: Uő.: Nyelv a végtelenhez. Latin Betűk, 
Debrecen.1999. 79. 
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legyőzi a nyelvi kifejeződésben működő morált. A tiltás meghágása a perverzió 

felszabadult, durva, erotikus nyelvét jelenti. 

 

„Éjszaka a herceg meg Curval Desgranges kíséretében leviszi Augusztinát 

a pincébe. A segge még épen maradt, megkorbácsolják, majd mindketten 

seggbe basszák, anélkül hogy elélveznének; aztán a herceg ötvennyolc 

sebet ejt a fenekén, s mindegyikbe forró olajat folyat. Forró vasat nyom a 

picsájába meg a seggébe, majd azon sebesen macskacápából készült 

óvszerrel bassza meg, amivel még jobban felszaggatja az összeégett húst. 

Ezután kiszabadítják és több helyen elfűrészelik a csontjait, majd kereszt 

alakban négy helyen kiszedik az idegeit, a végüket egy csévére kötözik, 

ami megnyújtja az érzékeny részeket és hallatlan fájdalmat okoz. (…) 

Ezután lyukat fúrnak a torkába, s azon keresztül bújtatják ki a nyelvét; 

lassú tűzön pirítják meg a megmaradó mellét, majd egy szikével 

megtoldott kampót tolnak a picsájába, s áttörik vele a végbél és a vagina 

közti válaszfalat, majd ugyanazon a nyíláson át felhasítják vele a 

gyomorzacskót. (…) Amikor eképpen leesett, még lélegzett, s a herceg 

ebben az állapotában baszta picsába, s ettől csak még jobban bedühödött. 

Kinyitották, bent a hasában égették össze a beleit, majd egy szikével 

megtoldott kampót nyomtak belé, amivel több helyen is megszurkálták a 

szívét. Ekkor lehelte ki a lelkét. Így hunyt el tizenötéves és nyolc hónapos 

korában az egyik legmennyeibb teremtés, mit csak valaha is alkotott a 

természet stb. (Méltatás.)”282  

 

A perverzió nyelve nem viseli el az oppozicionálás álszent játékát. Mint az idézett 

szövegben is láthatjuk, ugyan történik egy provokatív utalás a „fecsegés” nyelvének 

alapvető működési sémájára, amely a rettenetet mindig az idealisztikus vagy eufémisztikus 

meghatározás („legmennyeibb teremtés”) ellenpontjaként teszi érzékelhetővé, kijelölve 

egyúttal a határt is, ameddig a leírás elmerészkedhet. Azonban ez az utalás végtelenül 

ironikus: a kurziválással, a zárójelezéssel és a felsorolás-jelleg higgadt és gyors 

berekesztésével rögtön halva születetté válik. Augusztina (valahai) létezése nem az ember 

„mennyei”, transzcendentális mivoltát igazolja ebben e regényben, dehogy. Az urakat 

legalábbis ez teljesen hidegen hagyja. Augusztina létezése és halála azt igazolja, hogy az 

ember mindenekelőtt hús és mint ilyen: erotikus tartalmat hordoz. Hogy az ember nyelv 

általi transzcendentalitását megelőzi az erotikára való képessége: az érintésnek, a fizikai 

                                                 
282 Marquis de SADE: Szodoma százhúsz napja. Id. kiad. 307. 
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fájdalomnak, a gyönyörnek való kiszolgáltatottsága. Hogy a test nem tagolható külön 

részekre és darabokra, a sajátlagos funkcióknak megfeleltethetően, mert a test minden 

darabja részese annak az egzisztenciális és eredendő tapasztalatnak, amely őt (persze inkább 

úgy helyes mondani: azt) a világhoz köti. Mert a fájdalom-teljes gyönyör nem lokális 

természetű. Bár a fájdalom helyét képesek vagyunk meghatározni, analizálni, ám az analízis 

csak a hatástalanítást szolgálja, működésbe léptetve a tiltást, amely nem engedi az uralom 

átvételét, nem engedi a fájdalom kiteljesedését. Hiszen a fájdalom (mint az erotika egyik 

lehetősége) közvetlen és eredendő viszonyulás, vagy ha tetszik: léttapasztalat – éppen ezért 

válhat gyönyörré. Fájnak az egyes testrészek – a segg, a sebek, a picsa, az összeégett hús, fáj 

a csont, az idegek, a kilógatott nyelv, az átfúrt torok, a mell, a végbél, a gyomorzacskó stb. – 

fájnak lokalizálhatóan és fájnak már egymástól elválaszthatatlanul is. Ám a haláltusa 

önkívületi állapotában és a fájdalom felfokozott delíriumában még mindig őrjítő vagy talán 

még őrjítőbb és még önelveszejtőbb lehet az élvezet (a „baszás” – sic!).283 És figyeljük meg, 

mi adja itt a gyönyör csúcspontját: 

  

„Kinyitották, bent a hasában égették össze a beleit, majd egy szikével 

megtoldott kampót nyomtak belé, amivel több helyen is megszurkálták a 

szívét.”  

 

Korántsem mellékes mozzanat ez a szívre való összpontosítás, melynek kimúlása 

hagyományosan is a test halálával azonosítható. A szív szimbolikusan a test középpontja – a 

libertinus gaztevők miközben a szívet szurkálják, hogy a test halálát konstatálhassák, 

pontosan a lélektől vitatják el az elsőbbséget. Nem a lélek megfejthetetlensége érdekli őket, 

hanem a test, az élő hús! Az az elkeseredett düh, amellyel Curval és a többiek kínozzák 

áldozataikat mindig tovább és tovább merészkedve, s mindig mélyebbre „ásva”, nem a lélek 

utáni kutatás, melyet makacsul meg akarnak találni az ember testében. Nem. Sokkal inkább 

maga a test érdekli őket, a test titka: az, hogy a hús mitől és meddig élő. 

A hús erotikus tartalmat hordoz, ám a hús nem látható. A hús olyan alapvető 

szubsztancia, amely nem tud látvánnyá válni. A test egészéről képet alkothatunk, a nyelv 

lehetővé teszi az alak megnevezését („Teste eleganciája azonban mit sem vett el 

üdeségéből: húsos volt és párnás, s a liliomfehér bőr alatt felsejlő felséges bájak láttán 

méltán gondolhatta az ember, hogy maga Ámor mintázta meg alakját”284). A nyelvi 

                                                 
283 Sade-ot ez nem izgatja: ő nem ír a fájdalomról, mint ahogy az elélvezés, a kéj pillanatait sem nyújtja meg retorikus 
körülírásokkal. Egy-egy erotikus agresszió hatása csak viszonylatokkal fejezhető ki, interpretáció kérdése elsősorban, s 
mint ilyennek, nincs köze a nyelv „meghághatóságának” ama paradigmájához, amely a sade-i diskurzust működteti.  
284 SADE: Szodoma százhúsz napja. Id. kiad. 18. 
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szerkezet felkínálkozik a test tagolására: bővítmények, alárendelt mondatrészek, 

determinánsok segítik a strukturálást.  

 

„Kerek telt keble oly fehér volt és oly szilárd, mint az alabástrom; 

különlegesen széles ívű csípője gyönyörű vonalban vezetett egy oly 

precizitással és műgonddal mintázott fenékhez, aminőt régóta nem 

produkált már a természet. A lehető legpontosabb kört formázott, nem volt 

túl kövér, de feszes, fehér, párnás, s egy végtelenül tiszta, aranyos, finom, 

pici lyuk sejlett fel, ha megnyílt.”285  

 

A test kisebb egységek kombinatórikájává hullhat, ám az ezek között mutatkozó időleges 

hézagot is betömködik az irodalmi nyelv utópisztikus, retorikai alakzatai, hogy egésszé 

telítsék. Ezek a kombinatórikus alakzatok (hasonlatok, metaforák, metonímiák stb.) nem 

arra szolgálnak, hogy áttörjék a határvonalat, s aztán mélyre hatoljanak: közvetítettek és 

elvontak, nem magához a megnevezendő dologhoz vagy tárgyhoz tartoznak, kívülről 

érkeznek s egy másik toposzhoz utalva eltérítenek, elforognak.286 A megnevezett, 

leválasztott entitások a felszín része(se)i maradnak, mentesen a testek örvénylő mélységétől. 

A felszín egységbe fogható, átölelhető. A test alakot ölthet. De abban a pillanatban előáll a 

nyelv krízise, amint bomlásnak indul ez az alak, amint előtűnik a homogén felület alól 

egyetlen kis hiba, egy seb, egy beteg vagy akár megcsonkított, vérző testrész. A totalitásra 

törekvő nyelv ekkor az orvostudományhoz hasonlatosan szeparatív eszközökhöz nyúl: 

lokalizál és elkülöníti a helyet azért, hogy bekötözze, elfedje, hatálytalanítsa. Tilalmat ír 

elő.287 Vagy éppen végzetesen szétdarabolja: értelmesen tagolhatóvá teszi; akár a sebész, aki 

azonban, kimetszve a kísérlet tárgyát képező testrészt, a testet egyúttal meg is fosztja 

organikus egységétől, a tudomány tárgyává avatja, a megismerés hideg tekintetének vetve 

alá. 

 

„Rodin közösülés közben kimetszi, kiszakítja, leválasztja és szaktársa 

szeme előtt egy tányérra helyezi a méhet, a szűzhártyát és mind a 

többit.”288 

 

                                                 
285 SADE: I. m. 18. 
286 Lásd ehhez Derrida metafora-elméletét: Jacques DERRIDA: A fehér mitológia (BOROS János, ORBÁN Jolán, CSORDÁS 
Gábor fordítása). In: THOMKA Beáta (szerk.): Az irodalom elméletei IV. Jelenkor, Pécs, 1997. 65-68. 
287 Lacan pszichoanalitikus rendszerében a szimptómának nevezett Dologgal lehetne ezt a krízist párhuzamba állítani. Lásd 
ehhez: Slavoj ZIZEK: A szimptomától a sinthome-ig (SZABARI Antónia fordítása). Helikon, 1995/1-2. 94-114.  
288 Az új Justine-ből idézi Michel DELON: A sade-i test. Id. kiad. 153. 
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Az erotika lényegéhez persze hozzátartozik ez a fajta elfajzott kíváncsiság is, ám 

nem a leírás rendszerszerűsége foglalkoztatja, hanem a feltárás pillanatának intenzitása. A 

kéj állapotának a leírása Sade-nál az intenzitás kifejezését segítő, a túlzásokra épülő retorika 

helyett inkább a kíméletlen racionalitást hívja elő. Hiszen a Sade-i nyelvezet egyszerre 

mutatja fel a szenvedélyességet, mely a test megismerésének erotikájából és 

transzgressziójából fakad, valamint a kielégíthetetlenséget, a véget-nem-érést. A testet újra 

és újra meg kell nyitni, a réseket és a húst újra és újra meg kell pillantani, érinteni, 

belenyúlni. És aztán bevarrni a rést! A sade-i perverziónak talán ez a legnagyobb kihívása: 

hogy a rést, amely egy szexuális széttárás vagy egy agresszív megnyitás eredményeként 

megmutatkozni engedte a húst, mint az ember „erotikus lényegét”, aztán mégis bevarrja, 

eltűntesse, öltések nyomává, varrosodó heggé transzformálja: a lét feltárulásának 

emlékművévé. A bevarrás nyoma289 immár csak utalás a szétforgácsolt testre, a sima és 

totális felület szétzúzására; de megkímél a hús megtapasztalásának (újbóli) erotikus 

rettenetétől. A bevarrás gesztusában az erotika nyelvének paradoxitása fejeződik ki. Az a 

radikális (egyszerre racionális és irracionális, egyszerre irodalmi és blaszfémikus) nyelv 

ugyanis, amely képes beszélő szubjektumát transzcendentalitásától megfosztani és 

visszahelyezni őt a fizikai matéria tagolhatatlanná és argumantálhatatlanná sűrűsödő 

világába – nos, az a nyelv nem beszélhető. A megpillantás után nincs folytatás, mert az 

elviselhetetlen lenne: nincs történet és nincs elbeszélés. Csak a rettenet pillanata van, 

amelyre a nyelv már csupán mint nyomra, mint a bevarrás hegére emlékezhet vissza. A 

beszélő alanyt a mélyből, a névtelenségből rögtön vissza kell rántani, vissza a felszínre, 

elzárva mögötte az űrt, mert különben elpusztul A bevarrás gesztusának szükségszerűsége 

arra mutat rá, hogy az erotikus tapasztalat teljességgel összemérhetetlen a nyelviség s a 

különféle társadalmi gyakorlatok természetével, így a test tapasztalata és a test erotikája a 

beszédben sohasem válhat kifejezhetővé. Az erotika diskurzusa csakis ezen a nyelvi 

paradoxonon épülhet fel. 

Sade hősei a testek. A Szodoma százhúsz napja mint a filozófia kriptája, úgy rejti a 

hullákat. Az erotikának kitett test halálra ítélt valójában: gyilkos minden felé tett mozdulat 

és minden érintés – hiszen az erotika a létet magát kockáztatja. Az erotika nem egyszerűen a 

másik keresése, aki vagy ami hiányzik, aki vagy ami nincs. Az erotika kockázat: annak 

megtalálása és felfedése, ami van és megragadható – ám pusztulásnak kitett. Az organikus 

testet Sade láthatóvá teszi, de csak mint végtelen számú rések, behatolások helyeinek 

lehetőségét. Mint felületet, amely a bevarrások nyomán totalizálódott és lett összefüggővé. 
                                                 
289 Mert a bevarrás igenis nyomot hagy – nem értek egyet Barthes-tal, aki ezt a sade-i műveletet egy bevarrás nélküli világ 
újraalkotásaként interpretálja, egyfajta fordított kasztrációként: a nemiségen kívülség bugyraiba való visszafejlesztésként. 
Lásd erről: Roland BARTHES: Sade, Fourier, Loyola. Id. kiad. 190.  
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Mint bőrt. Amely érinthető és simítható, bár korántsem bársonyos, hegek csúfítják. Sade az 

organikus testre mutat, de mi valójában csak egy megdermedt hullát (hullákat) bámulunk. 

Csoda-e, ha a Szodoma százhúsz napjának olvasója elborzad a mészárlások nyomán 

és kétségbeesés keríti hatalmába? Ha megrémül attól, amit az élő test „titkának” felfedezése 

jelenthet? Megrémül a felismeréstől, hogy radikális megismerő aktusával egyúttal el is 

pusztítja megismerése tárgyát… Megismerésével átlépi a végső határt (szétrobbantva a gátat 

„a végbél és a vagina közt”), s a testtel rendelkező embert olyasféle létezővé degradálja a 

teremtmények sorában, amely immár semmiféle kitüntetettséget nem élvez, amely nem 

kötelez a „Ne ölj!” keresztény parancsolatára. 

„Ne ölj!” – a társadalmi normák ebben az imperatívuszban húzzák meg a másik 

emberhez fűződő viszony végső határait. Tulajdonképpen az ember kulturális fejlődésének 

dogmája fejeződik ki ebben a törvényben, amely, mint arra Freud is felhívta a figyelmet, az 

ember egyik veleszületett hajlamának, nevezetesen az agresszió ösztönének a 

legradikálisabb megfékezésére szolgál. A kultúra a vele szembehelyezkedő agressziót az 

agresszió introjiciálódása, vagyis bensőségessé válása révén teszi ártalmatlanná: egyfelől a 

külső tekintélytől való félelem, másfelől a lelkiismereti, azaz a belsővé lett tekintélytől való 

félelem révén.290 Előbbi a szégyen általi szabályozást rajzolja elénk. A szégyenben sokkal 

kevésbé érhető tetten az a morális attitűd, mely a bűnnel és a bűntudattal rokoníthatná, ez 

inkább a lelkiismeret sajátja.  

A szégyen elsősorban az én és a másik létezésére vonatkozó egzisztenciális 

tapasztalatot fejezi ki; a gyakorlati életben megvalósuló olyan, intuíción alapuló gátlásokat, 

amelyek az emberek között szövődő kapcsolatok játékterét rögzítik ösztönszerű és 

természetesnek tekintett affektusok korlátaival.291 Egyetlen érintés bőrpírt hívhat elő, a 

tekintetek véletlenszerű találkozása elvétett szavakat, a váratlan mezítelenség pedig 

kommunikáció-zavart teremthet. A szégyen tulajdonképpen az a személyes botránykő, 

amely, akár csak egyetlen apró, de uralhatatlan reakcióval, önnön határainkra figyelmeztet. 

Ha valaki – Sartre klasszikus példáját felidézve – megles a kulcslyukon át, s én később erről 

bizonyságot szerzek, akkor úgy érezhetem, hogy lelepleződtem és szégyen tölt el. 

Rádöbbenek, hogy nem tehetek meg akármit, mert a másik lát engem és felügyel: „A 

tekintetben ennél fogva az én lehetőségeim halála a más szabadságát érzékelteti velem.”292 

                                                 
290 Lásd erről: Sigmund FREUD: Rossz közérzet a kultúrában (LINCZÉNYI Adorján fordítása). In: Uő: Esszék. Gondolat, Bp., 
1982. 327-406. 
291 „Darwin – írja Heller a szégyenről szóló tanulmányában –, aki alaposan tanulmányozta az affektusokat, arra a 
következtetésre jutott, hogy azok olyan ösztönmaradványok, amelyeket az ösztönszabályozás elhalványulása és annak 
kulturális szabályozással való helyettesítése hozott létre.” HELLER Ágnes: A szégyen hatalma. Gond 10. 162.  
292 Jean Paul SARTRE: Lét és semmi (TORDAI Zádor fordítása). In: TORDAI Zádor: Egzisztencia és valóság. Függelék. 
Akadémiai, Bp., 1967. 258. 
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Kétségtelen, hogy a szégyenben a másik hatalmának elismerése fejeződik ki, s ezzel együtt 

talán – ahogyan Sartre feltételezte – gyilkos vágyam is, hogy elpusztítsam őt.  

Csakhogy a szégyen nem rendelkezik a világosság szerkezetével és szubjektuma 

mintha rajtam kívül, mintha fölöttem állna.293 A szégyen általi reakcióimat nem tudom 

irányítani, azok önkéntelenek. Sőt, mintha éppen az ébresztené fel a vágyamat, éppen ahhoz 

vonzódom, aki (ami) szégyenemet inspirálja – a szégyen a másik felé taszít. A szégyen 

érzése nem pusztán létezésem evidenciájára világít rá, hanem tartalmaz egy olyan alig 

észrevehető elhajlást, olyan robbanás és romok nélküli határsértést is, amellyel a tiltott, a 

szabadságomat veszélybe sodró másik közelébe férkőzöm. Váratlan érintésétől vagy 

megcsapó leheletének szokatlan melegétől zavart leszek, izgatott, felajzott talán: beindulnak 

testem reakciói, éppen azért, mert testileg válok megérintetté. A testem a tilalom betartása 

helyett viszonyt kezdeményez a másikkal, a másik testtel. A másik létezésének evidenciája 

mint erotikus mozzanat tör rám: magával ragadón és szentségtörőn. A másik közelségétől, 

melyet a szégyenemben megnyilvánuló, uralhatatlan reakcióim világosan kifejeznek 

számomra, hirtelen nyilvánvalóvá válnak a határaim. De nem a „Megállj!” belső 

parancsának engedelmeskedem, hanem kimozdulok önmagamból: önkéntelen testi 

reakcióimmal választ adok a másik test „szólítására”. A másik közelsége arra döbbent rá, 

hogy létezésem egyszerre van kitéve az erotikának (azaz a testi viszonynak) és pusztulásnak 

is.  

A szégyenben tehát nemcsak egy egzisztenciális tapasztalatot leplezhetünk le, amely 

az én és a másik létére, valamint a köztem és a másik között húzódó határokra figyelmeztet. 

A szégyen testfenomenológiai vizsgálata (melyet én itt éppen csak érintettem, de nem 

végeztem el) arra mutat rá, hogy a szégyen révén az ember felismeri testi 

kiszolgáltatottságát, mely a másik lététől, testi jelenvalóságától is függ. A szégyen alanyává 

a test válik: az erotikának (a pillantásnak, az érintésnek, a behatolásnak) kitett, hússzerű test. 

Az a test, amely egyszerre védtelen, esendő és egyszerre lehetőség-feltétele az emberek 

közötti kapcsolatoknak. 

A Szodoma százhúsz napjának egyik leghangsúlyosabb kérdése az én olvasatomban 

pontosan a szégyen és a szégyentelenség jelentésének felfejtése, valamint a közöttük lévő 

határvonal átlépésének a problémája. Sade kéjurai szégyentelenek, ez nyilvánvaló. 

Számukra kevés lenne egyetlen sejtelmeket ébresztő pillantás, egy szoknya óvatos 

fellebbentése vagy egy finom mozdulat, mellyel a hamvas bőrt érinthetnék, ahhoz, hogy 

                                                 
293 Lévinas filozófiájában a szégyen szintén kitüntetett szerepet kap. Ám Sartre-ral ellentétben ő nem a másnak, mint 
szabadságom legfőbb korlátjának az elpusztítására törő vágyat hangsúlyozza, hanem éppen a Másik hatalmának ontológiai 
elsőbbségét, amely (aki) éppen a morális tudat kezdetét jelentheti. Lévinas tehát így fogalmazna: a szégyen szubjektuma 
fölöttem áll. Vö. Emmanuel LÉVINAS: Teljesség és végtelen (TARNAY László fordítása). Jelenkor, Pécs. 1999. 62-65.  
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szégyenüknek erotikus tartalma felébressze gerjedelmüket. Sade kéjurai már jóval messzebb 

merészkedtek ennél: ők a szégyen valódi értelmének feltárásából nyerik élvezeteiket. 

Számukra nem a lemeztelenítés jelenti a test felfedezését, mint ahogy nem is a 

szexuális aktustól várják a kielégülést. Akár a disznók, saját förtelmükbe fekszenek. 

Basznak, szodomizálnak és gyilkolnak – megkérdőjelezve minden fennálló erkölcsi normát.  

 

„A mocsokban való fetrengés jól ismert élvezet bizonyos lelkek számára; 

az ember szereti, ha annak mondják, amilyen szeretne lenni, s lehetetlen 

tudni, hogy e tekintetben meddig képes elmenni akkor, ha már semmit se 

szégyell”294  

 

– állítja Durcet. „[M]eddig képes elmenni”: vajon miféle határvonalról beszél? „[S]emmit se 

szégyell”: ezzel vajon a szégyennel szemben meghatározott oppozícióra utal, a szégyen 

megfordítására, amikor az ember nem a társadalmi normák, avagy a mások tekintete által 

meghatározott tekintélyben involválódik, hanem éppenséggel a mások tekintete ellenére, 

egy alapvetően morális szempontok szerint meghatározott értékskála negatív oldalán? Vagy 

talán a szégyentelenség (újfent) transzgresszióként mutatkozik: a szégyenben elmerülő 

szubjektum alászállásaként? Amely alászállással persze nem rombolódik le a szégyen által 

emelt erényöv (ahogyan Justine megrendíthetetlen hitét is csak magának a Természetnek a 

fénylő csapása sújthatta porig – ekképpen nevetségessé téve és meggyalázva). A szégyen a 

másik ember kimeríthetetlen megtapasztalásává válik és a másik ember tekintete előtt való 

lealacsonyodás kéjes élvezetévé. 

 

„Mindenki ismeri … márki esetét: amikor megtudta, hogy jelképes 

máglyahalálra ítélték, előkapta a faszát és így kiáltott: A kurva istenit! 

végre odajutottam, ahova akartam, szégyen és gyalázat borít; hagyjatok, 

hagyjatok, ettől mindjárt elsülök!”295  

 

Curval főbíró, a Szodoma fő ideológusa cinikusan arról beszél, hogy a lealacsonyodás oka a 

szívben keresendő:  

 

„Ha egyszer lezüllik az ember, ha a kicsapongás által aljasodik le, akkor a 

lelke is olyan bűnös alakzatfélét vesz fel, amelyet már semmi sem törölhet 

ki belőle. Minden más esetben a szégyen szolgálna ellensúlyként a 

                                                 
294 SADE: Szodoma százhúsz napja. Id. kiad.199. 
295 SADE: I. m. 199-200. 
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szelleme által sugallt bűnökkel szemben; de nála ez nem működik; ez volt 

az első érzés, amit kioltott magában, az első érzés, amit messzire 

száműzött magától; s ha már abba az állapotba jutott, hogy már semmit se 

szégyell, onnan csak egy lépés választja el attól, hogy szeresse is azt, ami 

szégyellni való. Ami addig kellemetlen érzést okozott neki, az az ő 

megfelelően előkészített lelkivilágában kéjjé alakul, s minél jobban 

emlékezteti az a dolog új állapotára, annál kéjesebb lesz”.296 

 

A szégyentelenség nem az erkölcs tagadása. A sade-i szégyentelenség a szégyen 

kimeríthetetlen és mély érzésének elfogadása: beismerése és tanúsítása a másikhoz, a 

másokhoz fűződő, erotikusan megalapozott, fojtogató köteléknek. A szégyen határainak 

átlépésével éppenséggel a két ember között húzódó határvonalak válnak kitapinthatóakká. 

Pontosabban az, hogy miben áll e határvonalak igazi természete, s a határszegés mit 

kockáztat. A Szodoma százhúsz napja nagyon világos és egyértelmű válaszokat tár elénk – 

melyek felfoghatatlanok és borzalmasak, ám egyúttal kegyetlen racionalitással 

megfogalmazott, pontos válaszok. A két élő ember közötti elsődleges kötelék, amely 

minden interszubjektivitás, s végső soron a létezés evidenciájának mint a létezésemről 

magáról megfogalmazódó (a másik felől érkező) bizonyosságnak az alapja: az ingerelhető 

test. Ingerelhető teste révén az ember a másiknak végtelenül kiszolgáltatott. Az ingerelhető 

test húsból épül fel, s így nem a szellemi vagy a pszichikai hatásoknak van elsősorban 

kiszolgáltatva, hanem mindenekelőtt a fizikai érintésnek és behatolásnak (legyen ez egy 

másik ember által elkövetett erőszak vagy egyszerűen csak a vulgarizált idő múlásával 

kifejeződő változás: észrevétlen agresszió). Ingerelhető teste révén az ember egyszer 

egészen bizonyosan elpusztul: halottá, nem-létezővé válik. Ezért mondhatjuk azt, hogy az 

ember számára a legfőbb vonatkoztatási pontot az ingerelhető test jelenti. 

 

„Kinyitották, bent a hasában égették össze a beleit, majd egy szikével 

megtoldott kampót nyomtak belé, amivel több helyen is megszurkálták a 

szívét. Ekkor lehelte ki a lelkét.” 

 

                                                 
296 SADE: I. m. 200. 
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NE ÖLJ! 
 

Egy húsevő kultúra következményei 
 

 

 

Ne ölj! Mindenki ismeri ezt az imperatívuszt. De ehhez nem szoktuk hozzátenni, nem 

szoktunk még csak rákérdezni se, oly magától értetődő, hogy ki az, akit nem szabad 

megölni. Kivel és mivel szemben tiltott az élet erőszakos megszakítása? Úgy általában az 

élőlénnyel szemben? Vagy csak egyetlen kitüntetett létező van, akit védelme alá vesz ez a 

törvény? A kereszténység humanista értékrendje a húsáldozatot nem tiltja, sőt, az állatnak 

kívánatos a vérét ontani! Valójában így szól tehát a bibliai parancsolat: Ne ölj embert! Ne 

öld meg felebarátodat! Egyébként viszont húsevő kultúra a miénk. 

A zsidó-keresztény hagyomány mintha nem vetett volna még számot a „Ne ölj!” 

paragrafusának végtelen sok következményével, ahogyan erre Jacques Derrida is 

rámutatott.297 A nyugati filozófia aligha válaszolta még meg a kérdést, a maga nagyon is 

szerteágazó felelősség-etikai kontextusában, hogy hol és mi alapján húzható meg a határ, a 

védettség határa a hús-vér élőlények között. Vajon az életnek, az élőnek milyen 

meghatározása, miféle belátása alapozza meg azt a tételt, amely szerint az ember kiváltságos 

az élőlények között, aki nem válhat táplálékká, akit nem gyilkolunk és nem eszünk meg? S 

vajon mely élőlények rendelhetők az ember gyűjtőfogalma alá? 

Nap mint nap hús-vér lényeket áldozunk fel és fogyasztunk el, úgy, hogy szinte észre 

se vesszük, mit teszünk, az áldozat rítusát már rég elfelejtettük. Gépiesen, jelentésétől 

kiüresítetten hajtjuk végre a gyilkosság aktusát, iparosítottuk a hústermelést is, beiktattuk a 

kereskedelmet. A nagyáruház polcáról egy szépen becsomagolt hústerméket emelünk le és 

viszünk haza, még csak szeletelni se kell, s otthon, a vér szagának minden borzongatása 

nélkül, jólesőn fogyasztjuk. Végiggondoltuk-e legalább egyszer az életben, következetesen, 

hogy mit jelent húsáldozatunk, hogy mit jelent egy meggyilkolt élőlény, egy, a mienkéhez 

nagyon is hasonló (holt)test magunkhoz vétele, a tetem gyomorba juttatása? 

 

                                                 
297 Lásd erről: Jacques Derrida: „Jól enni márpedig muszáj”, avagy a szubjektumszámítás. Beszélgetés Jean-
Luc Nancyvel (Gángó Gábor fordítása). In: Kis Attila Atilla – Kovács Sándor – Odorics ferenc (szerk): Testes 
könyv II. Ictus – JATE, Szeged, 1997. 293-326. 
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A filozófia több ezer éves története folyamán állandóan viaskodott a test problematikájával, 

amelyet rendre a szellem princípiumával állított szembe. A testet hol a szellem alá akarta 

gyűrni, de legalábbis a szellem „épületessége” szerint megkonstruálni (kiváló példa erre 

Platón utópikus társadalmának őre, akit éppen edzésben tartott, vagyis „kiművelt” teste 

jogosított fel államának védelmére, majd idősebb korában, filozófussá válván, annak bölcs 

vezetésére); hol pedig kivont kardokkal harcolt az ösztönöktől uralt (ezért uralhatatlan) teste 

ellen, s megtagadott minden párhuzamot önmaga mint animale rationale és az állat között. 

Az ember nem egyszerűen észbeli képessége folytán több az állatnál, hanem önmagáról 

teljesen más természetű bizonyosságokkal rendelkezik. A XVII. századtól, Galilei és 

Descartes felfedezései óta a test annyiban és csakis annyiban tekinthető valóságosnak, 

amennyiben nem az érzéki megismerésből nyeri bizonyosságát, nem a közvetlen, 

természetes tapasztalatokból (hogy van szaga, színe, puhasága), hanem egy előzetes 

intellektuális állásfoglalásból, amely éppen az érzéki minőségek illúzió-voltával számol le. 

A test a modern tudományosság beköszöntétől kezdve azért „valóságos”, mert kiterjedéssel 

rendelkezik, van alakja, formája, tehát racionálisan leírható. Az ember teste is egy 

kiterjedéssel rendelkező test, egy az objektív testek sorában: színtelen, szagtalan, az 

ösztönöktől uralt, állatias testhez semmiben sem hasonlítható. S bármennyire elvontnak és 

idegennek tűnjék is elsőre ez a leírás, gondoljuk csak meg: hát nem effajta alakok és formák 

sokaságából rakjuk össze világegyetemünket ma is? Úgy tűnik, ezt a paradigmát még nem 

tudjuk átugrani – a modern kor szülöttei vagyunk! Nehéz lenne úgy elképzelni egy világot, 

hogy az kizárólag affekciók és benyomások mentén szerveződjön, nem pedig jól leírható 

struktúrákban: egyetlen szag, egyetlen szín, egyetlen, a pillanatot uralni tudó érzelmi 

reakció mentén. Nem, a mi világegyetemünket a steril, megismerhető tárgyak összessége 

alkotja. Analizálható és szétdarabolható testünket pedig az orvostudomány technikái révén 

minden korábbinál jobban uraljuk.  

De van-e köze ennek a testnek „valóságosan” az élethez? Az élőhöz? Az élőlény-

mivolthoz, amely a testet az anyagszerűséghez köti, s így a pusztuláshoz és a 

mulandósághoz? Vajon nem az élőlény-mivolt fenyegettségének belátásán lehetne egy 

végső, az élet iránti elkötelezettségre épülő etikát felállítani? De képes lehet-e a filozófia 

egy olyan élőlényt tételezni, amely fel tudja tárni önmagában, önmaga testies 

megvalósulásában azt a fenomént, amely az élő testben való létezését egyáltalában lehetővé 

teszi – az élet fenoménjét? 
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Michel Henry fogalmazta meg azt a meghökkentő gondolatot, mely szerint: „A 

világban nincs jelen semmiféle élet”.298 Hogy a biológiában, mint analitikus tudományban 

nincs élet, ezt talán sejtjük magunk is, hiszen a biológia tárgyakkal, élettelen dolgokkal 

foglalkozik. De a szellemtudományok sem képesek megragadni – a saját feltételeik szerint 

meghatározott – világukban az életet, mert a módszertani absztrakciók révén 

szükségszerűen és mindig a világ kívülségének problémájába ütköznek. Az élet az „élet 

belsejéből” rögtön elillan, amint tekintetünket rászegezzük. Pedig feltehetően 

mindannyiunknak van egy alapvető és megingathatatlan bizonyossága az életről magáról: 

élőlény-mivoltunkról, élő testünkről, amely többé-kevésbé igenis az állatokéhoz hasonlít. 

Nekem legalábbis van ilyenem – ha szabad egy értekezésben ennyire frivolnak lenni. 

Ahogyan ülök itt, a gép előtt, s a vér-ontás jelentésén, valamint az élőlények közötti 

hierarchián gondolkodom, nem csak egy keretbe foglalható kép vagyok. Élőlény-mivoltom 

evidenciájával, az önátélés meg nem szűnő bizonyosságában ütöm a billentyűt. Az 

ujjamban, már mielőtt megtalálnám vele a klaviatúrán a „b” betűt, mielőtt tényleges, 

irányított mozgásába lendíteném („lendíteném”? – ki vagy mi lendíti bennem? – ki vagy mi 

lendít engem-magamat?), nos, már azelőtt lüktet benne(m) valami. Már azelőtt tud ujjam 

egy sajátos módon önmagáról (magamról). Lüktet bennem valami, sőt, csakis ez a lüktetés, 

csakis a folyamatban-lét megszüntethetetlensége tesz engem élővé – ha tetszik, nem „én”, 

hanem a bennem lüktető élet bizonyos önmaga felől. Ám ezzel a sajátos bizonyossággal, 

mint az élőlény-mivoltra vonatkozó eredendő tudással – az önmagából való kimozdulás, a 

reflexió elvére épülő – filozófia nem tud mit kezdeni.  

Talán ezért nem tudott, vagy nem is akart a filozófia sohasem választ adni az állat 

problémájára sem. Mi az élőlény? Mi az állat? Mi választja el az embertől? Heidegger a Lét 

és idő-ben kidolgoz egy rendszert, amelyben az állat kérdésének is helyet szorít. Az állat itt 

„világban szegény” létezőként jelenik meg. Heidegger az életet mint az ember lényegi 

létezésmódjához való autentikus hozzáférési módot eleve elutasítja, az autentikus 

hozzáférést nála ugyanis filozófiai rendszere alanyának, a jelenvalólétnek [Dasein] a 

létmegértése jelenti. Az élet persze hozzáférhető a jelenvalólét-ben (és nem számára!), 

hiszen a jelenvalólét legfontosabb attribútuma, hogy világba-vetett [In-der Welt-sein] – az 

élet pedig megnyilatkozik a világban.299 Az állat a heideggeri struktúrában „világban 

szegény” [weltarm]: azaz van világa, de úgy, hogy közben nincs hozzáférése a világához. 

Nem rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyekkel a jelenvalólét: nem tud rákérdezni a 

saját létezésére, a Lét nem szólítódhat meg általa. Az állat Heideggernél ilyen módon 

                                                 
298 Michel Henry: Az élő test (Sutyák Tibor fordítása). Vulgo 2003/3. 3-17. 
299 Vö. Martin Heidegger: Lét és idő (Vajda Mihály és mások fordítása). Osiris, Bp., 2001. 10. §, 63-69. 
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szegényebb a jelenvalólétnél. Kevesebb. Olyan létező, aki be van zárva a saját börtönébe – 

egy börtönbe, amit nem birtokolhat. Csakhogy Heidegger mintha nem akarna tudomást 

venni egy fontos összefüggésről: az állat egy lényegileg másfajta hozzáférés révén teljes 

egészében birtokolja a világban megnyilatkozó életet. Ha tetszik: azonos vele. Az állat 

számára jelen van az, ami számunkra, jelenvalólétszerűen egzisztáló létezők számára nincs. 

Heidegger nemcsak azt állítja, hogy az állat világban szegény, de e világhiány miatt 

„szomorúságot” is tulajdonít neki. A leírás azért meglepő, mert a szomorúság éppenséggel 

emberi érzelem, olyan állapot, amely csak az emberi kultúra felől értelmezhető. Ezen a 

csapáson haladva továbbvihetjük a megkezdett gondolatsort: az állat szomorú, mert olyan 

ember, aki meg van fosztva az emberi világba való belépéstől. Meg van fosztva a beszédtől, 

az igazságtól, a haláltól, a létezésével való szembenézéstől. Ebből a teóriából újfent az állat 

alsóbbrendűségének a bizonygatása olvasható ki, amely újfent az ember létezésmódja felől 

állítja fel a maga hierarchikus rendjét. Túl a visszalépésen a klasszikus humanizmusok felé, 

Heideggernek van egy másik fontos mulasztása is: nem teszi fel azt a nagyon is kínálkozó, 

az ember lényegi létezésmódját érintő kérdést, hogy miben áll az állat saját létezéséhez való 

hozzáférése, nyitottsága – mert igenis hozzáférés ez, akkor is (sőt akkor a leginkább!), ha az 

egybeesésen, a tökéletes azonosságon alapul. 

Egyszóval: mi az állatokhoz képest „vidám”, „nevető” élőlények vagyunk. Mi állunk 

a létezők közötti hierarchia tetején. Ezt a hierarchiát a vallás és a filozófia a történelem 

folyamán már oly sokszor és oly sokféleképpen megalapozta. Üdvtörténetileg az ember 

Isten gyermeke, aki az Atya kívánalmát Krisztusban éri fel. Az ember ekként nem pusztán 

evilági létező, nem pusztul el, ahogyan például az állat, a tünékeny átmenettel együtt. Az 

ember lényege (humanitas-a) ebben a vallási konstrukcióban, ugyanúgy, mint más 

humanista teóriákban is, a metafizikus mozgásban, a túl-emelkedésben rejlik: az ember 

mindig képes több lenni világi önmagánál, a puszta élőlény-mivoltnál. A humanitás a római 

köztársaság idején vált először törekvéssé, amikor egyszeriben szükségessé vált a homo 

humanus számára a homo barbarustól való elhatárolódás, aki, mint tudjuk, az állatias 

ösztöneit (is) megélő ember volt. A kereszténység előretörésével tarthatatlanná váltak az 

Isten gyermekeként megjelenített ember számára bestiális késztetései és cselekedetei. Bár a 

humánus ember szabadulni akart önmaga kísértetétől, az állattól, a humanizmus teóriái 

mégse tudtak kiszabadulni az animalitás dimenziójából: az ember lényegét érintő 

meghatározás mindig az állati léthez képest történt. Ahhoz, hogy az ember önmagát 

kitüntetett, azaz felsőbbrendű létezőként megalapozhassa, ahhoz mindenekelőtt maga alá 

kellett gyűrnie az állatot – fel kellett áldoznia saját identitása megteremtéséért. Ez az áldozat 

nem feltétlenül kriminális. Mert nem csak fizikailag értendő – tényleges kivégzésként, és a 
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hús gyomorba juttatásaként. A húsáldozat, s még inkább a feláldozás aktusában rejlő 

erőszak szimbolikus értelemben is végbemegy: bevezeti az emberek közötti hierarchiát és 

áldozatiságot. 

De helyénvaló-e itt egyáltalán áldozatiságról beszélni, az áldozati struktúra nem 

következmény-e inkább? Nem ragadnánk-e meg pontosabban az emberi kultúra 

(hangsúlyozom: kérdéseimmel csak a nyugati keresztény civilizációt érintem) rendjét, 

törvényszerűégét, ha visszavezetnénk arra, ami? Ha felfejtenénk belőle a gyilkosság, az 

erőszak, az evés és az együtt-evés sokkal rétegzettebb metaforikáját, amelyben 

természetesen benne foglaltatik az etika, a barátságosság és a felelősség kérdése is? 

Ha az ember önmagát élőlényként, élő testként vagy egyenesen húsként aposztrofálja 

(amire egyébként a fenomenológiában történnek kísérletek), akkor létezését kétszeresen is a 

fenyegetettségben határozza meg. Először: mert a test sebezhető és halandó. Másodszor: 

mert az ember húsként (ugyanúgy, ahogyan a többi állat) potenciális táplálék. Létezésében 

saját „húsára” megy ki a játék. Egy húsevő kultúra nem egyszerűen erőszakos az 

„alsóbbrendű” élőlényekkel, az állattal, a növénnyel szemben – nem, a húsevő kultúrának az 

erőszak az enyészpontja: a kezdete és minden bizonnyal a vége is. Freud Rossz közérzet a 

kultúrában című esszéjében az ember agresszív hajlamát „eredeti önálló ösztönös 

adottságaként” határozza meg, amelyben „a kultúra a legerősebb gátjára lel”.300 Freud azt 

feltételezi, hogy a kultúra éppenséggel arra való, hogy megvédje az embert saját destruktív 

ösztöneitől, és az individuumok sokaságát – ha elfojtások árán is, de – közösségbe rendezze. 

Amennyiben a kultúra kifejezést olyan értelemben használjuk, ahogyan Freud tette, vagyis 

olyasvalamiként, ami hasznára van az embernek, s egyúttal megvédi a természeti erők 

hatalmától, ami „gondozza a magasabb lelki tevékenységeket”, továbbá ami szabályozza az 

emberi és szociális kapcsolatokat, akkor minden bizonnyal egyetérthetünk vele. Ám a 

kérdés attól még kérdés marad: Az erőszak esetében valóban eredeti és ösztönös hajlamról 

van szó, s nem inkább magát az emberi kultúrát megalapozó törvénynek az individuum 

személyes életében való visszatéréséről, ismétlődéséről?  

Egy húsevő-kultúrába, ahogyan az erőszak, úgy a fenyegetettség alapélménye is 

kódolva van. Az embert az emberek között szüntelenül az áldozattá válás réme fenyegeti. 

Egy húsevő kultúra tagjai, e kultúra lényegi meghatározottságaiból adódóan, nem lehetnek 

egyenlőek: a tagok közötti szerződés a különbségek elválasztásának és artikulációjának 

áldozati jellegű kapcsolatán alapul. A másik ember, ha nem is „végez ki”, de szenvedést 

okozhat nekem és fordítva – úgy szimbolikus értelemben, ahogyan (akár) valóságos 

műveletként is: bármikor ehetünk egymásból egy kicsit. Márpedig egy ilyen kultúrában a 
                                                 
300 Vö. Sigmund Freud: Rossz közérzet a kultúrában (Linczényi Adorján fordítása). Kossuth, Bp., 1992. 
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kőbe vésett törvények sem védhetnek meg egymástól, egy ilyen kultúrában az etika kérdése 

szükségszerűen elsődleges kérdéssé válik. Kivel szemben viselek közösséget? Kiért vagyok 

felelős? Ki a társam: ki az az ember, akit egy kicsit sem eszek meg, s aki engem egy kicsit 

sem eszik meg? Ki az, kik azok, akikkel együtt ehetünk? A barátságosság problémájához 

érkeztünk.  

Ne öld meg felebarátodat! Az ember aspektusából az állat nem barát, ezt már tudjuk. 

De barát-e a nő? Barát volt-e az elmúlt évszázadok alatt, amikor a jogok többnyire csak a 

férfi oltalmában álló személyként illették meg, ha megillették; és barát-e ma, az 

emancipációs mozgalmak nyomán vajon azzá tudott-e válni? Vagy barát-e a gyerek, s ha 

igen, milyen mértékben az? Barát-e a magzat a méhben, aki már kétségtelenül élő (emberi) 

lény, akinek életéről vagy haláláról mégis egy másik élőlény dönt? Ugyan jelent-e valamit 

ebben a kultúrában a felelősség problémája: a felelősség azzal szemben, ami él? 

Az ember meghatározásának visszavezetése az élőlény-mivoltra, láthatjuk, 

számtalan kérdést vet föl. Számtalan kérdést, melyekkel a filozófia vonakodik szembenézni. 

Megelégszünk azzal a válasszal, hogy a társadalmi szerződés, amely alapján az egyének 

közösségbe rendeződnek, az áldozatiságon alapul, a létezők (növényi, állati, emberi létezők) 

közötti egyenlőtlenségen. De nem vesszük figyelembe a legelső mozzanatot. Nem vesszük 

figyelembe, hogy abban a pillanatban, amint az embert felsőbbrendű lényként határozzuk 

meg, kultúránk tartópillérévé emeljük az erőszakot. És ez valódi kockázatvállalást jelent – 

nem csupán az alsóbbrendű létezők számára, akiket szabad megölni. Hanem az emberi 

társadalomba sorolt létezők azon csoportjainak is, akik számára például az ember-fogalom 

patriarchális, szellem-centrikus struktúrája nem releváns, akiknek az élőlény-mivolt és a 

testi identitás, a test önátélése sokkalta meghatározóbb, s akik mindennek okán rokonságba 

állíthatók olyan „alsóbbrendű” létformákkal, mint amilyen az állatoké. 

Ne ölj! – Kőbe vésheti-e az ember ezeket a szavakat akkor, amikor kultúrája 

éppenséggel az erőszakra és az áldozatiságra épül? Ne ölj embert! – Kőbe vésheti-e ezeket a 

szavakat anélkül, hogy hajlandó lenne szembenézni azokkal az anomáliákkal, amelyek 

emberiességének meghatározását érintik? Anélkül, hogy megválaszolná azt az alapvető 

kérdést, mit jelent az ember testiessége, hússzerűsége, élőlény-mivolta? 
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V.  

 

AZ ELEVEN TEST 
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KI A MÁSIK? 
 

A viszonyban-lét fenomenológiai és etikai dilemmái 
 

 

 

Bevezetés 

 
 

Szétnézek magam körül, és rengeteg embert látok. Beszélnek hozzám. Megvitatjuk az 

időjárást, a gazdasági helyzetet, disputálunk filozófiáról, politikáról, kíváncsiak vagyunk 

egymásra, összenézünk, fecsegünk. És ha éppen nem is lépjük át a beszéd küszöbét, ha 

éppen nem is feszül közénk a szó mágikus ereje, akkor se érezzük idegennek a másikat: 

egész közös emberi kultúránk az ismerősség és a rokonság jóleső érzését teríti ránk. Az 

emberek, akik a látókörömbe kerülnek, egytől egyig hasonlóak hozzám: hasonlóképpen 

öltözködnek, mozognak, esznek, cselekszenek. Találkozunk a moziban, a színházban, 

lépten-nyomon elsuhanunk egymás mellett vagy éppenséggel egymásba is botlunk: 

megállunk egy kiállításon ugyanazon hatalmas vászon előtt. Benépesítik világomat az 

emberek. Olyanok, mint én. Ha megszólítjuk egymást, értjük, hogy a másik miről beszél. A 

színekről ugyanazok a szavak jutnak az eszünkbe: barna a fa törzse, zöld a fű, kék az ég. 

Gondolkodásunk annyi sok átfedést mutat, hogy már azt se tudjuk, miben különbözünk. 

Valóban egy Másik az, aki az utamba került? Vagy minden, amit ennek a vélt Másiknak a 

másságáról gondolhatok – én magam lennék? Minden csak elmém és tudatom játéka? Saját 

magányos világomat népesítem be ekként? 

Aztán egyszer csak valami felráz. Szembe jön valaki, aki egyszeriben nemcsak 

puszta látvány egy hézagtalanul berendezett, önmagával teljesen azonos világban. 

Megszólít, és amit mond, nem a könnyű fecsegés retorikájába illeszkedik. Amit mond, 

nehézkedéssel teli: szétrobbantja az addig olyan egyszerűnek és otthonosnak tűnő 

univerzumot. Vagy nem is mond semmit, csak rám néz, hozzám ér – és én megborzongok. 

Mindabban, amit tesz vagy nem tesz, van valami megrázó, valami furcsa, idegen és 

félelemkeltő. A rám törő valaki túllép a „többi ember”, a „mások” puszta cogitatumként 

való tételezésén: a fikció illékony köde hirtelen eloszlik. Mindazzal, amit tesz vagy nem 

tesz, megérint belülről: megszólít, s én valahogyan válaszolok. Ez a gondolkodás legelső 
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lépése. A gondolkodás akkor kezdődik el, amikor viszonyba kerülve egy Másikkal, a 

mássággal, kitörök az egoizmus börtönéből. Az otthonosság szétrobban, mert ott áll velem 

szemtől szemben valaki, aki egyáltalán nem olyan, mint én, aki magában hordozza a 

„másvilágot”, sőt, ebben a percben kitárja előttem: egy félelmetes, vad világot. Talán 

kétségbeesek a fenyegető hatalomtól, amellyel ez az általam addig elképzelhetetlen Másik 

rendelkezik. De az is lehet, hogy boldog leszek, mert szétárad bennem valami teljesen új. A 

Másik felettem gyakorolt hatalmát csak úgy győzhetném le, hogy visszakapjam a 

könnyűségem, az egyszerűségem, a szabadságom, ha birtokolni kezdeném: ha másságát a 

megnevezés által a nyelvet felépítő azonosságok csapdájába zárnám, ha elsajátítanám, ha 

magamévá tenném. Ám ekkor a kivételes pillanat, az igézet egy csapásra bezárulna, s én 

újra magamra maradnék. 

De mi történik ebben a kivételes pillanatban? Valóban egy rendkívüli, kivételes 

ember toppant elém, aki „méltó” arra, hogy számomra Másikká lényegüljön? Van 

valamilyen különös ereje, amivel a többi potenciális Másik – akikkel pedig nap mint nap 

együtt-mozgunk, együtt-fecsegünk – nem rendelkezik? Vagy egyszerűen csak egy olyan 

pillanat ez, amelyben „lehullanak a fátylak”? S amit a többi Másikban nem tudok 

észrevenni, az most leplezetlenül áll a szemem előtt – tagadhatatlanul és nyilvánvalón? 

Lehetséges, hogy minden egyes Másikkal való találkozásomkor megtörténik ez az eredendő, 

kivételes pillanat, mely a viszonyba kerülés alapító mozzanatát rejti – csak éppen 

legtöbbször észrevétlen marad? Mindennapos, jelentéktelen, amelyhez semmilyen igazság, 

semmilyen tulajdonképpeniség nem kötődik, amelyről ezért nincs is időm tudomást venni? 

Általában akkor ráz fel a Másik közelsége és késztet másságának a felismerésére, ha 

idegen szóval szól hozzám. Ha szavai egy másik kultúrából, egy másik szokásrendszerből 

érkeznek. Vagy akkor ráz fel a Másik, ha érintése váratlan számomra, ha pillantása és 

mozdulata szégyenemet idézi elő: elpirulok és elfordulok illetéktelen tekintete elől. Vagy ha 

az illetéktelen és illetlen tekintet, s mozdulat hatására erotikus vágyak képződnek bennem, 

anélkül, hogy én irányítanám: a Másik hívására a testem akaratlanul is válaszol. És felráz a 

másság tapasztalata akkor is, sőt akkor a legerőteljesebben, amikor a nyugati civilizáció 

legalapvetőbb törvényét, a szimbolikus társadalmi szerződést tagadja, mely szerint csak az 

bírhat jelentésképző erővel az ember számára, ami része a tudata által átölelt, 

átszellemesített világnak. De most a testem felráz és tudósít egy másik világról, éppenséggel 

egy kultúrán túli világról. És tudósít a puszta biológia, a puszta materialitás, az élő test 

rettenetéről: a betegségről, a fájdalomról, a sebről, a vérről, a váladékról, csupa olyan elítélt 

aspektusról, amely nem én vagyok. Nem én: valaki (valami) más… Felráz, ha valami 

elmozdul testemben, akaratomtól függetlenül, ha egy másik talál bennem helyet magának. 
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Egy olyan másság, amit én nem akarok, nem irányíthatok, amely nem önmagaságom 

törvényei szerint „cselekszik” – avagy nem is cselekszik, csak létezik, van. A másság 

mindenekelőtt testemben talál helyet magának és mint testies tapasztalat fejeződik ki: akár a 

Másikhoz való viszonyulás testi uralhatatlanságaként (félelem, felindultság, erotika, 

szégyen, vágy stb. révén), akár a testemen belül „reálisan” létező Másikként (gyermek a nő 

testében), akár elutasított testem szavakba foglalhatatlan másságaként tör rám. 

De hogyan történhet meg mindez? Hogyan létezhet a más, s tud betörni az én zárt 

világomba – lerombolva bennem magamban minden azonosságot? 

Ki a Másik? 

 

 

Solus ipse 

 

A filozófia időtlen idők óta küzd a solus ipse rémével. Az újkori filozófiát a „gondolkodom, 

tehát vagyok”– tétel elfogadásával Descartes vezette be a szolipszizmus zsákutcájába. 

Azzal, hogy mindent a cogitóból vezetett le, a gondolat minden tárgyát (minden 

cogitatumát) a gondolkodó szubjektum világaként tette relevánssá, s így az egyedül létező 

dologgá a szubjektumot nevezte ki. Ez nem jelentette a tárgyak tudatban való jelenlétének a 

tagadását, éppen csak a tárgyak valóságosságának, tényleges létezésének kérdése vált 

inadekváttá. A létezés garanciája helyett megnyerte a gondolkodói univerzummal 

rendelkező szubjektumot, az ént – csak éppenséggel menthetetlenül önmagába zárva. 

Filozófiánk ma is a karteziánus örökség rabja, a szolipszizmus ma is reális veszély – csapda, 

amelyből minduntalan kitörni szeretnénk. A kérdés ma is releváns: az én miképpen tehet 

szert egy társra, egy Másikra – azért, hogy ne legyen végtelenül egyedül saját 

univerzumában; s hogy a filozófia ne egymásra nyíló monadikus ablakokat jelentsen vagy 

piciny csillagrendszereket, amelyek csak keringenek egymás körül. Schopenhauer a 

szolipszistáról úgy beszél, mint egy „bevehetetlen erődítménybe zárt őrültről”. Sartre azt 

mondja a szolipszizmusról, hogy az nem más, mint „ontológiai magányom állítása”. 

Akadtak filozófusok, akik egyszerűen nem törődtek ennek a magánynak a „tétjével”, s nem 

avatták problémává a Másik létezésének a kérdését: egyszerűen csak „adottnak” vették a 

Másikat úgy, ahogyan a világ bármely más tárgyi adottságát. Aztán voltak filozófusok, akik 

küzdöttek, akik próbáltak kikecmeregni a csapdából. Az ő küzdelmük mindenekelőtt arra 

mutatott rá, hogy az ént nem lehet egy másik tárgy, egy másik szubsztancia tételezésével 

kiszabadítani a magányból, mert két különállónak tételezett szubsztancia utólagosan 

sehogyan sem egyesíthető. A XX. századi filozófiák számára világossá vált, hogy a 
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szolipszizmusból csak úgy törhetünk ki, ha a szubjektum belsejében mutatjuk fel az 

alapvető viszonyulást az én és a Másik között.  

A XX. században, a descartes-i örökséget radikálisan újraértelmező 

fenomenológiában lényeges elmozdulás történt e belátás végiggondolása felé. Még akkor is, 

ha a Husserl által kidolgozott fenomenológia, karteziánus mintára, ugyancsak egy zárt, az 

azonosságok és lényegiségek tudatára épülő világot konstruált meg a gondolkodó 

szubjektum számára, amikor megteremtette a tudati világot teljes egészében birtokló 

transzcendentális egót. Ugyanakkor ebben a rendszerben a hiányzó Másik már a 

gondolkodás sarokpontjaként tűnik föl! Husserl érzékelve a veszélyt, amely a saját álmába 

záruló ént fenyegeti,301 intermonadikus elméletet dolgozott ki. Ezen elmélet szerint a világ 

mindenkor egy olyan tudat számára tárul fel, amelyben a másik már ott van a világot 

konstituáló jelentések egy rétegeként: hozzátartozik a nézett tárgyhoz. Azaz az 

objektivitásnak a Másik a garanciája. Csakhogy az én mint transzcendentális ego kizárólag a 

saját tudati bensőségében létezik, a Másikról pedig pusztán csak feltételezni tudjuk 

ugyanezt, nevezetesen: hogy egy hozzám hasonló transzcendentális szubjektum: olyan, mint 

én, alter ego. De a hasonlóságot a két szubjektum között – legfőképpen a transzcendentális 

mező tételezése miatt – lehetetlen megalapozni. S bár a husserli fenomenológia nem adott 

megnyugtató választ a problémára, mégis óriási elmozdulást tett a Másik feltárása felé, 

hiszen az interszubjektivitásról szóló elmélettel egyszeriben a filozófiai gondolkodás 

homlokterébe állította a Másikra irányuló lényegi kérdést. 

Ki a Másik? Hogyan szerzek róla tapasztalatot? Hogyan tárul fel számomra a világa? 

Hogyan tudok viszonyba kerülni vele? Majdhogynem az egész XX. századi filozófiát, de 

legalábbis a kontinentális filozófiai hagyományt, meg lehetne ragadni úgy, mint a Másik 

kérdése köré felépített teóriák történetét. Nemcsak a fenomenológia és a fenomenológiai 

ontológiák vagy az egzisztencializmus, hanem például az etika is a Másik problémája felé 

fordul.  

Az etikában megjelennek azok a felelősségetikainak tekintett morális teóriák, 

amelyek eltekintenek az „általános megvalósíthatóság” kérdéseitől, továbbá attól a 

feltételezéstől, hogy léteznek kivételes személyek, akik a maguk módján teljesen 

tökéletesek és szabadok. Mi több, el is vetik e klasszicista eszmény mércéit és helyette a 

felelősséget vállaló egyes emberre koncentrálnak. A Hegel által a modern individuumra 

ruházott szabadság a 19. század végén Nietzsche ironikus belátásával teljesedik ki, mely 

                                                 
301 „Ha én, az elmélkedő én a fenomenológiai epokhé segítségével abszolút egómra redukálom magamat, nem 
válok-e solus ipsévé, nem maradok-e »egyedüli én«, míg a fenomenológia égisze alatt önmagam kifejtésével 
foglalkozom?” Edmund Husserl: Karteziánus elmélkedések (Mezei Balázs fordítása). Atlantisz, Bp., 200. 105. 
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szerint az ember a halott isten helyébe léphet. Ezáltal azonban az egyes individuumra (mint 

morális individuumra) még nagyobb teher nehezedik: immár ő az etika lehetőségének 

egyedüli hordozója, a felelősség terhe kizárólag az ő vállán nyugszik. A XX. század elején 

az európai gondolkodásban az etika központi kategóriájává a személyes felelősség kérdése 

válik, amelyhez két alapvető adottság, a végesség és az esetlegesség belátása nyújt 

elrugaszkodási pontot. Az ember, aki végérvényesen magára maradt és soha semmit nem 

tudhat biztosan, akinek nem áll már rendelkezésére semmilyen külső norma, orientatív elv 

vagy törvény, kénytelen korlátozni önmagát és saját belátásaira, saját döntéseire 

hagyatkozni. Kénytelen kockázatot vállalni.  

A felelősségetika álláspontja szerint a cselekedetet nem az általános jó ideájának 

való megfelelés minősíti és nem is a kötelességek teljesítése, hanem az a viszony, amelybe a 

cselekedet révén egy másik konkrét személlyel kerülünk. Immár nem a tetteinkért felelünk – 

önmagunknak, avagy a bennünk lakozó Istennek –, hanem a bennünket megszólító 

Másiknak. A felelősségetika, amely a viszonyt tekinti az erkölcsiség alapjának, annak a 

perszonalista felfogásnak a folytatója, amely a zsidó–keresztény hagyományban gyökerezik, 

s az evangéliumok felebaráti szeretetről szóló tanításaira épül. Martin Buber és Emmanuel 

Lévinas (a perszonalizmus megújításának legfontosabb XX. századi képviselőinek) 

felelősségetikái – sajátos feltételrendszerük keretei között – a szeretetet nem parancsként 

fogalmazzák meg: a szeretet nem parancsol, hanem megnyilatkozik és ajándékoz. Ez 

erkölcsi követelményként éppen az ellenkezőjét jelenti Kant kategorikus imperatívuszának. 

S ha elfogadjuk is, hogy az erkölcsiség itt valóban nem a parancsként megfogalmazódó 

normák betartását jelenti, hanem a Másik szólításának meghallását, valamint az erre adandó 

választ, azt azért mégiscsak be kell látnunk, hogy a Másik szólításának a meghallása is 

„kényszerítő erejű” (ha nem hallom meg, s nem reagálok rá, már az is válasz). A Másik 

szólításának meghallása ugyanis az erkölcs bennünk magunkban támasztott 

követelményeinek a meghallásaként jelentkezik, ami nagyfokú hasonlóságot mutat a 

lelkiismeret hangjával. 

Mit jelent a bennünk magunkban támasztott követelményeket – meghallani? Ha az 

erkölcsiséget úgy határozzuk meg, mint a Másik követelményeire adott választ, márpedig a 

felelősségetikák többnyire ezzel a meghatározással élnek, akkor rögtön olyan nehéz 

problémákba ütközünk, amelyek a morális kérdéseken túlmutatva felvetik a velünk szemben 

követelményeket támasztó Másik ontológiai megalapozásának az igényét is. Mindenekelőtt 

nehézséget támaszt az a mozzanat, mely szerint ez a Másik mindig belülről szólít. Hogyan 

hallhatom meg a Másikat, akinek lényegét éppen a mássága adja – belülről? Ennél is 

alapvetőbb nehézséget jelent a Másik meghatározása és megalapozása, hiszen rögtön el kell 
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döntenem, hogy ki lesz az a Másik, akit meghallok. Kant etikája azért nem tekinthető 

felelősségetikainak, mert a kategorikus imperatívusz a „bennünk lévő emberiség”, az 

általános Másik követelménye, azaz a kanti szubjektum mindenki másért felelősséget visel. 

De az ember mint véges létező nem lehet felelős mindenki másért. A felelősség-vállalással 

szükségszerűen szelektálni kell: választani a sok Másik közül. A felelősség a végesség 

belátására és a végesség általi korlátozásra épül. Tehát azon túl, hogy egy felelősségetika 

meghatározza azt, kit tekint Másiknak, meg kell határoznia a választás elvét is, választ kell 

adnia arra a kérdésre, hogy a felelősséget viselő ember miért részesíti előnyben az egyik 

Másikat a többivel szemben. A Másikhoz fűző viszony mélyén ki kell tapogatni valamiféle 

indítékot, okot, amely a megnyílás (a szólítás befogadásának, meghallásának) folyamatát 

lehetővé teszi. 

A felelősségetikáknak a Másik elérésére irányuló törekvése bizonyos ponton 

egyezést mutat a tapasztalat interszubjektivitásának fenomenológiai vizsgálódásaival, 

különösen Husserl és Merleau-Ponty filozófiájával, csak éppen az ő állításuk szerint a 

Másik eredendő jelenlétéhez testtapasztalatainkon keresztül jutunk el. Az etika az ontológiai 

megalapozás problémáival birkózik, a fenomenológia a Másik (mint alter ego vagy mint 

fleisch) apprezentációját próbálja megragadni az idegentapasztalatban. Ez a két próbálkozás 

Emmanuel Lévinas filozófiájában ér össze, amelyben a Másikról való gondolkodás 

legintenzívebb szemantikai mezeje képződik meg. Lévinas a husserli fenomenológia-kritika 

nyomvonalán haladva, de a Másikat sokkal inkább a transzcendenciában posztulálva rátalált 

arra a radikális idegenségre, amely nem csak a Másikat „teremti meg”, de az Én-t magát is 

megelőzi. Ezért is lesz az ő etikája ontológiai karakterű. 

Ki a Másik? – Érdemes fontolóra venni (ha csak nagy vonalakban is) a 

felelősségetika és a fenomenológiai idegentapasztalat dilemmáit. 

 

 

A szubjektivitás paradoxona 

 

A másság, illetve a másságot legpregnánsabban megjelenítő Másik problémájának elemzése 

során mindenekelőtt a szubjektivitás paradoxonát kell megérteni: azt, hogy az én és a Másik, 

amelyek egymástól elválasztott, „elkülönült szubjektumok”, hogyan nyílhatnak meg mégis 

egymás előtt, hogyan adódhat számukra lehetőségként az egymásba való átjárás. Ha ki 

akarom tapogatni a szubjektumok között rejtőző nem-ént, aki egyúttal a nem-Másik is, mint 

afféle érintkezési felületet vagy köztes identitást, akkor az egymásba-fonódás 

fenomenológiai alapelvén, valamint a Másik számításba vételének felelősségetikai 
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gondolatán kell elindulnom, hogy elérkezzek ahhoz a szubjektumot helyettesítő, avagy azt 

megelőző létmódhoz, amelynek sokkal több köze van a nem-szubjektivitáshoz, mint a 

tulajdonképpeniséghez. Köztes identitásként rá kell mutatnom a még-nem-identitásra, az 

identitásnak a (még csak) helyére, az üregére, amely mindazonáltal nem a hiányát, nem az 

ürességét jelenti: valamiféle szubjektivitás mégiscsak feltárható benne kezdetként, éppen-

létrejövésként. Persze minden létrejövő „szubjektumhoz” hozzátartozik az a Másik és az a 

másság is, akivel és amivel ebben a köztességben viszonyba kerül, akitől vagy amitől 

megérintetté válik. A szubjektum mint olyan önálló identitásként éppen ezért nem is 

tételezhető, mert mindig csak valamiféle Másikkal, másokkal, a mássággal együtt van jelen, 

örökösen megjelölve és módosítva általuk. Tehát egy olyan helyre, arra az üregre kell 

rámutatni, amelyben azért már ott van Valaki. Valaki, aki – ha névvel és identitással még 

nem is rendelkezik, ha még nem is teljesen elkülönült, mert egyetlen képessége éppenséggel 

csak az átélés (önmaga és önmagával együtt a Másik, a másvilág átélése), de – már formát 

ölt: valamilyen. Ez a Valaki nem ismeri a reflexivitást. Nem ismeri, hiszen viszonyulása 

megelőzi a bensőség-kívülség dualitásának tételezését. Viszonyulása eredendőbb a 

reflexivitásnál: a közvetlenségre és az átélésre épül. Valakiként létezni nem mást jelent, 

mint húsként létezni a világ húsában – de nem egészen úgy, ahogyan erről Merleau-Ponty ír. 

Hiszen nála a létezés alanya a transzcendentális mezővel rendelkező akárki. Egy névtelen és 

általános alany. Az akárki húszserűsége elsősorban transzcendentális meghatározottság, s 

nem a materialitás, nem a konkrét jelenvalóság, nem az élő-mivolt stigmája. A 

transzcendentális akárki-nél közelebb áll a szubjektumhoz, a „Ki?” kérdésére válaszolni 

tudó, az élményeit sajátjaként megragadni tudó énhez az a Valaki, aki egy Másikkal 

megkezdett, a jelenben éppen megvalósuló viszonyban, vagyis az átélt pillanatban 

valamilyenként realizálódik. A Valaki „közelebb áll” a szubjektumhoz, mert lényegileg 

hozzátartozik: genealógiai kezdetének bizonyul. De ehhez a szubjektumhoz hozzátartozik a 

másság is, hiszen csakis a más megtapasztalása által jöhet létre és válhat valamilyenné – 

mégpedig az eredeti alapítás folyamatában, melynek során valaki mással viszonyba kerülve 

a szubjektum maga is Valakivé (valaki mássá) lesz. 

De hogyan lehetséges bármiféle egybeesés két egymástól elválasztott, különböző 

identitással rendelkező létező között? Másképpen fogalmazva: Hogyan törhet be a másság 

az azonosságba? Merleau-Ponty válasza erre a kérdésre a kiazmus. Azonban a kiazmus 

teóriája csakis akkor működőképes, ha feltételezünk – apodiktikus evidenciaként – egy 

közös alapot, ami az elkülönülő létezők összefonódását lehetővé teszi. Merleau-Ponty 

szerint létezik a „minden mezőt magában foglaló mező”, mely mindazonáltal „nem egy 

eredeti szintetikus egység”, tehát nem valamiféle szintézis eredménye. 
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„Ezt az egységet a folyamatos Überträgung [áthelyezés], egymásba 

hatolás, egymásba átcsapás, tehát a lét sugárzása tartja fenn.”302 

 

Csakhogy a lét sugárzása fenomenológiailag nem magyarázható sem az énből, sem a 

Másikból – de akkor miből kiindulva kellene ezt a „sugárzást” megérteni? Máshol Merleau-

Ponty a közös alapot, mint a minden mezőt magában foglaló mezőt, „működő 

szubjektivitásként” írja le: a szubjektumok közötti kapcsolat csakis úgy lehetséges, ha 

feltételezzük, hogy a szubjektumok „infrastruktúrája” tartalmazza  

 

„a teleológián és a fenomenológiai abszolútumon alapuló működő 

szubjektivitást”.303  

 

Merleau-Ponty túllép azon, hogy a viszonyt és a viszony szereplőit kizárólag mint 

fenoméneket vizsgálja (úgy, ahogyan azok megmutatkoznak). Ennél többet állít, mégpedig 

egy általános, mindent egybefogó létminőséget, amelyet húsnak nevez el. A hús a „világ 

húsa”, amely sokalakú, amely az elkülönülő létezők összefonódásának számtalan 

variációjában megjelenik, de végső soron egy mindent magába foglaló azonosságra megy 

vissza, a sokalakúságnak a szublimációjára, melyet „szellemként” ragad meg. Merleau-

Ponty a gondolkodás mélyén, a dolgok bordázataként, a láthatatlanságot mint „anonim 

inherenciát” feltételezi, pontosabban mint az „anonim inherencia szublimációját”.304  

De megfogalmazhatunk-e egy fenomenológiailag érvényes állítást úgy, hogy közben 

hallgatólagosan a fenomenológián túlmutató előfeltevéseket fogadunk el? Valóban 

tételeznünk kell-e egy mindent magába foglaló mezőt? A hús szublimációja valóban 

megragadható-e – illetve: szublimációra kell-e törekednünk? Egyáltalán: tudhatunk-e ilyen 

sokat, tudhatunk-e annál többet, mint amit a megmutatkozó fenomének elárulnak magukról? 

A kiazmus tapasztalata nem inkább csak arról tudósít, hogy egy adott pillanatban két 

különálló létező, egy énszerű és egy másmilyen létező „találkozik”, összegabalyodik, 

egymásba hajol? A „Hogyan lehetséges?”–kérdés mélyén nem inkább azt a kérdést kell 

kitapogatni, hogy „Miért történik meg”? Miért indul be az a folyamat, amelyben két 

egymástól „elszakított”, egymást addig „nem ismerő” létező hirtelen kiválik a névtelen 

univerzumból (egy valaki és egy másik valaki), észlelik egymást, közelítenek egymás felé, 
                                                 
302 Maurice Merleau-Ponty: A látható és a láthatatlan. (Szabó Zsigmond – Farkas Henrik fordítása). L’ 
Harmattan, Bp., 2006. 292. 
303 Vö. M. Merleau-Ponty: I. m. 254. 
304 M. Merleau-Ponty: I. m. 166. (lábjegyzet) 
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majd összeérnek, egymásba hatolnak, s a megérintettség után már valaki mássá válnak, 

feladva korábbi különállóságuk? Vajon miféle indíték nyújt elég erős motivációt az én és a 

Másik egymással való viszonyának a kialakításához? És miért éppen az a Másik és nem egy 

másik; miért éppen az a más, s nem a többi? Az észlelés miért éppen azt a vetület észleli, s 

nem a többit? Miféle vonzalmat, felkínálkozást, a lét elkülönültségének, majd egymásba-

hatolásának miféle erejét kell itt tételeznünk?  

A viszony, amelyet eredetként (az identitás megkonstruálásának gyújtópontjaként) 

fogunk fel, csak a létezők nyitottá válásával történhet meg: feltárul egy hasadék, megnyílik 

egy rés… A létező nyitottá válása az egységben és különállóságban való tömörülésnek a 

hézagosságát jelenti. Egy önmagával maradéktalanul azonos én nem lenne képes a más 

befogadására. Ez csak úgy lehetséges, ha az én tartalmazza önmaga nyitottságát is, azaz ha a 

szubjektum magában rejti a szubjektivitás nullfokának tekinthető nem-szubjektivitást. A 

viszony ilyenkor eredendőnek tekintendő, mert megelőzi az ént: az ént majd csak a viszony 

fogja megteremteni. A viszony következésképpen az eredeti alapítás mozzanatát hordozza 

(Urstiftung)305. A viszonyban részt vevő létezők egymásba áthajolva fogják majd 

valamilyenné formálni a világra jövő, a mássággal megjelölt ént, és egyúttal örökösen 

módosítják annak egész világát. Csakis a viszonyból – ami mindig egy konkrét viszony, 

azaz két, valamilyenként artikulálódó testies létező viszonya – érthető meg a 

szubjektivitásnak az a nullfoka, amelyben a nem-szubjektivitás mint másság ugyanolyan 

erővel jelen tud lenni. Egy ilyen viszony alanyaként ezért csakis azt a szubjektumot 

tételezhetjük, aki még világra sem jött, még „folyamatban van”. Nem én, hanem Valaki. De 

ez a Valaki az adott pillanatban a lehető legerőteljesebben van jelen, mert ő az eredetpont, a 

kezdet, ő a genealogikus nem-szubjektum. 

A szubjektivitás paradoxonát – azt, hogy egy szubjektum elkülönültsége ellenére is 

képes a Másik előtt megnyílni, a Másikba áthajolni –, s vele együtt a Másik ontológiai 

rejtélyét, csakis a viszony fogalma felől lehet feltárni.  

 

 

A fenomenológiai idegentapasztalat: interszubjektivitás 

 

Nemcsak a felelősségetikai diskurzusok sarokköve a viszony fogalma, legalább ilyen 

hangsúlyosan jelenik ez meg a fenomenológiai teóriákban is. Sartre például egy olyan 

viszonyt keresett a maga egzisztencialista alapvetésének keretei között, amely magának a 

Létnek a belsejéből fakad. Mint írja:  
                                                 
305 Merleau-Ponty által használt kifejezés. Vö. M. Merleau-Ponty: I. m. 247. 
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„a másikkal találkozunk, nem pedig konstituáljuk őt.”306 

 

A viszony mint találkozás nála a világ megismerésének a kiindulópontja. Sartre mégsem 

tudja kiszabadítani a magába zárt Ént a tökéletes bensőség börtönéből. Az Én számára a 

külső világ tárgyi világ marad, az elérésére való törekvés, pontosabban e külső világgal mint 

Másikkal való viszonyba kerülés: kínszenvedés, mely maga a meg-nem-értésre, a rossz-

indulatra alapozott téboly. Sartre korai fenomenológiai művében, Az ego 

transzcendenciájában még úgy vélte, szakíthat a szolipszizmus gyakorlatával, ha elutasítja 

Husserl transzcendentális egóját. Úgy vélte, ha a tudatból „eltávolítja” a szubjektumot, 

akkor semmi más nem marad, csak az egónak a tudata, azaz egy tiszta, „szubjektumnélküli 

transzcendentális mező”, amelyben már nincs semmi, s így az elsőbbséget élvezhet a 

Másikkal szemben.307 Csakhogy egy ilyen tudat tételezése megköveteli egy másik (vele 

párhuzamos) transzcendentális mező tételezését is, vagyis az egyik szubjektumnélküli tudat 

külön áll a másiktól: megmarad az elválasztottság. A lét és a semmi-ben aztán Sartre már 

egy konkrét Másikról kezd el értekezni, akinek „valóságosságát” fenomenológiai leírások 

során mutatja fel. Művének harmadik részében olyan szituációkat elemez behatóan, 

amelyekben a Másik valamilyen módon „feltűnővé” válik számomra. Illetve: ilyenkor 

éppenséggel nem a Másik tűnik fel, hanem azon kapom magam, hogy én válok feltűnővé a 

Másik előtt. A Másik jelenléte arról tudósít, hogy általa-látott vagyok, szégyenem és 

kiszolgáltatottságom tapasztalata a bizonyíték arra (az ezekről a tapasztalatokról szóló, 

irodalmi igényességgel megformált leírásokat Sartre „egzisztenciális pszichoanalízisnek” 

nevezi), hogy a Másik jelen van: néz engem. Tekintetének tudata fenyegető számomra, mert 

az önmagamtól való elidegenítettséget jeleníti meg, azaz a Másik általi birtokoltságot és 

egyúttal szabadságom lehetetlenségét.308 A Másik a tekintetével tárggyá avat engem, 

ahogyan tekintetemmel én is tárggyá avatom őt, s ez örökös küzdelmet szül, örökös harcot a 

birtoklásért, a Másik transzcendentálásának elsőbbségéért. Az én és a Másik között ily 

módon nem lehetséges eredendő, összekapcsoltságon alapuló viszony, azaz olyan viszony, 

amely a közösségen, az egymásba való átjárhatóságon alapulna – a távolság a kapcsolatot 

reménytelenné teszi. Sartre szavaival:  

 

                                                 
306 Jean-Paul Sartre: A lét és a semmi (Seregi Tamás fordítása). L’Harmattan, Bp., 2006. 311. 
307 Vö. Jean-Paul Sartre: Az ego transzcendenciája (Sándor Péter fordítása). Latin Betűk, Debrecen, 1996.; 
továbbá: Uő: A lét és a semmi. Id. kiad. 294-295. 
308 Vö. J-P. Sartre: A lét és a semmi. Id. kiad. 314-368. 
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„A tudatok közötti viszonyulások lényege nem a Mitsein, hanem a 

konfliktus.”309  

 

Az interszubjektivitás Sartre-nál tehát csakis a két egymástól lényegileg elválasztott, s ezért 

egymással konfliktusban álló szubjektum közötti meg-nem-értésen alapulhat, nem pedig az 

egymásba-fonódáson, az egymás általi megérintettségen, megszólítottságon. Egyik irodalmi 

művében a Másikra vonatkozó filozófiai belátását Sartre roppant tömören foglalja össze. 

Sommás ítélete így hangzik: A Másik maga a pokol. 

Sartre filozófiája sok ponton követi Husserl fenomenológiájának gondolatmenetét, s 

magáévá teszi annak kiindulópontját. Az interszubjektivitás fenomenológiai elméletében 

ugyancsak a Másikkal való viszony a központi kérdés. Husserl a Mitsein előfeltevéséből 

indul ki, azaz a közösség különféle formáinak a tapasztalatából, melyet a monászok 

közösségesüléseként nevez meg. Láthattuk, Sartre a Mitsein-tól az ontológiai magány 

rezignált belátáshoz jutott el, és ezzel le is zárta a maga részéről az etika kérdését.310 Husserl 

azonban nyitva hagyja a kitárt kapukat, ezeken újra és újra beléphetünk: az általa felvetett, s 

gyakorta megválaszolatlan kérdések ma is termékeny olvasatokat szülnek. Az 

interszubjektivitásról és a testtapasztalatokról szóló, főként kései jegyzeteiben például 

számtalan olyan dilemma fogalmazódik meg, amelyeken elindulva új utakra léphetünk. 

Husserl transzcendentális fordulata után vált különösen érzékennyé a Másik, s az 

interszubjektivitás kérdései iránt, melyeket a Karteziánus elmélkedések című művében a 

szolipszizmus elkerülésének törekvéseként vezetett be. Úgy fogalmaz, hogy a világ, amelyet 

naiv beállítódásomban megtapasztalok, egy olyan világ, amelyhez mások is hozzátartoznak 

– s ez éppen elégséges bizonyíték számára, hogy a világot ne csupán saját, „privát 

szintetikus képződmény”-nek fogja fel: hiszen az  

 

„egyben idegen is tőlem, interszubjektív”.311  

 

A világban olyan hozzám hasonló másokkal találkozom, akik a testükhöz sajátosan 

kapcsolódnak, akárcsak én. A térbeliségben kettőnk különválasztottsága a centrális „itt” és 

„ott” adottságmódjával írható le. A Másik bár hozzám hasonló, aki az idegentapasztalat 

során lélekként és annak testalkataként konstituálódik „a pszichofizikai realitás 

                                                 
309 J-P. Sartre: I. m. 509. 
310 „Az ontológia magában nem képes erkölcsi előírásokat megfogalmazni. Kizárólag azzal foglalkozik, ami 
van, és indikatívuszaiból nem lehet imperatívuszokat levonni.” J-P. Sartre: I. m. 732. 
311 E. Husserl: I. m. 107. 
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egységében”, akárcsak én (mindközönségesen tehát „emberként”),312 azonban hiába minden 

hasonlóság, ez az ott-lét a maga eredetiségében és közvetlenségében számomra mégsem 

hozzáférhető. Pontosan azért nem, mert bár a beleérzés útján, s asszociációs módon 

apprezentációt hajtok végre, azaz a Másikat alter egóként tételezem, azonban ez a másik én 

valamilyen módon ellenáll az értelemátvitelnek: újra és újra kinyilvánítja másságát, 

idegenszerűségét. Vagyis újra és újra elkülönböződik tőlem: nem-én. Minek folytán nem 

foghatom fel „őt” sem saját testem duplikátumaként, sem saját primordiális szférám 

részeként. Mindez arra világít rá, hogy a Másik saját testem analogonjaként, mi több, másik 

„emberként” („pszichofizikai relaitásként”) való tételezése csupán arra jó, hogy általa őt 

megragadhatóvá és tipizálhatóvá tegyem, hogy saját transzcendentális mezőmbe beépítve 

megfosszam idegenszerűségétől. Csakhogy amint megtörténik az értelemátvitel, a Másik 

azonmód elkülönböződik az azonosítástól, idegenszerűségével lerombol minden tipizáló és 

egységesítő törekvést. Kérdéses tehát, hogy a Husserl által leírt apprezentáció révén valóban 

közelebb kerülök-e a Másikhoz, a Másik radikális másságához. A Másikat „érintem meg” 

ilyenkor? Vagy bezárulva a solus ipse magányába, újra csak tudatom játssza velem az őrült 

játékot?  

A transzcendentális konstitúció mindenképpen lehetetlenné teszi az idegentapasztalat 

eredetiségének, s ezáltal a radikális másnak a megtapasztalását,313 mégpedig alapvetően a 

transzcendentális tudat monadikus jellegéből adódóan, amely az önmagával való 

egybeesésre és a tiszta azonosságra épül. Husserl a kései írásaiban ennek ellenére a 

Másikról való gondolkodás új utjainak a lehetőségét villantja fel. Az interszubjektivitásról 

szóló munkajegyzetekben arra az álláspontra helyezkedik, hogy a többes szám, amely 

megelőzi az egyes számot, lehetővé teszi a monadológia plurális elgondolását, a többpólusú 

megközelítést – ez pedig már kétségtelenül a körkörös szerkezetű, önmagába zárt ego 

határainak a fellazítását jelenti.314 Mindezt Husserl kifejezetten meg is fogalmazza a 

„monászok ablakai”–metaforával. Azt írja egy helyen, hogy a monászok ablakai jelentik a 

beleérzés képességét, amellyel én „megnyílhatok” egy másik szubjektum felé; hozzáfűzi 

azonban, hogy ezek az ablakok nem teszik lehetővé egy másik szubjektum ki- vagy 

belépését, csak kitekintést nyújtanak.315 Ezzel a gondolattal Husserl nagyon közel kerül a 

szubjektum sokasággá való szétesésének az elgondolásához. A Logikai vizsgálódásokban 

egy még lényegibb elmozdulást tapasztalunk a tárgyiasító tudattól egy olyan tudat felé – bár 
                                                 
312 Vö. E. Husserl: I. m. 141. 
313 Lévinas legfőbb kifogása az interszubjektivitás husserli fenomenológiája ellen pontosan ez: hogy nem tud 
számot adni a másik radikális másságáról. 
314 E. Husserl: Zur Phänomenologie der Intersubjektivität, Harmadik rész, 1929 – 1935. (szerk.: I. Kern, M. 
Nijhoff) In: Uő: Husserliana, XV. kötet, Hága, 1973. 
315 Vö: E. Husserl: I. m. Második rész, 1921 – 1928. Id. kiad. 260. 
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ezt a hipotézist sem fejti ki megnyugtatóan –, amely a lényegiségek megragadása helyett a 

spontaneitást engedi érvényesülni. A tudatnak egy olyan lehetőségéről ír, amely nem 

intencionális jellegű, nem aktusszerű, hanem „érzelem- és vágyérzetek alakját”316 ölti. Az 

Időelőadásokban még kifejtettebb módon értekezik a tudati spontaneitásról, pontosabban 

egy „bizonyos ősspontaneitásról”. Ez az ősspontaneitás lehetővé teszi, hogy a tudatba egy 

tőle idegen, ám mégsem teljesen új mozzanat tudjon betörni, azaz létrejöjjön egy 

közvetlenül a tapasztalatból, az új élményből előteremtődő „ősbenyomás” – olyasvalami, 

ami szoros összefüggésben áll a testi tapasztalással.317 A tudatot e felismerés nyomán el is 

nevezi „impresszionális tudatnak”. Mivel az impresszionális tudat valamilyen módon 

tartalmazza az ősbenyomást, így az többé nem tekinthető függetlennek a tudattól.  

Husserl kései vizsgálódásaiban tehát leválasztja az ősbenyomást a 

tudatintencionalitásról, ráadásul nem is egyszerűen csak elkülöníti, hanem a tudat lényegi 

mozzanataként mutatja fel, ezáltal határozott lépéseket tesz a testi tapasztalatok tudaton 

keresztül történő megragadása felé. S bár nem helyezkedik az ego egységét biztosító határok 

átjárhatóságának az álláspontjára – hiszen ezzel olyan ellentmondásba ütközött volna, 

melynek nyomán a transzcendentális fenomenológiát kellett volna megkérdőjeleznie, de 

legalábbis kétellyel illetnie magát az intencionalitást, ahogyan azt meg is tette jó néhány 

követője –, az ősbenyomásra vonatkozó felismeréseivel mégiscsak elmozdult a vélt egység 

megbontása felé. A testelméletek megalapozásához valójában már azzal a mozzanattal is 

utat nyitott, hogy a Másikat mindenekelőtt testi jelenlétében ragadta meg és avatta az 

interszubjektív viszony szereplőjévé, nem pedig az elvont harmadik (történelem, nyelv, 

kultúra) nézőpontjából. Az interszubjektivitásra és a testtapasztalatok elemzésére vonatkozó 

kutatásai később Merleau-Ponty, Henry és Waldenfels filozófiájában találtak kifejtésre, más 

és más válfajait teremtve meg a testfenomenológiának. A továbbiakban elsősorban Merleau-

Ponty elemzésére szorítkozok, hiszen ő az a fenomenológus a felsoroltak közül, akinél a 

viszony fogalma a leghangsúlyosabban megjelenik, mi több, egyeneses az általa leírt 

ontológia alapjává válik, hiszen az egymásba-fonódás, azaz a kiazmus mozzanatán épül fel 

az általa megalkotott észlelés-elmélet. 

 

 

                                                 
316 Vö: Az eredetiben: Gefühls- und Begehrensempfindungen. Vö. E. Husserl: Logische Untersuhungen (M. 
Niemeyer). Tübingen, 1980. 391-397. 
317 Vö: Martin Heidegger (szerk.): Edmund Husserls Vorlesungen zur Phänomenologia des inneren 
Zeitbewußtseins. Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung. IX. kötet, I. számú melléklet, 
1928. 451. A hivatkozott husserli szöveghelyet saját fordításában idézi, valamint ősbenyomás és 
tudatintencionalitás viszonyáról behatóan értekezik Tengelyi László. Lásd: Tengelyi László: Idő és 
ősbenyomás. In: Uő: Tapasztalat és kifejezés. Atlantisz, Bp., 2007. 125-156. 



239 
 

A fenomenológiai összefonódás-tapasztalat: kiazmus 

 

Merleau-Ponty radikális lépése a husserli fenomenológiához képest az, hogy a karteziánus 

cogito alternatívájaként a testiséget mutatja fel, újraértelmezve általa szubjektum és világ 

viszonyát, megszüntetve a kettő között feszülő dualizmust. Míg Az észlelés fenomenológiája 

című művében318 a megismerés ontológiailag adekvát formájaként az észlelést írja le, 

melynek szubjektuma a testtel bíró szubjektivitás, addig utolsó, torzóban maradt művében A 

látható és a láthatatlanban az észlelés helyére a látás kerül, s vele párhuzamosan a 

láthatóság problémája. A látás:  

 

„magánál a világnál lévő mindenütt-jelenvalóság”.  

 

A világ azonban nem hagyományos értelemben látható, azaz oly módon, hogy a látó rögtön 

látott dologgá alakítja az észlelt dolgot, avagy a Másikat (ezzel a tételezéssel a 

szolipszizmus csapdájában maradnánk). Látó és látható viszonya ennél sokkal rétegzettebb. 

Sőt, Merleau-Ponty egészen mást állít, mint a korábbi észlelés-elméletek. Azt mondja: „én 

nem észlelem sohasem a másikat”. E szerint az észlelés nem feleltethető meg a látható világ 

látásával. Ugyanis van valami a látható világon kívül is: valami, ami csak látensen, csak 

küszöbönállóként van jelen, ami aktuálisan éppenséggel láthatatlan, ám háttérként feszülve 

a világ horizontja mögé, mégiscsak valamiféle teljességet biztosít az „észlelő-érzékelő én” 

számára. A látó és látható azért tárulhat fel egymás számára, mert lényegibb módon 

kapcsolódnak össze: egymásba (önmagukra) göngyölődnek. Az egymásba-önmagára-

göngyölődést nem lehet a reflexív filozófia megismerés-modelljével felfejteni, ezt csak egy 

olyan észlelési-érzékelési modell segítségével tehetjük meg, amely a kiazmusra, az észlelő 

és észlelt közötti sajátos viszony elgondolására épül. A kiazmus egyfelől az én és a Másik 

között közvetít, biztosítva ez által annak az „érzéki és határtalan Létnek” az egységét, amely 

így a „számomra való” és a „másik számára való”, akár ellentétes nézőpontokat is magában 

foglalja. A kiazmus másfelől nemcsak az én és a Másik felcserélődését jelenti, hanem én és 

a világ, az észlelő és az észlelt tárgy egymásba fordulását is. Ezért beszélhetünk kettős 

kiazmusról. A kettős kiazmus teszi lehetővé Merleau-Ponty számára, hogy a szubjektivitást 

ne kelljen szembeállítania a nézőpontokat lehetővé tevő és magába foglaló egységgel, a 

Léttel. „Ami tárgyként kezdődik, az a tárgy tudatává fordul át, és ami ’tudatállapotként’ 

jelenik meg, tárggyá alakul” – írja. A világ maga is test, „objektív” test, amelyet Merleau-

Ponty húsnak, „hússzerű” univerzumnak is nevez. Az objektív test magába foglalja az én-t 
                                                 
318 Maurice Merleau-Ponty: Phénoménologie de la perception. Gallimard, Paris, 1945. 
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mint fenomenális testet úgy, hogy a világ csak ezen észlelő-érzékelő testen keresztül nyílik 

meg.319 A tapasztalás ugyanakkor nem az észlelő testből indul ki, melyet persze a létre való 

nyitottság jellemez, az észlelés magából az élet belsejéből fakad, tehát egyszerre spontán és 

énszerű; az észlelés éppen annyira a dologban keletkezik, mint amennyire az énben. Mindez 

nem feltételezhető másképpen, csak ha elfogadjuk az észlelés és az érzékelhető valóság 

önmagára göngyölődésének állítását. 

Merleau-Ponty egy radikálisan új fogalmat vezet be a fenomenológiai terminusok 

közé: a hús (chair) fogalmát.  

 

„[A]z általános Láthatóságot, a magában való Érzékelhetőnek ezt az 

általános természetét, az én eredendő anonimitását foglaltuk össze az 

imént a »hús« szóval, amire a filozófiai hagyománynak mintha nem is 

volna szava.”320  

 

A hús nem fizikai és nem is lelki matéria, nem tekinthető sem anyagi, sem szellemi 

„tényállásnak”, mint ahogyan szubsztanciának sem. A húst Merleau-Ponty inkább az 

„elem”-hez hasonlítja:  

 

„általános létminőség, félúton a tér-idő lokalitások és az ideák között, 

egyfajta megtestesült princípium […], mindent átitat a környezetében a 

létezésnek csak rá jellemző stílusával.”321  

 

A hús az egész létet magában foglalja – és ez a lét egy vad kozmosz képét mutatja, 

amelyben a fenomének nem találják meg rögzített helyeiket, mivelhogy állandó, 

kiazmatikus mozgásnak vannak kitéve. Csakhogy a lét ilyenként való tételezésével végül 

egy olyan anonim, „hússzerű” univerzumhoz jutunk el, amely teljesen polimorf, amelyben 

nincs már önátérzésre képes személy sem. Ez a „hússzerű” univerzum a transzcendentális 

akárki transzcendentális mezeje – végső soron tehát: senkiföldje. Találunk-e ezen a 

senkiföldjén valakit? Van-e még értelme itt identitásról beszélni: a szubjektivitás, az 

énszerűség bármiféle csekély maradékáról? Vagy minden elvész egy üres szubjektum 

anonimitásában, amely sohasem válhat önmagával azonossá, mert minden pillanatban 

áthajlik valami másba, a mindig csak „küszöbön-állóba”?  

                                                 
319 „El kell tehát utasítanunk azokat az ősrégi előítéleteket, amelyek a testet a világban, a látót pedig valahol a 
testben helyezik el vagy éppen fordítva […]. Hiszen hogyan jelölhetnénk ki a határt a test és a világ között, 
amikor a világ maga is hús?” M. Merleau-Ponty: A látható és a láthatatlan. Id. kiad. 156. 
320 I. m. 157. 
321 I. m. 158. 
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Mindazonáltal e kérdéseknek akkor lesz igazán „tétjük”, ha visszafordítjuk őket a 

kiinduló kérdés felé: Ki a Másik? Pontosabban, ha belehelyezzük a kiinduló kérdés mögött 

feszülő etikai kontextusba. Az én és a Másik sajátosságának eltérése, azaz szükségszerű 

különbözőségük ugyanis csak az etika kontextusában válhat nyilvánvalóvá, amelyben 

óhatatlanul „színt kell vallania” minden létezőnek – saját természetének megfelelően. Ha 

Merleau-Ponty teóriájából indulunk ki, s az ontológia alanyaként egy transzcendentális 

akárkit tételezünk, akkor az etika elgondolásának aligha lesz létjogosultsága. Márpedig ha a 

Másikat etikailag nem tudjuk elgondolni, akkor kétségessé válik, hogy egyáltalán 

számításba vettük-e őt valójában – a szembenállás és a felelősség-vállalás, illetve a Másik 

élő-voltának, sebezhetőségének, hozzám hasonló „hússzerűségének” minden 

következményével együtt.322 Emlékezhetünk, Sartre arra a belátásra jutott saját 

vizsgálódásai eredményeképpen, hogy  

 

„az ontológia magában nem képes erkölcsi előírásokat megfogalmazni.”  

 

Ez a belátás lenne érvényes Merleau-Ponty filozófiájára is? Vagy mégiscsak kidolgozható – 

a kiazmus elméletének vezérfonalán továbbhaladva – egy olyan fenomenológiai etika, 

amely tisztán a „saját” és a „mások” testét alkotó fenomének konstitúciójára épül? Ha igen, 

akkor egy ilyen etikában mi fogja jelenteni az erkölcsiséget? Egyáltalán: mi nyújt késztetést, 

követelést, indokot a Másik meghallásához, a Másikkal szembeni cselekvéshez? Egy 

„tisztán” fenomenológiai etikában vajon elkerülhető lesz-e az a csapda, hogy benne ne (újra 

csak) egy humanizáció vegye kezdetét, s az ember eszményére alapozott értékelvűség 

mentén ne (újra csak) áldozati struktúra épüljön? 

 

 

A viszonyban-lét mint etika 

 

Merleau-Ponty kiazmusra építő interszubjektivitás-elméletével párhuzamba állíthatjuk 

Lévinas etikáját. Lévinas szintén az objektív megismerésre visszavezethetetlen viszonyt 

tartja az én és a Másik közötti kapcsolat alapjának. Ám ezt a viszonyt egy egészen másfajta 

struktúrában rajzolja elénk, hiszen az egymással szemtől-szemben állást olyan végső 

pozícióként határozza meg, amelyet nem törhet át az egymásba-fonódás. A Másik radikális 

                                                 
322 Lévinas a Másik felbukkanásának „következményéről” a következőképpen ír: „a lényege szerint a Mást 
gyilkoló hatalom a Mással szembesülve és »minden józan ész ellenére« a gyilkolás lehetetlensége”. Emmanuel 
Lévinas: Teljesség és végtelen (Tarnay László fordítása). Jelenkor, Pécs. 1999. 30. 
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másságát éppen távolléte, távolban maradása garantálja. Amint az én a Másikat saját 

megismerésébe beépíti, úgy hatalma alá vonja és leigázza őt, megfosztja idegenszerűségétől. 

A Másik nem válhat megismertté, csak vágyott maradhat: azaz mindig több annál, mint 

aminek (meg)mutatkozik. Ez a „több” mint metafizikai többlet Lévinasnál az arc 

metaforájában fejeződik ki. Az arc független az én kezdeményező erejétől és hatalmától. 

Távolról, „a magasságokból érkezik”, idegensége éppen ezért felszólító erővel rendelkezik. 

Az arca által mutatkozó Másik távolsága és idegenszerűsége teszi lehetővé egyáltalán azt az 

én számára, hogy elkülönüljön, hogy azonosként definiálja önmagát – a Másik ilyen módon 

megelőzi az ént.  

Lévinas a Teljesség és végtelen című művében dolgozta ki felelősségetikai teóriáját, 

melynek kiindulópontját a descartes-i cogito bírálata, valamint a husserli fenomenológiának, 

s a heideggeri ontológiának a kritikája adja. Lévinas úgy vélekedik, hogy a  

 

„nyugati filozófia leggyakrabban ontológia volt: a Mást egy középső és 

semleges terminus révén visszavezette az Ugyanazra, mely a lét 

felfogásának biztosítéka volt”.323  

 

Ilyen értelemben az ontológia dogmatikus: nem képes megkérdőjelezni az Ugyanaz 

gyakorlását, s befogadni és megérteni a Másikból azt, ami egyébként ne lenne meg már 

eleve az énben. Csakhogy amint felbukkan a Másik, állítja Lévinas, szükségszerűen 

megkérdőjelezi az ént: a Más megkérdőjelezi az Ugyanazt. Vagyis a Másik felbukkanásával 

a dogmatizmus helyébe „kritikai” viszonyulás lép – ezt az ént illető kritikát egész 

egyszerűen etikának nevezi el. Ennek nyomán határozott különbséget tesz a létező létével 

való tudásviszony és a létező létével való etikai viszony között. Lévinas szerint a husserli, s 

az őt követő fenomenológiák is az „ontológiai imperializmus” képviselői:  

 

„A létező léte az igazság közege. A létezőre vonatkozó igazság feltételezi a 

lét előzetes megnyílását. […] A lét annyiban megértett, amennyiben a 

gondolat meghaladja és hozzáméri a horizonthoz, ahol a lét 

kirajzolódik.”324  

 

                                                 
323 E. Lévinas: I. m. 26. 
324 I. m. 27. 
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A heideggeri ontológiával szembeni legfőbb kifogása az, hogy a létezővel való viszonyt 

alárendeli a léttel való viszonynak, s így túllép a létezőn, túllép a Másikon325 – pedig hát a 

Másik énnel szembeni elsőbbsége, a Másik idegenségének „kritikai” hatalma elétolakszik az 

ontológiai viszonynak. Mindebből pedig azt a következtetést vonja le, hogy az  

 

„ontológia feltételezi a metafizikát”.326  

 

Nos, éppen ez a következtetés az, ami meggátolja Lévinas teóriáját abban, hogy valóban 

„dogmáktól mentes” etika legyen. Azaz: par exellence felelősségetika, amelyben a Másikkal 

szembeni cselekvés kényszerítő erejét nem egy előzetesen elfogadott belátás (a Másik Énnel 

szembeni elsőbbsége) és nem is egy magasabb rendű igazság (a Másikon keresztül 

megnyilatkozó transzcendencia) adja, hanem egyszerűen csak a Másik – minden többlet és 

minden távolság tételezése nélkül. Mert a Másik éppen közelségében, a maga testies itt-

létében van jelen, akként, ahogyan az adott pillanatban, a találkozás pillanatában éppen 

feltárul. S akiért felelősséget vállalni mindennek okán csakis az adott pillanatért, a 

megjelenülésébe belefoglalt testies, azaz hússzerű esendőségéért, kiszolgáltatottságáért való 

felelősségvállalást jelent. 

Mi is a „baj” a transzcendenciaként megnyilatkozó Másikkal? Miért hordoz 

előítéletet a követelést megfogalmazó arc gondolata?  

 

„Az isteni dimenzió az emberi arcból nyílik meg”327  

 

– állítja Lévinas. Vagyis az arc nem egyszerűen egy „dolog” a többi létező között: az arcban 

maga a lét tárul fel, mégpedig a radikálisan mást felmutató, az idegenséget kinyilvánító 

metafizikai horizontként. Az arc a lét jelenléte,  

 

„mely nem lép be az Ugyanaz szférájába, egy azon túlcsorduló jelenlét, a 

végtelen »státusát« rögzíti. […] Csakis a végtelen ideája őrzi meg a 

kapcsolat ellenére a Más külsődlegességét az Ugyanazhoz képest.”328  

 

Magyarán: ahhoz, hogy etikai teóriáját Lévinas megalapozhassa, szüksége van a Másik 

kifejeződésének fenomenológiai megragadásán túl egy absztrakt idea tételezésére is. A 
                                                 
325 Vö: I. m. 28.; továbbá: E. Lévinas:: Fundamentális-e az ontológia? In: Uő: Nyelv és közelség (Tarnay 
László fordítása). Jelenkor, Pécs, 1997. 5-16. 
326 E. Lévinas: Teljesség és végtelen. Id. kiad. 30. 
327 I. m. 58. 
328 I. m. 162. 
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Másik csak akkor képviselheti az Ugyanazhoz képesti idegenséget, a radikális másságot, ha 

valamely idea által a transzcendencia létjogosulttá válik benne. Ahogyan Descartes-nak 

szüksége volt a csaló szellemmel szembeni „igaz” győzedelmeskedésének állításához egy 

végső Isten-érvre, úgy Lévinasnak is be kell vezetnie teóriájába a végtelen ideáját. S ezért a 

fenomenológia álláspontjáról szükségszerűen vissza kell lépnie a metafizika álláspontjára – 

vagy ahogyan a Teljesség és végtelenben olvassuk: „a metafizika újra önmagára talál”. 

Lévinas a filozófiai transzcendencia és a vallások transzcendenciája közötti különbség 

mellett érvel, utóbbit leválasztva az előbbiről,329 mégis úgy érezhetjük, határozott 

elmozdulás történik e filozófiában a teológia felé. Ugyan miben is különbözne az én és a 

transzcendenciát megjelenítő Másik közötti viszony az én és a Transzcendens közötti 

viszonytól, amely a hiten alapul? Mindkettőnek alapvető vonása, hogy a viszonyt implikáló 

szálak el vannak vágva, hogy a viszony szerkezetében hiátus mutatkozik. Ennek a hiátusnak 

itt éppenséggel „végtelen” a neve:  

 

„A végtelen egy transzcendens lét sajátossága annyiban, amennyiben 

transzcendens, a végtelen az abszolút más.”330  

 

Lévinas a Másik arcát mindazonáltal olyan „közvetítőként” próbálja beiktatni, amely képes 

helyettesíteni az elvágott szálat. Hiszen a Másik arca, amely a hétköznapokból bukkan elő, 

megragadható fenomenológiailag a maga konkrét kifejeződésében, a maga közvetlen 

közelségéből. A Másik arcának ezért látszólag nincs is értékhordozó jellege, csak egy 

„semleges” fenomén, amely felkínálkozik a tekintetnek. Azonban mihelyt kiderül róla, hogy 

ennél jóval több, mert „túlmutat önmagán”, elveszíti fenomenológiai értelmét és 

jelentőségét, ettől kezdve csak a metafizika horizontján, s egy vallási kontextusban lesz 

relevanciája. Többé nem az a fenomén, amely minden előfeltevés nélkül kifejeződhet 

számomra, hanem a transzcendencia kizárólagos hordozója. Az arca által mutatkozó Másik 

ezért lehet előrébbvaló nálam, ezért „több és jobb”, mint én. A Másik hozzám képest az 

„igazságot” képviseli:  

 

„A Másik a metafizikai igazság helye maga, mely elengedhetetlen a 

kapcsolatomhoz Istennel. Egyáltalán nem a közvetítő szerepét játssza. A 

                                                 
329A különbség a vallások transzcendenciájának „csodatévő és általában megélt értelmében” keresendő. Vö. I. 
m. 30-31. 
330 I. m. 32. 
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Másik nem Isten megtestesülése, hanem éppen az arca révén, ott, ahol 

testetlen, ahol Isten feltárulkozik, a fenségesség megnyilvánulása.”331  

 

Ez az etika tehát a metafizikai többlet és az elsőbbség gondolatára épül. A felelősség 

fogalmát az a felismerés alapozza meg, amely az énnek a fenségességet az arcában 

megnyilvánítani képes Másikkal szembeni adósságából következik. Vagyis a 

felelősségvállalást végső soron Isten léte és megmutatkozása teszi lehetővé, nem pedig a 

végesség belátása és az esendő ember számításba-vétele. Ezzel a gondolattal Lévinas a 

lehető legtovább tágítja a humanizmusra felhúzható metafizikus etika kereteit, melyben 

mindazonáltal a transzcendens szerepet, azaz a hiány helyét egy homályban hagyott kérdés 

tölti be. Egy kérdés, amely nem az istenire vonatkozik, hanem legelőször is az én és az Isten 

közötti közvetítőre. Lévinas nem véletlenül hagyja figyelmen kívül azt a dilemmát, hogy 

vajon ki minősülhet közvetítőnek köztem és az Isten között, azaz ki minősülhet Másiknak. 

Ennek a kérdésnek a megfogalmazásában és megválaszolásában ugyanis lelepleződne a 

filozófiájában rejtetten meghúzódó, az ember előfeltevésén alapuló hierarchikusság. Ki a 

Másik? Ki az, aki arccal rendelkezik? Ki az, aki az arcában képes a transzcendenciát (Isten 

feltárulását) megjeleníteni? Csak az ember? Csak a férfi? Vagy a nő és a gyermek is? Netán 

Másikká válhat az állat is? És Másikká válhat-e a más vallású ember, akinek arcában egy 

másik, általam nem ismert Isten tárul(hatna) fel? Kik a kiválasztottak, akik szemtől szemben 

állhatnak az énnel, akik Másikká lényegülhetnek? Akikben feltárulni láthatom a 

„gyilkosságnál nagyobb erejű végtelenséget”, akiknek arcában a legfőbb imperatívusz, a 

„Ne ölj!” képes ellenállásként kifejeződni? Ne feledjük Lévinas már idézett mondatát: Az 

isteni dimenzió az emberi arcból nyílik meg. 

 

 

A viszonyban-lét mint köztes-lét 

 

Nem lehet nem észrevenni a Merleau-Ponty és a Lévinas elmélete között feszülő fogalmi és 

retorikai ellentétet! Merleau-Ponty a „hús” fogalmát teszi meg filozófiája központi elemévé, 

Lévinas az „arc”-ot. Egyik az anonimitáshoz vezet el, másik a szentség gondolatához. A 

„hús” köré nem feszül olyan fogalmi háló, amelyből egy etikai, a Másik számításba vételére 

épülő diskurzus képződhetne. A hús általános elem, amely szétterül a világban – ha 

„topográfiaialag” akarjuk megragadni a hús-terminusban rejlő univerzalitást, akkor azt 

mondhatjuk: a hús horizontálisan terül szét. A testtel és testiséggel határozottan 
                                                 
331 I. m. 59. 
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szembeállított „arc”-kifejezés viszont a magasság és a mélység metaforikájába van ágyazva, 

jelentése a vertikális mozgáson alapul: a megjelenülő arc úgy artikulálódik, mint felülről 

érkező szólítás, s egyben mint felszólítás, mint etikai követelés. Éppen ezért tudja kicselezni 

a fenomenológiai diskurzust. Csakhogy a felelősség fogalmát nem lehet egy előfeltevésből, 

az arc szólításának előfeltevéséből (melybe a Jóság és az Igazságosság követelése van 

belefoglalva) előhúzni – ezzel óhatatlanul a hagyományos, imperatívuszokra épülő 

morálfilozófiákhoz térnénk vissza. A Másikra, s vele együtt a Másikkal viszonyt kialakítani 

képes énre talán valahol a két teória közötti különbségben vagy inkább átmenetben fogunk 

rábukkanni: a hús és az arc között. Egy hasadékban. A senki és a Másik közötti résben.  

Ebben a résben még nincsen én, nincsen önmagaság. Ami a Másikkal való viszonyba 

kerülés pillanatában történik, még nem az én élményeként játszódik le: az ént majd csak a 

mássággal, a Másikkal való találkozás fogja megteremteni. De a Másik sem létezik még: a 

Másik korántsem a transzcendenciában posztulált, követelést megfogalmazó arc. A Másik 

még nem elkülönült, ő is majd csak a velem, azaz az énnel kialakított viszonyban fog 

megszületni, s válni valakivé. Az én és a Másik között kell hogy legyen tehát valamiféle 

köztes-lét, amely átjárást enged egyik identitásból a másikba és vissza, s amely semmi 

mással nem is feleltethető meg, kizárólag csak az átjárást lehetővé tevő mozgásban-léttel, az 

oda-visszaáramlással. Ez a köztes-lét engedi megmutatkozni a befejezhetetlenséget, a pólus-

nélküliséget és nyitottságot, a változás nyugtalanságát, egyszóval mindazokat az 

attribútumokat, amelyek magára az életre jellemzők. A köztes-lét alanya egy olyan 

megragadhatatlannak tűnő „szubjektum”, aki éppenséggel nem-szubjektum, mert nem egy 

tulajdonképpeni, önmagát megértő, önmagához elérkező létező, de nem is üresség, hiszen 

nem anonimitásként nyilatkozik meg. Az oda-visszaáramlás alanya nem az én, nem a 

Másik, de nem is senki. Hanem az a folyamatban lévő, az a mindig éppen megszülető 

Valaki, akibe az újra és újra „eltűnő”, abortált Másik – az én és a Másik közötti köztes-

létből újra és újra kilépő, kitépett, kiszakított Másik – vésődik bele, s hagy rajta nyomokat, 

mely nyomok miatt ez a valaki folytonosan változik, folytonosan valamilyenné (mindig 

másmilyenné) válik. 

Ki a Másik? – Láthatjuk, a kezdetben megfogalmazott, egyszerűnek tűnő kérdés 

problémák sokaságává esett szét. Minél elszántabb akarással próbáljuk megválaszolni – az 

elme szelíd követelésének engedve mind mélyebbre és mélyebbre ásva –, annál 

kétségbeejtőbb az eredmény. Talán mert maga a kérdés elhibázott. Talán mert nem is 

tételezhető az a létező, akit „a Másik”-nak tekinthetnénk – így legalábbis, nagybetűvel és 

névelővel írva, semmiképpen. A Másik mint általánosság – nem létezik. Sohasem 

pillanthatjuk meg a Másik igazi arcát, sohasem láthatjuk teljességgel olyannak, amilyen. A 
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Másikról megfogalmazódó gondolatok, érzések mindig egy köztes térben születnek meg: az 

én és a Másik között. A Másik csak az én-nel való viszonyban létezik, s csakis 

olyasvalakiként, ahogyan az én számára feltárul. 

A Másik létére csakis azután fogunk választ találni, ha előtte az elkülönült 

szubjektumtól (az éntől és a Másiktól) határozottan megkülönböztetett „nyitott szubjektum” 

eszméjét állítjuk a kérdezés homlokterébe. Pontosabban a „nyitott én” szubjektivitását, 

amely nem a világgal mint saját világgal való viszonyon alapul – a „nyitott én” és a „nyitott 

Másik” ugyanis nincs belevetve a világba. A belevetettség csak annyiban tételezhető, 

amennyiben az nem rögzítettséget takar, hanem – ellenkezőleg – örökös változást: egy 

mindig elmozduló, mindig másmilyenné váló világ megtapasztalását. A „nyitott 

szubjektum” (a Valaki) egy másvilágba van belevetve, egy olyan világba, amely az én és a 

Másik egymásbafonódásában képződik meg, de nem közös világként, hanem újra és újra 

szétrobbanó köztességként. 

Ha a viszonyban-lét fenomenolgóiáját akarjuk feltárni, akkor mindenekelőtt azt a 

szubjektivitást kell megérteni, amely a nyitottságon alapul: nem az önmagára-vonatkozáson, 

hanem az önmagáról való elfelejtkezésen. 
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NYITOTTSÁG ÉS FELEJTÉS 
 

A szubjektivitás problémája 
 

 

1. Bevezetés 

 

A szubjektum halotti maszkja 

 

A metafizikai tradícióban hosszú időn keresztül a szubjektum volt a filozófia általános 

alanya. A szubjektum pozíciói azonban a XX. századi filozófiában meggyengültek, 

egyszeriben minden oldalról támadás érte. Főként a kontinentális filozófiai hagyományban 

sokasodtak meg azok az elméletek, amelyek megkérdőjelezték ennek a korábban stabil 

középpontnak tűnő szubsztanciának az érvényességét – s a középponttal együtt minden 

dőlni látszik… 

A szubjektum szétrobbanásának, s a vele teremtődő filozófiai válságnak számtalan 

oka feltárható, melyek közül talán az Isten által magára hagyott modern individuum 

megszületését nevezhetjük a legfontosabbnak. Isten halálának kijelentése nem csupán 

egyetlen „őrült” elme merész álma volt. Nem mondhatjuk azt, hogy minden előzmény 

nélkül pattant ki ez a gondolat Friedrich Nietzsche fejéből, amelyet ráadásul olyan 

megrendítő erővel sikerült kimondania, hogy mi rögtön el is hittük. Valójában ez a filozófiai 

belátás annak a hosszú folyamatnak az eredménye, melynek hátterében az újkor 

„torzszülöttje”, a hatalmat mind inkább magának akaró ember áll, s mely folyamat 

következményeinek felismerése már Hegel filozófiájában is megjelenik. A hatalom 

birtoklásával járó magára hagyatottság, a végesség, s a világban való otthontalanság 

gondolata szülte meg a felelősséget magára vállalni kénytelen individuumot. És vele együtt 

született meg a Másik fantazmagóriája is. Az individuum a maga mellé immár társul 

szegődött Másikkal az elsőbbségért folytatott szüntelen harcra kényszerül, és a harc közben 

kénytelen feladni kiváltságos pozícióit. Mindennek eredményeképpen fellazulnak az ember-

fogalom határai, a létezők közötti hierarchizálás egyre több nehézséget támaszt, sőt 

megnyílik az átmenet nemcsak a másság felé, de az állati és a növényi lét megértése felé is. 

Isten halálának a belátása, melynek kimondásához persze mindenképpen a nietzsche-i 

radikalizmusra volt szükség, számtalan olyan következménnyel járt, amelyeket a filozófia 
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mind a mai napig nem tudott „feldolgozni”. A válságszubjektum-elméletek viszont nagyon 

jól kifejezik a még ma is aktív „gyászmunkát”. 

 Az idea egységének szétrobbanása, s az igazság illúzió-voltának megteremtődése 

nyomán például megsokasodnak és „megszámlálhatatlanná” válnak a jelentések – ezt a 

jelenséget nevezi Derrida „disszeminációnak”. A szubjektum, aki addig középpontként 

szavatolni tudta az „egyetlen” jelentést, maga is decentralizálódik. A decentralizált 

szubjektum elméletét kidolgozó Lacan szerint a mindenkor azonosnak tételezett tudat 

elmozdul önmagától, kimozdul a vágy és a halálösztönök tudattalan rétegei felé. Foucault 

elméletében a szubjektumot a hatalomnak és a szexualitásnak nevezett társadalmi 

gyakorlatok „eltárgyiasítják”, s így a szubjektumon belül megosztás jön létre, vagyis a 

szubjektum csak ezen jelölődési gyakorlatokban, csak különféle diskurzusok alanyaként 

válik felmutathatóvá – elveszíti tehát a korábban megkérdőjelezhetetlennek hitt 

egységességet. Foucault ezért nem is szubjektumról beszél már, hanem a „szubjektivitás 

genealógiájáról”. A posztstrukturalizmus azt a kérdést helyezi előtérbe, hogy a szubjektum 

vajon mennyire birtokosa annak a nyelvi rendszernek, amelyen keresztül konstituálódik. A 

strukturalista nyelvészet még egy általános grammatikát feltételezett, amelyhez a beszélő 

szubjektum ökonómiáját rendelte, a posztstrukturalizmus azonban megkérdőjelezi az 

önmagával identikus szubjektum lehetőségét. A szemiotikai és posztszemiotikai teóriák 

pedig – magukévá téve a pszichoanalízis felfedezéseit is – a beszélő-fenntartó alanyt immár 

nem határolják el a testiségétől, hanem megalkotják az esendő, a folyamatban lévő 

szubjektum fogalmát, amely a megnyilatkozás nyitott terében, a jelölő és a jelölt közötti 

nyitott résben a vágytartalmakkal együtt is ki tud fejeződni. A Kristeva által kidolgozott 

szemiotikus jelölődés elmélete a nyelv mint társadalmi gyakorlat két modalitását feltételezi: 

egyik a jelentődés szimbolikus funkciója, a másik pedig a jelölődés szemiotikus folyamata. 

Az utóbbi az, amelyik a heterogenitásként tételezett szubjektumot a „jelölő/jelölt közti 

nyitott résben” elhelyezi…  

Mindez csak egy kis ízelítő abból a „gyászmunkából”, ami a halott Isten körül zajlik. 

Ám ez a rövid és vázlatos összefoglalás is elegendő arra, hogy rávilágítson, nem tekinthető 

véletlennek, hogy a XX. századi filozófia különféle irányzataiban szinte egyszerre, 

egymással párhuzamosan fogalmazódik meg az önmagával immár nem azonos szubjektum 

gondolata. Ezek az egy irányba tartó teóriák mind szimptomatikus tünetei annak a 

válságnak, amely magából a metafizikus filozófiai hagyományból következik. Ennek a 

filozófiai hagyománynak jelentette az origóját a szubjektum, amely identitását a 

transzcendenciából, Isten létéből nyeri – struktúrája így a középpontiságon alapul. Isten 

halálának belátása, s a középpont elvesztése után ez a struktúra egyre súlyosabb 
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tehertételnek bizonyul. A végességen alapuló, az élő-mivolt, a hússzerűség kérdésének mind 

nagyobb teret engedő, a mássággal egyre szorosabb kapcsolatot fenntartó énszerű létezőnek 

szükségszerűen ki kell törnie a szubjektum nevet viselő halotti maszkból – akkor is, ha ez a 

pompázatosan kifestett és Isten nevével megjelölt maszk egyébként képes a túlvilág és az 

örökkévalóság ígéretét is felmutatni. 

Mi az a szubjektum struktúrájában, ami immár alkalmatlanná teszi az én 

viszonyulásainak és tapasztalatainak a kifejezésére? 

A szubjektum szerkezetét tekintve egyetlen középpont köré szerveződik: az „én” itt 

egy rögzített, önmagába tömörülő magba projektálódik. És ez egyszerre mindjárt két 

sajátosságot is jelöl: a szubjektum egyszerre hordozza a belevetettség és az alárendeltség 

struktúráját. Egyrészt belevetett, mert egy adott helyhez/helyre rögzített, melynek 

„értékvilágával” eggyé válik, vagyis tiszta azonossággá lesz. Másrészt alárendelt, mert egy 

adott törvénynek, pontosabban „a Törvénynek” engedelmeskedik. Ezek miatt a jellemzők 

miatt képes stabil minőséggel rendelkezni és önmagával mindenkor identikus lenni. Az 

önmagával fenntartott viszonya révén kötődik a tudathoz, az emberi léthez, az 

egzisztenciához, az etikához, a történelemhez stb.; létét a kötődés és a kötöttség határozza 

meg. Ez a struktúra a tökéletes magába zártságon alapul, hiszen magában rejti az 

elválasztottság ideáját mindattól, ami nem ő: a szubjektum elválasztottságát attól a „külső” 

világtól, amelyet ebben a metafizikus rendszerben objektumnak hívunk. Ez a felépítés nem 

engedi meg a kitérést, a kimozdulást, az átjárást egy „másik szubjektumba”, egy „másik 

helyre” vagy egyszerűen csak ennek az önmagaságnak a másfajta törvényei felé. Már csak 

azért sem, mert a szubjektumot a lényegiség, a tulajdonképpeniség általi meghatározottság 

jellemzi – az az attribútum, amely éppenséggel a legnagyobb akadályt jelenti egy „valódi” 

szubjektivitás (avagy éppenséggel a nem-szubjektivitás) megnyilatkozása előtt. A 

tulajdonképpeniség ugyanis nem enged érvényesülni lényeges mozzanatokat: a 

személyességet, a pillanatnyiságot, az esetlegességet. A metafizika szubjektuma csak 

általános és tulajdonképpeni tapasztalatok alanyává tud válni. 

A szubjektum halotti maszkja alól tehát aligha hallható meg az élet 

„lélegzetsikolya”, amely pedig az Isten nélkül magára maradt, individualitással rendelkező, 

a változásnak és mulandóságnak kitett énszerű létezőt alapvetően jellemzi. Ez a halotti 

maszk úgy simul az „én”-re, pontosabban egy hússal, ösztönökkel, vágyakkal rendelkező, 

filozófiailag még alig-alig felfedezett létezőre, hogy eleven testét bezárja, és mozdulatlanná 

dermeszti. 
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A viszonyban álló én 

 

De mit találunk a szubjektum nevet viselő halotti maszk alatt: miféle alanyt, miféle „én”-t?  

Az a szubjektum, amelynek léte a kitérésre, a kimozdulásra épül – vagyis az átjárásra 

egy „másik szubjektumba”, egy „másik helyre” –, csak a nyitottság eszméje révén ragadható 

meg. Ám egy nyitott szubjektum aligha tételezhető önmagával való egybeesésként, olyan 

létezőként, amely a Másiktól elkülönült, önálló identitással rendelkezik. Az „én” mint 

nyitott szubjektum pontosan azt jelenti, hogy amikor viszonyt létesít valamivel vagy 

valakivel, aki radikálisan más, mint ő, aki idegen számára, akkor tagadja az önmagával való 

egybeesés lehetőségét, amely pedig identikusságát megteremthetné: az azonosság helyére a 

„másság”-ot engedi be. Ahhoz, hogy az „én” viszonyt tudjon létesíteni a Másikkal, képessé 

kell válnia erre a tagadásra. Az azonosság tagadása megnyílást és befogadást jelent. Erre 

csak egy nyitottnak tételezett létező lehet képes. A „nyitott én”-t a viszonyba kerülés 

pillanatában sokkal inkább a nem-énszerűség határozza meg. Ha az én-ről, mint a mássággal 

szüntelen viszonyban-álló létezőről beszélünk, akkor kétségessé válik, hogy egyáltalán 

lehet-e ipszeitásról és elkülönültségről beszélni, s nem inkább folyamatos felejtésről van 

szó, netán az ego teljes kiüresítettségéről.  

A nyitott szubjektumot nem lehet a tudati egység vagy a tulajdonképpeniség felől 

elgondolni. Inkább afelől a most-pillanat felől közelíthetjük meg, amely az eredeti alapítás 

[Urstiftung] mozzanatát hordozza magában: az identitás kezdet-pontját. A nyitott 

szubjektum legalapvetőbb képessége nem az önmagára-vonatkozás, hanem az önmagán való 

túllépés, az önmagáról való elfelejtkezés. A felejtés nem a hanyatlás, a kihullás, az eltűnés, a 

„kevesebbé válás” értelmében merül fel, hanem úgy, mint a másság által szüntelenül 

újrateremtődő identitás – újra és újra bekövetkező – alapítása. A most-pillanatban történő, 

szüntelen újraalapítás által a jelent kezdetszerűség jellemzi. Ugyanakkor meghatározza a 

volttá-válás mozzanata is, amely a jelenbe történő szüntelen visszaáramlást jelent – sőt, 

volatképpen a visszaáramlás adja a felejtés mélyebb értelmét. Ha a visszaáramlást a jövő 

felőli visszajövetelként gondolnánk el, akkor a létét a felejtésben megalapozó szubjektumot 

bevégzett, dologszerű entitásként tételeznénk. Ám a bevégzettség ellentmond a nyitottság 

eszméjének. A nyitott szubjektumot éppenhogy a folyamatos változás jellemzi – különben 

aligha tekinthetnénk élő létezőnek! A szubjektum a felejtés értelmét alkotó volttá-válás 

aktusa révén tud nyitottá válni az újat, a másságot hordozó jövő felé. Nyitottsága azt jelenti, 

hogy az élet sodrása uralja, hogy eleven és életteli.  

A Másikkal viszonyt létesíteni képes nyitott szubjektumot, pontosabban a 

szubjektivitás legfőbb attribútumát, a nyitottságot az alábbiakban a felejtés fenoménjén 
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keresztül próbálom megvilágítani. Ennek megfelelően a szubjektivitást először az időiség 

szerkezetében megragadva tárgyalom. Majd pedig a szubjektumot – Merleau-Ponty nyomán 

– a testen keresztül a világra ható nyitottságként elemzem. Végezetül a felejtés által 

meghatározott létezőt, a nyitott én-t abban a „topográfiai megközelítésben” teszem a 

vizsgálódás tárgyává, amely az egyik létezőből a másikba való „átjárást” mint egyik pontból 

egy másik pontba való átjutást értelmezi: mint szüntelen oda- és visszamozgást, hullámzást. 

Ekkor az ént szükségszerűen üregszerű képződményként ragadom meg. Elemzésemet a 

husserli tiszta én gondolatánál kezdem, amely a kérdésfeltevésem szempontjából fontosnak 

bizonyuló fenomenológiai elméletek számára szolgál kiindulópontul. 

 

 

2. Szubjektivitás és időiség (Husserl, Heidegger, Henry) 

 

A kiüresített én: transzcendentális ego 

 

Husserl kezdetben maga is kétellyel illette a szubjektivitás létjogosultságát a szigorú 

fenomenológiai vizsgálódások kereteként, később azonban transzcendentális vizsgálódásai 

kiindulópontjául a szubjektumot választja, mint tiszta ént. A tiszta én fogalmát Natorptól 

veszi át és gondolja újra: az Ötödik Logikai Vizsgálódásban még egyértelműen elutasítja és 

kritikával illeti a tiszta én elméletét, később viszont megteszi azt a felfedezést, amely 

egyúttal a fenomenológia transzcendentális fordulatát jelenti. Az Eszmékben elérkezik a 

transzcendentális ego gondolatához, azaz egy olyan én feltevéséhez, melyet 

szükségszerűnek tart megkülönböztetni a természetes beállítódás énjétől. Husserl úgy véli, a 

tudatfolyam nem generálhatja önmagát, szükségszerű hát tételezni egy eredetpontot, egy 

generátort, amely sajátos módon kívül esik a tudatfolyamon: „transzcendencia az 

immanenciában”.332 Igaz, a transzcendentális fenomenológia fogalmát már a fordulat előtt is 

használta, mielőtt megszületett volna a transzcendentális ego elmélete. A fordulat előtt egy 

olyan szubjektum nélküli, tiszta tudatot gondolt el, amelynek nincs szüksége az énre: a tudat 

„nem szorul semmiféle hordozóra”.333 Husserl sokáig viaskodott a szubjektivitás 

problémájával, próbált ellenállni a szolipszizmus veszélyét hordozó szubjektum 

előfeltevésének, az Eszméket követően azonban fenomenológiája végérvényesen szubjektív 

karakterűvé vált. A Dolog és tér címet viselő egyetemi előadásában még arról beszél, hogy 

nem tudja elfogadni az én mint identitás evidenciáját, mert szerinte az én nem fogható fel 

                                                 
332 Vö. E. Husserl: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. 57. § 
333 Vö. E. Husserl: Ding und Raum. In: Husserliana, XVI. kötet. Id. kiad. 40. 
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összefüggésként.334 Ezen az elgondoláson azonban túllép, amikor filozófiájában megjelenik 

az interszubjektivitás problémaköre; ekkortól a transzcendentális tudat aszubjektív 

álláspontjáról a transzcendentális szubjektum álláspontjára helyezkedik.  

Husserl az interszubjektivitásról szóló előadásaiban gondolja végig 

legkövetkezetesebben az én és a Másik problematikáján túl az identitás kérdését. Monadikus 

interszubjektivitás-elméletében szükségszerűen jelenik meg az az én-pólus, amely a 

beleérzés révén közvetít egy másikként tételezett énről, s ezáltal lehetővé teszi az 

elkülönülés tapasztalatát. Ez után a belátás után már elkerülhetetlen, hogy a tudatot ne csak 

mint saját élményfolyamot vizsgálja, hanem úgy is, mint az „idegen” élményeknek a saját 

élményekkel való egybeesését.335 Sőt a megjelenítések során tapasztalt énről is mint 

megkettőződött énről kezd el gondolkodni: egyfelől „aktus-én”-ről beszél, amely a jelenlegi 

énre vonatkozik, másfelől „korrelátum-én”-ről, amely a visszaemlékezés aktusát 

végrehajtja, s amely ily módon képes visszahelyezkedni a „voltba”. Husserl szerint e kétféle 

én egymást fedő egysége adja az önazonosság értelmét, az identitás evidenciáját. Azonban 

az önazonosság még a megjelenítések esetében sem jelent szigorú azonosságba tömörülést, 

hiszen szüntelen kimozdulás jellemzi valami más felé (mindez az intencionalitás 

legmélyebb értelmét alkotja), vagyis az önazonosság egyben állandó mássá alakulás is.336 A 

beleérzés során az identitás tapasztalata nem szükségszerű, hogy létrejöjjön, a 

megkettőződött én ugyanis nem rendeződik az azonosság alakzatába akként, ahogyan az a 

megjelenítések alkalmával megtörténik, ehelyett inkább mélyül az énben az úgynevezett 

hasadás. Hiszen a beleérzésben megtapasztalt Másik idegenséget teremt a tudaton belül: a 

Másik alakjában (önmagam duplumaként) tételezett én „mégis idegen”, akkor is az, ha 

benne érzem magam.337 A kifejezés valódi értelmében azonban nincs szó sem hasadásról, 

sem önelvesztésről, a beleérzésben egyszerűen csak a még kifejezettebbé váló 

megkettőződés, illetve a megnyílás mutatkozik meg. Erről a jelenségről mondja azt Husserl 

egy későbbi előadásában, hogy a monászoknak mintha ablakaik lennének, de ezeken egy 

másik szubjektum nem tud ki- vagy belépni. Mégpedig azért nem tud, mert az én a 

megnyílás ellenére is egyetlen egység, ugyanaz a tudatfolyam marad. Az egységet az 

ipszeitás tapasztalata biztosítja, amely az identitás eredetpontjának tekinthető, és amely 

akkor is bekövetkezik, ha az identitás evidenciája nem kíséri. Az ipszeitás ez esetben semmi 

mást nem jelent, csupán annyit, hogy az élménytartalmak megváltozása ellenére is érvényes 

marad az az állítás: „én gondolom”. Vagyis az én – mint gondolkodó alany, mint az 

                                                 
334 Vö. E. Husserl: I. m. 420-422. 
335 Vö. E. Husserl: Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Első rész. Id. kiad. Főként: 167-190. 
336 Vö. E. Husserl: I. m. Főként: 278-320. 
337 E. Husserl: I. m. 320. 
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élmények és tudati állapotok vonatkozási pontja – szigorú értelemben önmagával mindig 

azonos. A husserli transzcendentális ego bár nyitottá válik a másságra, valójában mégsem 

képes abba áthajolni, nem képes azt magába fogadni, nem képes az idegenszerű élmények 

hatására valaki mássá átalakulni. S ha nem képes a változásra, akkor aligha tekinthető 

élőnek, azaz a mindennapokat a maga folyamatszerűségében átélő, eleven szubjektumnak. 

A husserli transzcendentális egót sokan bírálták, többen a szubjektivitáshoz való 

„visszalépésben” látták a fenomenológia félresiklását. Sartre Az ego transzcendenciájában a 

transzcendentális szubjektumot próbálta elszemélyteleníteni és világtalanítani, hogy ez által 

egy aszubjektív, áttetsző tudathoz jusson el. A lét és a semmiben egy olyan tiszta tudatot 

tételezett, amely szemben a husserli egóval önmagát generálja. Úgy vélte, a reflektálatlan 

élet, a prereflexív cogito szintjén nincsen semmiféle én, semmiféle önvonatkozás – mindezt 

majd csak a reflexió viszi bele a tudati életbe. Merleau-Ponty annyiban Sartre-ot követi, 

hogy ő sem a konkrét szubjektumot ragadja meg, hanem a szubjektumok mélyén rejlő 

aszubjektív mozzanatot. Ugyanakkor egészen más irányba indul el a szubjektivitás elemzése 

során. Az észlelés fenomenológiája című művében nemcsak Husserl reflexiós 

tudatfilozófiáját utasítja el, hanem az önmagában megálló, testetlen, transzcendentális ego 

fogalmát is, amelyhez viszont Sartre ragaszkodott. Merleau-Ponty-nál a szubjektivitásnak 

egy radikálisan újszerű elgondolása születik meg. Azzal ugyanis, hogy elutasítja a testetlen 

lélek vagy elme lehetőségét, s a testet azonosítja a szubjektummal, óhatatlanul elutasítja a 

karteziánus dualizmust is, és kilép a metafizikus filozófiai hagyományból. Merleau-Ponty 

filozófiájának alanyát, aki tehát már egyáltalán nem hasonlít a klasszikus szubjektumhoz, 

transzcendentális akárkiként szokás megnevezni. Egyfelől azért, mert rendelkezik azzal a 

transzcendentális mezővel, amely a kiazmatikus tapasztalást lehetővé teszi; másfelől pedig 

azért, mert egy végtelenül nyitott, nem-énszerű létezőt takar, egy senkit, a tapasztalatok üres 

alanyát. 

A szubjektivitás újraértelmezésének egy egészen másfajta útját követi Heidegger a 

Lét és idő című művében. Heidegger – hűen a husserli elgondoláshoz – a szubjektivitás 

analízisét az időiség struktúrájában végzi el: Dasein-analitikáját az időelemzésre építi. 

Csakhogy mint látni fogjuk, sajátos idő-koncepciója egybefonódik a tulajdonképpeni és 

nem-tulajdonképpeni lét szembeállításával – azzal az oppozícióval, ami aláássa a 

metafizikus szubjektum-örökséggel való szakítást.  

A Lét és időben találkozunk először a filozófia általános alanyaként egy olyan 

létezővel, aki mindenekelőtt a mindennapiságból, a jelentéktelen tevés-vevésből érthető 

meg. Heidegger korai opusának teóriáját nem a szellemisége által meghatározott, a létezők 

közötti hierarachia tetején álló, kitüntett létezőre alapozza, amely a karteziánus ontológiai 
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rendszerek középpontjában áll, hanem a Dasein-ra, a jelenvalólétre.338 A jelenvalólétben, 

mint világba „belevetett” létezőben, feloldódik a megosztottság szubjektum és objektum 

között. A Dasein eszméjéhez társított benne-lét ontológiai konstitúció: nem egy kéznéllévő 

létező térbeliségére vonatkozik (pl. az emberi test térbe vetettségére), hanem ez a 

jelenvalólét létének „egzisztenciális kifejezése”.339 A jelenvalólét maga is része annak a 

világnak, amelyhez állandóan és eredendő módon viszonyul. Ily módon a jelenvalólét 

önmagához és a világhoz való közelséget jelent – közelséget az állandó viszonyban-állás, a 

viszonyban-lét értelmében. Csakhogy a jelenvalólét kétféleképpen viszonyul a világhoz: 

tulajdonképpeni és nem-tulajdonképpeni módon. Heidegger ezt a kétféle viszonyban-létet 

nem kívánta egymással szembeállítani, sem meghaladhatatlan dualizmusként tételezni; a Lét 

és idő bevezetéséből, s különösen a hatodik fejezetből kitetszik, hogy ezt a kettősséget a 

gondozás struktúrájában éppenséggel feloldani szerette volna. Azonban a nagyszabású 

tervet, amelyben a lét mint önmagamhoz való közelség feltárható lett volna (magyarán: 

amelyben az önmagaság a mindennapi-lét felől megközelíthető lett volna), aláásta az a 

radikálisan újszerű nyelvezet és terminológia, amelyet Heidegger a kétféle viszonyulásmód 

leírására bevezetett. Ez a nyelvezet továbbra is magában hordozza az oppozícionálás 

retorikáját, amely a kétféle létmód megkülönböztetésének a leírása mentén lép működésbe. 

A tulajdonképpeni és a nem-tulajdonképpeni létmód különválasztása hasadást teremt a 

jelenvalólétként a világba belevetett létező létén belül. A jelenvalólét csakis a 

tulajdonképpeniség létmódjában képes „elsajátítani önmagát”, mert ez az a mód, amelyben 

legsajátabb léte feltárul, amelyben képes lesz a léte eredetére vonatkozó kérdéseket 

megfogalmazni, s ezáltal megérteni önmagát.340 A nem-tulajdonképpeniség létmódja 

viszont mindezt nem teszi lehetővé. Heidegger azt írja, hogy utóbbi „nem jelent valami 

»csekélyebb« létet vagy »alacsonyabb« létfokot”,341 ezt a fajta létmódot mégis a 

jelentéktelenség és a lényegtelenség bélyegével illeti, s egy negatív, kritikával illetett utalás-

egészbe helyezi. Azáltal pedig, hogy filozófiai rendszerébe átemeli a tulajdonképpeniség 

metafizikus struktúráját, végképp elhibázza a karteziánus gyökerű szubjektum-fogalom 

felszámolását. 

 

 

Heidegger: a tekintet nélküli akárki 
                                                 
338 „A jelenvalólét az a létező, amely mindig én magam vagyok, a lét mindenkor az enyém.” Martin 
Heidegger: Lét és idő (Vajda Mihály és mások fordítása). Osiris, Bp., 2001. 25. §, 140. 
339 Vö. I. m. 12. §, 71-79. 
340 „A megértésben rejlik egzisztenciálisan a jelenvalólét létmódja mint lenni-tudás [Sein-können].” I. m. 31. §, 
172. 
341 I. m. 9. §, 60  
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A Lét és időben az időiség feltárásának egyik legizgalmasabb kérdését a felejtés problémája 

alkotja – az alább következő Heidegger-kommentárban csak az erre vonatkozó passzusokat 

elemzem.  

A felejtés kérdése először az akárki (das Man) kapcsán merül fel. Az akárki 

leírásában magára vonja a figyelmet a tekintet kitüntetettségének hangsúlyozása. A létezés 

mindennapiságába belevesző, a jelentéktelennek ítélt eseményekkel teleírt, hétköznapi 

ember, vagyis az akárki elől azért zárulnak el a feltárultság struktúrái, mert nem rendelkezik 

„egzisztenciális értelemben vett” tekintettel. A tekintet az a horizontális időszerkezettel 

rendelkező fenomén, amely a jelenvalólétet a megértéshez köti. Az akárki nem rendelkezik 

tekintettel, nem rendelkezik azzal a tulajdonképpeni jelenvalólétet (Dasein) jellemző 

lényegibb látással, amely az egzisztenciális megértésen alapul: a világ világiságának 

feltárásán, a lét eredendő lehetőségeinek, vagyis a jelenvalólét eredendő lenni-tudásának a 

megértésén. A lényegibb látás nem azonos sem a tiszta szemléléssel (hiszen a 

megismerendő tárgyat nem önmagában valóan, hanem a maga világiságában, 

feltárultságában szemléli), sem pedig a „testi látással”.342  

Az időbeliségről szóló szakaszban, a hanyatlás időbeliségének tárgyalásakor 

Heidegger az akárki nézését a kíváncsiság fenoménjével felelteti meg. A kíváncsiság 

egyfelől „látást” jelent, másfelől „megtestesülést”: 

 

„A »látást« ugyanúgy nem korlátozzuk a »testi szemünkkel« való 

felfogásra mint a tekintet fogalmát. A felfogás a szó tágabb értelmében a 

kézhezállót és a kéznéllevőt önmagában, kinézetében, tekintetében 

»megtestesülten« engedi utunkba kerülni.”343  

 

A kíváncsiság pusztán a látásról, s „nem a látott megértéséről gondoskodik”:  

 

„Csak azért keresi az újat, hogy ettől újólag tovaszökkenjen az újhoz. E 

látásnak nem az a gondja, hogy megragadjon és tudón az igazságban 

legyen, hanem lehetőséget keres arra, hogy átengedje magát a világnak”344 

 

                                                 
342 „A »látás« nemcsak a testi szemünkkel való észlelést nem jelenti, de nem jelenti valami kéznéllevőnek a 
tiszta, érzékmentes felfogását sem a maga kéznéllevőségében.” I. m. 31. §; 176. 
343 I. m. 68. §; 400. 
344 I. m. 36. §; 204. 
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A kíváncsiság három alapvető jellemzője a nem-időzés a környező-világban, a szétszóródás 

az újabb és újabb lehetőségek között, valamint a sehol-sem tartózkodás. Heidegger a 

„kíváncsiság” kifejezést attól a filozófiai tradíciótól kölcsönzi, amely a görög gondolkodók 

megfontolásaitól kezdődően Augustinuson át különbséget tett a lényegi látás mint a lét tiszta 

szemlélése és a „szemek kíváncsisága” között, mely az érzékek egyetemes tapasztalatát 

hivatott kifejezni. A kíváncsiságként megragadott nézést ily módon a testies látás 

gondolatához, az érzékek általi vak tapasztaláshoz közelíti – persze tegyük hozzá: a test 

kérdését Heidegger nagyon óvatosan kezeli, hiszen el kívánja kerülni a karteziánus test-

szellem szembeállítást. Ám az oppozícionálás retorikája – az óvatosság ellenére is – 

meghatározza a mű nyelvezetét (a tulajdonképpeniség és a nem-tulajdonképpeniség 

különválasztása, s gyakori ellentételezése révén), ami miatt a benne megfogalmazott teória 

nem tud mentesülni a nyelvünkben és gondolkodásmódunkban egyaránt rögzült, s könnyen 

„működésbe lendülő” dualista szemlélettől. A kíváncsiság fenoménjét is csak úgy érthetjük 

meg igazán, ha belemegyünk az oppozícionálás játékába, amelybe Heidegger hív, s a 

tekintet vonatkozásában – mely a tulajdonképpeniségként megragadott jelenvalólétet 

jellemzi – kérdezünk rá arra, hogy végső soron mi is az, amire az akárki „csak-nézése” nem 

képes. Pontosabban: mi az ebben a „csak-nézésben”, ami meggátolja a mindennapiságába 

beleveszett létezőt, hogy tulajdonképpenivé váljon. 

Nézzük meg tehát, mit nevez Heidegger tekintetnek! 

A jelenvalólét a tulajdonképpeni létmegértés során saját lenni-tudását konstituálja az 

önmaga számára való feltárultságban – vagyis a jelenvalólét képességei közé tartozik, hogy 

„át tudja tekinteni” saját létlehetőségeit. Ehhez szüksége van egy olyan „kivetülés-jellegű” 

tekintetre, amely a temporalitás karakterével rendelkezik. A jelenvalólét az áttekintés során 

nem egy Önmaga-pontból fürkészi ki az éppen adott szituációt és az azon belül éppen adott 

lehetőségeket, mint valamiféle tényállást, hanem Önmagát az időbeliség szerkezetét mutató 

horizonton ragadja meg, feltárva ekként saját tulajdonképpeni lenni-tudását, azaz egész 

világban-létét.345  

A tekintet kérdése átvezet a Lét és idő eksztatikus időfelfogásához. A vulgáris 

időbeliséggel szembeállítva Heidegger az időt a tulajdonképpeni megértés szerkezeteként 

mutatja fel.  

 

„Az eredendő és tulajdonképpeni időbeliség a tulajdonképpeni jövőből 

időzik, mégpedig úgy, hogy mint ami már eddig is jövőbeli volt, 

mindenekelőtt a jelent ébreszti fel.” 

                                                 
345 Vö. I. m. 31. §; 175.; továbbá: 68. §; 388. 
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„A tulajdonképpeni jövő, amely elsődlegesen azt az időbeliséget hozza 

létre [zeitigt], amely az előrefutó elhatározottság értelmét alkotja, ezzel 

magát is mint végeset leplezi le.”346 

 

Vagyis a tulajdonképpeni megértés kizárólag a jövő felől következhet be, amely a vulgáris 

végtelen idő-fogalommal ellentétben a végesség gondolatán alapul: a jövő végső pontjaként 

a halál tárul fel. A jelenvalólét a tulajdonképpeni megértés pillanatában előrefut a jövőhöz, 

ezt előlegzi a „véghez viszonyuló lét” fogalma is: 

 

„a halál mint a jelenvalólét vége a jelenvalólét legsajátabb, 

vonatkozásnélküli, bizonyos és mint ilyen, meghatározatlan, 

meghaladhatatlan lehetősége.”347 

 

Mivel a jövőből Önmagát, saját létlehetőségeit érti meg, ezért a feltárulás pillanatát 

„eksztázisként” kell felfogni,348 és nem lehet megvilágítani egy „most” fogalomból. A most 

az időnbelüliséghez tartozik: olyan fenomén, „amelyben” valami keletkezik, elmúlik, kéznél 

van. A pillanat jelenidejűsége viszont maga a „tulajdonképpeni vártra-irányulás”, megnyílás 

a jövő felé. Egyben megnyílás is a múlt felé, mert engedi „utamba kerülni” a „valamely 

időben” már utamba került kézhezállót vagy kéznélllevőt is. A heideggeri pillanat nem az a 

pillanat, amelyet Kierkegaard az örökkévalóhoz köt, hanem a tulajdonképpeni önmagához-

eljövetel végességen alapuló pillanata.  

A megértés eksztatikus egységéhez hozzátartozik a voltság struktúrája is: 

 

„Az előrefutó elhatározottság tulajdonképpeni önmagához-eljövetele 

visszajövetel a maga egyediségébe vetett legsajátabb Önmagunkhoz.”349  

 

Csakhogy éppen ez az „önmagához eljövetel” mint „visszajövetel” az, ami problematikus! 

Hiszen a tulajdonképpeni jelenvalólétnek ahhoz a „maga egyediségébe vetett” nem-

tulajdonképpeni jelenvalóléthez kellene visszatérnie (persze mint immár elsajátított 

jelenvalóléthez), amely a mások világába elvegyülve, a hanyatlás létmódján egzisztál. 

Ahhoz az akárki-léthez, amely nem rendelkezik tulajdonképpeni tekintettel, nem 

rendelkezik az időiség horizontjával, hanem a midennapok világába van beleveszve, a tevés-
                                                 
346 I. m. 65. §; 381. 
347 I. m. 52. §; 300. 
348 Vö. I. m. 68. §; 390. 
349 I. m. 68. §; 391. 



259 
 

vevésbe – nem áttekint, hanem csak kíváncsian szétnéz abban a környezővilágban, 

amelynek időisége a mosthoz, a jelenhez kötődik. Milyen tudással, milyen felismeréssel 

„jöhet vissza” egy csak önmagát megérteni képes jelenvalólét-szerű létező abba a világba, 

amelyben másokkal együtt van jelen, amelyben a világ csak akkor lehet valóban közös 

világ, ha közös belátások, közös tapasztalatok működtetik? Hogyan lehet a konkrét 

jelenvalóságból a maga tulajdonképpeniségébe és magányába kiszakított létező részese 

egyáltalán bármiféle együtt-létnek?  

Tovább bonyolítja a kérdést, hogy Heidegger a felejtésről – a kétféle időiségnek 

megfelelően – kétféle értelemben beszél, ám ezeket egybemossa. Az akárki-lét kapcsán azt 

írja:  

 

„minél nem-tulajdonképpenibb a jelen, azaz minél inkább »önmagához« 

jön a meg-jelenítés, annál inkább menekül elzárkózón egy meghatározott 

lenni-tudástól, akkor viszont a jövő kevésbé képes a belevetett létezőhöz 

visszajönni. A jelen »tovaugrásában« egyszersmind növekvő felejtés 

rejlik.”350 

 

A felejtés tehát – az akárki felől értelmezve – menekülést jelent egy meghatározott lenni-

tudástól: ilyenkor „a jövő kevésbé képes a belevetett létezőhöz visszajönni”. A 

tualjdonképpeniség előli elzáródás (akárkiként való egzisztálás) meggátolja a visszajövetel 

lehetőségét. Mint láthattuk, a visszajövetelt Heidegger az imént még úgy ragadta meg, mint 

a felejtés tulajdonképpeni értelmét; ebben a szövegpasszusban viszont határozottan 

megkülönbözteti egy másik felejtés-fogalomtól: attól, amit a jelen tovaugrása jelent.  

A felejtés egyfelől tehát visszajövetel a „voltságba”. Ilyenkor a jelenvalólét azért 

„tud” viszatérni nem-tulajdonképpeni önkivetülésébe (létszituációjába), mert „képes” 

elfelejteni magát legsajátabb lenni-tudásában. A felejtés eksztázisa a legsajátabb lenni-tudás 

előli elfordulás, önmaga előli elzáródás. A felejtés ebben az értelemben a nem-

tulajdonképpeni voltság időbeli értelme. És mint ilyen korántsem a tulajdonképpeniség 

ellentétét jelenti, ellenkezőleg: lényegi kötődést mutat a tulajdonképpeniséghez, mégpedig 

azért, mert a feltárult jövő eksztatikus elzáródásaként lepleződik le.  

 

„És csak ennek a felejtésnek az alapján képes a gondoskodó, váró meg-

jelenítés megtartani valamit, éspedig a nem-jelenvalólétszerű, 

környezővilágian utunkba kerülő létezőt. Ennek a megtartásnak megfelel 

                                                 
350 I. m. 68. §; 401. 
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egy megnemtartás, ami nem más, mint a származékos értelemben vett 

»felejtés«.”351 

 

Másfelől viszont Heidegger olyanképpen is meghatározza a felejtést, mint a jelen 

tovaugrását – ez a hanyatló létmóddal rendelkező akárki időnbelüliségét jellemzi –, 

ilyenkor egyáltalán nem is vezet híd a tualjdonképpeniségbe. Ez a meghatározás megfelel 

annak a felejtés-eszmének, amelyet a vulgáris idő-értelmezések tesznek lehetővé, s melyek a 

filozófiatörténetben időről időre felbukkannak. Az újdonságot inkább az eksztatikus időiség 

horizontján felmutatott felejtés-fenomén jelenthetné, ám kétséges, hogy ezen a horizonton 

valóban lehet ezt a fenomént tételezni. Kétséges, hogy a tulajdonképpeniség szerkezetéhez 

valóban hozzátartozhat-e egy olyan eszme, amely lényegileg kötődik az elvesztéshez, a 

kihulláshoz, a kiiktatódáshoz. 

Összegezve, amire jutottunk: A felejtés a jelenvalólét időbeliségének egyik 

alapfenoménje, amely egyfelől lényegileg kötődik a jövőre irányultsághoz, a 

tulajdonképpeni-léthez, hiszen annak a tulajdonképpeni pillanatnak a feltárulásából (jövőbe-

nyílásából) ered, amelyet éppen a volttá-válás tesz megragadhatóvá. Másfelől ez a fenomén 

a „megnemtartáson”, az örökös voltságon, a múlt időbeliségén alapul.  

A heideggeri gondolatmenet megértésének ezen a pontján következik a legnehezebb 

kérdés: Ki az alanya a felejtésnek? Annak tekinthetnénk a nem-tulajdonképpeni módon 

egzisztáló jelenvalólétet, csakhogy az akárki nem ragadható meg az eksztatikus időiség 

struktúrájában. Nem igazán lehet tudni, hogy amikor felejtésről beszél Heidegger, akkor 

miféle jelenvalólétre gondol. Merthogy a mindennapiság jelenvalólét-je, az akárki „inkább 

menekül elzárkózón egy meghatározott lenni-tudástól” – a jelen ilyenkor tovaugrik. A 

tovaugrás okán pedig az akárkiben egyszerűen nem teremtődhet meg a felejtés akként, 

ahogyan azt Heidegger tételezni szeretné: a tulajdonképpeni értelem előli elzáródásként. A 

„tovaugrás” jelensége az idő feltételezett egységében mutatkozó hézagra figyelmeztet. Az 

akárki a jelen tovaugrásában, a hézagban, a hasadékban rejtőzik. Az akárki nem rendelkezik 

az egész létezést átfogó tekintettel, hiszen az ő nézését csak a puszta kíváncsiság uralja, nem 

értelmezhető tehát az egzisztenciális analitika által megkonstruált időiség keretein belül. Az 

akárki ideje csak és kizárólag a jelen idő: végtelen most. A most-nak nincs ekszatikus 

szerkezete (nincs sem jövője, sem múltja), mert nincs benne kimozdulás a saját idősíkból. A 

most semmi más, mint végtelen, reflexió nélküli pillanat.  

                                                 
351 I. m. 68. §; 392. 
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Úgy tűnik tehát, hogy a felejtés problémájára nem ad választ a Lét és idő 

szubjektivitás-analízise. A nyitott szubjektum, akinek szükségszerűen a felejtés alanyává 

kell válnia, nem ragadható meg az eksztatikus időszerkezet keretei között. 

A heideggeri egzisztenciális analitika a kimozdulás elvére épül, ugyanúgy, ahogyan 

az intencionalitás fenomenológiai elmélete is. A kimozdulás lehetővé teszi az eksztázist, 

azaz lehetővé teszi egyfelől az eltávolodást egy adott (éppen átélt) most-pillanattól, másfelől 

a ráirányulást egy másik most-pillanatra. A ráirányulást Husserl „valami felé tartó életként” 

magyarázza, amit a „benyomással adódó előrepillantás” (impressionaler Blick) tesz 

lehetővé.352 Az akárki nem képes erre a kimozdulásra, nem rendelkezik sem tekintettel, sem 

„előrepillantással”, hiszen szigorúan csak a jelenben, az adott most-pillanatban tartózkodik, 

éppen ezért nem is ragadható meg az idő eksztatikus szerkezetében. Ahogyan az eksztatikus 

intencionalitásra épülő fenomenológia nem képes egy csak a most-ot átélő szubjektumot 

megragadni, ugyanúgy az eksztatikus időbeliséget feltételező egzisztenciális analitika sem. 

Pedig Heidegger korai korszakának fenomenológiájában nagyon erőteljes a hermeneutikai 

összetevő: a fenomenológia problémája szigorúan a világban-benne-lét mezején kerül 

kifejtésre a lét kérdéséhez és egy kitüntetett létezőhöz, a jelenvalóléthez kötve. Ebben az 

egzisztenciális színezetű fenomenológiában a fenomén az emberi-megértő viszony 

függvénye. És mégis: az a létező, aki az emberhez legközelebb állónak tűnik, aki mindenkor 

és többnyire én vagyok, egyszóval az akárkiként megnevezett mindennapi jelenvalólét 

kitérül az egzisztenciális analitika vizsgálati módszere elől. Kitérül, mert ideje nem a 

kivetülés-jellegű pillanat, hanem a folyamatos most – az idő hasadéka.  

Az akárki létezésének a jelenben van egzisztenciális értelme, nem tud jövőre irányult 

lenni, ezért is jellemzi a hanyatlás. A tulajdonképpeniséggel nem a felejtés áll szemben, 

hanem a hanyatlás, pontosabban a hanyatlás diszpozíciói: a fecsegés, az elidegenedés, a 

kétértelműség, a kíváncsiság és így tovább.353 A hanyatlás idősíkja, amelyben Heidegger 

akárki-je többnyire tartózkodik, amelyben „eloldódik Énjétől és Önmagától”, amelyben 

elidegenedik tulajdonképpeniségétől: a most jelene, a nem-tulajdonképpeni jelen idő. A 

most hézagot képez, távolságot a tulajdonképpeni jövő és a tulajdonképpeni voltság között. 

És a távolságot az eksztatikus kimozdulások nem szüntetik meg, ellenkezőleg: fenntartják. 

Talán csak egy olyan felejtés-eszme révén lehetne a jövő és a voltság között átjárást 

teremteni, amely nem a volttá-válás struktúráját hordozza, hanem az egyik most-pillanatból 

a másikba való előretörekvő-mozgást.  

                                                 
352 Vö. Tengelyi L.: Idő és ősbenyomás. In: Uő: I. m. 125-156. 
353 Vö. 38. §; 207-212. 
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Heidegger a tulajdonképpeniséggel szembeni meghatározottságok leírása során 

rámutat az akárki-lét és a felejtés filozófiailag megkerülhetetlen kérdéseire. De az általa 

vázolt időszerkezet elhibázott: a múlttá-válásként felfogott felejtésből mint a 

tulajdonképpeni jelenvalólétnek a mindennapi életbe való visszajöveteléből az akárkit 

egyszerűen nem lehet megérteni. Kérdés, hogy benne rejtőzik-e a Dasein-analitikában az a 

mozzanat, amely a visszajövetelt mégiscsak lehetővé teszi. Vagy másképpen fogalmazva: 

tételezhető-e olyan valaki, aki képes közvetíteni a legsajátabb lenni-tudás és a másokkal való 

mindennapos együtt-lét között – éppen önmaga elfelejtése révén? Tételezhető-e olyan 

valaki, aki elfelejtettként és öntudatlanul bár, de hordozza „önmagát” mint afféle 

tulajdonképpenibb ént, s mindeközben képes együtt-létet (Mitsein) teremteni: odafordulást a 

Másikhoz, áthajlást a Másikba? És továbbmenve: a tulajdonképpeniségnek – már ha ezt a 

saját léthez kötődő megértést tulajdonképpeniségnek kell nevezni – vajon nincs-e eredendő 

kötődése a végességre való irányultságon túl a jelenvalóság átélését lehetővé tevő 

gondoskodáshoz és gondozáshoz, mint a másokhoz való létviszony alapfenoménjéhez? 

Heideggernek ezekre a kérdésekre nincsenek válaszai. 

Mindezek ellenére számításba kell venni a felejtés jelenségének megértése során az 

általa elgondolt akárki fenoménjét. Sőt úgy vélem, hogy Heidegger korai opuszában 

éppenséggel a mindennapiság struktúrájában megragadott létező, az akárki a legnagyobb 

felfedezés, melynek jelentősége túlmutat a félbemaradt vállalkozás kudarcán. Az akárki 

fenoménjével Heidegger azt a létezőt állította a létezés középpontjába, amely képes 

eloldódni a tulajdonképpeniségtől, képes Önmaga elveszettségében tartózkodni, nem keresi 

az igazságot, hanem átengedi magát a világnak („abban találja meg magát, amit művel”). A 

Dasein-t itt pontosan azok az attribútumok jellemzik, amelyekkel az imént a „nyitott 

szubjektum”-ot, azaz a viszonyban álló létezőt jellemeztük. Ugyanakkor világos, hogy a 

„nyitott én” szubjektivitásának feltárásához az időnek egy másféle, nem-ekszatikus 

felfogására van szükség. 

 

 

A pulzáló idő – Henry válasza 

 

Michel Henry egy másfajta jelen lehetőségét tárja elénk. Idő-koncepciójában radikálisan 

másképpen értelmezi az időbeliség előretörekvő jellegét (a mindenkori most-pillanatból egy 

új most-pillanat felé), mint Husserl: nem az eksztatikus kimozdulás elvéből magyarázza, 
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hanem a pulsion-ból, az ösztönből. A Materiális fenomenológia című művében354 a most-

pillanatnak olyan fenomenológiai elemzését adja, amelyet élesen elhatárol az eksztatikus 

intencionalitás elvétől. Mindenekelőtt különbséget tesz élet és világ között: előbbi az 

immanenciát képviseli rendszerében, utóbbi a transzcendenciát, mely „eksztatikus 

manifesztációnak” tekinthető – tehát sajátos dualizmust teremt. A most-pillanat megértését 

kizárólag az immanenciához köti, mint az élet feltárulásának horizontjához. Az immanencia 

nélkülöz mindenféle kimozdulást és eksztatikus távolságot, hiszen nem az intencionalitáson 

alapul, hanem az élet „önmanifesztációjaként” megnyilatkozó kifejeződéseken, az 

érzéseken. Az érzésben egybeesik érzékelés és érzet viszonya, mert nincs közöttük távolság, 

nincs ráirányuló mozgás. Csak a jelen van: „élet a jelenben”. Az élet nem az élményfolyam 

egy korábbi fázisaként kerül a vizsgálódás centrumába, hanem szigorúan jelen idejű 

mozzanatként: a közvetlen átélés szervezi és tartja fenn. Henry különbséget tesz az élmény 

és az átélés között, pontosabban kiszakítja utóbbit az előbbiből. Az átélést mint jelen idejű 

életet a descartes-i cogitóhoz hasonlítja, és úgy véli, az élet bizonyossága sokkalta 

erőteljesebb evidencia, mint a világ megjelenítésének, a „gondolkodom”-nak az evidenciája. 

A jelen idejű élet adja az átélt pillanat valóságát, s ez szerinte minden élménynél és minden 

megjelenítésnél valóságosabb. Az átmenet az egyik most-pillanatból a másikba csak az 

ösztönnel, az élet sajátos erejével magyarázható. Valójában persze nincs is elkülönülés a 

most-pillanatok között, mert ez az erő (pulsion) egyetlen örök jelenné változtatja az 

egymásba folyó, pillanatszerű időtartamokat, amelyek szüntelenül visszaáramlanak a 

jelenbe. Henry elemzésében a visszaáramlás az időtudat valóságtartamának az egyedüli 

forrása.  

A most-pillanatnak a pulzáló életen alapuló felfogása akár választ is adhatna a jelen 

hézagában rejtőző akárki létmódjára. Csakhogy Henry időelemzése nem számol a 

szubjektivitás és az identitás problémájával. Kétséges, hogy az élet örök jelenéből 

kibontható-e egy olyan szubjektum, amely énszerű. Henry-nál az élet éli önmagát az ösztön 

által – az én nem tud elkülönülni, megszólalni, megjelenni. Az én énként nem is létezik: 

néma, akár maga az élet, amelybe belevettetett. 

 

 

3. Szubjektivitás és testiség (Merleau-Ponty) 

 

Az eleven test: hús 

 
                                                 
354 Michel Henry: Phénoménologie matérielle. PUF, Párizs, 1990. 
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Merleau-Ponty filozófiájában ezzel szemben hangsúlyosan megjelennek az identitás 

problémái: egyik oldalon az ipszeitás, másik oldalon az önfelejtés kérdése révén.  

Az észlelés fenomenológiája című műve középpontjában a test fogalma áll, A látható 

és a láthatatlanéban a hús. A test nem egyezik meg a fiziológia által leírt fizikai testtel, azaz 

az anatómiailag megragadott, dologszerű testtel, hiszen az tudományos absztrakció – a 

filozófia szubjektuma Merleau-Ponty szerint viszont csakis a megélt, az elevenné váló, 

tapasztaló test lehet. Ettől a testtől az én tulajdonképpen nem is különböztethető meg, s 

ahogyan a test határai, úgy az én határai is nyitottak, mert folyamatban-létet és egymásba-

folyást fejeznek ki. Merleau-Ponty a hús-kifejezésben talál rá arra a fogalomra, amely a 

létezők dinamikus együttlétére magyarázatot tud adni: észlelő és észlelt, látható és 

láthatatlan együtt-hatását a hús metaforája nagyon plasztikusan képes kifejezni. A hús 

ugyanis egy olyan rejtélyes szövet, amely minden létezőt meghatároz, s amely az élő, eleven 

mivolt kifejeződése az elvont, dologszerű léttel szemben. A hús egyszerre érzékelhető 

(objektív test) és érzékelő (fenomenális test), valamint egyszerre aktív és passzív. A 

metaforikus kifejezés lehetőséget ad továbbá arra is, hogy ne csak az én (az egyedi létező, a 

„szubjektum”) húsáról beszélhessünk, hanem a világ húsáról is. 

Ugyanakkor a hús, illetve a test nem fizikai, az elmúlásnak kiszolgáltatott 

matériaként kerül az elemzés középpontjába, hanem akként az általános entitásként, amely a 

különböző testek közötti összefonódást lehetővé teszi. Nem egy konkrét személy konkrét 

adottságaként jelenik meg (nem itt-pontként, mint Husserlnél), mindezek okán a testies 

akárki nem is bontható ki az artikulált jelenlét fenoménjéből. Bár létének értelme 

hangsúlyosan a testiséghez kötődik, ez az akárki mégsem rendelkezik „konkrét” és 

„egyedi”, azaz elkülönült testtel. Ez a testiség sokkal inkább az egységet biztosító szellem 

fordított szublimációja; itt ugyanis a test szublimálódik szellemmé. És éppen emiatt: a 

tapasztalást lehetővé tevő testiség szubjektuma végső soron hasonlatossá válik a metafizikus 

filozófiai teóriák szellemi meghatározottságú szubjektumához. A testies akárki is 

univerzális és személytelen. Persze alapjaiban más meghatározottságú és más struktúrájú, 

mint a metafizikus tradíció önmagába tömörülő, zárt szubjektuma, hiszen a tapasztalás 

eleven alanyaként van elgondolva, így végtelen nyitottság jellemzi. S bár ez a nyitottság 

nem teszi üressé és áttetszővé, amilyen például a fenomenológiai tiszta én vagy a sartre-i 

transzcendentális ego, általánossága okán azonban mégis anonim szubsztanciának tűnik, 

amely a „senki” aszubjektív alakját ölti. A testies akárki fogalmának használatával éppen azt 

a feszültséget szeretném érzékeltetetni, ami e létező transzcendentalitása, valamint 

testisessége között feszül. 
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Mielőtt belemerülök A látható és a láthatatlan című mű részletes elemzésébe, meg 

kell jegyeznem, hogy az elkövetkezőkben, amikor testies akárkiről beszélek, nem a francia 

filozófus terminusát használom. Mint ismeretes, Merleau-Ponty ezt az utolsó művét nem 

fejezte be, így annak sem szerkezete, sem terminológiája nem tekinthető a szerző szándékai 

szerint kifejtettnek. A Munkajegyzetekben pedig, ami köré kommentáromat építem, s ami 

töredékessége okán inkább egy radikálisan újszerű teória vázlatának tűnik, az akárki 

fogalma nem is fordul elő. Elemzésem nem fogható fel e jegyzetekben fennmaradt elmélet 

összefoglalásának, inkább egy olyan rekonstrukciós kísérletnek tekintendő, amely az 

esetlegesen megmutatkozó hiátusokat, s a nyelvi-metaforikus sokértelműséget is egyetlen 

átfogó olvasatba, egyetlen hívószó köré rendezi. A testies akárki fogalma tehát, amelyre a 

nyitottság és a felejtés fenoménjét vizsgáló további elemzésem épül, sajátos interpretációm 

eredménye.  

 

 

Anonim én: testies akárki 

 

A kiazmusok metszéspontjában álló „szubjektum” egy olyan transzcendentális mezővel 

rendelkező létező, aki átjárhatósága, nyitottsága által képes az észlelés általános alanyává 

válni. Merleau-Ponty egy olyan intrastrukturális alapot tételez, amely minden 

szubjektumban kitapogatható „működő szubjektivitásként” [leisten-de Subjektivität],355 

ahogyan erre már korábban is utaltam. Mivel ez az alap bármely szubjektumban 

megtalálható, minden kiazmatikus viszonyba belesimuló én sajátosságának tekinthető, 

vagyis minden ént hasonlatossá tesz egymáshoz, minden én egy transzcendentális-testies 

akárki. Az akárki hasonlít a husserli megduplázott énhez, mégsem alter ego-ról van szó: 

 

„[N]em az alter ego problémájával van dolgunk, mert nem én vagyok az, 

aki lát, illetve nem ő az, aki lát, hanem egy mindkettőnkben egyszerre 

benne lakó láthatóság, egy általános látás valósítja meg önmagát annak az 

eredendő tulajdonságnak a segítségével, amely a hús sajátja: itt és most 

valósul meg, és ugyanakkor mindenütt és örökké sugárzik, egyszerre 

fokozhatatlanul egyedi és ugyanakkor univerzális dimenzió is egyben.”356 

 

                                                 
355 Vö. M. Merleau-Ponty: I. m. 254. 
356 M. Merleau-Ponty: I. m. 161-162. 
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Nem az alter ego problémájáról van szó, hiszen itt hiányzik az én-pólus: a Másik nem 

hozzám, az énhez hasonlít, hanem őt is áthatja az az általános képesség, amely minden 

érzékelésre képes létezőt egymáshoz hasonlóvá tesz. Summa summárum: az akárki 

általánosságának problémájával állunk szemben.  

A testies akárki az általános látás képességével rendelkezik, ez a képesség a hús 

sajátossága. Ezt a sajátosságot ugyanakkor első lépésben mégiscsak az én felől lehet 

elgondolni: az általános látás az „én húsom” sajátja. Testem az érzékszerveim „privát kis 

világaiból” épül fel, melyek egységbe rendeződnek, s megalkotják bennem magamban az 

„egyetlen általános Érzékelhetőt érző általános Érzékenységet”. Én tehát privát testem 

érzékenységén keresztül tapasztalom meg a világot. De mennyiben jogosult ezt az 

érzékenységet a Másikba is belevetíteni?! Merleau-Ponty érvelésmenetében ezen a ponton 

hiátus mutatkozik: egyszerűen csak feltételezi, hogy a Másik testi organizmusában 

ugyanúgy megvan az általános Érzékenység, de nem érvel feltevése mellett. Belátását 

egyszerű, naiv kérdésként állítja elénk, jóllehet ez az állítás válik aztán egész filozófiája 

tartópillérévé, ezen alapul az egész világot átható kiazmus teóriája, s vele az 

„idegentapasztalat” lehetősége is. Így fogalmaz Merleau-Ponty: 

 

„De miért ne állhatna fenn a különböző organizmusok között ugyanaz a 

szinergikus összehangoltság, amely az egyes organizmusokon belül 

megvalósul?” [kiem. Tőlem]357 

 

Az egyes organizmusokon belüli szinergikus összehangoltságot a különféle érzékszervek 

közötti összerendeződés, azaz a kiazmus biztosítja. Most ugyanezt a kiazmatikus elvet vetíti 

a különböző testek közötti térbe is, mint összetartó erőt. És ennek az erőnek a meglétére 

elégséges „bizonyítéknak” látja a testek egymáshoz és egymásba illésének eszméjét! Sőt, 

ennél továbbmegy: úgy véli, ha a Másik érzetei éppen nem is esnek egybe az enyémmel, 

mert éppen az össze-nem-illés, a különbözőség jelensége áll elő kettőnk között, és hasadás 

következik be, akkor sem a szinergikus összehangoltság felszámolódásáról van szó, hanem 

ennek az összehangoltságnak a tapasztalhatón túli megnyilatkozásáról. A Másik érzeteit 

ilyenkor mint lehetőségeket leplezem le, mint „a küszöbön álló tapasztalás” lehetőségeit, 

amelyek azonban nem hiányként mutatkoznak meg előttem, hanem csak elrejtőznek. Vagyis 

a mássághoz, a Másik érzeteihez ez esetben egyszerűen nem férek hozzá, azok nem 

válhatnak az én tudatom reprezentációivá, hanem megmaradnak a maguk zártságában, 

tőlem való elválasztottságukban – úgy, mint távolság, mint feltételes idegenség. Ez az 
                                                 
357 M. Merleau-Ponty: I. m. 161. 
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idegenség csak feltételes, mert nem a más-világon van, hanem a rám váró lehetőségek 

végtelen világában, a még felfedezetlen „senkiföldjén”. Az idegenség ily módon bármikor 

feltárulhat előttem, s abban a pillanatban, amint láthatóvá válik, megszűnik idegensége is: 

„átváltozik” közös érzetté, közös élménnyé. Kérdés azonban, hogy ha a Másik érzetei akkor, 

amikor a különbözés fenoménje kettőnk közé furakszik, rejtve maradnak előttem, ha nem 

válnak tudatom reprezentációjává, vajon tudomást veszek-e egyáltalában róluk mint 

különbségről, mint másságról? Lehetnek-e ezekre az érzetekre, s erre az idegen világra 

vonatkozóan bármiféle vélt vagy feltételezett ismereteim? Tudomást vehetek-e a Másikról: 

észre veszem-e ilyenkor őt, a világom részévé válik-e, létezik-e számomra? Ebben a 

létstruktúrában, amit Merleau-Ponty elénk rajzol, nem inkább csak akkor következik be a 

Másik felismerése (megtapasztalása, észre- és számbavétele), amikor hirtelen szemembe 

ötlik az a hasonlóság, ami kettőnket egymáshoz illeszt? Ezt a világot nem kizárólag az 

azonosságok és az egybeesések relevanciája szervezi? Merleau-Ponty a különbözőséget 

mint aktuális elrejtettséget, azaz mint magát a láthatatlanságot mutatja fel, de – éppen e 

tételezés miatt – ez az elrejtettség nem elválaszt, hanem látens módon egybeköt. Pontosan 

az egybekötöttség teremt lehetőséget az egymástól elválasztott létezők közötti egybeesésre.  

Ezzel az újszerű elgondolással Merleau-Ponty látszólag egycsapásra megválaszolja 

az idegentapasztalat számtalan kérdését. Ám elgondolása mélyén továbbra is megbújnak a 

fenomenológia legnehezebb dilemmái. Valóban a különbözőség, a másság húzódik meg a 

láthatóság mögött a lét láthatatlan bordázataként? Vagy inkább az azonosságok végtelen 

világának az ember végessége miatti befogadhatatlansága lesz felosztva aktuálisan láthatóra 

és aktuálisan nem láthatóra, azaz láthatatlanra? Vajon nem a tudati reflexivitásból 

kiszabadított, homogenizált én terül itt szét, és olvad bele egy szellemivé szublimált, 

végtelen testbe, egy tiszta azonosságokból felépített világ univerzális egységébe? Erre egyik 

munkajegyzetében maga Merleau-Ponty is utal, amikor azt írja: „a tudat a maga egységében 

az objektív test függvénye”. Ha nem beszélhetünk a konkrét testbe vetett, egyedi 

szubjektumról, hanem csak egy transzcendentális-testies akárkiről, aki tulajdonképpen egy 

sajátos tudattal mint általános érzékenységgel azonos, akkor ugyan miféle énről 

beszélhetünk, illetve beszélhetünk-e egyáltalán identitásról? Ki az, aki a Másikat 

észreveszi? És ki a Másik, aki lát engem?  

A hús mint „az én eredendő anonimitásának” elgondolása a szubjektivitás 

problémájába torkollik. Ugyanis aligha van értelme egy olyan énről beszélni, akiről senki 

sem tud, akinek az örömeit és a fájdalmait senki nem érzi, illetve: akárki is érezheti. 

Megkerülhetetlen, hogy ne fogalmazzuk meg azt a kérdést, ami egyébként már Henry 

kapcsán is felmerült: Ki az, aki az anonim, hússzerű univerzum lakójaként – bár állandó 
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kiazmatikus mozgásnak, állandó változásnak van kitéve, mégis – képes jelen lenni: képes 

érezni, átélni, emlékezni? Megkerülhetetlenek az ipszeitás és az identitás dilemmái. 

 

 

Másság és ipszeitás 

 

A látható és a láthatatlan kiazmusról szóló fejezetében az én és a Másik érzeteinek 

összefonódását Merleau-Ponty egy konkrét példán keresztül mutatja be. 

 

„Valakivel együtt nézzük a tájat és beszélünk róla: az én testemnek és az ő 

testének az egymáshoz hangolódó műveletei révén az én számomra 

feltáruló látvány átlép belé, a mező szemeim előtt kinyíló egyedi zöld 

színe meghódítja az ő látómezejét is, anélkül, hogy az enyémet közben 

elhagyná. A saját észlelésemben felmerülő zöld árnyalatban az ő általa is 

érzékelt zöldet ismerem fel […].”358  

 

A látvány úgy születik meg, s akkor válik valóságossá, akkor lép be a nyilvánosság, a 

láthatóság világába, amikor az én érzeteim egybefolynak a Másik érzeteivel. De nem a 

Másik megjelenése hozza létre a világot mint úgynevezett „objektív transzcendenciát”, 

ahogyan az Lévinas felelősségetikai elméletében történik. A Másik itt „csupáncsak indexe, 

mozzanata” az utóbbinak – nem a Másik teremti meg a világot, inkább a Másikat kell a 

világban keresni.359 A Másik megjelenése következtében viszont előáll az én ipszeitása. 

Husserlnél ez az elkülönülés tapasztalataként következik be, itt a Másik hozzám való 

hasonulásának a tapasztalataként, azaz a kettőnk között feltételezett különbözőség 

megszűnésének, az azonosságban való elrendeződésnek a tapasztalataként. Ipszeitásról 

akkor beszélhetünk, amikor az én „átlép” a Másik tapasztalatába, illetve a Másik 

tapasztalatai az énben is „feltárulnak”. Hogyan történhet ez meg? Hogyan történhet meg, 

hogy a Másik másféle, számomra idegen érzetei egyszercsak saját érzeteimként, de 

legalábbis számomra felismerhető, azonosítható érzetekként, a látható és megismerhető 

világ alakzataiként tárulnak fel? Az előbbi idézet így folytatódik: 

 

                                                 
358 Uo. 
359 Vö. M. Merleau-Ponty: I. m. 194. 
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„[…] ahogyan az őrtoronyból a figyelő határőr is hirtelen felismeri a feléje 

a senki földjén sétálva közeledő emberben, a neki előre jelzett 

határátlépőt.”360  

 

Ezek szerint a határőr számára már előre tudott („neki előre jelzett”) a határszegő érkezése: 

„hirtelen felismeri” őt a feléje közeledő ember látványában. Látásában már valamilyen 

módon elő van rajzolva, meg van alapozva az a tudás is, amely majd csak egy, a jövőben 

feltáruló látványban fog megnyilatkozni. Ilyen módon a tudat minden majdani ismeretet is 

magában hordoz: még-nem-ismertként. Léteznie kell tehát a tudat ama másik oldalának, 

amely éppenséggel szétfeszíti a tudat egységét, léteznie kell egy olyan belülső hátoldalnak, 

amelyben minden, ami csak megtörténhet, már elő van rajzolva.  

 

„Ennek a látható világnak a láthatatlan dimenziójáról van szó, amely tartja, 

belülről élteti, és láthatóvá teszi ezt a világot. Saját, belső lehetőségeként, a 

létező Léteként.”361 

 

Ez a másik oldal a szöveg tanúsága szerint a láthatatlan dimenzió. Máshol Merleau-Ponty 

ezt a láthatót „belülről kitömő masszát” a „lehetőségek egy merőleges dimenziójának” is 

nevezi. A láthatóság és a láthatatlanság dimenzióinak egymásba vetülését többféle módon 

közelíti meg. Egyfelől úgy, mint hús (kiterjedés) és gondolat (nyelv) egymáshoz való 

viszonyának problémáját, melyek között nem a klasszikus dualista megkülönböztetés 

húzódik. A hús nélkül nincs tiszta idealitás, és fordítva; amikor az érzékelhető világot 

„átlelkesíti” a láthatóság, azaz amikor elbeszélhetővé teszi, akkor az olyan, mintha 

„elhagyná a »durva« anyagi testet és átköltözne egy finomabb, könyebb, áttetszőbb testbe”. 

A hús ilyenkor átfordul a „tiszta idealitásba”, de közben mégsem szakad el a horizont-

struktúrától sem, azaz a hústól mint sajátos feltétel-rendszertől. Láthatóság és láthatatlanság 

egymásba vetülését Merleau-Ponty úgy is megközelíti, mint véges és végtelen egymásra 

merőleges dimenzionalitását, amelyben a transzcendencia fejeződik ki. A transzcendencia itt 

a végesben megjelenő végtelen ígéretét jelenti. Egy valamiként megjelenő dolog azért nem 

tekinthető „telinek”, mert az érzékszervileg felfogható adottságok végesek, vagyis az 

érzékelhető dologból aktuálisan mindig csak bizonyos vetületek észlelhetők, de sohasem 

érzékelhető a dolog „teljes egészében”. Ugyanakkor a dolog „a totális meghatározottság, a 

teljes aktualitás ígéretével kecsegtet”, már csak egyszerűen azáltal is, hogy ott van, hogy 

                                                 
360 Uo. 
361 M. Merleau-Ponty: I. m. 171. 
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láthatóvá tudott válni. A dolog azért létezhet egyáltalán, mert létét biztosítja a végtelen 

lehetőségek sora, amelyekből valamilyenként (láthatóként) kiemelkedett. 

Gondolatmenetünknek ezen a pontján – az ontológiai szerkezet elemzésétől – elérkezünk az 

előbb már megfogalmazott, az énre és az identitásra vonatkozó kérdésekhez. Ki az, aki 

számára a világ láthatóként megjelenik? Létezik-e egy önmagával egybeeső én? Lehet-e 

ennek az énnek bármilyen „előzetes tudása” az ismeretlenről? 

Ameddig csak én látok valamit, addig az csak a dolgok „szembogár nélküli” 

„foncsorozatlan tükre” által visszavert tükörkép, írja Merleau-Ponty. Ám amikor 

megjelennek más látók is körülöttem, amikor belépnek világomba, akkor a mások rám 

irányuló tekintetén keresztül a látvány a maga teljességében válik láthatóvá, s vele együtt 

önmagam számára is „teljesen látható” leszek. Akkor ugyanis a „látható szövetében” 

tátongó hiányok, hézagok, vagyis a dolgok mélyén rejtőző láthatatlanságok is kitöltődnek 

olyan látható tartalommal, amelyeknek ha nem is én vagyok a szemlélője, a másik 

látványaként most számomra mégis hozzáférhetővé válnak. A Másik feltűnésének 

pillanatában szétoszlik a szolipszista illúzió.  

 

„[E]lőször történik meg, hogy testem nem a világgal párosodik, hanem egy 

másik érző testtel fonódik egybe, egész felületén finoman idomul a másik 

testhez, miközben a kezem minden hajlatát fáradhatatlanul kutatja ennek a 

furcsa szobornak, amely minden őt érő hatást viszonoz és megkettőz.”362 

 

Az énnek a Másikkal való viszonya mélyén, lám, mégiscsak az alter ego problémája 

rejtőzik. Csakhogy a Másikkal való viszony nem az ént, énemet kettőzi meg, nem önmagam 

duplumáról van szó, hanem a Másik duplumáról. Miközben finoman idomulok a Másikhoz, 

miközben testem összefonódik az ő érző testével, aközben viszonzom és megkettőzöm az őt 

ért hatásokat. Én valahogyan kapcsolatot létesítek ugyan a Másikkal, valamilyen módon 

jelen vagyok, de az érzetek mégsem az én privát érzeteim, hanem a közösség tapasztalatából 

megszületett érzetek.  

 

„Nem én észlelek, mint ahogy nem is én beszélek – Az észlelés éppúgy 

áthat engem, mint a nyelv, és ahogy szükséges, hogy jelen legyek, amikor 

beszélek, ugyanúgy szükséges az észleléshez is az én jelenlétem – De 

milyen értelemben? Mint valaki, bárki –”363 

 
                                                 
362 M. Merleau-Ponty: I. m. 163. 
363 M. Merleau-Ponty: I. m. 214. 
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Amikor a Másikkal viszonyba kerülök, azért lehetek valaki, avagy bárki, mert nem a saját 

testem szubjektuma vagyok. Rendelkezem persze saját testtel, de ez a test csakis az által 

válik az érzékelés terepévé, mert áthatja ugyanaz az általános érzékenység, amely minden 

más testet is áthat. Amikor én tapintok, látok, érzékelek, azt nem a saját test sajátos 

érzékenysége révén teszem. A tapasztaló szubjektum fedésben áll a totális hús (világ húsa) 

általános szubjektumával, mely tehát nem egy egyedi, konkrét én, hanem „valaki, bárki” – a 

testi tapasztalással rendelkező akárki. Minden tapasztalatot, minden érzetet a totális hús tesz 

lehetővé, nem pedig az én. 

 

„Márpedig az általunk látott és tapintott hús nem a hús egésze, ahogyan ez 

az általunk tapasztalt masszív testiség sem a test egésze. A húst definiáló 

reverzibilitás az én érzékelési mezőmön kívül is létezik, sőt 

összehasonlíthatatlanul mozgékonyabb, elevenebb működésre is képes.”364 

 

A hús egészének nemcsak az én húsom (testem) a része, hanem a mások húsa (testek) is: „A 

hús a tárgyat és az alanyt egyszerre kiformáló közeg.”365 Az én és a Másik egyszerre 

teremtődik meg, azaz válik láthatóvá, de mindkettőt megelőzi a hús, amelyből 

kibontakozhatnak. S mert minden érzet, minden hatás, minden látvány erre a húsra megy 

vissza, így igazából nem is különülhet el egymástól sem az én, sem a Másik: egymáshoz 

hasonuló, közös érzeteik egy testies akárki érzetei. A mások húsa és a mások érzetei nem 

különbözőségként alkotják a világ részét. A hús egészében, azaz a világ húsában felmerülő 

másság csak addig a pillanatig idegen és ismeretlen, ameddig nem tör elő a 

láthatatlanságból, s nem válik a látható világ, a Másokkal együtt megalkotott közös világ 

alakzatává. A hirtelen felismerés, amit a határőr konstatál a határszegő észrevételekor, 

ugyan az ipszeitás pillanatát jelenti, de egészen másféle értelemben, mint más 

fenomenológiai elméletekben. Itt egyszerűen csak azt jelenti, hogy elkövetkezik a 

felismerés pillanata: ami azelőtt elrejtett volt, az most hirtelen kibontakozik a világ 

szövetéből („hirtelen”; máshol Merleau-Ponty „aha-élményről” beszél). Az ipszeitás 

korántsem az én tudati egységét (én gondolkodom) hozza létre, mert nem az azonosságra 

épül, hanem a Másik befogadására, a Másik érzeteinek elsajátítására. Pontosabban: az 

ipszeitás egy olyan azonosságra épül, amely a másságon nyugszik. Merleau-Ponty 

szubjektumát az ipszeitás paradoxona működteti, akárcsak Lévinas szubjektumát: az Én úgy 

válik jelenvalóvá a tapasztalás során, hogy közben a Másikkal (Merleau-Ponty-nál a Másik 

                                                 
364 M. Merleau-Ponty: I. m. 163. 
365 M. Merleau-Ponty: I. m. 167. 
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testével) azonosul. A Másikkal való viszony transzcendentalitását az adja, hogy a Másik (itt 

is) túlmutat önmagán, túlmutat a tapasztalhatón:  

 

„A másikat nem egy másik »tudatként«, hanem egy testként, és e testen 

keresztül egy világ lakójaként közelítjük meg. […] A másik az, aminek 

ezek a jelek mindig csak részleges, soha nem kimerítő ábrázolásai – és 

ugyanakkor ő az, aki mégis mindegyik jelben teljesen ott van..”366 

 

Ám a Másik teste itt nem az isteni dimenzióra utal, mint Lévinasnál a Másik arca, hanem a 

világ anonim textúrájára: a húsra. Vagyis a világ lakói azok a testtel rendelkező Másik-ok, 

akiknek érzékelését az általános érzékenység teszi lehetővé, továbbá én, aki a testi 

organizmusomban adott általános érzékenység révén hozzájuk hasonulok. Mindannyian 

testies akárkik vagyunk, a hús univerzumának lakói. Felcserélhetőségünk arra a közös 

értelemre megy vissza, ami a dolgok közötti mélységként, közös háttérként mindannyiunkat 

meghatároz, amely létezésünket lehetővé teszi: ez a testek közötti interkorpoláris lét. 

Máshol Merleau-Ponty ezt „ősegyüttlétnek” [Urgemeinshaftung] nevezi, azaz az engem „és 

a többieket is egymásba fűző és egymásba ékelő” egymásbanlétnek [Ineinander].367 

(„Mintha egyetlen test részei volnánk.”)368 

Merleau-Ponty az akárkiket az objektív lét szféráinak lakóiként írja le, s fenntartja 

annak lehetőségét, hogy amint egyenként kezdjük vizsgálni őket, testük fenomenális testté 

változzon át, élményviláguk pedig átkerüljön a fenomenális szférába.369 Ugyanakkor azok 

az előfeltevések, amelyek az objektív létet meghatározzák, a fenomenális szféra 

előfeltevései is. Merleau-Pontynál a fenomenális szférát nem lehet megérteni pusztán a 

fenomének megmutatkozásából, a megértéshez szükség van a kiazmus és az egymásbanlét 

elméletére, melyet az objektív lét „igazol”. Az egyedi test (a másik teste vagy az én testem) 

mindig visszautal az objektív testre, egyedi és konkrét megnyilatkozásánál „mégis 

valamiképpen több” – sohasem tudja tehát levetkőzni magáról a testies akárki ruháját, amely 

mindenekelőtt láthatóvá teszi, s amely annak feltételéül szolgál, hogy a világgal, a Másikkal 

egyáltalán kapcsolatba kerüljön. 

 

 

Másság és pregnancia 

                                                 
366 M. Merleau-Ponty: I. m. 234. 
367 Vö. M. Merleau-Ponty: I. m. 275. 
368 M. Merleau-Ponty: I. m. 240. 
369 Vö. M. Merleau-Ponty: I. m. 234. 
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„A pregnancia az a látható világban, ami tőlem helyes beállítást, 

fókuszálást követel meg, és ami a beállítás helyességének mércéje is. A 

testem engedelmeskedik a pregnanciának, reagál rá, hús válaszol a húsnak. 

Amikor egy »helyes« forma megjelenik, akkor vagy a forma sugárzása 

módosítja a környezetet, vagy a testemet készteti elmozdulásra egészen 

addig a pontig, ahonnan…”370 

 

A pregnancia törvénye a fizikában vagy a pszichológiában azt jelenti, hogy valamely anyag 

„alkalmazkodik” az adottságokhoz: a pregnancia nyomán a legközelebbi, legegyszerűbb, 

legszabályosabb alakba rendeződik – ezt az alakzatot nevezi Merleau-Ponty „helyes 

formának”. A pregnancia jelenségéből vezeti le a létrejövés transzcendenciáját. A 

létrejövést „nem egy önmagával azonos, objektív, önmaga okaként elgondolt létező 

önmegvalósításaként” tételezi, de nem is „egy önmagát érvényre juttató lehetőség” 

megvalósulásaként.371 Ennél finomabb összecsiszolódásról van szó. Az, hogy a semmi 

helyett létrejön valami, már önmagában is a „valóság keletkezésében” rejlő pozitív 

meghatározottságnak tekinthető. De a létrejövésnek az a sajátossága, mely abban fejeződik 

ki, hogy éppen ez a valami jön létre és nem egy másik, túlmutat a lét pozitivitásán: ebben 

„egy némán is megszólaló logosz” nyilatkozik meg. A pregnancia mély értelme szerint 

Gestaltung-ot, azaz alakítást idéz elő: a pregnancia révén egy adott létező (a fenomén), a 

legvalószínűbb, legjobb, legerősebb alakzatba fog elrendeződni. Természetesen nem 

geometriai pregnanciára kell gondolnunk, hanem arra az „empirikus pregnanciára”, melynek 

révén lehetővé válik Merleau-Ponty számára, hogy elutasítsa a lényegiség tanát: nem a 

lényegiséget megjelenítő Gestalt-ról beszél, hanem Gestaltung-ról. Azaz alakításról, 

illesztésről és illeszkedésről – működésben-létről. 

 

„A minden érzékelhető dologban, egyazon témának sokféle variációjaként, 

némán is megjelenő logoszról van itt szó, aminek az értelme csak a 

testünk, hús-lényünk közvetítésével tárulhat fel számunkra, csak azáltal 

foghatjuk fel ezt az üzenetet, hogy testünkkel részt veszünk benne, hozzá 

idomulunk »kifejezésmódjához« –”372 

 

                                                 
370 M. Merleau-Ponty: I. m. 234. (A szerző a mondatot nem fejezte be.) 
371 Vö. M. Merleau-Ponty: I. m. 231-232. 
372 M. Merleau-Ponty: I. m. 233. 
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Egy adott létező (egy fenomén) nem saját lényegiségéből fakadóan jelenik meg valamiként, 

hanem a viszony révén (a viszony itt nem tudás-viszonyt jelent!), amelyben a létező 

„betöltődik”. A viszony révén majd az a létező fogja kialakítani, létrehozni a fenomént 

(mint Gestalt-ot), aki felfogja, meglátja, megérinti. Egy adott létező tehát úgy kerül 

viszonyba egy másik létezővel, hogy a forma sugárzása, a forma helyes megjelenése 

előidézi a „helyes”, azaz a hozzáillő betöltődést és egyúttal a hozzáillő viszonyulást is: a 

másik test „testemet elmozdulásra készteti”. Úgy fogok belesimulni a Másikkal való 

viszonyba, hogy már eredendően figyelembe veszem testét, testének elhelyezkedését – 

hétköznapi nyelven szólva: figyelembe veszem a Másik kisugárzását, engedem hatni 

magamra. A „forma sugárzását” a Lét belső sugárzása teszi lehetővé, amely két létező 

közötti viszonyban, egymáshoz való közeledésükben szükségszerűen megnyilvánul. „Hús 

válaszol húsnak”: testem illeszkedik a Másik testéhez, hasonul hozzá, testemmel fogadom a 

másik test sugárzását. Sőt, reagálok rá, hiszen azzal, hogy a Másik hívását meghallom, hogy 

késztetést érzek a hozzá való közeledésre, hogy késztetést érzünk az egymás számára való 

megjelenésre, láthatóvá válásra, már eleve engedelmeskedünk az empirikus pregnanciának 

mint általános illeszkedésnek. 

A pregnancia nélkül nem is értelmezhető a beleérzés jelensége. A beleérzés 

fenoménjét, emlékezhetünk rá, Husserl nem tudta megalapozni és igazolni, s ugyanezen ok 

miatt vetette el Heidegger is az alter ego problémájának tárgyalásakor. Merleau-Ponty 

azonban a pregnancia jelenségével megtalálja rá az ontológiai magyarázatot. A beleérzés 

nála nem pusztán egy szolipszista vélekedés a másik ego, avagy a másik jelenvalólét-szerű 

létező önmagához és világhoz való viszonyáról, ennél sokkal többről van szó. A Másik 

észlelése a pregnancia miatt eleve összegabalyodik az enyémmel és így eleve módosítja azt. 

A beleérzés ezért már eleve reflexiót is jelent a Másikra való ráhangolódás révén: kvázi-

reflexiót. 

 

„Az egymást tükröző kölcsönösség (látó/látott, tapintó/tapintott a 

kézfogásban) csak tiszta alapesete ennek a kvázi-reflexiónak (Einfühlung 

[beleérzés]), Ineinander [egymásba ékelődés].”373 

 

A beleérzés mint kvázi-reflexió a – formák sugárzásaként feltáruló – Lét sugárzásán alapul. 

Ennek a sugárzásnak a befogadása egy olyan ént feltételez, amely üres, amely nyitottan áll a 

Másik jelzései előtt. Ez az én hasonlít a pszichoanalízis tudattalanjához, leginkább azért, 

mert ez az én nem tudatosan észleli a Másikat. Az észlelésben hangsúlyos szerepe van a 
                                                 
373 M. Merleau-Ponty: I. m. 275. 
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Rückgestaltung-nak [visszamenőleg történő formaadás], amely egy utólagos belevetítést 

jelent, de nem a Másik idegen lelkivilágába, hanem a saját észlelésembe. A Rückgestaltung 

működését egy gyakorlati példán keresztül magyarázza el nekünk Merleau-Ponty. Az 

észlelés során gyakran előfordul például 

 

„az a jelenség, hogy amire egyszer már gondoltunk, attól nem tudunk 

teljesen megszabadulni, és az adott anyagba visszafelé is belelátjuk.”374 

 

Tehát megfogalmazódik valamiféle előzetes vízió, a beleérzés előzetes adódása, ám erre 

mintha nem is lenne magyarázat, mintha teljesen önkéntelen, tudattalan volna, és mégis: a 

Rückgestaltung, a belevetítés révén a vízió is az észlelés részévé válik. (Csak zárójelben 

jegyzem meg: Merleau-Ponty nem emeli be a „vágy”-fenomént a Rückgestaltung-jelenség 

elemzésébe, nem figyel erre a jelentésrétegre, pedig minden bizonnyal célra vezető lenne a 

kérdést innen is megközelíteni.) Ezért tehető meg az a kijelentés, hogy „az észlelés 

öntudatlan” – az öntudatlanság viszont kifejezetten egy „okkult minőség” meglétére utal. 

Ahogyan okkult minőségre utal például az a jelenség, amikor egy nő megérzi (pedig nem 

látja, nem tudja), hogy bámulják a mellét és leellenőrzi, majd megigazítja a ruháját… Az 

okkult minőség értelme mindenekelőtt a telepátia jelenségéből bontható ki, melyre Merleau-

Ponty többször is hivatkozik. A telepátia a belevetítés, illetve a mások szándékában, 

gondolataiban való olvasni tudás képességét jelenti. Persze a szó hagyományos értelmében 

szó sincs olvasni tudásról, hiszen az a nő, aki megigazította a ruháját, talán észre sem veszi, 

amit csinál, azt pedig még kevésbé tudná megmondani, hogy miért csinálja – mégis tudná, 

úgy, ahogyan az ember tudatában van egy elfojtott dolognak. 

 

„[T]udná úgy, […] ahogyan tudatában van a háttérnek, de éppen nem látja 

a háttér előtt kirajzolódó alakot.”375 

 

A telepátiában feltáruló „részlet” észlelését Merleau-Ponty az „In der Welt Sein-mezőben 

végiggördülő hullám” metaforájával érzékelteti.  

Miféle én képes arra, hogy a telepátia alanyaként képes legyen olvasni a Másik 

gondolataiban, érzéseiben?  

Az én kiüresítésének, anonimitásának elgondolása nélkül az észlelés alanya nem 

tudná befogadni a Másik felől „végiggördülő hullámokat”. Az én identitásának 
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szükségszerűen fel kell számolódnia, azért, hogy nyitottá válhasson a „kívülről”, vagyis az 

abból a világból érkező jelzések előtt, amelybe mindazonáltal az én maga is bele van vetve, 

a jelzések tehát éppen annyira „belülről” is jönnek. Az én mint világban-benne-lét [In der 

Welt Sein] része a világnak, ami csakis úgy lehetséges, ha az én nem különül el, ha nincs 

önmagába tömörülő, zárt és rögzített struktúrája, ha nincs identitása: az én egy testies 

akárki, aki a húsában hordozott általános érzékenység révén belesimul a világ húsába. 

Vagyis az énnek el kell felejtkeznie önmagáról, senkivé kell válnia ahhoz, hogy nyitott 

legyen, hogy ő legyen a tapasztalás üres alanya. 

 

 
Egybemosódás, elkülönülés 

 

A felejtés roppant izgalmas kérdés elé állít, s ahogyan az imént Heideggernél, úgy most is a 

szubjektivitás és az időiség problémájával szembesít. A szubjektivitást azért nehéz 

értelmezni A látható és a láthatatlan diskurzusában, mert Merleau-Ponty szakít a 

karteziánus dualizmussal, nem szubjektum–objektum oppozícióban gondolkodik. De szakít 

az idő azon közkeletű felfogásával is, amely szerint „az idő nem más, mint »Erlebnisse« 

[élmények] egyszerű sorozata”,376 amelyre az intencionális analitika idő-koncepciója 

egyébként felépül. A múlt nem értelmezhető pusztán a jelentől való távolságként 

(elmúltként), ugyanis múlt és jelen között fennállhat az egyidejűség jelensége is. 

Mindazonáltal nem tételezhető olyan tudat, amely egyaránt átfogná a két idősíkot, amely 

tehát abszolút kitüntetett nézőpont lenne. A tudat Ablaufsphänomen-jének [vonalszerű 

időbeli lefolyás] tételezése helyett az örvény jelenségét kell autentikusnak tekinteni: 

 

„a magát a teret és időt kiformáló, spacializáló/temporáló örvényt (ami hús 

és nem egy noémát szemlélő tudat).”377 

 

Éppen ezért a felejtést sem lehet a lefolyás-fenoménből megérteni, nem folyamatos 

módosulásról van szó, arról, hogy a múlt a jelen új, a jövőből éppen alászálló szegmensének 

volna tekinthető. A múlttá-válás aktusa nem azért következik be, mert egy élmény 

elhomályosul, vagy egy fizikai lenyomat elhalványul.  

A felejtés egyébként sem csak a múlttá-válást jelenti Merleau-Pontynál, vagyis azt a 

negativitást, amit valaminek a semmivé válása, eltűnése jelent (mint ahogyan az Sartre-nál 
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377 M. Merleau-Ponty: I. m. 273. 
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és Bergsonnál tételeződik). De nem is fogható fel pozitivitásként, tehát oly módon, hogy a 

felejtés magában foglalná annak ismeretét, amit elrejt (úgy, ahogyan az megfogalmazódik 

Freud teóriájában). Hanem egyszerre jelenti a valamihez fordulást, a valaminél létet és a 

valamitől való elfordulást. 

 

„Valaminek tudatában lenni: ez is transzcendenciaként értendő: vagyis 

úgy, hogy valami meghalad és túl van rajtam – és éppen ezért nem-tudás is 

egyszersmind.”378 

 

Amennyiben transzcendenciaként értjük a valaminél létet, akkor ezzel az észlelő alanynak 

(az énnek) a tárgytól való távolságát kellene tételezni, ám Merleau-Ponty hangsúlyozza, ez a 

távolság nem az a semmi, ami például Sartre-nál elválaszt a tárgytól és önmagamtól. A 

távollétben mint transzcendenciában inkább a felejtés alapvonása fejeződik ki: az, hogy a 

háttérbe, a megjelenést lehetővé tevő kontúrokba belesimul az észlelő én, egybemosódik 

velük. 

 

„»Tudatában lenni valaminek« = rendelkezni egy háttér előtt megjelenő 

formával, amely egybemosódás, a kontúrok eltűnése révén semmisül meg 

[…].”379 

 

A transzcendencia nem a tárgynak az éntől való elválasztottságát és távolságát fejezi ki, 

hanem azt, hogy a tárgy észlelése során az én túllép önmagán és túllép a tárgyon is: 

belesimul a tárgyat kirajzoló háttérbe. Az én az észlelés során nem különül el, hanem 

valaminél jelen van, valami felé odafordul; a háttér, amelyből a valami kirajzolódik, magába 

fogadja az ént is, így az belevész a háttérbe, egybemosódik a kontúrokkal, vagyis 

felszámolódik az identitása: elfelejtkezik önmagáról. A transzcendenciát csakis a felejtés 

révén vagyunk képesek megragadni. A valamitől való elfordulás az önmagaságtól, a 

„tulajdonképpeniségtől” való elfordulást jelenti, és egyben a megnyílást a másvalami előtt, 

áthajlást a másvalamibe – a Másikba. A valami felé való odafordulás és a valami elől való 

elfordulás is felejtést jelent, kétféle értelemben: egyrészt elfelejtkezést az énről 

(önmagamról), másrészt belefelejtkezést a másvalamibe. A felejtés kétféle irányú mozgása 

egyszerre van jelen és egymást kiegészíti. 
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Bár A látható és láthatatlan jegyzeteiben az önfelejtés kérdése nem kerül kifejtésre 

megnyugtató módon, azért talán mégsem megalapozatlan az itt kifejtett interpretációm, 

mely szerint a felejtésnek az önfelejtés aktusa jelenti a legfontosabb szegmensét. Merleau-

Ponty rámutat a felejtésre mint lényegi kérdésre, de – feltehetően a vázlatszerűség és a 

töredékesség okán – nem fogalmaz meg ezzel kapcsolatosan argumentált állításokat. Az 

önfelejtés fenoménjét leginkább az „öntapintás” és az „önérintés” eszméje felől közelíti 

meg, mégpedig úgy, hogy az önfelejtést azok „másik oldalaként” fogja fel. Ahogyan minden 

tapintás öntapintás és önérintés is egyben, mert „a dolgok a testem meghosszabbításai és a 

testem pedig a világ meghosszabbítása”,380 úgy minden tapintás egyben önfelejtés is. Mert 

amikor tapintom a dolgokat, vagy amikor megérintem a Másikat, akkor a Másikon, a 

Másikban nem egy felületet érintek, hanem átlépek belé, s ezzel az „átlépéssel” 

szükségszerűen túllépek az énemen: elfelejtkezem önmagamról. Az észlelésnek tehát két 

oldala van (az észlelés „színe és fonákja”), és a kettő egymásba ékelődik: az észlelő én 

egyszerre érintő és érintett; mozgása egyszerre irányul önmaga felé és a Másik felé is. 

Vagyis amikor az „én” a Másik által megérintetté válik, s ő maga is érinti a Másikat, akkor 

ipszeitása éppen azáltal következik be, hogy kimozdul önmagából.  

A legnagyobb kihívást az én elkülönülésének, illetve az identitás létrejöttének a 

feltárása kapcsán kétségkívül a felejtés megértése jelenti. Annak megértése, hogy hogyan is 

alkothatja az identitás lényegét a felejtés, szemben az emlékezés (ön)teremtő aktusával, 

amelynek evidenciája a napnyugati filozófiai tradíció alapeszméje. Az affekció jelenségére, 

illetve az önaffekcióra többen is rámutattak már Merleau-Ponty előtt, de arra, hogy az 

önmozgásban nem az önmagaság lehetősége rejlik benne, hanem sokkal inkább a felejtésé, s 

hogy az önmaga felé elmozduló ént nem lehet egybeesésként felfogni – ez a felismerés 

mindenképpen Merleau-Ponty érdeme. A legfőbb paradoxont a szubjektivitás leírásában 

tehát nem a zárt struktúrájú szubjektum megnyílásának a megértése jelenti, hanem annak 

megértése, hogy az én csakis annyiban lehet önmaga [Selbst], amennyiben léte a felejtésre 

épül.  

Az önérintés két okból sem tekinthető önmagával való egybeesésnek. Egyrészt azért 

nem, mert önmagamat nem érinthetem és nem láthatom sohasem teljes egészében, vagyis az 

önérintés nem valósulhat meg tökéletesen (amikor például mozgok, akkor nem is látom 

magamat). Másrészt azért nem, mert a lét, amelynek létezőként része vagyok, „eleve nem 

megjeleníthető”. Láthatóságom, tapinthatóságom a Láthatatlanon alapul, ami 

hozzáférhetetlen: „igazi negativitás”.  
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„Az én igazából senki, tiszta anonimitás, ilyen kell hogy legyen, minden 

objektivációt és megnevezést megelőző tiszta alany, hogy ő lehessen 

minden szellemi művelet Végrehajtója, a tapasztalás egészének üres 

tanúja. […] Számára jelenik meg bármely látvány és gondolat, ő az, akire 

minden utal, akinek a »szeme előtt« pereg le a létezés. A tiszta negativitás 

tehát, a lényegéből fakadóan megragadhatatlan semmi.”381 

 

Kézenfekvőnek tűnne a gondolatmenet ezen pontján, hogy az észlelés alanyát – mint „első 

ént” – a senkivel, a tiszta negativitással azonosítsuk. De Merleau-Ponty a senkiként való 

meghatározás ellen veti azt az evidenciát, mely szerint az én valamilyen módon mégiscsak 

elkülönül, egyedivé, önmagával identikussá válik: gondolkodik, érvel, beszél. Ezekre az 

aktusokra azért lehet képes, állítja, mert ez a létező egyúttal „ennek a negativitásnak a 

világra való és a testen keresztül megvalósuló nyitottsága.”382 Az én tehát egyfelől magában 

hordozza a Láthatatlanságot mint tiszta negativitást, másfelől viszont a Láthatatlanság 

lehetővé teszi számára a „nyitottságot” is a világ húsa felé. Végső soron minden a 

nyitottságból magyarázható, az én minden aktív és passzív aktusa: az észlelés, a Másik felé 

való elmozdulás, az öntapintás is a nyitottságon alapul. Csak olyan létező lehet az észlelés 

alanya, aki húsként testében hordozza azt az általános érzékenységet, amely a világ húsára 

nyitottá teszi. Azonban általános érzékenysége révén szükségszerűen „univerzális” létezővé 

válik: akárkivé. Nyitottsága lehetetlenné teszi, hogy rögzített én-pólussal rendelkezzék. Az 

észlelés alanya a testies akárki, akit húsa révén végtelen és megszüntethetetlen nyitottság 

jellemez. A testies akárki nem fogható fel egyetlen egységbe való tömörülésként, 

tulajdonképpeniségként, sem a tudat horizontjába való bezárulásként. Az akárki nem én – 

mindazonáltal mégsem foghatjuk fel senkiként!  

Merleau-Ponty anonim filozófiai szubjektumával végleg elúszni látszik a remény, 

hogy az identitás kérdésére választ kapjunk, nevezetesen: a „Ki?” kérdésére. Ki az, aki 

gondolkodik, emlékezik, beszél? 

A szubjektivitásnak ebben a radikális elgondolásában a Másik sem rendelkezik zárt, 

önmagába tömörülő identitással. Szigorú értelemben nem is lehet megkülönböztetni az ént a 

Másiktól. Előzetes értékpreferenciák alapján nem lehet meghatározni, hogy ki minősül 

Másiknak, mert őt is – akárcsak az ént – majd csak a viszony fogja egyáltalában létrehozni. 

Merleau-Ponty egészen odáig megy a szubjektum anonimitásának tételezésében – az én és a 

Másik identitásának kérdése körül toporogva –, hogy kijelenti: 
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382 Uo. 



280 
 

 

„Lehetséges az élettelen dolgokkal is egyfajta Einfühlung [beleérzés], 

laterális viszony, mégha nem is lehetnek beszélgetőtársaink, és a velük 

való kapcsolatot létesítő Einfühlung némának is mutatja őket – de épp ez 

az: ezt a tulajdonképpeni Einfühlung módosult variánsaként lehet felfogni. 

Ahogyan a félkegyelműek és az állatok, a tárgyak is úgyszólván majdnem 

társaink. Ugyanabból a valamiből vannak, mint én, tövisek a testemben, az 

én húsom darabjai.”383 

 

Másik (majdnem-társ) lehet a félkegyelmű, az állat, de még a tárgy is – abban az 

értelemben, hogy viszonyt tudok létesíteni velük, még ha nem is válaszolnak, mert 

ugyanabból a valamiből vannak, mint én: húsom darabjai. Ez pedig azért lehetséges, mert a 

test húsa (az én húsom, a Másik húsa) mind-mind ugyanabból a húsból vannak: a világ 

húsából.  

A világ húsára nem jellemző a testem húsát meghatározó önérzékelés,384 de mégis 

húsnak kell nevezni, mert telve van a hús különféle, lappangó megvalósulásainak 

lehetőségeivel. A világ húsa tulajdonképpen a hússzerűség lappangása: „a lehetséges 

világok mind ennek a konkrét, az egyes vagy többes számot megelőző világnak a 

variánsai”.385 A világ húsát a megvalósult húsok közötti láthatatlanság tartja egyben, amely 

ha nem is teljesen testetlen, de „testek közötti, interkorporális létet tár fel”. A láthatatlanság 

minden élő létezőt, minden dolgot, minden tárgyat magába fogad, átitat, éppen ez teszi 

lehetővé láthatóságukat. A láthatatlanság alapozza meg a létezők közötti kapcsolatban az 

okkult észlelést, a beleérzést, a telepátiát, amely öntudatlanul szervezi a valaki számára való 

megjelenítődést, a valamilyenként való láthatóvá válást. Ebből a világsugarakkal átszőtt 

láthatatlan létből emelkedik ki – az illeszkedés, a pregnancia törvényére épülve – minden 

látható dolog, ez alapozza meg az objektivációt. A láthatatlanságból egyetlen, mindenki 

számára adott érzéki világ szerveződik, amelyben két test úgy kapcsolódik egymáshoz, 

hogy a kettejük egymástól független intenciója mégis ugyanarra a közös „tulajdonképpeni 

Einfühlungra”, ugyanarra a „betöltődésre” tud irányulni.386 A mindent átitató láthatatlanság 

által és csakis általa van biztosítva a létezők közötti átjárás, az egymásba való áthajlás – ez 

teszi lehetővé a kiazmust.  

                                                 
383 M. Merleau-Ponty: I. m. 203. 
384 „A világ húsa érzékelhető, de nem érző hús.” M. Merleau-Ponty: I. m. 280. 
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Merleau-Ponty jegyzetekben maradt, kifejtetlen elmélete egy gyönyörű, kerek teóriát 

alkot az összehangoltság, az összerendezettség fenoménje alapján elgondolt létről – még ha 

ez „vad létként” tételeződik is, még ha a látens módon benne rejlő lehetőségek rendezetlen, 

kusza megvalósulásokat hoznak is létre. Ebben a mégis-összerendezett-vad-létben a Másikat 

egyszerűnek, felszabadítónak, helyesnek és jónak tűnik érteni, befogadni. Ez a teória 

emlékeztet Platón Lakomabeli vágy-elméletére, ahol a befogadás szintén csak a jó, a helyes, 

a „hozzám illő” irányába történik. De ahogyan Platón elmélete, úgy Merleau-Ponty teóriája 

sem vet számot az abjekcióval mint a két létező közötti viszonyulás egy másik alapvető 

módjával. Az abjekció a kiazmussal ellentétes irányú mozgásra épül: az egymásba 

illeszkedés és a befogadás helyett az elutasítás, a kivetés létszerkezetét tárja fel. Az 

egymásba-fonódás teóriája nem vet számot az elutasított Másikkal, akivel ha létre is jön 

valamiféle közeledés és egymástól való megérintettség, nem teremtődik meg a társasság. 

Nem teremtődik meg, mert nem teremtődhet meg: a Másik hátborzongató és idegen érintése 

ugyanis ilyenkor az én elkülönülését, elfordulását és a radikális más kivetését idézi elő. A 

kivetés a két létező közötti viszonynak az a megvalósulása, amely szükségszerűen veti fel a 

felelősség kérdését is. A kivetésnek ugyanis a Másik létezésének alapját (lehetőségét) érintő 

„következményei” lehetnek. A kivetéssel veszélyeztethetem a Másik létét (gondoljunk csak 

az abortusz nagyon is valóságos fizikai jelenségére): a Másikat hatalmamban áll 

elpusztítani… Ha a viszonyban-létnek ezt a másik, alapvető módját vizsgálom, mely 

korántsem igazolja a pregnancia jelenségét, ellenkezőleg, kétségbe vonja és tagadja azt, 

akkor többé nem hagyhatom figyelmen kívül az abjekcióval (a kivetéssel, a pusztítással) 

együtt jelentkező etikai dimenziót. 

A látható és láthatatlanban nincs helye az idegenségnek, mert az itt leírt világot az 

illeszkedés relevanciája szervezi. Ha valami ellenáll is a befogadásnak, a 

megmutatkozásnak, az azonosításnak, ha valami távolmaradásként lepleződik is le, az nem 

egy másik, az enyémtől idegen, netán taszító világ meglétére utal, hanem csak az aktuális 

(számomra éppen most) nem-láthatóra, azaz csak egy aktuálisan nem feltáruló vetületre. De 

az aktuálisan távolmaradó létező ettől még látens módon része a világomnak, hiszen a 

minden mezőt, minden létezőt magába foglaló egységes transzcendentális mező mint 

lehetőséget magában hordozza azt is. Nincs radikális másság, csak fokozatok vannak. 

 

 

A Másik számításba vétele 
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A másság, illetve a másságot legpregnánsabban megjelenítő Másik problémájának elemzése 

során Merleau-Ponty elméletével megválaszoltuk az idegentapasztalat egyik legalapvetőbb 

kérdését. Immár feloldódni látszik a szubjektivitás azon paradoxona is, mely szerint az 

egymástól elválasztott, különálló „szubjektumok” (az én és a Másik) képesek megnyílni, 

nyitottá válni egymás előtt, képesek áthajolni egymásba. Merleau-Ponty a testies akárki 

képében elénk állítja azt a köztes-identitást, azt a szubjektumok mélyén rejtőző nem-ént, aki 

egyúttal a nem-Másik is. Az akárki hússzerűsége révén érintkezési felületet képez, melyen 

felépülhet az egymásbafonódás fenomenológiai alapelve. Mindezen eredmények ellenére 

egy alapvető, az egész teóriát megrengető problémába ütközünk! A testies akárkiről szóló 

elgondolás ugyanis nem ad választ egy lényegi kérdésre: az elutasított, az abjektált Másik 

kérdésére. A kiazmuson felépülő lételmélet nem tudja megragadni a Másikkal szemben 

meghozott felelősségetikai – nem morális, hanem ontológiai, azaz a Másik fel- és 

elismerését magában foglaló – ítélet fenoménjét, amely az én választását, döntését jelenti, s 

amely nemcsak elfogadásként, egymás számára való megnyílásként következik be, hanem 

szükségszerűen elutasításként és kivetésként is. Sőt: a kiazmuson felépülő lételmélet 

nemcsak a két létező közötti össze nem illés lehetőségét hagyja figyelmen kívül, hanem a 

kivetés elvével – mint az ipszeitás alapmozzanatával – sem számol: az én elkülönülése, 

amely az identitást egyáltalán lehetővé teszi, csakis a másságtól való elkülönülésen 

(elszakadáson és kitaszításon) alapulhat. A kivetés mechanizmusa nem a pregnancia 

jelensége mentén elgondolt – minden létezőt egymásba illesztő – létnek a tagadása, 

ugyanakkor a létező konkrét, megvalósult létezésére a pregnancia önmagában nem ad 

magyarázatot.  

Mindaddig, amíg a kiazmusra épülő lételmélet szubjektuma egy általános létező, 

addig a létezők között lehetséges viszonyulásmódok alapvető karakterét nem lehet 

megérteni. Addig a létezők közötti viszony csak az illeszkedésről, a hasonulásról, az 

egymásba-fonódásról szól. Amíg a viszonyban résztvevő létezőket – legyenek ezek 

emberek, félkegyelműek, állatok vagy akár „tárgyak” – nem az egyedi, konkrét létezés 

alapján gondoljuk el, amíg e létezők nem saját, artikulált testükben jelennek meg a Másik 

előtt, amíg nem saját, elmúlásnak és fájdalomnak kitett húsukkal feszülnek bele a „világ 

húsába” – addig a világ akkor is látszatszerű marad, ha nem noémaként tűnik fel egy 

mindent átfogó tudat horizontján. Amíg a Másik akárkiként toppan elém, amíg nem 

materiális, sebezhető testtel rendelkező létező, s amíg én magam nem vagyok elmúlással 

fenyegetett élő-lény, amíg a Másikkal való viszonyomban nem a saját bőrömre és nem az ő 

bőrére „megy ki a játék”, mert létezésünk feloldódik a transzcendenciaként – a látható és 

láthatatlan egymásba ékelődéseként – megnyilvánuló létben, addig valójában nem is tudjuk 
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egymást, azaz a konkrét, a testiségében és sajátos létszituációjában artikulált, egyedi létezőt 

számításba venni. 

Mit jelent a Másik számításba vétele? Lévinas-nál a Másik szólításának meghallását, 

azaz a Másik arcában feltáruló isteni dimenzió számára való megnyílást jelenti. A Másikkal 

való viszony ilyen módon egy közös Isten meghallását is jelenti. Heideggernél 

gondoskodásról van szó, ám a gondoskodás mozdulatai kihullanak az idő által egységbe 

rendezett, tulajdonképpeni, a létmegértésre irányuló létezésből: a gondoskodás pillanatai a 

jelen hézagait alkotják, amelyek mint felejtésre és hanyatlásra ítélt pillanatok kiiktatódnak a 

tulajdonképpeni létezésből. Merleau-Pontynál a Más figyelembevétele a közös, 

„tulajdonképpeni Einfühlungon” alapul, amely lehetővé teszi a különféle létezők számára, 

hogy ugyanarra a közös betöltődésre irányuljanak, s ezáltal egymás társai legyenek.  

A látható és a láthatatlan szerzője teszi meg a döntő lépést az én – saját börtönéből 

történő – „kiszabadítása” felé, amikor kidolgozza azt a szubjektum-struktúrát és azt a 

létszerkezetet, amely a nyitottságra és a befogadásra épül. A nyitott én-t testies akárkiként 

alkotja meg, aki nem záródik a solus ipse magányába, ellenkezőleg, képes megnyílni és 

áthajolni a Másikba, mert testiességként megfogalmazott transzcendentalitása képessé teszi 

erre. Merleau-Ponty az önmagasággal és a tulajdonképpeniséggel szemben az ön-felejtést 

mint létmegértést biztosító fenomént tudja felmutatni. De egyvalamit nem tesz meg: nem 

biztosítja filozófiája általános alanya számára az egyedi, artikulált létezés lehetőségét, mint 

ahogy nem szembesíti a test pusztulásának és elpusztíthatóságának dilemmájával sem, s az 

ebből következő felelősségetikai belátásokkal. A test nála dimenzióvá, időtlen 

általánossággá emelkedik, amelyből nehéz kibontani az egyedi, konkrét testet, a mulandó 

anyagot, azt a különös matériát, amely „átszellemesítettsége” ellenére mégiscsak romlandó, 

amely hússzerűsége által nem csupán felkínálkozik egy másik hússzerű létezőnek, nem 

csupán társává szegődik, hanem a hús sebezhetősége okán egyúttal kiszolgáltatott is neki.  

 

 

4. A szubjektivitás topográfiája 

 

Üregszerűség (Merleau-Ponty, Bergson) 

 

Merleau-Ponty belátásai nyomán immár leszögezhetjük: a nyitottságként tételezett 

szubjektivitás nem az önmagával való egybeesést jelenti, hanem a mással való egybeesést – 

a viszony közösségében. Közös hely, közös tapasztalat, közös lét megteremtődését. A 

közvetlen átélés alanya akkor válik élővé, akkor teremtődik meg egy közös világ mezején, 
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amikor viszonyt létesít: elfelejtkezve önmagáról átlép a Másikba. Önmagasága így aztán 

szükségszerűen mint hiány, vagy inkább mint üresség válik megragadhatóvá.  

Ám hogyan is tételezhetnénk az önmagába tömörülő szubjektumot ürességként? 

Amikor „nyitott szubjektum”-ként írjuk le a viszonyban álló én-t, akkor ezzel a terminussal 

vajon nem egy eredendő paradoxonra mutatunk rá? Mert ugyan szubjektumszerűnek 

fogható-e fel az az én, amelyet úgy határoztunk meg, mint – a testén keresztül – a világra 

ható nyitottságot? A nyitottságként elgondolt én magában rejtheti-e még az önmagaság 

struktúráját, az identitás, az ipszeitás mozzanatait – vagy óhatatlanul túl kell lépünk a 

szubjektivitás működésén? 

Merleau-Ponty szerint a nyitottságot nem ürességként kell elképzelnünk, hanem 

üregszerűségként. Az üresség ugyanis – az üres semmi [nichtiges Nichts] – tiszta 

negativizmust jelentene: mint feneketlen szakadék magába nyelné és elveszejtené az ént. 

„[A] semmi (vagy inkább nem-lét) üreg, és nem lyuk”387 – állítja, amikor a jelen 

betöltődésének [Erfüllung] jelenségét vizsgálja. A fenomenológia a jelent többnyire olyan 

időtartamként tételezi, amelybe aktuálisan betöltődik a világnak egy szelete, mint 

valóságosság. A betöltődés metaforája azonban veszélyes kép, hiszen arra utal, mintha 

lenne „egy meghatározott méretű lyuk, amit a neki megfelelő méretű jelen megtölt”.388 De 

nem lyukról van szó, hangsúlyozza Merleau-Ponty, hanem üregről. A „lyukként értett 

nyitottság” Sartre és Bergson teóriáját jellemzi, azt a nyitottságot azonban, amely az észlelés 

alanyát meghatározza, üregszerűségként kell tételezni, amely leginkább a környező világ 

nyitottságához, illetve a horizontszerűség hasonlítható. A horizontszerűséget nem a husserli, 

tudati horizontként kell érteni, hanem egy örvénylésként elgondolt sajátos tér-

konstrukcióként, melyben az egyenesek nem pontokból épülnek fel, a dolgok nem 

meghatározott vonalakból állnak, hanem minden egyes „vonal már eleve vektor és a pont 

erőközpont”. Merleau-Ponty Bergsonra hivatkozik az önmagára-göngyölődés tekergő 

mozgásának leírásánál, de elutasítja annak lehetőségét, hogy az időt mint a térrel való 

összeolvadást, mint fúziót fogjuk fel. Ahhoz hogy megértsük a Munkajegyzetekben 

megfogalmazott – a nyitottságra és a felejtésre vonatkozó – gondolatmenetet, nagy 

vonalakban érdemes áttekinteni Bergson emlékezés-tanát. 

Bergson az Anyag és emlékezet című művében behatóan foglalkozik az emlékezet 

problémájával, melyet kifejezetten a testek vonatkozásában definiál. A testre, mint érzékelő 

és cselekvő központra tekint, és az érzékelést magát is mint a test egy más testtel kialakított 

viszonyát fogja fel. Ilyen módon az érzékelés mindig a tárgyakba helyeződést, pontosabban 

                                                 
387 M. Merleau-Ponty: I. m. 220. 
388 M. Merleau-Ponty: I. m. 219. 
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a testek egymásba helyeződését jelenti, akárcsak majd Merleau-Pontynál. A testek nem 

totalitásként helyeződnek egymásba, hanem mindig csak bizonyos oldalukkal, mindig csak 

anyagi létük bizonyos síkjával fordulnak egymás felé, s kényszerítik ki a cselekvést. Azaz a 

tárgy teljességéből, sokszorosságából és virtualitásából aktualitásként kiemelkednek azok a 

kapcsolódási síkok és meghatározatlansági pontok, amelyek majd magát a percepciót 

előidézik, s amelyek egyben a lehetséges cselekvés-választ előkészítik. A tudat 

menthetetlenül az anyagi természetre van ráutalva: az a „feladata”, hogy szelektáljon, hogy 

a testek teljességéből részeket válasszon le és különböztessen meg. Bergson beemeli 

érzékelés-elméletébe azt a jelentőségteli, a másság természetének megértése szempontjából 

mellőzhetetlen mozzanatot, amit a kivetés jelent, s amelynek jelentőségével Merleau-Ponty 

nem számol. Bergson rámutat, hogy a szelekcióban óhatatlanul benne rejtőzik a kirekesztés 

mozzanata is, hiszen az érzékelő test a másik test mindazon vetületeit, perspektíváit 

kénytelen eltávolítani, amelyeket éppen nem képes „használni”, amelyeket cselekvésében 

nem tud „meghosszabbítani” (saját teste meghosszabbításaként), azaz amelyek számára nem 

aktualizálható síkok. A testeket kifejezetten a szelektálás teszi cselekvőképessé. A 

szelektivitás Bergsonnál összekapcsolódik a percepcióval, amely így eredendően a 

lehetséges cselekvések előkészítésére irányul. Magyarán: a tárgy megragadása mindenkor a 

nem használható vetületek kirekesztését is jelenti. A tartam a meghatározatlanság-központ 

teremtette cselekvési síknak felel meg, amelyben a központ az aktualizálás mozzanatát rejti, 

két oldalán pedig a testek saját virtuális kiterjedése síkként terül szét. A percepció és az 

akció mellett Bergson kiemeli még az affekció aktusát is, amelyen a test másik testtel 

kialakított viszonyában a saját aktívvá válását megragadó cselekvést érti. A sajátként 

tételezett test esetében egy erőteljesebb hatásképesség megtapasztalásáról beszél, melynek 

következménye a „valóságossá válás” érzetének felébredése. A percepció mindig a más 

testekkel, az affekció pedig mindig a saját testtel kialakított viszonyban áll elő. A szellemit a 

testek egymás közötti akciójában az a sík jelenti, amelyben a testek egymással kapcsolatba 

kerülnek: érzékelik egymást és önmagukat, s cselekvővé válnak. A szellemi síkon 

virtualitásuk aktualizálódik.  

Mindazonáltal a tartam alapvetően nem a térbeli konstellációra vonatkozik, hanem 

időbeli meghatározottságot jelent: a tartam az emlékezet és az emlékezés révén válik 

megragadható egységgé. Az emlékezést Bergson nem „agyi funkcióként” fogja fel, s nem is 

meggyengült percepcióként. Ellenkezőleg: az emlékezet és a percepció együttesen hatnak, 

közös láncot alkotnak, amikor – a virtuális sík aktuális állapotok irányába mutató mozgása 

révén – megteremtik a tartamot és a tudatot. Bergson háromféle állapotot ír le, amelyek 

meghatározzák a szubjektivitás időbeliségét. A „tiszta emlékezet” az anyag teljesen 
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objektív, az emberi tudat számára hozzáférhetetlen dimenziója, mely a testek közötti 

végtelen távolságot, a teljességében meghatározhatatlan múltat fejezi ki. Ezzel szemben áll a 

„tiszta percepció” mint abszolút jelen. Ezek a fogalmak elvontak, amit Bergson is 

hangsúlyoz, s az anyagnak, a képeknek, a mozgásnak olyan állapotait jelenítik meg, 

amelyekben ezek (abszolút módon) nem fordulnak elő – de teoretikus feltevéseinek 

kibontásához szüksége van ezekre a fogalmakra. A tiszta emlékezet és a tiszta percepció 

erői között, az emlékezet-képek horizontján nyer értelmet a harmadik fogalom, az „attentív 

emlékezet”, mely az emlékezés gyakorlati mechanizmusaként egy egyedi mozgásra utal. Ez 

a sajátos mozgás készíti fel a „megfelelő beállítódásra” az érzékelő ént. Bergson 

érzékletesen írja le, ahogyan az én leválik a jelenről, s a múlt általánosságába, majd a múlt 

egy bizonyos síkjára helyeződik, mely virtuális síkként ekkor feltárul. És a virtualitásból, 

éppen a helyes fókuszálás, a „megfelelő élesség” beállítása révén, egyszeriben aktualitás 

teremtődik, vagyis az emlék hirtelen valóságos lesz, egy olyan képpé alakul át, amely a 

percepció jelenbeli élményéhez hasonlatos („látszani kezdenek a színek”). Ez a 

valóságosnak érzett, éles emlékezet-kép a jelenhez kötődik, mert a jelenben merül fel, de 

valamit megőriz virtualitásából, így hát különbözik is tőle. Az emlékezet-kép a tiszta 

emlékezet és a tiszta percepció közös erőterében jön létre, mégpedig egy egyszerre 

aktuálisan és virtuálisan kialakított „hálózatban”. Mivel a hálózatot a lét tartja mozgásban, 

nem is lehet egységességről beszélni, inkább a „tudat ezer síkjáról” van szó. A mozgás 

megszakításokkal teli, a szelekciónak és a cselekvésként megvalósuló teremtésnek 

köszönhetően, s a jelen motorikus aktualitásának és a múlt virtualitásának együtt-mozgása 

megteremti azt a ritmikát, melyből valamiféle haladás (időbeli előrelépés) bontakozik ki.  

Bergson az idő térszerűsített, mérhető, tudományosan megkonstruált, mennyiségi 

fogalmával az átélt, bensőségessé vált időnek a tiszta tartamban kifejeződő gondolatát állítja 

szembe. A tartam nem térbeli, és nem is időbeli kiterjedésre utal; inkább a kettő 

egybeeséséből mint mozgásból érthető meg. A tartam az „élő anyag mozgása”: észleletet 

továbbít és cselekvést készít elő, ily módon a szellem térbeliségének, feszültségének 

mértékéről ad képet. A szellem kölcsönveszi az anyagtól az őt tápláló észleletet és 

visszaáramoltatja az anyagba a mozgás egy olyan formájaként, amelyre „rányomta 

szabadságának bélyegét”. Az „élet” és az „idő” között Bergson lényegi kapcsolatot teremt a 

tartam fogalma segítségével. A tartam nem az átélt idő pillanatait jelenti, hiszen az 

időmozzanatok folytonosan egymásba hatolnak, s nem hullnak szét különálló „most”-
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mozzanatokra. Az időmozzanatokat az emlékezet működése – az előbb leírt módon – 

összetartja, minek következtében egységes folyamatként élhetjük át a múló időt.389 

Merleau-Ponty sokat merít a bergsoni filozófiából, főként a testek egymásba 

helyeződésére, valamint a sokszorosságra, a lét tranzitivitására vonatkozó belátásokból. De 

nem ért egyet azzal a Bergson teóriája szempontjából döntő fontosságú gondolattal, mely 

szerint tételezhető lenne a tér-időbeliség egybeesése. Elutasítja azt az eszmét, mely szerint a 

jelen mint tartam (vagy akár mint ősbenyomás)390 felfogható abszolút egybeesésként. Úgy 

véli,  

 

„a (tér-időbeli) dolog azonosság-fogalmát magunk mögött kell 

hagyni, és helyette a (tér-időbeli) dolgot, mint különbséget, azaz 

mint transzcendenciát, azaz mint mindig valami mögött, valamin túl 

levőt, mint távolságot kell elgondolni…”391  

 

Nem azonosságot tételez tehát, hanem távolságot és különbséget. A távolság nem 

szüntethető meg sem az emlékezés, sem a megismerő tudat révén, ellenkezőleg: a 

felejtésben tárul fel. Merleau-Ponty ezért nem szentel az emlékezés kérdésének különösebb 

figyelmet, helyette a felejtés lényegi problémájára mutat rá. 

A felejtés fenoménje az üreg topográfiájából érthető meg, nem pedig a 

megsemmisülés vagy a folyamatos elhomályosulás jelensége felől. Az üreg az én 

nyitottságára utal, amely nem a semmivel és nem az ürességgel azonos. Az én nyitottsága a 

környező világ nyitottságával esik egybe – az üregszerű én a környező világ nyitottságára 

való rányílást jelenti.  

De ha üreget tételezünk, s nem feneketlen mélységet (ürességet, semmit), akkor – az 

üreg képének felidézéséből következően – számolnunk kell az üreg sajátos természetével, 

sajátos topográfiájával is. Az üreg egy olyan térbeli képződmény, amely véges: van alja. 

Rendelkezik egy olyan határvonallal, amely nem pontokból szerveződik, nem is vonalszerű, 

inkább egyfajta megakasztó hatás jellemzi. Eddig a határig az énszerű szubjektum 

behatolhat a mélyedésbe, elérkezve azonban a legmélyebb pontba, megtorpan, megadja 

magát az üregben megtapasztalt, ellenállást kifejtő hatásnak, s irányt változtat, 

„visszafordul”. Az én elérve a lehetséges, azaz a Másikkal létesített viszonyban lehetővé 

                                                 
389 Vö. Henry Bergson: Matière et mémoire. Essai sur la relation du corps à l’esprit. Les Presses universitaires 
de France, Paris, 1965. 
390 Ahogyan a bergsoni tartamtól, úgy a husserli ősbenyomástól is elvitatja az egybeesés lehetőségét: „még az 
Urerlebnis [ősbenyomás] is magában foglalja a totális inadekvációt”. Uo. 
391 Uo. 
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váló mélységet, visszafordul és a résen át visszaáramlik „önmagába”. De a visszaáramlás 

nem emlékezést jelent, hanem felejtést. A visszaáramlás nem emlékezés, mert nem 

önmagába való visszatérésként vagy önmagára vonatkozásként, önmagába tömörülésként 

valósul meg, hanem éppenséggel a valamitől való elfordulás, a mástól való eltávolodás 

indítja be. Az elfordulás, a távolodás egyúttal szüntelen közelítést jelent az énszerű 

szubjektumhoz, azaz egy nyitottságként elgondolt „valamihez”: üregszerűséghez, réshez. A 

visszaáramlás, ahogyan a távolodás is, a felejtés mozgása.  

 

 

A ház metaforája (Lévinas) 

 

Lévinas ír az én elkülönüléséről úgy, mint egy lakhelybe történő behúzódásról: „az én 

behúzódván létezik, empirikus módon a házban talál menedéket.”392 Az én azáltal lehet 

egyáltalában elkülönült, hogy lakozik valahol: számára a test biztosítja az elkülönülés 

rendjét.393 Lévinas úgy véli, a szubjektum számára az elszigetelt ház, mely az otthona, s 

mely lakozásul szolgál, nem „az objektív világban helyezkedik el, hanem az objektív világ 

helyezkedik el a lakhelyhez képest”.394 Vagyis a ház nem a végcélja az emberi 

tevékenységnek, hanem a kezdete. A ház egy olyan kiindulási pont a szubjektum számára, 

amelyből mint „itthon felől” érkezik a világba, s amelybe bármikor visszahúzódhat. A 

behúzódás belsője egy emberi világban való magányosságra utal – azaz emberek közötti, 

elkülönült létezésre. Ahhoz, hogy a behúzódásból bensőségesség képződjék, egy „valakivel 

kialakított bensőségességre” van szükség, mert csak az teremtheti meg az otthonosság 

érzetét. Vagyis paradox módon, akkor következik be a magányként való elkülönülés, melyet 

Lévinas bensőségességnek nevez, ha az én a Másikkal szemtől szembe kerül. A Másik 

jelenléte (a nyelv „te”-je) teremti meg magát a nyelvet és a transzcendenciát, melyet a 

lakozás önmagában nem hozhatna létre. Az otthon értelmét a „tápláló világgal szembeni 

szabadságból” nyeri, ez a szabadság pedig a Másikkal való viszonyban születik meg. A 

Mással való találkozást a visszahúzódás eseménye követi. De Lévinas szerint ez a 

visszahúzódás nem negatív esemény, nem egy morális elfordulás a Másiktól, egy el- és 

bezárkózás, hanem „az abszolút módon transzcendens Másik iránti Vágy” beteljesülése. 

Maga az a tény, hogy a ház ajtaja kitárul a Másik számára, vendégszeretetről tanúskodik, a 

vendégszeretet pedig a nyelvben, a transzcendenciában való tartózkodást jelenti. Az ajtó 

                                                 
392 E. Lévinas: I. m. 125. 
393 Uő: I. m. 139. 
394 Uő: I. m. 124. 
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kitárulása már önmagában is megkérdőjelezi a birtoklást, a birtokolt világot – ezt a 

megkérdőjeleződést nevezi Lévinas etikának. A kitárulást az én visszahúzódása, a házba 

való bezárkózása követi, mely megvalósulhat a Vágy fenntartásaként, de lehet radikális is. 

Abban az esetben, amikor az én bezárkózik egoizmusába, amikor beteljesedik az 

elszigetelődés, az elkülönülés radikalizmusáról van szó. Az én megfeledkezhet a Másik 

transzcendenciájáról, kitilthatja a Másikat a vendégszeretetből (mint nyelvből) – ekkor 

önmagába zárul. Ez a bezárulás nem a transzcendencia „dialektikai korrelátuma”, nem a 

kinyílás ellentéte. A Másik kitiltása ugyanúgy pozitív eseményként megy végbe Lévinas 

szerint, mint a Másik fogadása: a lakhelyére behúzódott létnek ez egy másik, alapvető 

lehetősége. 

 

„Az, hogy a ház kitárulhat a Másiknak, éppen annyira a ház lényegi része, 

mint a csukott ajtók és ablakok.”395 

 

A ház metaforája érzékletesen jeleníti meg a behúzódás és a lakozás fenoménjét, arra 

azonban nem igazán alkalmas, hogy a Másikkal létesített viszony, s az ennek nyomán 

létrejövő elkülönülés eseményének konkrét, azaz nem rögzített alapokra épített, hanem 

aktuálisan megvalósuló jellegét fejezze ki. Lévinas az elkülönülés eseményét a 

transzcendens Másikkal való viszony létesülésének eseményével egybeesőként fogja fel. 

Vagyis a ház maga is, amelybe az én behúzódhat majd, akkor teremtődik meg, amikor 

létrejön a „szemtől szembe” viszony. A házat ily módon szükségszerűen jellemzi az 

„elkötődés, tévelygés”:  

 

„A választott ház a gyökér egyenes ellentéte.”396 

 

A ház metaforája azért nem alkalmas az én artikulációjának megjelenítésére, mert 

egyfelől állandóságot jelenít meg, másfelől viszont éppen a rögzítetlenséget kellene jelölnie. 

A ház egyfelől azt a kiindulási pontot jelenti, amelyből a szubjektum a világba érkezik, s 

ahová aztán visszatér, behúzódik. Másfelől viszont jelentenie kellene a tévelygést is, vagyis 

egy olyan lakozást, amely „kevesebb a berendezkedésnél” – mert az én lakhelye csakis 

olyan hely lehet, amelyet a Másikkal kialakított viszony szüntelenül alakít. A ház-metafora 

nem képes a rögzítetlenséget kifejezni, így nem is válhat az én nyitottságának a 

metaforájává. Ráadásul ha az én artikulációjaként házról, kisajátított otthonról beszélünk, 

                                                 
395 E. Lévinas: I. m. 143. 
396 Uo. 
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akkor a Másikkal való viszonyt csakis a vendégszeretet mintájára tudjuk felfogni. A 

vendégszeretet nem kölcsönösségre utal – márpedig a kölcsönösség az én és a Másik 

eredendő (azaz létesülésként felfogott) viszonyának szükségszerű jellemzője. 

 

 

Üreg: köztes-tér 

 

Az üreg a házzal szemben nem rögzített alapokra épül, hanem magából a földből való: a 

földben van benne, így magát a „földet” is felmutatja, továbbá a földnek azt a darabkáját, 

azt az elkülönített részét, amely a tényleges üreget (a föld megnyílását, behatárolt ürességét, 

üregességét) alkotja. Az üreget nem lehet építményként felfogni, főként nem az én 

építményeként: nem egy kisajátított territórium, amelyben a másság a vendégszerető én 

számára feltárul, s amelyben a Másik ily módon csak vendég lehet. Az üregben a Másik 

éppen annyira otthonos, mint az én, ha tetszik: az üreg közös menedék. Az üreg ugyanis 

eleve a Másikkal való együttlétet jelent, a viszony kölcsönösségét. A viszony során nem 

csak a Másik lép át a megnyíló (vendégszerető-befogadó) énbe, hanem az én is áthajol a 

(vendégszerető-befogadó) Másikba. Az üreg a kölcsönösség nélkül egyszerűen nem is 

létezne: a viszony teremti meg, mégpedig a két egymást megérintő, egymást figyelembe 

vevő létező „születési helyeként”. Az üreg magát a nyitottságot fejezi ki: a megnyílást és az 

elmélyülést. Minden egyes szubjektum üregszerű: nyitottság tátong benne. De ez a 

nyitottság csak akkor fog „valóságossá” válni, valódi megnyílássá, elmélyüléssé, amikor két 

létező „találkozik” egymással, amikor egymással fedésbe kerülnek. Ekkor képződik meg az 

üreg, mint közös menedék (valahogyan úgy, ahogyan két körformát egymásra illesztve 

kirajzolódik a közös halmaz). Az üreg éppen akkora, s éppen annyira mélyed be a 

megnyílás előtt homogén felületként kifejeződő azonosságba, amennyire az adott viszony, a 

Másiknak a hozzám való illeszkedése azt lehetővé teszi. De az illeszkedés nem a Másikhoz 

való hasonulást vagy idomulást jelenti, mint Merleau-Pontynál, hanem inkább a 

kereszteződés, az egymásba-ékelődés lehetőségének a felmérését. A konkrét, megvalósult 

Másik figyelembevétele abban fejeződik ki, hogy a velem – mint konkrét és megvalósult 

létezővel – való viszonya valóban egyedivé válik: az üreg, amely az egymásra ható 

nyitottságok mélységeként megképződik, pontosan az, és pontosan akkora üreg lesz, 

amelyet és amekkorát a két létező közötti egyedi viszony lehetővé tesz. 

Még csak arról sem beszélhetünk, hogy egy már megvalósult én és egy már 

megvalósult Másik „lép be” egy közös, kettőjükre méretezett térbe, amit üregnek hívunk. 

Hiszen a megnyílás előtt még nincsen én és nincsen Másik. Ahhoz, hogy valamiféle saját 
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tapasztalat képződhessen, hogy az én ipszeitása bekövetkezhessen, szükség van a Másikra 

(aki lehet ember, állat, de akár növény is), mint egy hatást kifejtő – hatást fejt ki, mert él, 

mert működésben van – és mint a tapasztalást lehetővé tevő létezőre. De a Másiknak is 

szüksége van a másság tapasztalatára (azaz az énre, az ő Másikára), hogy létrejöjjön. Az 

üreg mindkét még-nem-létező szubjektum számára a születés helyéül szolgál. Az üreg túl 

van magán a létesülésen, hiszen az eredeti alapítás helye: az élet megnyilatkozását lehetővé 

téve létrehozza egyfelől a viszonyban megvalósuló ént, másfelől a viszonyban megvalósuló 

Másikat. 

Ha a viszonyról mint üregről kezdünk el beszélni, akkor a megvalósulást 

léteseményként fogjuk fel. Nem egy már megvalósult én és egy már megvalósult Másik „lép 

be” egy közös, kettőjükre méretezett térbe, melyben két elkülönült létező úgymond’ 

„találkozik”. Az üreg feltárulása előtt még nincsen én és nincsen Másik. S az üreg nem 

valahol máshol van – kinn, egy objektív világban, egy éteri tér kívülségében: az üreg 

minden egyes „szubjektum belsejébe” be van vezetve, készen a megnyílásra. A „szubjektum 

lényegét” éppenséggel az üregesség, az üregszerűség alkotja, ez teszi lehetővé a valódi 

nyitottságot. A nyitottság elgondolásához elégtelen volna, ha a szubjektumot valamiféle zárt 

építményként fognánk fel, amelynek csak a külső falán nyílna ablak vagy ajtó a 

„külvilágra”. Az üregszerű szubjektum nem tételezhető egy önmagába tömörülő, hézagtalan 

képződményként, hanem inkább olyasféle strukturálatlan szerkezetként kell elgondolni, 

amely hasadékokkal van szétszabdalva. A viszonyban részt vevő létezők (akár az énről, akár 

a Másikról van szó) mindezek okán nem szubjektumszerűek: az üregszerűség a legfőbb 

attribútumuk. A viszonyban részt vevő létezők teste át és át van lyuggatva a feltárulás, a 

Másik számára való megnyílás már bekövetkezett, s majd bekövetkező eseményeivel. Az 

üreg egyfajta közös menedék számukra, közös nem-hely, khóra – melyet mindazonáltal 

csak e létezők „belsejében”, létezésük eredeteként lehet tételezni. Az üregben képződik meg 

maga a viszony olyan eredeti alapításként, amely nemcsak a viszonyban megvalósuló ént 

hozza létre, hanem a viszonyban megvalósuló Másikat is. Ahhoz, hogy valamiféle saját 

tapasztalat képződhessen, hogy az én ipszeitása (önátélése és elkülönülése) 

bekövetkezhessen, mindenekelőtt a Másikkal való viszonyra, mint a másság tapasztalatára 

van szükség. 

Sohasem pillanthatjuk meg a Másik igazi arcát, sohasem láthatjuk őt teljességgel 

olyannak, amilyen. A Másikról megfogalmazódó gondolatok, érzések mindig egy köztes 

térben születnek meg, köztem és a Másik között: ahogyan egy tárgy csak valamelyik 

vetületét mutatja felém, úgy a másiknak is csak valamelyik arcát láthatom. Valójában 

mindig egy résben tárul fel a látvány, egy résből kúszik elő az illat, egy résbe tart a dolgok 
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felületét áttörni akaró tapintás. Az élmény, ami megszületik a Másikkal, de akár egy 

élettelen tárggyal való találkozáskor is, nem az igazság pillanataként képződik meg, hanem 

mint két létező között megnyíló rés ismeretlen játéktere, mint az üregben megteremtődő 

lehetőségek sora. Lehetőségeké, amelyek csak a feltárulásban résztvevő létezők számára 

adatnak meg: akkor, az adott pillanatban, s úgy, ahogyan máskor sohasem – a pillanat 

igazságaként. A megvalósulásra váró lehetőségek jelölik ki a tapasztalat mezejét. 

Ahogyan minden kérdés, úgy a tapasztalat is egy résből tör elő. A gondolkodást 

mindig egy rés szétnyílása előzi meg. A rés nem lényegi különbözőséget, nem két igazság 

vetekedését, összemérhetetlenségét fejezi ki, a rés nem átjárhatatlan. Hanem egyszerűen 

csak egy hasadás az azonosság szövetén, olyan hasadás, amelyből a másság tör elő. A 

résben a másság mutatkozik meg. De a rés szinte kitapogathatatlan, hasadás éppen csak a 

felszínen látszik. Nem beszélhetünk ezért mélységről vagy szakadékról, inkább valamiféle 

peremről van szó, amely legfeljebb csak megsejtet valamit a szakadék rettenetéből. A perem 

nem idézi fel a zuhanás képzetét, nem fog el a szédület, s nem ébred bennünk szorongás az 

alattunk tátongó űr, a semmi gondolatától. A hasadás ugyanis képtelen másolni azt az 

ontológiai mélységet, amelynek meghaladhatatlan és áthághatatlan különbségeket kellene 

magába foglalnia – az ellentételezés dialektikájaként. A felületen megnyíló hasadás 

(repedés, rés) nem elválaszt, nem összemérhetetlen oldalakat teremt, ellenkezőleg: közöttet, 

közöttest hoz létre két egymástól különválasztott létező, illetve létmód között. Egyfelől arra 

utal, amit azonosságként már ismerünk, másfelől arra, ami ismeretlenként még csak hívogat: 

magába, másságának bensejébe csábít. 

Ha egy ilyen éppen szétnyíló hasadékba „belebújunk”, ha vállaljuk a megsejtett 

szakadék kockázatát, akkor egy formátlan, koordináták nélküli térbe érkezünk. Nem 

feneketlen mélységbe, hanem tágasságba. Egy olyan ismeretlen univerzumba, amelyet nem 

a tudat felügyel, amely nem transzcendentális konstitúció eredménye, de nem is tiszta 

negativitás vagy üresség, mely a semmit tartalmazná. Ezt az ismeretlen univerzumot nem a 

gondolkodás nyitja fel, mert éppenhogy a mindennapi semmiségek szervezik, a másság 

észrevehetetlen feltárulkozásának múló pillanatai. Ez az univerzum a tapasztalás eleven 

mezeje, mely megelőzi a gondolkodást, megelőzi a jelentőség-telivé és tulajdonképpenivé 

válás aktusát. Ebben az univerzumban mintha minden, ami létezővé válhat, már eredendően 

létezne – létezne, még mielőtt kimondanánk az első szót, az „Én”-t, s vele együtt a 

„gondolkodom” állítását. Hogyan lehetséges ez? Itt mintha minden, ami csak világra jöhet, 

eleve adott volna – úgy, hogy közben még létre sem jött. Itt mintha minden valamiféle 

álomszerű, felfoghatatlan létezésben volna elrendezve, amelyet a tudat koordinátáival nem 

lehet meghatározni, amely a logosz törvényeinek nem engedelmeskedik – mintha minden 
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egy birtokolhatatlan nem-lét eseményeként menne végbe. Még nem létezik sem én, sem 

Másik, nincs önmagaság. Mégis: valami vagy valaki – névtelenül, formátlanul, identitás 

nélkül bár, de – jelen van. És mintha minden csak egy kivételes pillanatra és varázsütésre 

várna: egy pillantásra, egy összeütközésre, érintésre, találkozásra. De semmiféle varázslat 

nincs. A pillanatot csakis az éppen-most jelenidejűsége teszi kitüntetetté, a mindig másféle 

megvalósulás pedig egyedivé, sajátossá, megismételhetetlenné s egyúttal elröppenővé. 

Ebben a formátlan, ám lehetőségekkel teleírt térben az identitás kalandja megy végbe, 

amely nem az én élményeként játszódik le, hanem még az én létrejötte előtt megtörténik: 

eredeti alapításként (Urstiftung).397 Az identitás kalandja a mássággal való találkozást, a 

Másikkal való viszonyba kerülést jelenti: a viszonyban-létet. És csak ezután, csak a 

találkozás nyomán születhet meg – ha megszületik egyáltalán – a „néven nevezett” és 

„megragadott” élmény, s az a tárgyszerű dolog, ami immár egy világ részeként felfogható. 

Ez az univerzum azonban még nem „világszerű”: a világ pusztán csak lehetőség, mely 

éppen a megszületés pillanata előtt áll. Mint ahogyan az én, akinek ez a világ otthonául 

szolgál majd, sincsen még: éppen a világra-jövetel pillanata vár rá. Ez a tér, ahol az élet 

ismeretlenségként és formátlanságként feltárul, az identitás lehetőségeinek kivetülése, 

szétszórtsága. Ez az univerzum nem „világszerű”, mert nem egy én, nem egy ego világa, 

ellenkezőleg: a mássággal való érintkezés, a másságba való beleveszés teremti meg – 

ismeretlen és uralhatatlan másvilágként. 

A hasadékban felnyíló rés átjáróként szolgál az éntől a mássághoz, s a másban (a 

névtelen világban) való elmerüléstől vissza, az önmagasághoz. Ez az átjárható rés, amely az 

identitás szövetén nyitottságként tátong, egy örökös oda- visszaáramlást tesz lehetővé.  

Persze magunk elé képzelhetünk egy olyan rést is, amelyik idővel beforr, összezárul 

és szinte nyomtalanul eltűnik, helyén majdnem sima felület marad – ezeket nevezi a képes 

beszéd hegeknek például. Aztán van olyan nyílás, amelyik soha nem forr össze, mert a 

nyitottság az eredendő attribútuma – ha újból az ember testi organizmusára vonatkozó 

metaforával akarjuk kifejezni magunkat, akkor ezt a nyílást szájnak, fülkagylónak, 

szemrésnek, vaginának, végbélnek nevezhetjük (a test bensője felé haladva pedig még egy 

sor emberi szervet említhetnénk). De réseknek tekinthetők az ennél sokkalta apróbb és 

észrevehetetlenebb nyílások is, melyek keresztül-kasul átlyuggatják az egybefüggőnek tűnő 

felületetet – ilyenek az emberi testen a bőr pórusai.  

                                                 
397 Merleau-Ponty fogalmazza meg azt a gondolatot, hogy ki kell lépni „az Erlebnisse [élmények] 
filozófiájából és áttérni az Urstiftungunkat [eredeti alapítás] középpontba állító filozófiára”. M. Merleau-
Ponty: I. m. 247. 
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Az identitás szövetén tátongó rések a rögzítettséggel, az egységbe foglalhatósággal 

szemben ellenállást fejtenek ki, mert lehetővé teszik a résen keresztüli kitörést és egyúttal a 

résben való elmerülést, azaz a folytonosságot biztosító horizontális mozgással szemben a 

vertikálisat is. Ezek a rések az identitás genealogikus kezdet-pontjai – mert az identitás 

mindaddig, amíg a létező képes a változást mint a másságnak az azonosságba való betörését 

befogadni, s amíg éppen ennek okán élőnek, elevennek tekinthető, mindaddig nem érkezik 

el a nyugvópontjához, nem válik befejezetté. A rögzülni látszó azonosság-felületen újból és 

újból megnyílnak az eredet-pontok, eredet-hasadékok, melyekből az identitás szüntelenül 

újjá szerveződik: kimozdul a korábbi azonosságból, s másmilyenként, már-nem-

ugyanazként képződik meg. Ezek a rések a szubejktumot végtelenül nyitottá, üregszerűvé 

teszik. Az az ismeretlen univerzum pedig, amely egy-egy hasadékban feltárul, leginkább a 

khórához hasonlítható.  

 

 

A létezőt valóságossá tevő hely: khóra 

 

Platón egyik legkülönösebb dialógusában, a Timaioszban beszél a khóráról: olyan térként 

mutatja be, mint ami magának a létrejövésnek ad helyet. A Timaiosz előadásában 

megfogalmazódó keletkezés-koncepció ellentmond magának a platonizmusnak is. 

Ellentmond annak a kettős felosztású világképnek, melyben megkülönböztetjük egyfelől a 

változatlan, a keletkezéstől és elmúlástól mentes, másfelől az érzékelhető, változó, 

folytonosan mozgásban levő dolgok rendjét. Az egyik az ideák világára utal, a másik a 

létezőkére, s a két szféra együttesen egy metafizikai totalitást alkot azáltal, hogy a 

megismerés (az idea képmására való visszaemlékezés) lehetővé teszi a kettő 

összekapcsolását. Timaiosz azonban a létezők rendjének totalitását vizsgálva egy hiátusra 

lesz figyelmes, amely a létezők valóságosságának a problémájával függ össze. Úgy véli, a 

két szféra közötti átmenet kérdése nem válaszolható meg egy olyan paradigmában, 

amelyben a létezést a változatlan, ideákkal megfeleltetett világból magyarázzuk, s amelyben 

a létezőknek egy „tünékeny árnyképként lebegő” képmásnak kell megfelelniük.  

 

„A képmásnak […] valami másban kell létrejönnie, hogy valahogyan 

mégis belekapaszkodjék a létezésbe, mert különben egyáltalán semmi sem 

volna ő”.398  

 
                                                 
398 Platón: Timaiosz (Kövendi Dénes fordítása). 52c 
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Timaiosz szükségszerűnek látja a keletkezést lehetővé tevő tér, a khóra feltételezését. De ez 

a tér csak valamiféle álombeli állapotban feltételezhető, olyan tudásként, amely nem a 

logoszból származik. Míg az ideák szemléletére a belátás van rendelve, az érzékelhető, 

keletkező, folytonosan mozgásban lévő létezők szemléletére pedig „az érzékeléssel 

együttjáró vélekedés”, addig a tér szemléletéhez  

 

„csak az érzékeléstől elvonatkozva, az okoskodásnak bizonyos 

fattyúhajtása segítségével lehet eljutni”.399  

 

Az „érzékeléstől elvonatkozva” az álomszerűséget találjuk, amely nem nyújt megbízható 

tudást. Timaiosz mégis úgy beszél az álombeli állapotban szerezhető ismeretről, mint ami 

eredendőbb az emberi belátás útján szerezhető ismereteknél, mert olyan ősi tudásként áll 

elő, amelytől egyszerűen nem lehet megszabadulni: mint amikor „nem vagyunk képesek 

arra”, hogy az álomból „felébresszük magunkat”. Ez a gondolkodást megelőző tudás ad 

ismeretet számunkra a létezésnek helyet adó térről: 

 

„minden keletkezésnek ő a befogadója, mintegy dajkája”;400 

 

„a tér maga romlástól ment, helyet ad mindeneknek, amik csak 

keletkeznek”.401  

 

A khóra túl van az érzékelhetetlen–érzékelhető, a változatlan–változó, a kép–képmás 

oppozíción, mert a khóra maga az, ami egyáltalában lehetővé teszi a különbségeket. A 

khóra azt a teret jeleníti meg, amelyben minden keletkező helyet kap – s azáltal, hogy helyet 

kap, valóságossá válik. Egy létező valóságosságát nem valamely tulajdonsága, nem a 

képmásnak való megfelelése vagy a megfelelés mértéke biztosítja, hanem a khóra, 

amelyben keletkezik, s amely befogadja. Ha a mozgásnak kitett létezőket vizsgáljuk, 

mondja Timaiosz, akkor azt látjuk, hogy minden változtatja az alakját (formáját, 

halmazállapotát stb.), ezért a létezők „tüneményeknek” bizonyulnak: 

 

„elillannak az »ez«, »az«, »így« és általában minden megnevezés elől, 

ahány csak maradandó létezőként tüntetné fel őket.”402 

 
                                                 
399 Platón: Timaiosz 52b 
400 Platón: Timaiosz 49b 
401 Platón: Timaiosz 52b 
402 Platón: Timaiosz 49e 
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Ellenben a térről, amely „minden testet befogad”, mindig ugyanazt lehet mondani; a tér, 

amely helyet ad, mindig ugyanazzal a névvel illethető. De az „ugyanaz” nem a térre magára, 

mint elvont princípiumra értendő, hanem arra az alapvető „természetre”, amit a befogadó 

(anyai) khóra képvisel. 

 

„[U]gyanis egyáltalán nem lépi túl lényegét és hatásának körét: befogad 

mindent mindörökké, viszont ő maga soha semmilyen alakot, mely a 

belépők bármelyikéhez hasonló volna, sehol és semmiképpen nem ölt fel: 

természete szerint azért terül el, hogy befogadja a lenyomatát mindennek; 

mozgásba jön és alakokra tagolódik a belé lépők folytán s őáltaluk 

mutatkozik egyszer ilyennek, másszor olyannak […].”403 

 

Timaiosz nem azt állítja, hogy a khóra képviseli az állandóságot a változékonysággal 

szemben, hanem csak azt, hogy maga a befogadó természet állandónak bizonyul, mert a 

dolgok létezéséhez hozzátartozik. A létezők alapvető meghatározottságának tekinthető, 

hogy valahol vannak, hogy egy hely „dajkálja” őket. Éppenséggel ez a meghatározottság 

teszi valóságossá a dolgokat. Sőt, a dolgok nem egyszerűen csak valahol vannak, hanem 

egy bizonyos helyen, egy bizonyos formában vannak jelen. A khóra a keletkező és elmúló 

létező számára az aktualitást, a jelenlétet biztosítja. A khóra lényegéhez hozzátartozik 

továbbá az is, hogy nem képes önmagában megmutatkozni – ezért is nem ragadható meg a 

logosz által –, hanem csak a belépő dolgok folytán látszik „egyszer ilyennek, másszor 

olyannak”. Vagyis a khóra, amely a létesülést lehetővé teszi, s amely egyben a 

valóságosságot („a létezésbe kapaszkodást”) biztosítja a létezők számára, a nem létező 

helyet, a hely nélküli helyet jelöli.404 Ez a nem-hely a „keletkezés dajkája”, amely 

egyformán világra hoz minden létezőt, így nem teremtődhet a létezők rendjében hierarchia: 

egyik nem előzheti meg a másikat.  

 

„[A]míg csak létezik az »egyik« és a »másik«, nem lehetséges az, hogy 

bármelyikük a másikban keletkezzék s így ugyanaz a dolog egy és kettő 

legyen egyszerre.”405 

                                                 
403 Platón: Timaiosz 50c 
404 Derrida a Timaioszról szóló elemzésében a khórát a névvel felelteti meg: „Khóra úgy érkezik el hozzánk, 
mint egy név. És amikor eljő egy név, azonnal többet mond a névnél, a névben rejlő másikat, vagy egyszerűen 
a Másikat mondja […].” Esszéjében a khórát mint nevet a nyelvnek olyan visszahajlásaként, „önmagába 
roskadásaként” értelmezi, amely a név enigmájához hasonlóan átvezet arra a területre, ahol „a saját, a tulajdon 
törvényének (la loi du propre) már nincs semmi értelme”. Vö. Jacques Derrida: Khora. In: Uő: Esszé a névről 
(Boros János, Csordás Gábor, Orbán Jolán fordítása). Jelenkor, Pécs. 1995. 
405 Platón: Timaiosz 52d 
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Ahogyan egyik létező nem előzheti meg a másikat, úgy az én sem előzheti meg a Másikat, s 

a Másik sem az ént. Nincs kisajátítás és nincs birtokviszony: a khóra – mint az eredeti 

alapítás, a valahol-levés, a megvalósulás helye – minden rögzítettséget megelőz.  

 

 

Ipszeitás: a felejtés mozgása 

 

Az üregszerűségként felfogott szubjektum nyitottságot jelent: magának a világnak, a létezők 

valóságossá válásának biztosít helyet. Ez a hely: khóra. Ez a hely olyan nem-hely, amely 

magát a létesülést teszi lehetővé, s amelyről Platón nyomán megállapítottuk, hogy a létezők 

számára aktualitást, konkrteizációt nyújt: lenni enged. A khóra ilyen módon a viszony, a 

létrejövetel helye, üreg, amelyben két üregszerű, nyitott szubjektum – a kiazmatikus 

mozgásnak engedve – egymással fedésbe kerülve, s egymást kölcsönösen megérintve 

egyszerre elevenedik meg. Az így életre kelő létezők nem válnak rögzített, tulajdonképpeni 

létezőkké, hanem „pusztán” olyan konkrét megvalósulásokká, amelyek szüntelenül 

elmozdulnak, elkülönböződnek önmaguktól is – „egyszer ilyennek, másszor olyannak” 

mutatkoznak.  

Az én ipszeitása a másság megtapasztalásaként következik be. Az ipszeitás nem az 

önmagával való egybeesést, hanem éppenséggel a mással való egybeesést jelenti – a viszony 

közösségében. Közös hely, közös tapasztalat, közös lét megteremtődését. Ilyen értelemben 

az én nem rendelkezik zárt, egységes identitással, hiszen akkor, amikor a tapasztalás felrázó 

ereje révén magára ébred, amikor a közvetlen átélés alanya lesz, azaz amikor – 

hétköznapian szólva – egy közös világban élővé, s így világgal rendelkező létezővé válik, 

akkor valójában átlép a Másikba, elfelejtkezik önmagáról. Ezért sokkal inkább az 

önmagaság hiányával mint üregszerűséggel való egybeesésről lehet beszélni. Az identitás 

szervező erejeként sem a középpont felé tartó mozgást jelölhetjük meg, hanem a 

kiszámíthatatlan hullámzást, a szüntelen oda-visszaáramlást az én és a (mindig) másik 

valami, valaki között. Az áramlás egyik iránya a másság felé vonzza az ént: a Másik hívása 

(érintése, hangja, közelsége, sugárzása) felrázza, kizökkenti, megnyitja, s magába csábítja. 

Az élet, mely a közös világ horizontját alkotja, pontosan ekkor, az önmagából való 

kizökkenés pillanatában kezdődik el számára. Az én elmerül a tapasztalásban, belevész az 

életbe – elfelejtkezik önmagáról. Az önfelejtés a Másikkal való azonosulásként következik 

be: értésként, befogadásként, összerendeződésként. Az önfelejtés alkotja a felejtés egyik 

oldalát.  
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Az oda-visszaáramlás másik iránya viszont az énnek a másságból való kiszakadását 

jelenti, s egyúttal a másság kitaszítását az énből – azaz: a Másikról való elfelejtkezést. A 

visszaáramlás a kivetés mozgására épül, mely bár az én elkülönülését idézi elő, mégsem 

önmagával való egybeesésként (önmagába való visszaáramlásként) következik be, hanem 

felejtésként. Amikor az én kitaszítja magából a másságot, akkor nem önmagába áramlik 

vissza, mint valamiféle stabil, rögzített középpontba, hanem egyszerűen elfelejtkezik arról a 

léteseményről, amely által pedig megvalósult. Ekkor nem a Másikért „adja fel önmagát”, 

hanem a Másik és önmaga ellenében. Valamelyest már meg kellett mártóznia a másságban, 

hogy az elutasítás gesztusa, a kivetés akarása egyáltalában megfogalmazódhasson. A 

Másiktól való visszaáramlás a másság abortálását jelenti: a Másik, illetve a másság 

megtapasztalásának kimetszését az énből, pontosabban az én bensejében felnyíló üregből – 

az üregből, amely a Másikkal közösen létesített „tér”: khóra. Csakhogy az abortálás nem 

pusztán a másság jelenlétét szünteti meg, nem pusztán a Másik tűnik el, a viszony 

felszámolásával együtt az én önmagát – a tapasztalásban megvalósult önmagát, 

testiességének átélését, élő mivoltának kifejeződését – is felszámolja. A kivetés mozgásával 

az én nem egyszerűen elutasítja a Másikat, s ily módon elfelejti, hanem a Másikkal együtt 

önmagát is elfelejti, mert hagyja eltűnni, veszendőbe menni azt a léteseményt, amely 

megteremtette, életre hívta őt magát is. A felejtés másik oldalaként megnevezett kivetés 

előidézi ugyan az én elkülönülését, de negatív módon teszi ezt: az én „valóságos voltának” a 

felszámolása árán. Az életteli, „hús-vér”, konkréttá vált jelenvalóság nincs sehol. A Másik 

abortálása szükségszerűen az én abortálását is jelenti. 

Az oda-visszaáramlás könnyű hullámzása mindazonáltal fenntart egyfajta önmagára 

vonatkozást: megvalósít Valakit a szubjektivitás helyén. Valakit, aki igazán csak a Másikkal 

való viszonyban válik elevenné; aki csakis azáltal lesz énszerű képződmény, hogy a 

Másikban önmaga nyitottságára rátalál. Számára önnön „lényege” nem mint önmagával 

való azonosság, nem mint tulajdonképpeniség tárul fel, hanem mint megnyílás a másságra. 

S a feltárulás nem az önmagaságként felfogott szubjektum „szemei előtt” következik be, 

hanem egy köztes-identitásként megvalósuló létező „szemei előtt”. A szemtanúság nem az 

éné, és nem a Másiké; egyiké sem és mégis mindkettőé – leginkább azt mondhatnánk: 

Valakié. Valakié, aki éppen azért jelenvaló, mert a névtelenségből és a homályból – a 

jelenlét és a szemtanúság révén – éppen kibontakozik. Ám e kibontakozás 

eredményeképpen nem válik elkülöníthető, azonosságként megragadható tiszta énné. A 

Valaki nem lép ki arra a teljes megvilágítottságot biztosító, fénylő tisztásra, amiről a kései 

Heidegger beszél. Hiszen a tisztáson állva kiszakadna a szüntelen megvalósulás kontúrokat 

elmosó gomolygásából, a pulzáló, nyughatatlan életből. Amint önmaga nyugvópontjába 
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érne, kiszakadna a világból, mellyel szüntelen viszonyban áll: megszűnne jelenvaló, élő, 

befejezetlen létező lenni. Ezt a Valakit nemcsak a benne éppen feltáruló másság jelöli meg, 

aktualizálja, s teszi valamilyenné (mindig mássá); ehhez a Valakihez, a felejtés képessége 

révén, hozzátartozik minden elutasított dolog, minden abortált Másik is – egy másik világ, 

melybe beleíródott a másság megannyi elfelejtett, észrevétlen tapasztalata. Ez a másvilág 

mindig jelen van, akkor is, ha csak néma csend és a jelentéktelenség homálya övezi. 
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A MÁSVILÁG HASADÉKÁBAN 
 

A húsként megvalósuló énről 
 

 
1. A test mint hús 

 

Az élet számításba vétele 

 

A hússzerűség a határok számításba vételére szólít. A megvalósult test: élő test. Hús. A 

megvalósult, egyszeri és megismételhetetlen testet a sebezhetőség, a mulandóság, a 

végesség eredendő tudása a hús megbecsülésére és figyelembevételére készteti. A 

megvalósult test mint hús felelőssé válik mindazzal szemben, ami él: felelőssé a saját test 

húsáért, a Másik test húsáért, a világ húsáért. 

De mit is jelent ez a szó: „hús”? 

A hús fogalma a filozófiában jó ideje a Merleau-Ponty által megalkotott 

kontextusban mozog, melyben általános létminőséget jelöl, pontosabban egy olyan 

„elemet”, mely az egész létet magában foglalja. Amennyiben a húsra mint a világ húsára 

gondolunk, úgy autentikus ez a meghatározás. De ha közelebbről vesszük szemügyre a 

kérdést, ha önmagunkhoz kicsit közelebb hajolunk, s nem az „egészet” akarjuk látni, hanem 

csak az egyedi, testies, a saját húsa révén artikulált létezőt (önmagunkat) – akkor ez a 

meghatározás elégtelennek bizonyul, mert ennél sokkal többről, vagy éppenséggel sokkal 

kevesebbről van szó. A hús, amely az egyedi létező (az ember, a félkegyelmű, az állat vagy 

akár a növény) testét alkotja, nem pusztán a hús általánosságára utal, hanem mindenekelőtt 

az élő-mivoltot fejezi ki: a befejezetlenséget, az állandó mozgásban-létet, a változásnak való 

kiszolgáltatottságot. A hús fogalmát mindezek okán érdemes kimozdítani a Merleau-Ponty 

által megalkotott jelentésmezőből. 

A hús mint érzékenységgel teli anyag ugyanis nem egyszerűen csak a mások húsa 

általi érzékenységnek (illeszkedésnek, vonzásnak, vágynak) van kitéve, azaz a beleérzés, a 

telepátia, az összefonódás játékának, ahogyan azt Merleau-Ponty tételezi, hanem az 

elutasításnak és a kivetésnek is. A húshoz hozzátartozik egy alapvető attribútum, s az erről 

való eredendő tudás – mégpedig az, hogy romlandó matéria. A hús szerves anyag, amely 

kiszolgáltatott az idő múlásának: a sebesülésnek és a pusztulásnak. Az eredendő tudás a hús 
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fenyegetettségéről nem egy elsajátított ismereten vagy egy belátáson alapul. A hús 

fenyegetettségének tudása olyan evidencia, amit a megvalósult, a vérben és fájdalomban 

világra jött test szükségszerűen magában hordoz. Ez az eredendő tudás mindenekelőtti 

elköteleződésre szólít. A hús sebezhetőségéből következő etika nem azonos a keresztény 

etikával, amely csak a felebarát, azaz az ember meggyilkolását tiltja. A hús etikája nem 

kőbevésett törvényekre épül, és nem is a humanizmus évszázadok alatt rögzült 

hierarchiájára, hanem az élő test fenyegetettségére. Az élet fenoménje jelenti azt a határt, 

amettől és ameddig a konkrét, egyedi létező egyáltalán rendelkezhet „önmagával”, azaz 

saját létezésével mint élettel. Az élet mindenekelőtt a megvalósult testben, a húsban, a 

matériában nyilatkozik meg. Húsa nemcsak az embernek és az állatnak van, hanem akár a 

növénynek is – mindennek, ami élő, befejezetlen, amit dinamizmus ural, ami változásnak 

van kitéve, s amit ily módon pusztulás fenyeget. Az élet semmi többet nem jelent, mint a 

húsként való artikulációt: az egyedi létező kifejeződését. Az egyedi létező nem felelős 

minden más élő létezőért, végessége ezt nem teszi lehetővé. Az egyedi létező kizárólag azért 

vállalhat felelősséget, amivel viszonyba kerül – a személyes viszony kötelez az élet 

számításba vételére. Éppen ezért szükségszerű, hogy a viszonynak legyenek artikulált, 

egyedi résztvevői, hogy egy konkrét én, és egy konkrét Másik összefonódására épüljön, 

hogy az elköteleződés individuális felelősségvállaláson alapuljon, ne pedig egy általános és 

személytelen imperatívuszon. 

A dimenzióvá emelkedett testben nem lakozhat más, csak egy általános én: akárki, 

senki… Azonban még a senkiként tételezett, aszubjektív énnek is szükségszerű 

visszatalálnia a Másikkal való viszonyból az önmagaság (az élet határainak és 

birtoklásának) tapasztalatához, azokban a pillanatokban mindenképpen, amikor beszél, 

gondolkodik, emlékezik – erre Merleau-Ponty is rámutatott, csak éppen a senkiként 

megragadott általános alany „nyitottságának” állításával nem tudott választ adni saját 

dilemmájára. Merleau-Ponty az én nyitottságát egy olyan univerzális érzékenységre vezette 

vissza, amelyből nem határozható meg a konkrét, artikulált szubjektum. Márpedig az 

észlelés alanyának, aki beszél, gondolkodik, emlékezik, szükségszerűen el kell érkeznie 

(vissza kell találnia) az én állításához: nyitottsága lehetővé kell hogy tegye az én-pólusba 

való visszaáramlást is, mint ahogy lehetővé teszi a Másik, a másság felé való odaáramlást is. 

A szubjektumot éppen ezért egy olyan struktúrában kell tételezni, amelyben a Másik felé 

való megnyílás, az önmagáról való elfelejtkezés az egyik mozgásirányt, az énhez való 

visszatérés viszont az elmozdulás másik irányát jelenti. A szubjektumot olyan nyitottságként 

kell tételezni, amely oda-visszaáramlást biztosít két rögzítetlen pólus, az aktuális (azaz 

mindig más) másság és az aktuális (azaz sohasem ugyanaz) énszerűség között. Ez az oda-
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visszaáramlás a felejtésre épül: egyfelől az önmagaságról való elfelejtkezésre, másfelől a 

Másikról való elfelejtkezésre – a valamiről, valakiről való elfelejtkezés a kivetés révén 

történik meg. De sem az odaáramlás, sem a visszaáramlás nem a magába tömörülő 

önmagaságot hozza létre, hiszen mindkét mozgásirányt az én nyitottsága és rögzítetlensége 

teszi lehetővé. Az oda-visszaáramlás egy olyan ént feltételez, amely mégsem én, hanem 

(csak) Valaki. 

 

 
Húsként való artikuláció 

 

A másság érintése felráz engem: kizökkenek önmagamból. Amint a másság helyet talál 

bennem magának, megnyílok, s viszonyba kerülök a Másikkal. Csak a viszonyba-kerülés 

biztosítja számomra a megvalósulást, hiszen csak a viszony révén éledek meg, s fejeződök 

ki konkrét valakiként. A megvalósulás húsként való artikulációt jelent: az egyedi és konkrét 

létező jelenlétének, élő-voltának kifejeződését. A viszony nem jöhet létre két akárki között, 

hiszen a viszony magát a konkretizációt, az általánosságból, a személytelenségből való 

kibontakozást jelenti. A viszonyt a létesülés pillanatában hívják életre a viszonyban 

konkretizálódó, egyedi, artikulált testtel rendelkező létezők. A viszonyban résztvevő létezők 

testiessége egyszerre jelenti a hússzerű önátélést [Leib, chair], azaz a közvetlenül átélt, nem 

érzékszervvel érzékelt testet; valamint az alakot, a formát [Körper, Corps], azaz a külsőleg 

megjelenő, látható és tapintható, érzékileg észlelhető testet. Ezek nem válnak külön, hanem 

egymásba fonódva feszülnek bele a Másikkal való viszonyba, egymásba rétegeződve teszik 

lehetővé a Másik érzékelését és megértését – a befogadását, avagy a kivetését.406  

A test aktuális érzékenysége húsként nyilatkozik meg. Ha a testről mint húsról van 

szó – nem is egyszerűen csak a hússzerű önátélésről [amit a francia chair, vagy a német 

Leib fejez ki], hanem a húsként, a sebezhető matériaként való megvalósulásról [ez benne 

                                                 
406 A kétféle test-fogalom megkülönböztetésének jelentős filozófiai tradíciója van. A magyar „test”- 
fogalomban nem fejeződik ki az a kétféle jelentés, amit a francia, a német, vagy éppenséggel az ógörög nyelv 
ismer. Ókori filozófiai szövegekben is olvashatunk a kétféle testről, s például a bibliai Pál-levelekben a két 
fogalom a test-értelmezés meghatározó eleme. A XX. századi filozófiában mindenekelőtt a fenomenológia 
tematizálta a test kettőségének problémáját. Husserl beszél a test és a corpus kettőségéről úgy is, mint a 
perszonalisztikus és a naturalisztikus beállítódás kettős létmódjáról; ugyanő használta a „testcorpus”-kifejezést 
is, ami arra utal, hogy a sajátként átélt test tapasztalata gyakorta egybefonódik a corpus tapasztalatával,azaz a 
saját test idegenségének a megtapasztalásával. Számos fenomenológus tárgyalta e kettőség rejtélyét; Merleau-
Ponty vagy éppen Henry filozófiájának középpontjába a corpustól megkülönbözetett „Leib”, illetve „chair” 
kerül, mint ami lehetővé teszi a hús általi érzékenység megragadását, valamint a hússzerű önátélést. 
Waldenfels-nél központi probléma a test és a corpus kettőssége; a német filozófus szövegeiben a kettő gyakori 
összefonódásáról olvashatunk. Lásd erről például: Bernhard Waldenfels: Sinnesschwellen. Studien zur 
Phänomenologie des Fremden. Suhrkamp, Frankfurt am Main,, 1999. Az általam használt terminológia a 
waldenfelsi-i megkülönböztetésre támaszkodik, de nem követi annak struktúráját. 
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foglaltatik a német Fleisch szó jelentésében] –, akkor egyedi létezőként való artikulációról 

és konkretizációról beszélünk. A húsban [Fleisch]407 ugyanis egyfelől a Merleau-Ponty által 

általános létminőségként meghatározott érzékenység mint a tapasztalás, az érzékelés 

lehetősége fejeződik ki. Másfelől viszont az érzékenység általánossága az aktualizálódás 

révén feloldódik: a hús konkréttá válik. A konkréttá válás nem pusztán az adott jelen-

pillanatba mint most-pillanatba sűrített tapasztalat érvényességét jelenti, azaz bizonyos 

mennyiségű tapasztalat betöltődését a meghatározott méretű lyukként elgondolt jelenbe. A 

konkréttá válás azt is jelenti, hogy a húsként elgondolt létezőben aktualizálódik az a 

„történet”, amely – a magában hordozott általános érzékenység révén – saját léteként 

beleíródott. A saját lét aktualizálódása, megelevenedése, „kisugárzása”, mely vibrálásként, 

remegésként, izzásként nyilatkozik meg, a konkréttá, azaz jelenvalóvá váló létezőt 

kiszolgáltatottá teszi a Másik előtt, az előtt a létező előtt, aki őt életre hívta, aki 

kizökkentette halotti pózából, s elcsábítva őt viszonyt kezdeményezett vele. A létező csakis 

a megelevenedés újból és újból bekövetkező tapasztalata révén tekinthető élőnek – 

megelevenedése nem más, mint a mindig másként, a mindig más tapasztalatokban való 

konkretizáció.  

A testben hordozott tudást, mint egyfajta történetet, mindazonáltal szükségszerű 

megkülönböztetni a megismerésen alapuló tudástól. A testben – hordalékként, lerakódásként 

– benne foglalt tudást a közvetlenség és az átélés határozza meg, ilyen módon ez a tudás a 

felejtésre épül. A testet önmagához – mint a korábbi tapasztalatok „emlékéhez” – nem az 

emlékezés, hanem a felejtés fűzi. A felejtés nem megsemmisülést jelent, hanem a 

testiességében meghatározott szubjektumnak egy másfajta beállítódását, egy másfajta lét-

viszony megképződését. Ez a lét-viszony a szubjektumnak egy olyan önmagáról való nem-

tudását tárja fel, amely az eltűnéshez, a kiiktatódáshoz, a jelentéktelenné váláshoz, az 

elutasításhoz és a kivetéshez fűződik. A jelentéktelenné válás nem egy korábbi tapasztalat, 

egy élmény megsemmisülését jelenti, hanem a tapasztaló szubjektumnak, azaz a testiességét 

átélő szubjektumnak a megismerő viszonyon innen (vagy éppen túl) való elhelyezkedését. A 

testben lerakódásként hordozott tudás lenyomata mindannak, ami benne egyszer már 

végbement a közvetlenség tapasztalataként – ám ez kívül esik a reflexióra épülő 

megismerési paradigma érvényességi körén, nem ragadható meg a tudat felől. A 

másvalakivel való viszonyba a húsként megvalósult létező feszül bele, mégpedig testének 

egész felületével és egész örvénylő mélységével. Aktuális érzékenységében egész létezése 

megelevenedik – mégpedig önnön létének konkretizációjaként.  

                                                 
407 A továbbikban a „hús” fogalmát ebben a jelentésében használom. 
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A test-forma bár valójában nem különíthető el a test egészétől, teoretikusan mégis 

megkísérelhetjük az elválasztást. A test-forma jeleníti meg az egyedi felületet, azt a 

körvonalat, azt a határoltságot, amely az elkülönültként való megjelenítődést lehetővé teszi, 

amely a Másik számára érzékelhetővé válik. A test határoltsága okán kihívást jelent a vele 

viszonyba kerülő létező számára, hiszen az elkülönültség már önmagában a másság ígéretét 

hordozza, s a másság megtapasztalása az életre való kihívást jelenti. A corpus, azaz a test 

kinézete egy viszonyban a létező sajátos tekinteteként bontakozik ki, a testiességében 

meghatározott létező „arcaként” (ehhez a test-archoz természetesen hozzátartozik a 

hétköznapian arcnak hívott testrész is). Ez az arc nem a magasságokból szólít, mint Lévinas-

nál a Másik arca. Ennek az arcnak a szólítása „lentről”, a „föld felől”, a húsból érkezik. A 

megvalósult létező arcként a test mélységét (hordalék-történetét) és sebezhetőségét 

(elpusztíthatóságát) fordítja a Másik felé. A viszonyban a megvalósult létező húsával és test-

kinézetével, mint énje artikuláltságával vesz részt: egy test-határokkal rendelkező 

húsdarabot szolgáltat ki a Másiknak. A viszonyba belefeszülő létező végességként 

megtapasztalt és felkínált húsával a Másik előtt létezése egészét kockáztatja. 

 

 

A test sugárzása 

 

A korpusz olyan „arc”, amely a test kinézetét adja, s amely egyben a test nézése is. A test 

egész felületével néz a Másikra, de ezen a felületen mintha ezer szeme volna: minden 

pórusával a Másik felé fordul, és a nézésben minden pórusa megnyílik – a testies én úgy 

létesít viszonyt a Másikkal, hogy eredendő nyitottsággá válik. Az én testével úgy tekint a 

Másikra, hogy közben fel is kínálkozik a Másik test-tekintetének. A tekintet a korpuszt öleli 

át, vagyis a testnek azt az „arcát”, amely érzékileg fejeződik ki. Lévinas-nál az arc 

„epifániaként” áll elő, az isteni dimenzió megnyílásaként, s éppen ezért lényegileg másféle 

kapcsolat létesíthető vele, mint a testtel, amely csak érzéki tapasztalatokat tesz lehetővé. 

Akár igazat is adhatnánk Lévinas-nak, a test nézése és a test általi nézés valóban érzéki 

tapasztalatként fejeződik ki, csakhogy ez az érzékiség mégis sokkal több a puszta 

érzékelésnél (látásnál, tapintásnál, szaglásnál stb.). A korpusz, amely az érzéki 

tapasztalatnak felkínálkozik, ugyanis nemcsak egy körformát jelent, nemcsak felületet, s 

nemcsak tapinthatóságot vagy az anyagszerűségben rejlő ellenállást. A korpuszon 

„átsugárzik” a hús is, a hordalékként magában hordozott belső, s így a test egyszerre jelenti 

a húsként való megnyilatkozást, valamint az elkülönült alakzatként való kifejeződést. A test 

úgynevezett felületébe (a külsőbe) éppen annyira beleíródott a test története – múltja, jelene, 
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lehetőségei –, tehát tapasztalatainak egésze, mint a test úgynevezett mélységébe (belsőjébe – 

és ez a „belső” utalás a bensőre is: a húsként elgondolt test bensőjére, pontosabban 

bensőségeire, a gyomorra, belekre, szívre, a testi összerendezettséget biztosító különféle 

szervekre). Igazából nem is választható külön a test kétféle megnyilatkozása, egyik a 

másikban fejeződik ki. A test-kinézet (felület, külső) a hús nélkül (mélység, avagy belső 

nélkül) nem lehetne az, ami, s fordítva. A test felületén megjelenő „írás” a test barázdáltsága 

– a barázdák pedig a mélységre utalnak. A barázdák – ráncok, tagoltságok, harmonikus 

összerendezettségek, eltorzult formák, a kinézet specifikumai – az azonosságot megbontó 

rések mintázataiból rajzolódnak a matéria szövetére. A rések a megnyílás helyei, melyekben 

üregek tátonganak, s minél mélyebb a megnyílás, annál mélyebb a nyom is, a barázda. Az 

üreg, amely a másság megtapasztalásakor felnyílik, s amely a felületet mint egységességet 

hirtelen szétrobbantja, megszünteti – a mássággal való viszony véget-érésével, a felejtés 

pillanatának beállta után sem szűnik meg. Minden egyes üreg jelenvaló marad – ott marad a 

hasadékban, a rés mélyén –, bennünk tátong láthatatlanul, mégis érzékelhetőn, egy esemény 

sajátságos nyomaként, a felejtés olyan momentumaként, amely húsunkba hordalékként, 

feleslegként, lényegtelenségként lerakódik. Az üregek a hús megszüntethetetlen 

hézagosságát alkotják, minek okán a hús sohasem lehet teljességgel homogén: a másság 

tapasztalatai szüntelenül áthatják. Húsunkat a másság hordalékai – melyek a 

tapasztalatoknak, s az eredeti létesülés eseményének nyomai – porózussá teszik. Ezért van a 

test-formának olyan kisugárzása, amely bár csak érzékszerveinken keresztül ragadható meg, 

hiszen a hús először is mint korpusz, mint test-forma fejeződik ki, de amely egyúttal 

érzékszerveinkkel nem felfogható sugárzásként is megnyilvánul: a hús belső 

sugárzásaként.408  

Amikor valaki a közelembe érkezik, s én ránézek, akkor először a test-alakot 

pillantom meg, de ugyanabban a pillanatban átadom magam egy másfajta érzékelésnek is. A 

Másik hat rám kisugárzásával (a hús belső sugárzásával) is: magával ragad, vagy éppen 

                                                 
408 A világot átható „sugárzás”-ról, s a testeket egymásba fonó „kölcsönhatások”-ról Bergson ír Anyag és 
emlékezet című művében. Bergson az anyagnak egy olyan „forró”, még kialakulatlan állapotáról értekezik, 
amelyben a szilárd testeket tulajdonképpen meg sem lehet különböztetni egymástól, inkább valamiféle 
gáznemű állapotról lehetne beszélni. Az anyagnak ezen az immanenciasíkján az atomok együtt mozognak az 
atomközi világgal, s az ezeket egybentartó hatásokkal. Ezen az immanenciasíkon mindent változás, hullámzás, 
fordrozódás ural, nincsenek középpontok, sem tengelyek, sem irányok. Minden dolog (minden kép) „teljes 
terjedelmével […] és minden elemi részével hat és visszahat a másikra.” Vagyis Bergson szerint még az 
úgynevezett élettelen anyagot is dinamizmus uralja, hiszen az anyag immanenciasíkja, az anyag egésze egy 
„erőmezőnek tekinthető”, melyben a részecskék hatnak egymásra valamiféle kisugárzás és vibráció révén. 
Bergson az anyag minőségeit rezgéseknek tekinti, amelyek az úgynevezett elemekkel együtt mozognak. Az 
anyagon belüli szüntelen energia-módosulás „az anyag atomjai között” mozgásként létesül, mégpedig a 
részecskék közötti kölcsönhatás eredményeképpen. Lásd: H. Bergson: Matière et mémoire. Id. kiad. (főként: 
Első fejezet). Továbbá lásd erről: Gilles Deleuze: A mozgás-kép (Kovács Ándrás Bálint fordítása). Osiris, Bp., 
2001. 
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eltaszít. Amikor a Másikra ránézek, nem egyszerűen egy látványosságra tekintek. Annak a 

másvalakinek a teste sokkal többet mond a látványánál. Már az első pillanatban tudom, egy 

bizonyos értelemben tudom, hogy ki a Másik. Abban a pillanatban, hogy köztem és a Másik 

között a viszony létrejön – egymásra nézünk, egymást érintjük, vagy egyszerűen csak 

egymást megérezzük (háttal egymásnak, mégis tudva a Másikról) –, az érzékek 

tapasztalatán túl átengedem magam a testeinket átható sugárzásnak is, engedek a 

beleérzésnek, a telepátiának. És abban a pillanatban válasz születik a Másik szólítására. 

Testeink „beszélnek” egymással – még minden szó kiejtése előtt. A beszéd-folyamhoz aztán 

hozzáadódnak a ténylegesen kimondott gondolatok, akkor is, ha a kétféle mondás között 

esetleg nincs is összhang, ha egyik meghazudtolja a másikat. Testeink beszélnek – a 

telepátia nyelvén. A telepátia a test mélyéből, a húsból tör fel, s az én is és a Másik is 

szigorúan csak húsként tudja azt felfogni, „érteni”. 

De vajon min alapul a hús legmeghatározóbb képessége, vagyis az a sajátos 

érzékenység, amellyel a világba egyáltalában képes belesimulni? Amely egyszerre teszi 

lehetővé a saját test sugárzását (a hús belső sugárzását), és a Másik testi kisugárzásának a 

befogadását, értését? Mit jelent a hús hússzerűsége, és hogyan lehet azt megtapasztalni? 

 

 

A hússzerűség feltárulása 

 

A hússzerűség az egyedi, megvalósult testtel, azaz hússal rendelkező létező számára 

egyrészt az önátérzésben fejeződik ki – az élet fenoménjének feltárulásaként.409 Másrészt 

kifejeződik a világgal való viszonyban is – a pusztulás fenoménjének feltárulásaként. A hús 

olyan érzékenységgel teli anyag, amelyet egyfelől a saját maga érzékenységének, az 

önátérzésnek való kiszolgáltatottság jellemez; másfelől a mások húsa általi érzékenységnek 

– a beleérzés, a telepátia, az összefonódás játékának, vagy éppen az elutasítás és a kivetés 

aktusainak – való kitettség.  

Az önátérzés során az önmagához viszonyuló létező számára az élet fenoménje válik 

felfedetté – de csak olyan egyszerű, kézzel-foghatatlan, s túlontúl közeli tapasztalatként, 

mint amit a test zsibongása jelent, a testnek az az alig-alig érzékelhető vibrálása, melegsége, 

                                                 
409 Az alábbiakban, amikor az élet fogalmát használom, figyelmen kívül hagyom azt a sokrétű filozófiai 
vonulatot, amelynek képviselői többek között Dilthey, Simmel és Scheler voltak, s amely a közvetlen, 
szubjektív élményvilágként megragadható életet, mint „végső valóságot” fogadta el. Nem kívánok számot 
vetni az élet-fogalom különféle értelmezéseinek hatalmas tradíciójával, mert nem filozófiatörténeti 
összefoglalásra törekszem, hanem probléma-centrikus elemzésre. Így aztán megelégszem azzal, hogy amikor 
„élet”-ről beszélek, akkor azt a fenomenológiai élet-kifejezést próbálom megragadni, amely számomra 
fenoménként feltárul. 
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izzása, amely a végtelen önmagának való jelen-létben, az átélésben megfogalmazódik. Az 

önátérzés mégsem valósít meg semmiféle azonosság-pólust, nem teremtődik tiszta, 

önmagával egybeeső alany, hiszen ebben a közvetlenségre épülő élmény-folyamban 

mégiscsak az örökös mozgásban-lét, a rögzíthetetlenség fejeződik ki. Nem egy én, hanem az 

élet. Ám abban a pillanatban, amikor az élet fenoménjének állandó kiáradását – mint 

egyfajta „sajátos belső tudást”, mint egyfajta „logoszt” – magában hordozó létező viszonyba 

kerül egy másik egyedi létezővel, aki konkrét, megvalósult testtel rendelkezik, 

megtapasztalja a Másik testének hússzerűségét is. Ez egyrészt szintén az élet erejeként 

megnyilatkozó, szüntelen vibrálásnak, a hús izzásának a megtapasztalását jelenti. Másrészt 

viszont a pusztulás lehetőségének a felfedődését. A Másik testében ugyanis nem akként 

tárul fel az élet fenoménje, amiként a saját húsban. Mert amíg a saját hús-tapasztalatban 

nem érzékelhető semmiféle határoltság-élmény, amíg a saját test átélése a tiszta bensőséget 

jelenti, addig a Másik teste legelőször is mint határvonalakkal rendelkező korpusz tűnik föl. 

A Másik teste egy olyan húsdarab, amely a tér végtelenjéből úgy közelít felém, mint 

elkülönített, kiterjedéssel rendelkező forma. A Másik, amikor megindul felém, amikor 

hozzám ér vagy egyszerűen csak rám néz, akkor fizikai valósága, alakjának határoltsága 

rádöbbent engem a hús általi megvalósulást jelentő végességre. Rádöbbent a hús romlandó-

mivoltára, a pusztulás ígéretére, melyet a testiesség mint lezárt forma magában hordoz. 

Rádöbbent nem csak arra, hogy a Másik elpusztítható, hanem arra is, hogy én, aki szintén 

hússzerű létező vagyok, mert az életnek ugyanaz az izzása ural, szintén elpusztulhatok. 

Húsom romlandó, betegségnek és halálnak kitett matéria. Amikor a Másik közeledik és 

megérint, én pedig az élmény közvetlenségének izzásában szinte átfolyok belé, amikor 

átlépek az ő világába, közös világunkba, akkor átérzem, átélem az ő hússzerűségét. A Másik 

hússzerűségében ugyanúgy feltárul az élet fenoménje mint végtelen, jelenbeli folyam, ám ez 

most összekeveredik a hús egy másik tapasztalatával, a pusztulás fenoménjének a 

feltárulásával is. Ily módon a Másik teste felfedi számomra a mulandóság és a hiábavalóság 

ígéretét is, azt az ígéretet, melyet egyébiránt a tárgyszerű, az élet fenoménjének kiáradásától 

megfosztott dolgok is magukban hordoznak – a Másik testében a puszta dologiság 

fenoménje is feltárul. Mi több, a puszta dologiság felfedődése rádöbbent saját testem 

„tárgyszerűségének” fenyegető-voltára.  

A test mint alak tehát az elpusztíthatóság eredendő tudását kínálja a világhoz való 

viszony egyik meghatározó indítékaként. A test dologisága a tárgyszerű létezőkkel való 

viszonyban a veszendőség és hiábavalóság gondoskodó-elfogadására sarkall, melyet a 

világgal való hétköznapi foglalatoskodás mozdulatai fejeznek ki. Az élő testtel való viszony 

azonban nem a pusztulás elfogadásával, netán akarásával jár együtt, ellenkezőleg: az élet 
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kinyilatkoztatott jeleinek a fenntartására, az izzás megőrzésére irányul. Ha a Másik mint 

testforma közeledik felém, és én megérintem őt, ő pedig megérint engem, ha viszony létesül 

kettőnk között, s mintegy átfolyunk egymásba, ha létezésünk egymásban-létként 

megvalósul, akkor saját húsom élő-voltát az ő végességnek kitett húsának az élő-voltaként is 

megtapasztalom. A kettőnk között létesült viszony egymást-gondozásként fog megvalósulni.  

 

 

2. Mindennapiság és gondoskodás 

 

Gond, gondoskodás, gondozás 

 

Mit jelent a gondoskodás és a gondozás fogalma? Semmiképpen sem erkölcsi elvárást, 

avagy erkölcsi mércét. Sem a gondoskodás, sem a gondozás nem jelent minőséget, és nem 

jelenti a társadalomban való részvétel, a másokhoz, az utunkba kerülő dolgokhoz való – 

szociális és pszichológiai természetű – viszonyulás helyességét, hőfokát, mértékét. A 

gondoskodást és a gondozást egyaránt úgy lehet legeredetibb értelmében felfogni, mint a 

létező egy konkrét életszituációban való megvalósulását, azaz egy másik (akár élő, akár 

élettelen) létezővel való viszonyba lépését. A gondoskodás és a gondozás ontológiai 

értelemben a létező világra jövetelét jelenti, melynek során létezésének eredete, azaz gondja 

is feltárul: a másvilághoz való gondoskodó viszonyulásként, illetve a Másik gondozásaként. 

A feltárulás nem egy „önmaga” számára, nem egy „önmaga” előtt játszódik le, a viszonyban 

álló létező léte nem önmagán alapul. A létező létezése csakis a viszonyban tud kifejeződni – 

viszonyként. A létező létezésének eredetét csakis a viszonyból lehet megérteni. A létező 

létezésének gondja ily módon a viszonyban-léten alapul. 

Pontosítsuk tehát az előbb feltett kérdést. Mit jelent a gond? Mit jelent ez a fenomén 

egy megelevenedő én és egy megelevenedő Másik között megvalósuló viszony felől 

értelmezve? 

A XX. századi filozófiába Heidegger emelte be ezt a fogalmat. Lét és idő című 

művében a „Gond” [Sorge] jelentésének kidolgozásakor a „Cura” fogalomtörténetére 

támaszkodik, amelyet egy „régi fabula” felelevenítésén keresztül idéz meg.410 E fabula 

alapján Heidegger a gondot úgy értelmezi, mint ami az emberi jelenvalóléthez nem 

egyszerűen „élethossziglan” hozzátartozik, hanem léte eredetének bizonyul: olyan 

eredetnek, amelyben a jelenvalólét le van horgonyozva, amely hajtja és uralma alatt tartja, 

                                                 
410 Ez a régi fabula: Hygnius 220. fabulája, amit Goethe feldolgoz Faustja második részében; Goethe Herdertől 
veszi át a fabulát. Vö. M. Heidegger: I. m. 42. §. 232-234.  
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„amíg csak ez a létező a világban van”. Heidegger a maga gond-fogalmának 

megalkotásakor egyfelől Burdach Faust és a gond című tanulmányára hivatkozik,411 

amelyben a „cura”-terminus kettős értelemben szerepel: úgy, mint „szorongó fáradozás”, 

valamint úgy, mint „gondosság”, „odaadás”. Másfelől pedig Seneca utolsó levelére (124. 

levél), amely szerint az emberben a jót a gondosság (cura) juttatja tökéletességre. Mindezek 

nyomán leszögezi: „Az ember perfectió-ja, azzá levése, amivé a legsajátabb lehetőségeire 

való szabad létben (a kivetülésben) lehet, a »Gond« »teljesítménye«.”412 Csakhogy 

Heidegger szerint a gondot pusztán mint gonddal-teliséget értelmezni, vagy mint valami 

iránti odaadást – kevés, ebben az értelmezésben „a priori-ontológiai általánosítás” fejeződik 

ki. Ehelyett a gond fogalmát ontológiailag kell meghatározni: nem az „élet-gond” felől, 

hanem a jelenvalólét egész-létének eredete felől. A jelenvalólétet egész-létként kell 

megragadni, melynek struktúraegésze (egész-szerűsége) pontosan a gondban fejeződik ki. 

„A gond elsődleges mozzanata, az »önmagát-előzés« elsődlegesen ezt jelenti: a jelenvalólét 

mindenkor önmaga kedvéért egzisztál. »Ameddig van«, tulajdon végéig viszonyul saját 

lenni tudásához.”413 Azt Heidegger is elismeri, hogy a jelenvalólét egész-létének 

megragadása reménytelen válalkozás: a létezés lezárulása után (tehát amikor bevégzetté 

válhatna) a jelenvalólét már nem tud önmagához viszonyulni, hiszen ha meghal, elveszíti a 

jelenvalóságot. Mégsem gondolja úgy, hogy az egész-volt fogalmához csak deduktív módon 

lehetne eljutni. Mert a bevégződés nem a jelenvalólét véget-ért-létét jelenti, hanem e létező 

„véghez-viszonyuló-létét”. „A halál a létnek egy módja, amelybe a jelenvalólét nyomban 

belép, mihelyt van. »Mihelyt az ember világra jön, már elég öreg ahhoz, hogy 

meghaljon.«”414 A véghez-viszonyuló-lét azt jelenti, hogy a jelenvalólét számára saját halála 

úgy jelenik meg, mint „a többé-nem-jelen-lenni-tudás” lehetősége. Ekkor tárul fel önmaga 

számára a maga „legsajátabb létképessége”, mint immár vonatkozásnélküli, 

meghaladhatatlan lehetőség. Ekkor számára valóban „saját világban-benne-létére megy ki a 

játék”. A jelenvalólét nem egyszerűen viszonyul ehhez a létlehetőséghez, hanem, amikor 

egzisztál (vagyis attól a pillanattól kezdve, hogy megszületett) bele van vetve ebbe a 

lehetőségbe: kiszolgáltatott a halálnak; ez a kiszolgáltatottság számára mindenekelőtt a 

haláltól való szorongásban fejeződik ki.415 Csakhogy a halál elől a mindennapi lét, melyet 

Heidegger hanyatlásként ír le, menekül – a véghez viszonyuló lét ilyenkor a kitérés 

különféle technikáit alkalmazza, melyek aztán a létfelejtés módozatait eredményezik, a 

                                                 
411 K. Burdach: Faust und die Sorge. 
412 M. Heidegger: I. m. 42. §. 234. 
413 M. Heidegger: I. m. 46. §. 274-275. 
414 M. Heidegger: I. m. 48. §. 285. 
415 Vö. M. Heidegger: I. m. 50. §.  
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kétértelműséget, a fecsegést, a kíváncsiságot. A halál előli kitérés a halálhoz viszonyuló 

nem-tulajdonképpeni létet valósít meg.  

Összegezve Heidegger fogalom-analízisét, melyet a „cura” jelentésére alapozva 

elvégez, megállapíthatjuk: a jelenvalólét „gond”-ja magára a világba-vetettségre épül, 

melynek „értelme” (mint a létező egész-létének értelme) csak a tulajdonképpeni, legsajátabb 

létlehetőségbe való előrefutás eredményeképpen tárható fel. Ha képes erre az előrefutásra a 

jelenvalólét, akkor tulajdonképpeni módon egzisztál. Ha nem képes, akkor hanyatló 

létmóddal rendelkezik, s belevész az akárki mindennapiságába. A halálhoz való viszony 

választóvonalat képez Heidegger teóriájában (hiszen megvalósulhat tulajdonképpeni és 

nem-tulajdonképpeni módon), melynek mentén a tualjdonképpeniség és a mindennapiság 

szétválik. E szétválás gyújtópontjában rögzítehető a gond ontológiai fogalma, de ennek a 

fogalomnak valójában csak a tulajdonképpeni jelenvalólét esetében van revelanciája. A 

gond a lelkiismeret hívásaként a jelenvalólét önmagáját szólítja fel a lelkiismerettel-bírni-

akarásra. A hívás meghallása révén a jelenvalólét kiszólíttatik „önmaga elveszettségéből”, 

kimozdul az akárki-létből mint nem-tulajdonképpeni, gyökértelenített létből.  

A mindennapiság létezőjéről ellenben azt állítja Heidegger, hogy képtelen a 

lelkiismeret hívását meghallani. Az akárki számára a világgal való szüntelen vesződés 

közepette a gond átalakul, lényegén kívülivé lesz: „a lehetőségekről való gondoskodássá 

válik, hogy megpihenve-időzve a »világot« csak kinézetében lássa”.416 A gondoskodás 

[Besorgen] a világon belül utunkba kerülő létezőkhöz viszonyuló lét – olyan létmód, 

amelyben a jelenvalólét a környezővilági kézhezállóban találja meg önmagát, pontosabban 

nem is önmagát, hanem önmaga hiányát. A gondoskodást menekülés jellemzi, s ez a 

menekülés fecsegésként, kétértelműségként, hanyatlásként nyilvánul meg: a jelenvalólét 

egész-léte nem tud feltárulni, a gond hívása nem hallatszik, a tulajdonképpeni önmaga nem 

„szólíttatik”, „távol marad”. A gondoskodás során a jelenvalólét menekül létének értelme, 

azaz a gond megértése elől. Ha a gond nem tud feltárulni, akkor a gondoskodás valójában 

gond nélküliséggé változik, azaz gond-talansággá. Heidegger a gondoskodás fogalmát 

valójában gond-talanítja, hiszen nem a gond struktúrájából bontja ki, hanem szembeállítja 

azzal a léteseménnyel, amit a gond fogalma ontológiailag jelöl. A heideggeri terminus a 

gondoskodásnak mégcsak az ontikus értelmét sem adja vissza, amely pedig benne van 

Burdach fogalom-értelmezésében („odaadás”), vagy a Senecáében (a jó tökéletességre 

juttatása) – a gondoskodás-fogalomnak ugyanis ezeknél a gondolkodóknál a „Gond” [cura] 

a belső magja, az alapja. Heidegger ezzel szemben egy gond-talanítási folyamatot ír le. A 

heideggeri fogalomból hiányzik az a hangsúlyos mozzanat, amely a gondoskodást a 
                                                 
416 M. Heidegger: I. m. 36. §. 203. 
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„gondom van rá” értelmében fogná fel. A Lét és idő gondoskodás-struktúrája nem foglalja 

magában a gondként felismert „kötelesség” iránti felelősségvállalást, a gond-fenomén 

feltárulásakor egyfajta „belső késztetésként” már előrevetülő gondozás-munkát; és nem 

foglalja magában a gondként felismert „tudás” megőrzését sem, és a hozzá való 

ragaszkodást. A gondtalanság struktúrájából, ahogyan magából a gond-struktúrából is, 

hiányzik a világ iránti elköteleződés és a világgal szembeni felelősség eszméje. Heidegger a 

világgal való foglalatoskodást, a környező világba való beleveszést könnyűnek és 

súlytalannak érzékelteti, amelynek nem tud ontológiai vetületet adni, és amelyet nem tud az 

elköteleződés és a felelősség eszméjében lehorgonyozni. A gond által feltáruló felelősség 

Heideggernél semmi mást nem jelent, mint magának a gondnak a feltárását. A lelkiismeret 

ontológiai lehetősége a Lét és időben pusztán abban rejlik, hogy a gond feltárásának 

kitüntetettségét felismerjük. Ebben az összefüggésben csak arra van gondom, ami létezésem 

alapjának, azaz a létnek a megértését jelenti – a világban való létezésem megértésére, 

világba-vetettségem elfogadására viszont nincs.  

Heidegger egy feloldhatatlan ellentmondásba ütközik a gond és a gondoskodás 

fenoménjének a meghatározásakor. Mert bár a 60. §-ban azt írja, hogy a tulajdonképpeni 

feltárultság „módosítja” „a mások együttes jelenvalólétének feltárultságát”, s a gondoskodó 

lét és a gondozó együttlét ekkor a legsajátabb Önmaga-lenni-tudás felől határozódik meg;417 

ennek azonban ellentmond egy másik, alapvető állítása. Nevezetesen az az állítás, mely 

szerint a tulajdonképpeni jelenvalólét (a véghez tulajdonképpeni módon viszonyuló lét) 

vonatkozásnélküli. A jelenvalólét abban a pillanatban, ahogy a lelkiismeret hívását mint 

„hallgatagságot” meghallja, kiszakad az akárkiként való létezés környező-világából: 

elszakadnak a szálak, amelyek ezt a létezőt a mindennapiság hanyatló idejébe kötik. A 

tulajdonképpeni jelenvalólét és az akárki létmódja között nincs, nem teremtődhet átmenet. 

Nem teremtődhet átmenet, mert a jelenvalólét léte a semmiségen, a teljes 

vonatkozásnélküliségen alapul. A gondot éppenhogy nem a világban-benne-lét képezi, nem 

mások léte, hanem a világban való létezést megalapozó semmiség, mint a jelenvalólét saját 

léte.418 Márpedig a semmiség felől nem gondolható el a Másik! A semmiség 

léttapasztalatával szembesülő Önmaga egyedül van, elszakítva mindentől és mindenkitől, az 

Önmaga a tulajdonképpeni létesemény pillanatában el van vágva minden életszerűségtől, 

minden olyan vonatkozástól, amely egy konkrét, „valós” világba fűzhetné. Heidegger 

                                                 
417 „A kézhezálló »világ« »tartalmilag« nem lesz másikká, a mások köre nem cserélődik ki, s a kézhezállóhoz 
viszonyuló megértő gondoskodó létet és a többiekkel való gondozó együttlétet most mégis azok legsajátabb 
Önmaguk-lenni-tudásából határozzuk meg.” M. Heidegger: I. m. 60. §. 345. 
418 „A gond – a jelenvalólét léte – mint belevetett kivetülés a következőt jelenti tehát: egy semmiség (semmis) 
alap-léte.” M. Heidegger: I. m. 58. §. 331. 
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szerette volna feltárni a gondozás [Fürsorge] struktúráját is, amely a gondoskodással 

szemben nem a kézhezálló és kéznéllevő világgal vesződik, hanem a másik 

jelenvalólétszerű létezővel, a másokkal, a többi emberrel. A gondozás a másokkal való 

együttes jelenvalólétet jelentette volna. Ám ennek a fogalomnak ebben a filozófiai 

rendszerben végképp nem sikerült jelentést adnia. 

De mi mindennek ellenére ne veszítsük szem elől a „gondoskodás” (és az ezzel 

szorosan összefüggő „gondozás”) fogalmát! Próbáljuk meg a Lét és idő központi terminusát, 

a „gond”-ot kiforgatni a heideggeri terminológiából – vagy még inkább: próbáljuk 

felforgatni ezt a terminológiát! Ha fordítva (azaz: elforgatva) gondolkodunk, akkor a 

„gond”-fogalmat majd csak utólag fogjuk „visszahelyezni” a már megértett, és már feltárt 

gondoskodás-struktúrába. Csak utólag fogjuk ezt a fenomént a gondoskodás 

fenomenológiailag feltáruló jelenségeinek mentén feltárni, s utólag ruházzuk rá a megfelelő 

jelentést. Ha a gondot a világgal való foglalatoskodásból és a másokkal való együtt-létből 

mint gondoskodásból bontjuk ki (nem pedig egy elvont, „ontológiailag megragadott” 

fogalom jelentéséből), akkor talán a mindennapi lét lényegi létmódként lesz megragadható.  

 

 

Másvilág és közelség 

  

A mindennapiság mozdulatai nem csak a környező világ tárgyaira irányuló gondoskodásból 

fakadhatnak, ahogyan Heidegger tételezte, hanem a Másikról való gondozásból is. A 

mindennapiság mozdulatai egyaránt jelenthetik a gondoskodás és a gondozás 

„tevékenységeit” – ezek egyaránt a másvilágra irányulnak.  

De mit is kell értenünk „másvilág”-on? Csupán a velem szemtől szembe kerülő 

Másik, mint tőlem radikálisan különböző létező világát jelenti, azt a világot, amit a 

Másikkal kialakított viszonyom létesít? Kettőnk, azaz két „élőlény” közös világát? Vagy ide 

tartoznak a másság ezernyi módon feltáruló, észrevétlen, jelentéktelen megnyilvánulásai is? 

Ide tartoznak azok a jelentéstelen mozzanatok, azok a figyelembe sem vehető tapasztalások, 

amelyekből egy túlságosan is ismerős, túlságosan is közeli világ szövődik? Egy olyan 

mindennapos világ, melynek mássága még csak meg sem érint igazán: nem hat rám felrázó 

erővel, s ezért idegenségét szinte lehetetlenség észrevenni? 

Hányszor és hányszor történik meg velünk, hogy nem emlékszünk arra, amibe pedig 

hosszasan belefeledkeztünk… Nem emlékszünk az ismerős mozdulatokra, illatokra, ízekre, 

szavakra, amelyek pedig belénk ívódtak. Nem emlékszünk – például – a konyhánk 

megszokott, átható szagára. A szagra, amely az újra és újra odaégett olaj és az asztalon 
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gyakorta kibontva hagyott sajt nyers illatából összefonva borít ránk egyfajta túlontúl közeli, 

megnevezhetetlen ismerősséget, mindennapiságunk egyik meghatározó minőségét. Ki tudná 

felidézni a rutinná vált, hétköznapi munka apró mozzanatait, amikor, mondjuk, ülünk 

egykedvűen egy íróasztal fölött, tekintetünket a számítógép monitorjára, ujjainkat a 

klaviatúrára szegezve, s nemcsak a betűk folynak egybe, de a percek és az órák is? Vagy 

amikor egy ásóval a kezünkben a kertben görnyedezünk, időtlen ideig végezve egy egyszerű 

és monoton mozdulatsort, mellyel a talaj kiszáradt, felső rétegére ráforgatjuk az alatta 

megbúvó friss, porhanyós földet? Vagy amikor unott, már ezerszer elvégzett mozdulatokkal 

dörzsöljük át a nemrég használt, zsíros kanalat és tányért, csak azért, hogy másnap ezt az 

értelmetlennek tetsző tevékenységet elölről kezdjük? Gyakorta még a legfontosabb 

mozdulatainkra sem emlékszünk, arra például, amikor a szeretett személyhez közel hajolva 

a karján, fején végigsimítunk, olyan észrevétlen, ezerszer megismételt és megszokott 

mozdulattal, melynek az adott pillanatban immár semmiféle jelentése nincs, mely semmiféle 

többletet nem hordoz, mégis minden szónál erőteljesebb módon fejezi ki az összetartozást 

kettőnk között – a lehető legközvetlenebb, leghétköznapibb módon. 

Amikor automatikus mozdulatsort végzünk, vagy testünk „hajtja végre” önkéntelen 

mozdulatait, amikor egyszerűen csak „elszenvedünk” egy passzív cselekvést – mintha nem 

is tudnánk magunkról. Mintha nem mi cselekednénk, hanem csak úgy valaki: valaki más. S 

mintha valamiféle álomban lennénk, mintha minden egy másik világban, egy másik 

koordinátarendszerben történnék. Ebben a világban egybefolyik az idő, néha egyenesen az 

az érzésünk támad, hogy ez a másvilág örökkévaló: sem kezdete, sem vége nincs. 

Egybefolyik az idő, mert végtelen folyamából nincs semmi, ami kiemelkednék, ami 

kitüntetetté tehetne, „értelemmel ruházhatna fel” egy-egy pillanatot. Ennek a világnak az 

álomszerűsége hasonlít a Platón által leírt álombeli állapothoz, a létezés tiszta 

jelenvalóságként feltáruló, közvetlen tapasztalatához, amely pontosan azért nem nyújt 

megbízható tudást, mert megelőzi a gondolkodást, mert nem ad lehetőséget a reflexióra. De 

meglehet, hogy ebből az álomszerű állapotból – amint azt Timaiosz is véli Platón egyik 

dialógusában – eredendőbb ismeretet nyerhetünk annál, mint amit az emberi belátás útján 

szerzünk meg.419 

Az ember hétköznapi életében számtalanszor átéli ezt az álomszerűséget, egy másik 

világ másik idejét – mely mindazonáltal a legközvetlenebb módon adódik: úgy, mint a 

jelenvalóságból való tökéletes kimozdíthatatlanság… Álomszerű ez a jelen, mert a jeltelen 

idő folyamába illeszkedik, melynek észrevétlenül múló percei és órái a végtelen idő kitágult 

pillanataiként suhannak el a fejünk felett. Ezekből a pillanatokból szövődik a 
                                                 
419 Lásd erről: Platón: Timaiosz. Főként: 52b 
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mindennapiság, az a megszokott, hétköznapi állapot, amelyről Heidegger úgy ír, mint az 

akárki létfelejtéséről. De az észrevétlenség idejéhez tartoznak azok a pillanatok is, 

amelyekre az ember nem akar emlékezni, amelyeket tudatosan, pontosabban egy morális 

parancsnak engedelmeskedve nem jelöl meg – felejtésre ítél. Ilyenkor a jelöletlen idő 

pillanatairól van szó.  

A jelöletlen idő pillanatait az ember éppen azért utasítja el, mert ha figyelmet 

szentelne nekik, ha jelentőség-telivé avatná azokat, akkor egyúttal el kellene ismernie az 

„igazságukat” is. Azaz szembesülnie kellene azokkal az alapvető kételyekkel, amelyek saját 

létezéséről – melyre úgy tekint, mint célképzettel, értelemmel és jelentőséggel bíró folyamra 

– vallott ideáit kérdőjeleznék meg. Az ember ilyenfajta kételyekkel nem szívesen 

szembesül, hiszen ezek nem csak a szellem primátusának dogmáját kezdik ki, hanem 

rámutatnak a testként való létezésből következő esendőségre is: a sebezhetőségre, az 

elpusztíthatóságra, a halál fenyegetésére. A jelöletlen idő pillanatai olyan mozzanatokat 

ölelnek át, amelyekben az ember alantas és szégyenletes lényként nyilatkozik meg: a test 

parancsai szerint cselekszik, szinte öntudatlanul. Szeretkezik, eszik, emészt, ürít. Vagy 

éppen, a hússzerűség hatalmából következően, az ember teste – akarja, nem akarja – 

megbetegszik, sebek nyílnak rajta, begennyesedik, váladékozik, üszkösödik, rohad. Ezek a 

pillanatok, amelyekben az ember a test hússzerű voltával szembesül, tagadják a szellem 

igazságát, ponotsabban annak a hitnek a jogosultságát, mely szerint emberiességünk a 

racionalitás mindenhatóságába van belefoglalva, hogy a testet a szellem, a tudat, a ráció 

képes uralni. A test minduntalan kitér a szellem felügyelete alól, mert önnön törvényeit 

követi. A test ilyenkor másnak mutatkozik, mint aminek a felsőbbrendűségként 

meghatározott ember-fogalomhoz képest mutatkoznia kellene: ösztöneinek, természetes 

testi folyamatainak engedelmeskedve úgy viselkedik, ahogyan az állatok. Az alantas testi 

folyamatok megszégyenítik az embert: kiforgatják önmagából, büszkeségéből, 

méltóságából. És az ember ezekkel a testi mozzanatokkal szemben azáltal védekezik, hogy 

úgy tesz, mintha észre sem venné, jelöletlenül hagyja: nem ruházza fel értelemmel őket, 

nem tulajdonít jelentést nekik, megfosztja „igazságuktól”. Mintha nem is az ő cselekedetei 

lennének, nem az ő mozdulatai. Azok a pillanatok, amelyekben az ember ösztönkésztetéseit 

kielégíti, mintha egy másik időben zajlanának, nem az ő idejében, hanem a jelöletlen idő 

múló pillanatainak fogságába zárva. Meglehet, az állatok számára ilyen pillanatok nem is 

léteznek, hiszen nekik az elfojtásról és az abjekcióról – feltehetően – nincs tapasztalatuk. A 

jelöletlen idő jelöletlenül hagyott, mert nem-megjelenített tapasztalati mezejét az ember 

emberiességének (humanizmusának) tudatából következő morális alapállás szüli.  
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Az ember túl gyakran hagyja veszni az időt, hagyja elszállni a pillanatokat. Az 

észrevétlenül múló idő pillanatai közvetlenséget, közelséget rajzolnak ki. A mindennapos 

világ olyan nagyon ismerős, hogy mássága fel sem tűnik, meg sem érint igazából: nem tud 

rám felrázó erővel hatni, s ezért idegenségét (nem-énszerűségét) szinte észre sem veszem… 

Az engem minden oldalról körbevevő környező világ legtöbbször úgy tárul fel 

számomra, mintha egy kisajátított világ lenne: az én megszokott, otthonos, privát világom. 

Ennek a környező világnak a részei egy olyan „nagy egész”-t alkotnak, melynek legfőbb 

rendeltetése mintha csak az lenne, hogy állandó jelleggel a rendelkezésemre álljon. Mintha 

ez a világ pusztán egy eszköz-világ lenne, amely a tiszta funkcionalitásra épül, s e világ 

létezésének „értelme” ki is merülne abban, hogy engem szolgáljon, aki e világ origója 

vagyok… De vajon nem halott-e az így felfogott környező világ – a kisajátított világ lehet-e 

más, mint egy egységességként tételezett ego élettelen gondolati univerzuma?  

Ahhoz, hogy a világot átélő létező ne vesszen bele a csak saját maga számára 

fenntartott világ „valótlanságába”, hogy tapasztalatai (s természetesen a tárgy-tapasztalatok, 

az „élettelen dolgok” megtapasztalásai is ide tartoznak) ne váljanak puszta virtualitássá, 

képek villódzó sorává, hogy ne egy hasonlóságokra és megfeleltetésekre épített látszatvilág 

látszat-tapasztalataiként lepleződjenek le – ahhoz szükségszerű, hogy a világot átélő létező 

viszonyt alakítson ki önmagával. S a viszonyban megelevendjen. De az önmagával való 

viszony nem a reflexió bensőségességét jelenti, hanem a Máshoz való viszonyulást. A 

viszony nem önmagára irányuló reflexióként valósul meg, hanem, éppen ellenkezőleg, 

kizökkenésként a bensőségből. A viszony magát a kizökkenést jelenti: kizökkenést a tisztán 

spirituális bensőségként felfogott önmagaságból, kimozdulást az azonosságból. Ezt csak a 

másság mágikus vonzása idézheti elő. A világ eleve csak a viszonyban teremtődik meg, 

mégpedig olyan világként, amely a másság feltárulása révén megtapasztalható és átélhető. A 

másság felé való megnyílás, a másságba való betörés, azaz az átélés tiszta jelenlétként 

megvalósuló élményében a tapasztaló létező maga is életre kel, mert megtapasztalja saját 

életteliségét: világra jön. Mégpedig egy olyan világra, amelyben az én jelenvalóságát a 

másság jelenvalósága teremti meg – ez a világ szükségszerűen jelenti a másvilágot. 

 

 

Spontán-lét 

 

A viszonyként felfogott én – aki mindazonáltal nem-én, hiszen a viszony eleve az egység 

hiányára utal – „világ”-hoz való viszonyulása nem intencionális jellegű. Mert a „világ” 

megtapasztalása nem egyirányú, aktusszerű esemény, amelynek során valamely – a tudati 
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aktus által – tárgyiasítható létezőt, úgymond, megragadok. A másságként utamba kerülő 

létezővel kölcsönösségre épülő viszonyt alakítok ki. A két létező között kialakuló viszony 

„érzelem- és vágyérzetek alakját” [Gefühls- und Begehrensempfindungen] ölti – amiként 

egy helyen ezt Husserl is írta, csakhogy ő tudati működésről beszélt.420 Azonban az átélő 

tapasztalás mint világhoz való viszonyulás nem a tárgyiasító tudat működését jelenti, itt 

nem egy ego kerül szembe a dolgokkal, melyek „rendelkezésére állnak”, melyeket 

lényegiségekként megragadhat. De még csak nem is az ősbenyomást tartalmazó 

impresszionális tudatról van szó, amelyről Husserl az Időelőadásokban értekezik, s amelyet 

oly módon tételez, mint amibe közvetlenül a tapasztalatból be tudnak törni a tudattól idegen, 

de persze mégsem „teljesen új” mozzanatok, az ősbenyomások. Husserl mindvégig tudatról 

beszél, csakhogy a másságot megtapasztaló én világhoz való viszonyulása nem ragadható 

meg megismerési aktusként, szó sincs tudati működésről – tételezzünk akár intencionális, 

akár impresszionisztikus tudatot. Hanem éppenséggel egy olyan léteseményként felfogott, 

passzivitásként és aktivitásként egyaránt megragadható viszonyról van szó, amely két létező 

között teremtődik. Ez a viszony alapító viszonyként, azaz eredeti alapításként (Urstiftung) 

jön létre, amely azáltal, hogy nem egy ráirányulásra épül, hanem az oda-visszaáramlás 

hullámzó mozgására, folyamatban-létet és befejezetlenséget jelent, szüntelen vibrálást és 

izzást. A létezők dinamizmusát: energiáik szüntelen kiáradását, a mindig új, mindig más 

ingerek szétverődését, sugárzását, egy adott, éppen megteremtődő viszonyba való belépés 

után rögtön a kiszakadást, szüntelen kiszakadást a rögzíthetőségből – örökös elmozdulást. 

Az eredeti alapítás spontaneitásra épül, mely nem az igazság megképzését eredményezi, 

éppen ellenkezőleg, a jelentés, az igazság, a lényeg megfoganásának örökös elhalasztását, 

érvényen kívül helyezését – vagyis egyfajta élményszerűségként megragadható spontán-

létet. Az oda-visszaáramlást a vágyérzetek tartják működésben, mi több, csakis a 

vágyérzetek révén válik lehetővé a létezőt az önmagaságából kizökkentő megnyílás – a 

megnyílás, melyet a másik létező másságaként sugárzó, mágikus vonzerő mintegy 

kikényszerít.  

A másvilágban feltáruló létezők nemcsak úgy állhatnak velem szemben, ahogyan azt 

egy másik „élőlény”, az „életet” tökéletesen és radikálisan másképpen átélő létező, vagyis a 

Másik teszi. A másvilághoz tartoznak mindazon tárgyszerű létezők is, amelyek nem 

rendelkeznek az élő-mivolt sajátosságával, a szüntelen folyamatban-létet és a szüntelen 

elkülönbözést kifejező izzással421 – vagy legalábbis a vele viszonyba kerülő létező számára 

                                                 
420 Vö. E. Husserl: Logische Untersuhungen. M. Niemeyer, Tübingen, 1980. 391-397. 
421 Bergson az Anyag és emlékezet című művében ír a nem-helyváltoztató mozgásról, arról a változásról, amely 
az anyagon belül alakít ki energia-módosulást. Ez a változás az „Egészen” belüli átalakulásra utal. Ilyenkor, 
véli, az anyag atomjai között is mozgás létesül a részecskék közötti kölcsönhatás eredményeképpen. Vagyis 
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ez valamilyen okból nem tud megnyilatkozni. És nem rendelkeznek az önátérzés 

képességével sem. A tárgyszerű létezők szemtől-szemben-állása nem az élet izzásának 

kiáradására, hanem egy másfajta, a dolog-lét sajátosságaiból következő sugárzásra épül.  

De hogyan is tételezhetnénk másként a dolgokat, mint tárgyakat, amelyek 

kiterjedéssel és minőségként megragadható értékekkel rendelkeznek?  

A másság problémájának tárgyalása folyamán mindezidáig átsiklottunk a dologiság 

kérdése fölött. Holott nyilvánvaló, hogy a másság nemcsak a Másik tekintetéből sugárzik. 

Nap mint nap megtapasztalom, ahogyan „a dolgok is felém fordítják arcukat”. A másság 

megnyilatkozhat egy tárgy, például egy asztallap megérintésekor, amikor ujjaimmal 

hozzáérek, hogy letöröljem róla a port. Megnyilatkozik abban, ahogyan megtapasztalom a 

fa keménységét, a felület barázdáltságát, az anyag hűvösségét, ahogyan egész egyszerűen 

szembesülök az adott dolog különállásával, s anyagszerűségének sajátos, az én érintésre 

használt kezem „húsától” elkülönböző minőségeivel. Az érintésben mint a világhoz való 

egyik legtermészetesebb odafordulásban (gondoskodó viszonyulásban) azonban nem 

elsősorban ezeknek a minőségi jellemzőknek a megtapasztalása által tárul fel az asztallap 

mássága, hanem mindenekelőtt abban, ahogyan a másik dolog, azaz az asztallap 

különállásának a tapasztalatában bejelentkezik valami. Ez a valami egy eredendő, a 

gondolkodást is megelőző tudásként jelentkezik be – szüntelenül emlékeztetve engem az 

„én”-ként való létezés határaira. A másság megnyilatkozása elsősorban nem is a 

különállóság, avagy a távolság megtapasztalására épül, hanem arra az elemibb erejű, 

megrázó tapasztalatra, amely a különállás és a távolság érzetében benne-foglaltatik. 

Mit jelent „a mindennapi tevés-vevés közepette” megérinteni egy tárgyat – úgy, 

hogy azt a tárgyat nem távolítom el önmagamtól, hogy nem szakadok ki a gondoskodó 

viszonyulás kötelékéből? Mit élek át az „érintés” során? Keménységet? Puhaságot? 

Hűvösséget vagy meleget? A magamtól való távolságot? Bár ezek pusztán csak kategóriák, 

amelyek egy tárgy minőségének a kifejezésére szolgálnak, s amelyek elsősorban a 

megismerő tudatban megszülető – a mindig kéznéllevőnek tételezett tárgyhoz társított – 

elvont képzetek, nem felejthetjük el, hogy ezek a minőségek valamilyen eredendő módon 

mégiscsak a tárgyhoz tapadnak. Ezeket a tárgy mintegy sugározza magából, s ezeket az 

érzékelés mint közvetlen tapasztalás során átélem – de csak akkor, ha az adott tárgy felé 

valamilyen okból megnyílok, ha eredendő, létesítő viszonyt alakítok ki vele. Azaz ha 

                                                                                                                                                      
Bergson szerint az úgynevezett élettelen anyagot is dinamizmus uralja, hiszen az is egy „erőmező” részeként 
fogható fel: a részecskék hatnak egymásra valamiféle kisugárzás és vibráció révén. Bergson az anyag 
minőségeit rezgéseknek tekinti, amelyek az úgynevezett elemekkel együtt mozognak. Lásd: H. Bergson: 
Matière et mémoire. Id. kiad. 332-340. Továbbá: Gilles Deleuze: A mozgás-kép (Kovács András Bálint 
fordítása). Osiris, Bp., 2001. 16. 
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kizökkenek a szubjektum halotti pózából, ha megelevenedek, ha élő létezővé változom. 

Mindehhez azonban a tárgyból valamiféle „vonzerőnek” kell kiáradnia, amely a megnyílást 

kikényszeríti! „Arcát” felém kell fordítania: magához és magába vonzania. De miképpen 

történhet ez meg? Már hogyan áraszthatná magából az élettelen, tárgyszerű dolog a másság 

vonzerejét?  

Egyáltalán: felfoghatjuk-e a dologiságot másságként? 

 

 

A dologiság mint másság 

 

Ha a dologiság megértését az elején akarnánk kezdeni, akkor mindenekelőtt azt kellene 

megvizsgálni, hogyan lettek a dolgok egy ontikusnak tételezett világ kéznéllevő tárgyai. 

Vagyis Descartes Elmélkedéseitől kellene elindulni. Descartes a világhoz való viszony 

alapjává a megismerést mint a bizonyosságról való meggyőződés ideáját tette meg, nemcsak 

a megismerőt vonva ki a világhoz való mindennapi viszonyulás érvényessége alól, hanem 

azt a dolgot is, amely megismerendőként a világban a „maga valóságában”, avagy a maga 

létében utunkba kerül. Azáltal, hogy a megismerendő tárgyat kivonta a környező-világból, 

azaz kivonta a vele való foglalatoskodás homálylásából, elmosódottságából, hogy egy 

bizonyosabbnak tételezett, „csak rá irányított”, tárgyiasító pillantásban ragadhassa meg, a 

megismerés már nem is magára a dologra irányult, hanem csak és kizárólag a cogito-ra – 

így jutott el a dolog dologiságának a megértése helyett a gondolkodás működési elvének a 

megértéséhez. Descartes zárójelbe tette az érzékeket, mert úgy vélte, nem nyújtanak szilárd 

bizonyosságot; ellenben rögzítette azokat az értelem (az intellectus) által percipiált alap-

meghatározottságokat – hely, idő, tartam –, melyek a test mint kiterjedésként 

meghatározható dolog lehetőségét biztosítják. Ennek egyenes következménye lett, hogy 

bizonyosságként csak a res cogitans-t tudta megragadni – pontosabban a gondolkodás mint 

sajátos tudati létmód (de nem mint gondolkodó dolog) bizonyosságát. Ezzel párhuzamosan, 

az érzékelés autentikus voltának felszámolása mentén, kidolgozta azt az ontológiát, 

amelyben a világ állandó kéznéllevőségként adódik. A res cogitans-szal mint 

bizonyossággal a res extensá-t állította szembe, a kiterjedésként felfogható világot. A 

kiterjedésként felfogott világban a dolgok tárgyszerűek: térbeliséggel és a megismerő 

szubjektum által hozzájuk társított értékminőséggel rendelkeznek. A karteziánus 

beállítottságú filozófia évszázadokra zárójelbe tette a dologiság „valódi” kérdését. 

Mindenekelőtt azt, hogy mit jelent a dolog léte – nem a tárgyiasító ego számára adódó léte, 

hanem a hozzá való gondoskodó-foglalatoskodó viszonyulásban feltáruló saját léte. 
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Descartes-tal kellene tehát kezdeni, de jelen tanulmány nem ambícionálja a dolog-

fogalom filozófiatörténetének áttekintését. A dologiság kérdésének újrapozícionálása során 

csak annyiban érintem a problémát, amennyiben a másság kérdésköre kapcsán kénytelen 

vagyok a dologiságban feltáruló nem-én tapasztalat evidenciáját körbejárni, továbbá 

amennyiben kénytelen vagyok a dologiságban feltáruló mulandóság-tapasztalat jelentését 

faggatózás alá vetni. Ugyanakkor tisztában vagyok vele, hogy a dologisággal való 

számvetés ennél sokkal alaposabb és szerteágazóbb vizsgálódást igényel. 

A dologiság kérdése előkerül a Lét és idő című műben is, mégpedig pontosan a 

gondoskodás (már elemezett) struktúrájának vonatkozásában. A mű 21. §-ának tanúsága 

szerint „a világ elvesztésének eredete” Descartes filozófiájában keresendő. Heidegger a tér 

res extensa-ként való felfogása helyett a tér eszméjét a világban-benne-lét 

struktúramozzanataként határozza meg, aminek eredményeképpen nem a világot – a 

materialitással, kiterjedéssel rendelkező dolgok összességét – tételezi kéznéllevőként a 

térben, hanem, ehelyett, a környező világban utunkba kerülő létezőkről beszél, amelyeknek 

léte a világ világiságán alapul. A dolgok kéznéllevőségként való értelmezésekor, véli 

Heidegger, „a dolgokra csupán »elméletileg« odatekintő pillantás nélkülözi a kézhezállóság 

megértését”,422 azaz a dolgok „magánvaló lét”-ének a megértését. A környező-világban, a 

gondoskodó foglalatoskodás közben utunkba kerülő létező, amit „közvetlenül 

kézhezállóként” ír le: „téren-belüli”. A tér a Lét és idő-ben nem a descartes-i világ-

fogalmmal azonos, hanem a kézhezálló meghatározottsága, a közelséget, az adott helyhez 

való rögzítettséget, az odatartozást („itt”, „ott”) jelenti. A kézhezállót Heidegger eszközként 

értelmezi, amelyet utalások határoznak meg, s amelyekből egy, a jelenvalólét számára 

teremtődő eszközösszefüggés jön létre. Az eszköz egy olyan struktúra-egészbe illeszkedik, 

amely a környező világot alkotja. A dolgok „magánvaló lét”-ére az eszköz-lét ad 

magyarázatot, mert a gondoskodás folyamán az eszközzel való használó-tevékeny 

foglalatoskodás, a gyakorlati viszonyulás egy olyan „körültekintő” megismerést jelent, 

amelynek látásmódja „nem vak” az eszköz dolog-létére, azaz a „mirevalóság” 

felismerésére. Azonban a világfenomén csak akkor válik megtapasztalhatóvá, melyből az 

eszköz rendeltetésének (mire-való-létének) a megértése feltárulhat, s amely a későbbi, 

körültekintő foglalatoskodásban majd benne foglaltatik valamiféle sajátos, „megelőző 

tudásként”, amikor valamiféle hiba keletkezik ebben az eszközszerűséget biztosító 

struktúra-egészben, amint az utalások rendszere megbomlik. Hiszen amint a kézhezállónak 

a pusztán eszközként való felhasználásából a jelenvalólét kizökken egy pillanatra, mert 

valami például nem a rendeltetésének megfelelően működik, az a pillanat máris lehetőséget 
                                                 
422 M. Heidegger: I. m. 15. §, 89. 
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teremt a világ bejelentkezésére. Az utalás-egészként felfogott környezővilág világiságának 

feltárulása tehát éppen az egészszerűségnek, az elrendezettségnek a megbomlásán múlik. De 

ezzel a megbomlással a jelenvalólét egyúttal kizökken a környezővilág otthonosságából is, a 

gondoskodó-foglaltoskodó létezésből. A heideggeri jelenvalólét számára a kizökkenés a 

mindennapiságból való kizökkenést jelenti. Ez pedig oda vezet, mint azt már korábban is 

elemeztük, hogy a világ világiságának, azaz a létnek a feltárulása nem történhet meg a 

gondoskodó-foglalatoskodó létezés keretein belül.  

De vajon a dolog dologisága – nem a használati eszközként megnyilvánuló 

„magánvaló léte”, hanem a dolog saját léte – feltárulhat-e ténylegesen a jelenvalólét 

számára, ha egyébként a faggatózás alá vetett dolog a kizökkenés pillanatáig csak egy 

eszköz-egész részeként jelenik meg? A „mirevalóság” tisztán gyakorlatias viszonyuláson 

alapuló megismerése lehetővé teszi-e a dolog sajátszerűségének a megtapasztalását, 

mindazon érzeteknek az átélését, amelyek eredendően a dologhoz tapadnak? Továbbá 

lehetővé teszi-e a dologhoz mint mássághoz való viszonyom megértését? A dolog 

dologisága feltárulhat-e, ha a kizökkenés kizárólag a jelenvalólét létére történő rákérdezést 

eredményezi? Ha a kizökkenés pillanata a jelenvalólét számára éppen az utalások 

megszűnését jelenti, azaz a teljes vonatkozásnélküliséget?  

Egyre nyilvánvalóbbnak látszik, hogy a dolog dologisága nem ragadható meg a vele 

való foglalatoskodásból éppen kizökkenő jelenvalólét lét-tapasztalata felől, sokkal inkább a 

gondoskodó-foglalatoskodó létezésen belül kell feltárni. 

Amikor egy tárgyat, például az asztallapot tapintom, akkor annak a tárgynak a 

különféle minőségeit önmagukban is érzékelem, mert „átélem” a keménységet, a 

szilárdságot, a hűvösséget – érzékelésemmel teljes mértékben azonos vagyok. És mindezek 

közben – meglehet nehezen megragadható tapasztalatként, de valamilyen módon mégis 

tetten érhetően – érzek bensőmben egy különös felkavarodást: kibillenést önmagamból. 

Megnyílást és kimozdulást a tárgy felé, a tárgy „valóságos létezése” felé, ami meglehet, 

azért kerül az utamba, hogy használjam, hogy gondozzam, hogy kezdjek vele valamit. 

Rendelkezésemre áll, mintha az én „meghosszabbított kezem volna”. De mindeközben 

velem szemben-állása arról tanúskodik, hogy jelen van: „ez” „itt” egy másik „valami” – 

valami, ami nem én vagyok. Különállóságában a nem-én tapasztalata fejeződik ki. És ebben 

a tapasztalatban feltárul egy önmagam viszonylagosságáról tudósító, bénító erejű belátás, 

vagy nem is belátás, hanem egy akaratlan bepillantás a végesség, az esendőség eredendő 

tudásába. Az élettelen tárgyakban feltárul a dolog-világ degradáló önmagában-valóságának, 

puszta anyagszerűségének, értelmetlenségének a belátása, mégpedig úgy, mint az 

eltörölhetetlen mulandóság kísértete. A dolgok közvetlen megtapasztalásával 



321 
 

szükségszerűen átélem, s egyúttal „elsajátítom”, „igenlem” a hiábavalóságot. Az adott, 

élettelen tárgy megérintésekor, a vele való viszony megteremtődésének pillanatában 

egyszeriben feltárul valamiféle „ősi tudás” a hiábavalóságról és az én végességéről.  

Nem csak akkor döbbenek rá arra, hogy a világot ugyanaz az anyag, a hús alkotja, 

mint saját testemet, amikor egy „élőlénnyel”, az élet vibrálásával és izzásával áthatott 

létezővel, a Másikkal kerülök szembe, hanem akkor is, amikor egy élettelen tárgyat az 

átélésen keresztül, a hozzá való közvetlen viszonyon keresztül megtapasztalok. Merleau-

Ponty azt írja az élettelen dolgokról, hogy habár azok „nem lehetnek a beszélgetőtársaink”, 

azért van valamiféle közös alap köztem és a világ különféle tárgyai, élőlényei között. A 

közös alapot a világ húsát alkotó sajátos „anyagszerűség” biztosítja. A világ húsára nem 

jellemző a testem húsát meghatározó önérzékelés (azaz a hússzerűség), mégis húsnak kell 

nevezni, mert telve van a hús különféle, lappangó megvalósulásainak lehetőségeivel. 

Húsunk által „én” is és a dolgok is egyaránt bele tudunk simulni a világ egészébe, mégpedig 

úgy, hogy közben testeink sugárzón szétárasztanak magukból valamit, ami mint másság 

tűnik fel a másik létező, a befogadó előtt. Egy létező mássága úgy tárul fel a vele viszonyba 

kerülő, „idegenszerű”, másik létező előtt, mint legsajátabb léte. A testek a hús által válnak 

sugárzóvá: a sugárzás legsajátabb másságuknak, tőlem való különbözőségüknek, szemben-

állásuknak, a testiességükbe foglalt idegenszerűségüknek a feltárulása. A létezőkből kiáradó 

legsajátlagosabb másság vonzerővel rendelkezik. A testekből sugárzó, másságként 

kifejeződő ismeretlenség, avagy távolság, radikális idegenség vágyat ébreszt fel, amely 

mintegy kikényszeríti, maga után vonja a viszony létesítését. A tárgyaknak is van 

kisugárzásuk. Idegenségük ugyanazt a hatást kelti, még ha a megrendítő erő – igen, 

megrendítenek, mert kimozdítanak magamból – nem is ugyanolyan mértékű, mint 

amilyennel egy élettel teli, megelevenedett létező idegensége hat. Egy felület megérintése, 

egy hang meghallása, egy íz megízlelése is kizökkent belső, spirituális világom 

egységességéből, ugyanúgy kilendít az analógiákra épülő világ zárt sémájából. Minden 

testies létező hordozza azt a radikális idegenséget (ez az idegenség mint kisugárzás, mint 

vonzerő fejeződik ki), ami vágyat, „késztetést” ébreszt a hozzá való közeledésre, az 

érintésre, a behatolásra vagy éppen az eltaszításra. Ezért mondhatjuk azt, hogy a tárgyak is 

lehetnek „majdnem-társaink”. Amint „arcát fordítja felém” egy olyan létező, ami vagy aki 

világomban húsként, azaz testies, sugárzó létezőként jelen van, s éppen ezért a viszony 

létesítésére csábít – legyen bár ez egy Másik, vagy legyen élettelen dolgok sokasága –, 

máris kizökkenek a homogén gondolati univerzumból. Belépek a viszonyba, melyet a másik 

létező számomra való feltárulása mintegy kikényszerít, s ezáltal én magam is életre kelek: a 

megelevenedés során én magam is megvalósulok. 
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Ugyanakkor van egy lényeges különbség az életteli létezőkkel és a tárgyszerű 

létezőkkel létesíthető viszony között. A tárgyiasult létmóddal rendelkező létezőkre nem 

jellemző a folyamatban-létből, az örökös elmozdulásból megképződő izzás, mint ahogy nem 

jellemző az önérzékelés képessége sem, éppen ezért legsajátabb létüknek a feltárulása 

másfajta viszonyt implikál, mint életteli „társaiké”. Másságként való feltárulásuk talán 

kevésbé intenzív módon átélhető esemény, és ami ennél meghatározóbb: nem kényszerítik 

ki a féltő-gondozó viszonyulást. Bár az élettelen dolgok dologiságában ugyanúgy 

megnyilatkozik a tőlem való különbözőség, vagyis ugyanúgy megtapasztalható a megannyi 

idegenszerű, másságra épülő érzet, mely által felfedetté válik az én viszonylagosságának és 

végességének a tudása, az én hatalmának megrendítése. Az élettelen dolgok dologiságában 

is megnyilatkozik a testiesség – ám van egy alapvető különbség a kétféle (élő és élettelen) 

test között, még ha mindkettőt húsként tételezzük is. Az élettel teli létezők hússzerűségében 

– mely az élő-mivoltot vibrálásként, izzásként nyilatkoztatja ki – megfogalmazódik a test 

mulandóságra (betegségre, halálra) való képessége is. Az élettel átitatott test 

hússzerűségének feltárulásában felhangzik a végesség egész létezést átható sikolya, mint a 

rettegés hangja, melynek nyomán az esendő létezővel viszonyt kialakító másik létezőben – a 

szintén mulandóságnak kitett, szintén esendő létezőben – felébred a féltés, a megőrizni-

akarás gondja. Az élettelen dolgok dologiságából ellenben annak a rezignált belátásnak a 

mormolása hangzik fel, amely a degradáló, értelmetlen anyagszerűség felismeréséből és 

elfogadásából táplálkozik, s amely a befogadót a hiábavalóság igenlésére, sőt, akarására 

készteti. Ezért van az, hogy a dolgokat „hagyjuk veszendőbe menni”. A tárgyi világ 

pusztulása nem úgy érint, mint az élőlényeké. A tárgyi világ létében megfogalmazott 

elpusztíthatóság nem ébreszti fel a felelősségvállalás gondját – még ha a dolgokkal való 

foglalatoskodás az időleges, a jelen időben való megtartásra, az épség megóvására irányul 

is. Ellenkezőleg: a tárgyi világ dolgaival való foglalatoskodás a pusztulás gondolatának 

rezignált elfogadására sarkall. A tárgyi világgal való vesződés, a gonoskodás olyan viszonyt 

jelenít meg, amelyben a gond jelentheti egyfelől a feltartóztathatatlan pusztulás időleges 

elodázását, de jelentheti másfelől annak elfogadását is.  

A hússzerű, valamint a tárgyszerű létezőkben megnyilatkozó dologiság (saját lét) 

jelentései tehát lényegi módon különböznek egymástól, jóllehet az „élőlények” testét és a 

„tárgyak” testét is a hús alkotja. A környező világ tárgyaira irányuló gondoskodásban benne 

rejlik a pusztulás elfogadása – ezért van az, hogy a velük való foglalatoskodás kevésbé válik 

emlékezetessé számunkra, a gondoskodás aktusait kevésbé tesszük jelentésessé. 

Legtöbbször elfelejtjük azokat a „találkozásokat”, azokat a sajátos, átérzésen, átélésen, 

közvetlenségen alapuló viszonyulásokat, amelyek során pedig szinte átfolyunk a tárgyakba, 
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szinte eggyé válunk velük – így tapasztalva meg másságukat. Átsiklunk az élettelen 

tárgyakkal folytatott „beszélgetések” fölött, mint olyan események fölött, amelyek 

lényegtelenek. Könnyedén letörlöm ujjaimmal az asztal lapjáról a rajta ülő porréteget, és ezt 

rögtön el is felejtem – nem fontos. Ellenben a Másik gondozásának eseményében képes 

vagyok akár „az élet értelmét” is felfedezni – jóllehet a gondozás mozdulatait ugyanazok a 

jelentéktelen és hétköznapi mozdulatok alkotják, mint a tárgyakkal való foglalatoskodásét. 

A gondozás mozdulatai aligha választhatók szét a gondoskodás mozdulataitól. 

 

 

3. Az önátélés tapasztalata 

 

 Önérintés: a hússzerűség feltárulása 

 

A Másik testében feltáruló hússzerűség tapasztalata összekeveredik a saját test 

hússzerűségének tapasztalatával, amely számomra legelőször is az önátérzésben nyilatkozik 

meg. A saját testemmel, a húsommal való „viszony” olyan élményként fejeződik ki, amely 

soha nem szüntethető meg, amely bizonyos értelemben az állandóságot és a „végtelent” 

jelenti. A saját test mindig adott, ily módon a hússzerűségnek mint életnek az átélését 

mindig felkínálja. Önmagam átélésében egy megszüntethetetlen jelenlét teremtődik meg: 

végtelen és kizökkenthetetlen egybeesés. Ugyanakkor ez az egybeesés nem jelenít meg 

semmiféle ént, nincs önmagammal való azonosság. Mert ami az átélésben feltárul 

számomra, az nem egy valaki, akit én-ként érzékelek, hanem csak egyszerűen az élet, ami 

bennem munkál szüntelenül, amely ezt az örökös „jelenlétként való feltűnést” egyáltalán 

lehetővé teszi. 

Elindul kezem az asztal lapja felé, hogy letörölje róla a port. Ám mielőtt a 

mozdulatot befejezhetném, ujjaim véletlenül egymáshoz érnek, s a pillanat ebben az 

érintésben megmerevedik. Hüvelykujjammal megtapintom a mutatóujjam oldalát. Különös 

érzés saját bőröm érdességét kitapogatni. Az ujjak egymáshoz simulnak, de mintha inkább 

egymásnak akarnának feszülni, mintha egymásba akarnának hatolni, egymásba folyni, hogy 

kitapogathassák azt, ami a bőr alatt van, még mélyebben, láthatatlanul, de érezhetően – hogy 

kitapintsák, azaz kitapintsam önmagamban azt, ami vagyok. Mozdulatom befelé hatol, 

mintha a bőr alá férhetne, a húsba, vagy még annál is mélyebbre, ahol a lényegiségeknek 

egy másfajta univerzuma tárul fel. De nincs más, csak önmagam testességének, és az élő hús 

„saját” melegségének a tapasztalata. Nem zökkentem ki magamból, nem egy idegent 

érzékelek, akinek valami különös kötődéssel, egy énszerű kapoccsal kellene kapaszkodnia 
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lényem belsejébe, akinek valahol mélyen kellene laknia, „legbelül”. Nem, nincs senki – akit 

és amit átélek, az csak az élet önmaga(m) számára történő megmutatkozása, az adódás 

adódása. Egyszerűen csak élek – úgy, hogy közben senki sem vagyok. 

Most, amikor érintem önmagamat, és ez jelen esetben a fizikai test érintését jelenti, 

akkor először is gömbölydedséget érzek, egy felület puhaságát. Aztán, ahogy „távolodok” a 

fizikai testtől, s távolodásommal közeledek ahhoz a tapasztalathoz, amit a saját test átélése 

radikális értelemben jelent, egyszóval ahogy hatolok „befelé”, már semmit sem érzékelek, 

csak valamifajta zsibongást élek meg. Akárha átélhetném vérem áramlását. Nem is 

érzékelés ez már, hanem inkább egy megalapozhatatlan bizonyosság felfedődése. Bizonyos 

vagyok benne, hogy a melegség, amit ujjaim egymásban éreznek, azok saját testem 

melegéből áradnak ki. Különös módon erre a bizonyosságként adódó tudásra úgy teszek 

szert, hogy megtapasztalom. És ez a tapasztalat hirtelenjében ahhoz a felismeréshez is 

elvezet, mely szerint én is, mint a többi élőlény, húsból vagyok. Élek, élő valami vagyok. 

Ezért mozgathatom az ujjaimat, ezért meleg a bőröm. Mindez pusztán a pillanat töredéke 

alatt tárul fel számomra, vagy nem is tárul fel, nincs szó semmilyen folyamatról, hanem 

csak bevillan az, amit már eredendően tudok. Ami mint egy eredendő „gondolkodás”, egy 

eredendő „logosz” minden pillanatban bennem van, átitat, lüktet legbelül. Tudom, hogy 

élek, hogy élő valami vagyok. Tudom, mert már ezerszer érintettem, éreztem, átéltem 

önmagamat, húsom hússzerűségét – már a legelső pillanatban, az anyaméhben, amikor 

életre jöttem, majd a hús véres valóságában, amikor világra születtem. Az önátérzésre képes 

hús folytonosan magában hordja a hússzerűség feltárulásának lehetőségét: az önátélés újra 

és újra megismétlődő élményében. Ez az alap, amelyre minden érintés, minden 

megmutatkozás, minden feltárulás épül. A hús érzékenységét az önátélés teszi lehetővé. 

Csakhogy az önátélés folytonossága – mely kétségtelenül egyfajta állandósult „belső 

jelenlétnek” felel meg – nem én-tapasztalatként, nem az ego lehetőségeként adódik. Az 

önátélés folytonossága mögött nem a tudatot vagy a szellemet kell keresnünk, amely előtt 

minden megmutatkozik. Nincs ráirányulás, nincs számára valóság, nincs 

szembehelyezkedés, nincs reflektáltság, hanem csak az „élek” önmagáért való 

„tapasztalata”. A tapasztalással való egybeesés tapasztalata – az élet belső izzása. Az 

önátélésben egyetlen fenomén tud csak feltárulni: az élet fenoménje. Az élet az „élek” 

önátélésében semmi mást nem jelent, csak azt, hogy „belülről” minden pillanatban, minden 

mozdulatban érintem önmagamat, s ezért létem alapjaként semmi mást nem is tudok 

felismerni, csak a folyamatban-lét bizonyosságát. 
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Az élet Logosza 

 

Michel Henry azt állítja az élő testről szóló egyik előadásában, hogy „[a]z adódás adódása, 

az önadódás az élet”.423 Henry úgy véli, hogy az élet radikális és alapvető értelemben 

fenomenológiai, hiszen az élet nem egy fenomén a többi között, hanem magát a 

fenomenalitást, azaz „az adódást mint olyant, mi több, azt az eredendő módot [jelenti], 

ahogy ez a fenomenalizáció fenomenalizálódik”.424 Az élet ön-affekció, mert önmagát éli. 

Ez azonban csak úgy lehetséges, ha az élet adódását nem intencionális aktusként tételezzük, 

és nem is a megismerőnek és a tárgynak a szemben-állásaként, hanem kizárólag az élet 

önmagán belüli, önmagának való adódásaként. Ahhoz, hogy ezt elképzelhessük, az 

emberről másként kell gondolkodni. Vissza kell lépni az élő test eredendő tapasztalata felé, 

mert csak az élő testben tud az élet egyáltalában feltárulni. Henry szerint a filozófiai 

hagyomány akkor hibázza el az alapvető fenomenalizáció megértését, amikor az embert 

többnek tételezi az élőlénynél: „Élőlény, persze, de logosszal, vagyis a jelentésképzés és a 

beszéd képességével bíró élőlény.”425 Ebből a kiindulópontból az élet nem érthető meg: 

vissza kell térni az önátélésben feltáruló élet-fenoménhez, amely az élőlény tapasztalatában 

nyilatkozik meg. „Az élet teszi lehetővé magát az intencionalitást, […] az élet feltárulkozik 

magának még a világ megnyílása előtt”.426 Henry az élet fenoménjét János evangéliuma 

nyomán az Élet Logoszának nevezi, azzal a megjegyzéssel, hogy itt nem arról a logoszról 

van szó, amelyik jelentéseket hoz létre, hanem egy „eredendő logoszról”, „az élet alapvető 

ősfeltárulkozásáról”.  

János – a szinoptikusoktól eltérő – evangéliumának Előszava így kezdődik: 

„Kezdetben volt a Logosz, a Logosz Istennél volt, és Isten volt a Logosz, ő volt kezdetben 

Istennél. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne az élet volt, s az élet 

volt az emberek világossága.” (János 1, 1-4)427 János a krisztusi szenvedéstörténet 

összefoglalását nem Jézusnak a világra való eljövetelével indítja, hanem visszatér a 

„Kezdet”-fogalomhoz, mellyel a világ kezdetére utal. Vagyis arra a Kezdetre, amikor még 

nem volt anyag, nem volt idő és tér, hanem az majd csak Isten „legyen” szavára jött létre. 

„Kezdetben volt a Logosz […]. Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága.” 
                                                 
423 Michel Henry: Az élő test (Sutyák Tibor fordítása). Vulgo, 2003/3.13. 
424 Vö. Uo. 
425 M. Henry: I. m. 15. 
426 Uo. 
427 A szöveget a Szent István Társulat Biblia-fordítása alapján idézem, azonban az „Ige” kifejezést „Logosz”-
ra módosítottam, a Biblia szövegében használt eredeti kifejezésnek megfelelően. A katolikus fordítás 
szövegmagyarázatában a következő megjegyzést találjuk erre vonatkozóan: „Az Ige a magyar nyelvben ma 
elsősorban az egyik szófajt jelöli. De eredetileg annyit jelentett, mint »szó«, »beszéd«, s az eredeti szövegben 
ugyanezt jelenti a »Logosz«. Erről a »Logoszról« sokan beszéltek abban a korban, amikor János megírta 
evangéliumát.” (János 1, 1-18-hoz fűzött szövegmagyarázat) 
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Jánosnál a Logosz az életet jelenti: az élet ad az emberek számára világosságot. Az élet az 

emberek közé a Fiú testében érkezett el – a teremtés isteni művének közvetítéseként –, hogy 

világosságot teremtsen a sötétségben. „S a Logosz hússá lett, és közöttünk élt.” (János 1, 

14)428 A Logosz (mint Isten igéje) nem egyszerűen emberré lett, sőt nem is testté, hanem 

egyenesen hússá. János az eredeti szövegben a „hús” kifejezést használja, hogy érzékeltesse: 

itt nem egy látszólagos emberi test és emberi természet felvételéről van szó, hanem az 

emberihez valóságosan hasonuló, fizikai test felvételéről. Húsról van szó: ingerelhető és 

szenvedésnek kitett „matériáról”, amit Jézus Krisztus mint isteni Logoszt jelenített meg a 

világban. Vagyis János leírásában Isten „egyszülött fiát” nem egyszerűen azért testesíti meg 

emberi alakban és küldi el az emberek közé, hogy a szenvedésnek kitett test megkínzásában 

és megfeszítésében mint megtisztulásban felmutathassa a megváltás ígéretét, hanem azért is, 

hogy már eredendően a testben, azaz a húsban magában, amelyet élettel itat át, felmutassa a 

legfőbb Logoszt – az Élet Logoszát mint isteni erőt.  

Az azonosság és az igazság eszméjére épülő logosz jelentésképző ereje által válik az 

emberi világ világteremtő erejévé – a filozófiai univerzum középpontjává. Az Élet Logosza 

azonban valami mást, egy önmagából kifejlő erőt jelenít meg: megmagyarázhatatlan, az 

emberi akarat által irányíthatatlan erőt – ha tetszik: isteni erőt. Az Élet Logosza, mely a 

testben önmaga számára csillapíthatatlan izzásként, élni-akarásként fejeződik ki, mintha a 

hús belső világossága volna, annak az isteni erőnek a világlása az emberi világban, amely a 

testet hússá lényegítve képes életet teremteni. („Benne az élet volt, s az élet volt az emberek 

világossága. A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel.”)  

Henry nemcsak János evangéliumára hivatkozik, amikor az Élet Logoszát meg 

akarja különböztetni a filozófiai hagyomány logosz-fogalmától, hanem Eckhardt mesterre 

is. Azzal, hogy az életet Istennek nevezi, azt kívánja hangsúlyozni, hogy az élet nem 

olyasvalami, amit egy átélő Alany életre hív, sokkal inkább fordítva áll a dolog: az élet 

„szükségszerűen közli magát minden Alanynak, akit életre hív”.429 Az életnek tehát 

elsőbbsége van az átélő alannyal szemben: „Önmagam vagyok anélkül, hogy bármit is 

tennék önmagamként való létezésemért, más szóval átélem magam, átélésemnek azonban 

nem vagyok forrása. […] Alanyként vagyok életre hívva az élet önaffekciójában.”430 Henry 

ezt az átélő ént szinguláris alanyként határozza meg, amelyben az élet kel önmaga életére – 

ily módon az átélő én alanyisága csak a „magam” és a „tehetem” állításában fejeződhet ki. 
                                                 
428 Itt a „test” kifejezést módosítottam „hús”-ra. A szövegmagyarázat szintén utal az eredeti szóhasználatra, 
mely a kanonizálódás különböző folyamati során alakult át test-kifejezéssé: „»Emberré lett« helyett azért 
használja János a »testté lett«, sőt szóról szóra »hússá lett« kifejezést, hogy hangsúlyozza Jézus Krisztus 
valóságos emberségét.” (János 1, 14-18-hoz fűzött szövegmagyarázat) 
429 M. Henry: I. m. 15. 
430 M. Henry: I. m. 16. 
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Ugyanakkor Henry azt is állítja, hogy a „magam”, önadottsága folytán, „birtokosa a 

rendelkezésére álló képességeknek, amennyiben hatalmába keríti önmagát és mindazt, ami 

benne él”.431 Vagyis a birtokviszony tételezése révén végső soron azt állítja, hogy itt igenis 

egy testies szubjektumról van szó, az élő testként meghatározott Alanyról.  

 

 

Adódás és alanyiság 

 

 De valóban behelyezhető-e az élet önadódásának, az önátélésnek a centrumába bármiféle 

szubjektivitás, bármiféle állandó jelenlét, akinek számára (szemei előtt) megtörténik az élet 

felfedődése? Aki rendelkezhet saját képességeivel? Vagy a szubjektivitás működését egy 

ennél némileg rétegzettebb, s nehezebben megragadható folyamatként kell tételeznünk?  

Megtévesztő, hogy az önátélésben az élet szükségszerűen mint állandó adódás tárul 

fel, mert a megélt folyamatosság óhatatlanul kirajzolja az alanyiság képzetét. De abban a 

pillanatban, hogy azt feltételezzük, az életet egy énszerű, azaz egy birtoklásra képes alany 

éli át, óhatatlanul közvetettséget és távolságot vezetünk be az élet fenoménje mint 

intencionális tárgy és a tapasztaló-átélő ego közé. Holott az önátélésben az élet csak 

önmagának adódik, nincs távolság, nincs reflektáló jelenlét. Sőt: az élet folytonos adódása 

közepette valójában nem is teremtődhet tiszta jelenlét, mint önmagával való egybeesés. 

Éppen azért nem, mert az átélésben az élet folyamatban-létnek mutatkozik: elmozdulásnak, 

vibrálásnak, a test zsibongásának. Az élet adódása során önmagamat „magam”-ként sem 

tudom megjeleníteni, mert egyszerűen én nem vagyok jelen. Nincs senki: az önátérzés 

specifikumát és nehezen felfogható voltát éppen az alkotja, hogy benne a tiszta 

alanynélküliség állapota jelenítődik meg. Egy olyan üresség, vagy inkább nyitottság, amely 

mindazonáltal mégsem semmiként artikulálódik, hiszen az élet maga a történés 

megfékezhetetlensége, a zajlás csillapíthatatlansága. Mindezek okán szükségszerűen 

különbséget kell tenni az önátélés bensősége, mint a hús belső valóságaként megélt világ 

(nem-világ) és a között a világ (másvilág) között, amelybe az élet feltárulásának talajáról az 

önmaga életteliségét „átélő én” be-, s onnan visszaléphet. Ez az „átélő én” persze nem 

énszerű, hanem egy élőlény, aki testbe, húsba projektálódott, s akinek éppen életteliségéből 

következik nem-szubjektumszerűsége. Az „átélő én” húsa révén nyitott a világra. 

Nyitottsága azt jelenti, hogy élettelisége megtapasztalása által potenciálisan készen áll a 

másvilággal való viszony általi megvalósulásra. De majd csak a megvalósulás mozdíthatja 

ki abból a „belső világból”, az élet folyamatos adódásának átéléséből, amely még nem-
                                                 
431 M. Henry: I. m. 16-17. (kiem. tőlem, Sz. G.) 
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világ, és amely így még nem világszerű. Ebben a bensőségben még nincs jelen senki, csak 

az élet lüktetésének a bizonyossága. 

S ha már megkülönböztettük egymástól a világ itt használt kétféle fogalmát (a nem-

világot és a másvilágot), akkor ennek megfelelően szét kell választani az élet-fogalom két 

alapvető jelentését is. Az élet egyfelől azt a „belső erőt” jelenti, amely minden élőlényben 

jelen van, mint mozgás, növekedés, pulzálás, amely tehát mindenekelőtt biológiailag tesz 

élővé: folyamatban lévő és érzékeny létezővé. Ez az élet-fogalom hozható fedésbe az 

önátélés bensőségében feltáruló Élet-Logosz jelentésével. Másfelől az élet azt a hétköznapi 

értelemben vett életet is jelenti, amelyet nap mint nap a másokkal való társas együttlétként, s 

a világ dolgaival való foglalatoskodásként megélünk, amely tehát nem a saját test, hanem a 

világ életteliségére utal. Ezt a világias életet tárja fel számunkra a mássággal való viszony. 

Ezt a világias életet az „én” nem egyszerűen átéli, az önátélés bensőségében, hanem ebben 

meg is elevenedik: a másvilágban az élet, mely ugyanúgy a közvetlenség megtapasztalását 

jelenti, ki is kifejeződik. 

 

 

Katatónia 

 

Annak a határvonalnak a megérzékítésére, amely a belsőleg megélt „privát” élet és a 

„nyilvános”, azaz a külvilág számára is kifejezett élet között húzódik, felidézek egy filmet, 

amely éppen a két világ (nem-világ és másvilág) közötti átmenetet tematizálja. Az 

Ébredések című alkotás432 az „európai alváskór”-nak nevezett betegségben szenvedő 

emberek gondozására fenntartott intézet falai között játszódik, s a film fikciója szerint az 

intézet lakóit egy újonnan alkalmazott gyógyszeres kezelés hatására néhány hétre ki tudják 

zökkenteni katatón állapotukból. Mint ismeretes, az ebben a betegségben szenvedő emberek 

nem tudnak sem mozogni, sem beszélni, de élnek: testük biológiai-kémiai folyamatai 

ugyanúgy működnek, mint egészséges embertársaiké. Csak éppen kifejezései eszközeik 

halottak, amelyek által kapcsolatot létesíthetnének a külvilággal. Képzeljük el a pillanatot, 

amikor az az ember, aki már évtizedek óta ebben a betegségben szenved, egyszer csak 

felébred, s rácsodálkozik, hogy az az erő, ami benne szunnyadt évekig, mintegy eltemetve, 

negligálva, most hirtelen kitör belőle! Amit addig „belülről” életként tapasztalt meg, az 

hirtelenjében nemcsak önmaga számára fejeződik ki, bensőségként, hanem a különféle 

kifejezőeszközök (mozgás, mimika, beszéd) közvetítése által bizonyságot talál immár 

                                                 
432 Ébredések, 1990. Rendező: Penny Marshall. Író: Steven Zaillian. Főszereplők: Robert de Niro, Robin 
Williams 
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„valóságos voltára” is. Az élet, amit ő „belülről” mindvégig átélt, amely benne munkált 

szüntelenül, s élőlényként, testi orgánumként életben tartotta, hirtelenjében kifejeződik egy 

közös világban, egy közös életben is. És a kifejeződés a Másikban válaszreakciókat szül. Az 

egyik beteg, amikor orvosával arról beszél, hogy mi nyújtott átmenetet a csak belsőleg 

megélt életből a külvilág számára is kifejezett életbe, egy nagyon kézenfekvő és egyszerű 

állítást fogalmaz meg. Azt mondja, hogy amikor felébredt, amikor életre kelt, először azt 

hitte, csak álmodik. Csak álmodja azt, hogy a keze és a lába megmozdult. És onnan tudta 

meg, hogy ez már nem álom (s nem is az a tetszhalott állapot, amelyben átaludta eddigi 

életét), hogy amikor mondott valamit, akkor azt megértették és válasz érkezett rá. Vagyis az 

élet számára nem a test felébredésével, a mozdulatok kifejezetté válásával kezdődött el, 

hanem a Másikkal való viszony létesülésével. 

Az élet önmagának való adódása egyfajta katatón állapotot433 teremt abban az 

érzékenységgel átszőtt matériában, amit húsnak nevezünk. A katatón állapot lényege az 

alanynélküliségben ragadható meg: nincs jelen senki, aki az átélésben feltáruló 

„élményeket” kifejezhetné, aki ura lehetne a pszichofizikai összerendezettségnek. A katatón 

állapot „alanya” éppen hogy nem birtokosa a rendelkezésére álló képességeknek. Az élet 

kifejeződését, azaz „valóságossá” válását – amely a világban való megjelenítődés által 

magának a világnak a létesítését is jelenti – majd csak a Másikkal, a mással való viszony 

fogja lehetővé tenni. Mindez azonban nem azt jelenti, hogy az élet közvetlen, tiszta 

bensőségként való megtapasztalása alsóbbrendű, avagy másodlagos létezést jelentene a 

mássággal való viszonyban létesülő világszerű létezésnél. Mindebben nem fogalmazódik 

meg még csak rejtetten sem a csak-élőlény-mivolton való túllépés követelése. Hiszen a 

másvilág csak az életet átélni képes létező számára nyílik meg, annak befogadására csak az 

élőlény képes: az élet világszerűvé válása csak a tiszta bensőségként megragadott nem-világ 

talaján válik lehetővé. Nagyon nehéz megragadni a nem-világszerű létezés (azaz az élet 

önadódásának átélése), és a másvilágszerű létezés (azaz a mássággal létesített viszony 

átélése) közötti különbséget. Mert a kettő szinte mindig egymásban és együtt jelentkezik. 

Nem arról van szó, hogy a katatón állapot egy én-né válás előtti állapotot jelenítene meg. 

Ellenkezőleg. A katatónia biztosít alapot mindenféle tapasztaláshoz, sőt, folyamatosan jelen 

van a másvilág feltárulásában és megtapasztalásában is. Az átélő nem-én alanynélkülisége 

tartja fenn a nyitottságot, a folyamatban-lét lehetőségét, amely nélkül a Másikkal létesített 

                                                 
433 Filozófiai fogalomként használja a „kath’ auton”-kifejezést Lévinas is a Teljesség és végtelenben, amikor a 
Másik másságának megragadását problematizálja. Azt a kérdést fogalmazza meg, hogy a Másik 
abszolútumként való tételezésével nem szüntetjük-e meg a Másikat kifejeződésének kath’ auton-jellegétől. Vö. 
E. Lévinas: Teljesség és végtelen. Id. kiad. Az általam használt „katatónia”-kifejezéssel azonban nem ezt a 
problematikát érintem, hanem az élet önadódásának-jelenségét. 
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viszony azonnal halotti mozdulatlanságba dermedne. S viszont: a Másikkal létesített viszony 

megszakítása – a kivetés visszaáramló mozgásának beindulása – nélkül, aligha 

következhetne be az a pillanat, az ipszeitás sajátos pillanataként, amelyben az én ráébred a 

benne munkáló életre az önadódás tiszta megmutatkozásában.  

Valójában az élet önmagának való adódása saját testiességem átélésekor ugyanúgy 

„a bensőség horizontjaként” tárul fel, ahogyan a külvilággal szembeállított megismerő ego 

szellemi univerzuma, melyet korábban már bírálat tárgyává tettünk. Tulajdonképpen 

mindkét esetben bensőségről beszélhetünk. Csak éppen a saját test átélése az élet 

lüktetésére, dinamizmusára épül, míg az énszerű szubjektum spirituális bensősége a 

rögzítettségre, a kimerevítettségre, a közvetlenség felszámolására – ha tetszik, a halálra. 

Lényeges különbség van a kétféle bensőség között. Utóbbi az azonosság és az egység 

eszméjére épül: a szellem univerzumának centrumában egy ént találunk, aki az igazság 

garanciájává tud válni. Az élet adódásaként átélt bensőségben azonban nincs jelen senki, ez 

a bensőség alanynélküli. Az alanynélküliség azt jelenti, hogy nem tételezhetünk sem 

középpontot, sem egységet, sem igazságot. Az alanynélküliség nem a jelentésképzésnek, 

hanem a nyitottságnak, az elengedettségnek válik a garanciájává. Az élet lüktetése, a 

pulzálás csak egy ilyen tökéletes átjárhatóságot biztosító bensőségben tud feltörni. A hús, 

amelyben az élet önmaga számára feltárul, csak az alanynélküliség állapotában tud hézagos, 

érzékenységgel átlyuggatott „matéria” lenni. Ám paradox módon éppen ez a katatónia, ez az 

éntől való megfosztottság biztosítja az alapját az „identitás” megképzésének. Paradox 

módon éppen az alanynélküliség állapota teremtheti csak meg azt az identitásféle valamit, 

ami nem önmagába tömörülésként következik be, hanem úgy, mint szüntelen oda-

visszaáramlás az „önmagaság” és a másság átélése között, mint könnyű hullámzás egy én-

pólus és egy másság-pólus között. Az így felfogott „identitásban” döntő szerepe van az 

önfelejtést lehetővé tevő katatón állapotnak. 

 

 

Önfelejtés 

 

Az önfelejtést úgy határoztuk meg korábban, mint a másvilágot megtapasztaló és átélő 

énnek (nem-énnek)434 a másvilágból való kiszakadását. Ami egyúttal a másság kitaszítását 

is jelenti az énből: a Másikról való elfelejtkezést, a visszaáramlás mozgására épülő kivetést. 

A visszaáramlás szükségszerűen az én elkülönülését idézi elő, vagyis az én ipszeitását mint 

                                                 
434 A továbbiakban, amikor én-t írok, amit a nyelv szemantikája megkövetel tőlem, minden egyes esetben a 
nem-én állítására gondolok. 
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a másságról való leválást. Azonban ez az elkülönülés nem önmagával való egybeesésként 

(önmagába való visszaáramlásként) következik be, hanem felejtésként: „visszazuhanásként” 

a saját test önátérző, katatón állapotába. Amikor önfelejtésről beszélünk, akkor az én 

alanynélküliségéről beszélünk. Midőn az én visszaáramlik önmagába, kitaszítván magából a 

másságot, akkor nem egy olyan önmagába áramlik vissza, amely stabil, rögzített 

középponttal rendelkezik, amely egységes, amely birtokolja önnön képességeit, s a világot, 

melyet „teremtett”, hanem egy olyan testies énről (nem-énről), amelynek egyetlen 

képessége az élet önadódásának átélése. Ez a nyitottságként meghatározott katatón én nem 

tud sem magáról, sem a világról, amelyből „visszaérkezett”. És mégsem senki, mégsem 

semmi, nem üresség. Kizárólag ez a katatón, önmagába zuhant, önmagát szüntelenül átélő 

nem-én biztosíthatja az állandóság, a fennmaradás, az élni tudás lehetőségét. Ez a másvilág 

hasadékába vettetett nem-én élni akarása közepette szüntelenül a másság érintésére vár, az 

érintésre, amely számára a világra-jövetelt, a megvalósulást jelenti. 

Henrynál az élet pulzáló jellegű, mert az átmenet az egyik most-pillanatból a másik 

most-pillanatba ösztönszerűen valósul meg: az élet sajátos ereje, „pulzálása” révén az 

egymásba folyó, pillanatszerű időtartamok szüntelenül visszaáramlanak az örök jelenbe – 

vagyis az élet önmagát éli; az élő testben Alanyként megfoganó testies szubjektum, a 

„magam” pedig birtokolja ennek az életnek a megnyilatkozásait. De ha elfogadjuk azt, amit 

Henry tételez, akkor azt is látnunk kell, hogy a „magam” szükségszerűen bezárul az önátélés 

bensőségébe, és onnan nem tud kizökkeni, nem tud kilépni a világba, mert valóságosan 

nincs jelen sem a világ, sem a Másik. Ellenben ha azt feltételezzük, hogy az élet pulzálását a 

(nem-)szubjektivitás sajátos mozgása, az oda-visszaáramlás csillapíthatatlan játéka 

biztosítja, melyet a vágy, s a másság mágikus erejének kisugárzása működtet, akkor az 

önátélés bensőségében feltáruló „élet”, az alany nélküli „élet” képessé válik a 

megelevenedésre. Képessé válik arra, hogy formát öltsön, hogy kizökkenjen a bensőségből. 

Nem elég azt feltételezni, hogy az élőlény születésekor életre kel – nem: világra is kell 

jönnie. Amikor a nő testében megfogan a gyermek, s elkezd élőlényként megnyilvánulni 

(elmozdulások sorozataként leginkább), akkor bár még nem kifejezett élőlény-mivolta, 

mégis bizonyos, hogy már jelen van, hogy hús a húsban: élet ébredt láthatatlan, de az anya 

számára belülről már átélhető húsában. Ez a húsban felébredt élet csak a világra jövetellel 

fog ízesülni: formát ölteni és megtestesülni. A világra jövetel az élet megelevenedését 

jelenti. 

 

 

4. Befogadás és kivetés 
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Hússzerűség: a pusztulás fenyegetése 

 

Az önátélésben saját testem hússzerűsége az élet lüktetéseként tárul fel számomra. Ilyenkor 

az, amit közvetlenségként tapasztalok, egybefolyik: mintha átélésem egy végtelen folyam, 

egy állandó, megszakíthatatlan és önkéntelen jelenlét volna. Ám amikor a másság 

vonzásának engedelmeskedem, kimozdulok ebből a bensőségből. A mássággal való viszony 

az élet megsokszorozását jelenti: ekkor az élet nemcsak az önátélésből tör föl, hanem a 

Másik világának átéléséből is. A másvilággal létesített viszony a lét tranzitivitását kínálja – 

ennyiben több, avagy ösztönzőbb az „önmagammal létesített viszony” bensőségénél. 

Amikor egy másik élő létező testének sugárzásától megérintetté válok, amikor másságának 

vonzereje megnyit engem, hogy érzékenységgel átlyuggatott húsomon keresztülengedjem az 

ő érzékenységből szőtt lényét, én pedig úgyszintén megnyitom őt, amikor húsom 

érzékenységével magamba fogadom az ő testében hordalékként hordozott „történetet”, mint 

létének esszenciáját, s a befogadással együtt kiszolgáltatom neki saját, érzékenységgel 

átitatott húsomat, amibe az én létezésem lenyomatai vésődtek bele – akkor a kiazmus 

tapasztalatában önmagunkat csakis úgy tudjuk felkínálni egymás számára, mint testeket, 

melyek húsból ízesültek. A hús szerves anyag, ily módon romlásnak van kitéve. Amikor egy 

élő létezővel viszonyba kerülök, akkor az átélés során a hússzerűség nemcsak az élet 

erejeként, hanem a pusztulás fenyegetéseként is felárul. 

 Az élő létező a pusztulás fenyegetését valójában már az élettelen létezővel való 

viszonya során megtapasztalja. A tárgyhoz tapadó különféle érzetek átélésén túl ugyanis 

megtapasztalja a húsban lehetőségként benne rejlő mozdulatlanságot, a puszta dologiságot 

is. És ez szüntelenül elmozdulásra, foglalatoskodásra, tevés-vevésre, gondoskodásra 

készteti. De ennél sokkalta felrázóbb ereje van a végesség és a mulandóság ama 

megtapasztalásának, amelyet a hús romlandó-mivoltának az átélése kínál. A Másik teste 

egyfelől mint korpusz tűnik elém: mint határoltság és végesség. Másfelől húsát átitatja 

valamiféle előlem elrejtett, „belső” erő: az élet izzásának ereje, olyan hevület és lüktetés, 

amit a tárgyak nem árasztanak ki magukból. Az élet az önátérzés során minden bizonnyal 

feltárult számára is, ahogyan lépten-nyomon feltárul számomra is, s ezért a Másik úgy 

jelenti be magát nekem, mint csillapíthatatlan, megszüntethetetlen, felfokozott jelenlétet 

(„itt vagyok”, „benned vagyok”, „élek”). Én mégis úgy élem meg a Másik húsából kiáradó 

berekeszthetetlenséget, mint az elmúlástól való rettegést. Élettől átitatott húsa félelmet 

ébreszt bennem, mert magában hordja a végesség ígéretét, s eredendő tudásként tárja fel azt 

az élő-mivolthoz szorosan hozzátapadó, másik meghatározó attribútumot, a romlandó-
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mivoltot, amely a húst hússzerűvé teszi. A pusztulástól való rettegés átélése, melyet az 

élőlény teste – mint szerves anyag – magában hordoz ígéretként, szüntelen elmozdulásra 

készteti a viszonyt létesítő, világba kilépő létezőt. A mulandóság fenyegetése olyan 

inspirációt jelent, amely mintegy ösztönösen az élet megsokszorozódásának átélését 

lehetővé tevő világba szegezi őt, és szüntelen előretörésre, vibrálásra, izzásra készteti: 

nyughatatlanságra, a mozdulatlanság és a csend megtörésére.  

Amikor az élő test mintegy „felkészül” a halálra, amikor kiterjeszti maga körül a 

csendet, amikor lelassítja a mozdulatait, akkor a húsként való létezésnek azt a 

megvalósulását „választja”, azt a potenciálisan a húsban benne rejlő lehetőséget, amellyel 

immár a degradáló, puszta anyagszerűségbe, a bomlás és a megsemmisülés ígéretébe 

nyugszik bele – immár a dologi létbe foglalt hiábavalóság beteljesülését óhajtja. 

Természetesen nem egy szándékolt, nem a tudat által vezérelt választásról van szó, hanem a 

húsnak egyfajta saját gondolkodásáról, saját akaratáról, az életnek a húsban megnyilatkozó 

„logosz”-áról – a hús egy másfajta megvalósulásának a választásáról. Persze van úgy, hogy 

ez az átmenet a hús egyik lehetőségéből a másikba hirtelen történik meg, egyik pillanatról a 

másikra, a változást nem lehet átélni, nem lehet „felkészülni”, nincs idő, az élet egyszerűen 

csak megszakad, megmagyarázhatatlanul – az izzás kialszik, s a test kihűl. 

De hogyan „tudhat” egy húsként megvalósult test önnön hússzerűségének eme másik 

alapvető vonásáról, a romlandó-mivoltról eredendően, azaz minden gondolkodást és minden 

tapasztalást megelőzően?  

Az élet fenoménjét magában hordozó létező testből születik: húsként. Az ember 

például (ugyanúgy ahogyan az emlősállat is) vérben és fájdalomban jön a világra az asszony 

(a nőstény) testéből. A méhben megfogant létező (az embrió például) már magában 

hordozza az életet: teste olyan hús, amelyet érzékenység és folyamatban-lét jellemez. 

Amikor ez a húsdarab világra születik, amikor megtestesül, akkor az anyához mint 

Másikhoz fűződő viszonyban feltáruló hússzerűséget kénytelen úgy átélni, mint a testiség 

eltörölhetetlen fizikai realitását: mint az egymásból kiszakadó (széthasított) hús fájdalmát, a 

test sebezhetőségét, a vér patakzását. Az anyához fűző viszony felfogható minden világra-

jövetel metaforájaként: a születésben a test hús-vér valósága szimptomatikus módon 

fejeződik ki. Az anya testéhez való hús-vér kötődésben, és a tőle való elszakadásban a testi 

viszonyulás két alapmodellje fejeződik ki. Az anya-gyermek testies viszonyában 

nyilvánvalóvá válik, hogy a Másikhoz fűző viszony eredendően, azaz a világra jövetel első 

pillanatától kezdve felkínálja a test sebezhetőségének a tudását.  

Ám a test dologiságának, s vele a mulandóságnak az értelme radikális módon csak a 

Másik halálának a megtapasztalásakor tárul fel. Amikor a Másik életjelei megszűnnek, 
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amikor az izzás kialszik, s a hús kemény lesz, megdermed, akkor a Másik puszta dologgá 

válik. Egy tárggyá, amit fehér selyemkendőbe csomagolnak, és koporsóba tesznek. A Másik 

mozdulatlan, kifejezéstelen, nem válaszol. Hirtelenjében világossá válik, hogy húsának 

ízesülését nem a korpuszként való megjelenés jelentette, a megelevenedés nem a 

megtestesülésen alapult – hiszen lám, teste most puszta tárggyá vált, hátrahagyott, degradáló 

és megalázó maradékká. A megtestesülést csak az élet teszi lehetővé. Az élet viszont csak 

addig tapasztalható meg, amíg a test mint hús lélegzik, amíg mint érzékenységgel teli, 

meleg „anyag” képes belefeszülni a világ húsába. Az élőlény teste révén kiszolgáltatott a 

romlandó húsnak, ki van téve a betegségnek és a mulandóságnak. A hússzerűség az élet 

határainak számításba vételére szólít.  

 

 

Gond: a végesség eredendő tudása 

 

A Másik húsának romlandó-volta saját húsom romlandó-voltával szembesít, mint a 

mulandóság eredendő tudásával. Ez a tudás válik a gond alapjává. A gond 

mindközönségesen annyit jelent: Tudom, hogy elpusztulhatok én is, és elpusztulhatsz Te is, 

meghalhatunk. Húsunk által kiszolgáltatottak vagyunk egymásnak, s a világnak, amelyben 

létesültünk. A megvalósult, egyszeri és megismételhetetlen testet a sebezhetőség, a 

mulandóság, a végesség eredendő tudása a hús megbecsülésére és figyelembevételére 

készteti. A megvalósult test élő test, ezért válik felelőssé azzal szemben, ami él – felelőssé a 

saját test húsáért, a Másik test húsáért, a világ húsáért. A pusztulástól való rettegés gondja 

az én és a Másik viszonyába a gondozás struktúráját vezeti be, amely az élet fenntartására, 

megőrzésére, az odaadásra, a Másik iránti elköteleződésre épül.  

Idézzük fel újra, hogy Heidegger a Lét és időben hogyan különböztette meg a 

gondozást [Fürsorge] a gondoskodástól [Besorgen]! A gondoskodást úgy írta le, mint ami 

nem pusztán „felfogó megismerés”, hanem olyan használó foglalatoskodás, melynek „saját 

ismerete” van.435 A gondoskodás folyamán hétköznapi, tevékeny módon viszonyulunk 

környező világunk kézhezálló tárgyaihoz: foglalatoskodunk velük. A gondozást ellenben 

Heidegger olyan eszmeként szerette volna tételezni, amely a világon belül utunkba kerülő 

másokkal a tulajdonképpeni, gondozó együttlétet is lehetővé teszi. Csakhogy a másokat 

kizárólag mint akárkiket tudta megragadni, akikkel nem-tulajdonképpeni módon lépünk 

kapcsolatba – a hozzájuk fűző viszony a létfelejtésen alapul. A gond pedig, amely ontológiai 

értelme szerint a lét igazságának a feltárását jelenti, éppenhogy kihívja a jelenvalólétet a 
                                                 
435 Vö. M. Heidegger: I. m. 15. §. 87. 
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tulajdonképpeni önmagaként való létezésre, s a kihívás által szükségszerűen kiszakítja a 

létfeledés állapotából. A gond hívása elvágja a környezővilágba kötő, valamint a másokhoz 

fűző szálakat: a hívás a jelenvalólét vonatkozásnélküli önmagáját érinti. Heidegger elmélete 

nem teszi lehetővé a Másikhoz való viszony gondozásként való tételezését, mégpedig azért 

nem, mert a gond alapjaként nem a világban való benne-létet határozza meg, és nem is a 

viszonyban feltáruló Másik számomra-valóságának, azaz életteli voltának a fenntartását, 

nem a Másik iránti elköteleződést, hanem a világban való létezést megalapozó semmiséget, 

mint a saját lét igazsága iránti elköteleződést. 

Valóban: mi mást is jelenthetne a gond ontológiai értelemben, ha nem azt, hogy 

„gondom van” arra a dologra, ami a létezésem alapját érinti? Létezésem azonban nem a 

semmiségen alapul – még ha annak az erőnek, amely bennem felébredt, nem is én magam 

vagyok a forrása, még ha én magam nem is rendelkezhetem vele. Létezésemet az élet mint 

hús általi megvalósulás („hús-vér valóság”) teszi lehetővé: élek. A test határainak és a hús 

romlandó-voltának fenyegetése által szembesülök azzal, hogy ezt az életet – amely átitat 

engem, átitatja a Másikat, amely lehetővé teszi közös megvalósulásunkat, és lehetővé teszi a 

világba való kilépést – csak úgy tudom fenntartani, ha gondozom azt a „matériát”, amely az 

élet fenoménjének előtűnését egyáltalában lehetővé teszi. A mulandóság gondja által 

ösztönzött gondozó viszonyulás mindenekelőtt az élő test iránti elköteleződést jelent. 

Gondozom a Másikat: viszonyunkat a féltés, az óvás, s az élni-engedés eszménye hatja át. 

Ugyanakkor a Másik gondozása nem az erkölcs követelésére, és nem is egy 

eredendőnek gondolt imperatívuszra épül. A gondozás mozdulatai sokszor egybemosódnak 

a világ élettelen dolgaival való foglalatoskodás mozdulataival: mindkettőt a világban való 

létezés, azaz a húsként való létezés elfogadása és akarása határozza meg. A világban való 

foglalatoskodás mindig a hús sajátos tapasztalatából következő belátásra épül – legyen szó 

akár a dologiság, akár a hússzerűség megtapasztalásáról. A foglalatoskodás mozdulatai 

gyakorta a leghétköznapibb mozdulatokat jelentik, melyek nem egy tétikus tudathoz 

kötődnek, és nem valamiféle ráció szerint végeztetnek el, hanem a maguk 

észrevétlenségében és jelentéktelenségében – a mindennapiság ködébe veszve. S jóllehet a 

gondozás az élet fenntartására és megőrzésére irányul, mégis magában foglalja a 

hiábavalóság felismerése által inspirált mozdulatokat is, ugyanúgy, ahogyan a gondoskodás 

is. Amikor mindennapi tevés-vevésről beszélünk, akkor nem valamiféle magasztos 

eszmének vagy erkölcsi elvárásnak való engedelmeskedést tételezünk, hanem a hozzánk 

lehető legközelebb álló világhoz való odafordulást, féltő-óvó viszonyulást: a hajlékkal, a 

táplálkozással, a test jóltartásával és egészségével való foglalatoskodást. A gondozás 

mozdulatai mindazon aktusok és passzív cselekvéssorok összességét jelentik, amelyek 
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egyrészt összefüggenek a testiségből fakadó igények kielégítésével, másrészt a test 

épségének a megóvásával, harmadrészt pedig a testből sugárzó különös, rejtettségében is 

erőteljesnek ható élet-megnyilatkozások fenntartásával. A test kiszolgáltatottsága ugyanúgy, 

mint ahogy a benne kifejeződő élet-erő is, csak a viszony által tud kifejeződni, hiszen csak 

egy viszonyban megszülető (világra jövő) Valaki képes megtapasztalni a vele viszonyban 

álló másik (világra jövő) Valaki ínségességét és sugárzását is, melyre aztán a gondozás 

mozdulatai által valahogyan válaszol. A gondozásként megfogalmazódó válasznak semmi 

köze nincs a megfontoltsághoz, a racionalitás alkalmazásához, azaz a gondolkodó 

szubjektum teoretikus magatartáshoz. Ez a válasz mindenekelőtt a test hússzerűségének 

mint ingerelhetőségnek az alapvető belátásából tör elő, olyan mélyről fakadó tudásként, 

amely megelőzi magát a gondolkodást, vagy legalábbis kívül áll annak érvényességén. A 

gondozás mozdulatai – mint ahogy a gondoskodás mozdulatai is – önkéntelenek: mintha 

valamiféle álomszerű állapotban cselekednénk, mintha nem is lenne motivációnk, hanem 

csak egy eredendő késztetésnek engedelmeskedve tennénk a dolgunkat. A gondozás és 

gondoskodás hétköznapi történelme a mindennapok apró történéseiből, az odafigyelés, a 

gondoskodás jelentéktelen és jelentéstelen aktusaiból szerveződik, s mindebből következően 

egy másfajta időmodalitásba illeszkedik. S bár a gondozás esetében a Másikhoz való 

viszonyulást nem a hiábavalóság elfogadása motiválja, mint a gondoskodás esetében, 

azonban ebbe a viszonyulásba is beleíródik az időbeliségnek egy alapvetően másfajta 

tudása. A gondozás legtöbbször ugyanazokat a mindennapos, jelentéktelen mozdulatokat 

követeli, mint amit a gondoskodás: a föld körüli – hajlékról, ételről, egészségről 

gondoskodó – mozdulatokat, melyekbe az elmúlás apró, az egyik napról a másikra eltűnő, 

célképzet nélküli, az értelmetlenség vak fenyegetését hordozó üzenetei vannak kódolva. A 

gondozás aligha fejthető le a gondoskodásról.  

Amikor egy beteg szerettemet ápolom például, akkor az őt körülvevő tárgyi világról 

is gondoskodnom kell. És a gondozás során meglehet, éppen azzal kell szembesülnöm, hogy 

ennek a Másik embernek – aki ugyanabból az „anyagból” van szőve, amiből én, s akinek 

léte ugyanúgy az életteliségen alapul – a húsa magában hordja a dologként való 

megvalósulás, azaz a puszta dologgá válás lehetőségét. Ha hullik a haja, akkor a 

hajcsomókat nekem kell a földről és a ruhájáról összeszedni. Ha kihányja az ételt, amit 

előtte magába fogadott, akkor nekem kell a maradékot összetakarítani. Ha ürülékének 

eltávolításáról nem tud már egyedül gondoskodni, akkor nekem kell azt megtenni. S mindez 

„undorító” és „felháborító” számomra. Nem azért találom undorítónak, mert esztétikai 

érzékemet sérti, hanem mert mélyen felkavar, mert létezésem alapjáról valamit minden 

lehetséges kijelentésnél erőteljesebb formában állít. Amikor a Másik degradáló 
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„maradékká” válik, az élő test romlásának, megfogyatkozásának, elmúlásának 

kétségbevonhatatlan bizonyítékává, akkor az engem „emberségemben” – melyet valamiféle 

felsőbbrendűségként tételez egész nyugati kultúránk – mélységesen megaláz. Kiforgat a 

szellem felől megképzett identitásból.  

A Másik gondozása szükségszerűen a test, azaz a hús mint romlandó matéria 

gondozását is jelenti (nemcsak a betegség esetében, hanem akár a szerelemben, a testi 

aktusokban is), és a hús lépten nyomon szembesít a mulandósággal. A pusztulás fenyegetése 

az élet fenntartására serkent: az óvó-féltő viszonyulás mozdulatainak megtételére. De ezeket 

a mozdulatokat nem az örökérvényűség hatókörébe zárva cselekszem meg; az élet 

fenntartása, őrzése nem érthető meg az örökkévalóság ideája felől. A gondozón a világhoz 

viszonyuló létező mozdulatait többnyire újra és újra meg kell hogy ismételje, mert a 

mozdulatok csak egyetlen igény kielégítését célozzák, ami később újból kielégítetlenségként 

jelentkezik, a korábbi gondozó-munka így aztán veszendőbe megy, értelmét veszti. A 

gondozás aktusának érvényessége általában csak az adott pillanatra korlátozódik. Arra a 

pillanatra, amelyben a viszony egyáltalában megszületik két létező között. Nem olyan 

pillanatról van szó, amit egy időfolyam konkrét egységeként ragadhatnánk meg, hanem 

inkább a szakaszokra bonthatatlan időfolyamról. A gondozás olyan idősíkot tár fel, 

amelyben „minden egybefolyik”, mégpedig azért, mert nincs kitüntetettség, nincs 

jelentésadás: a gondozás mozdulatai észrevétlenek és jelentéktelenek maradnak. A 

mozdulat, amelyben egy létező közelít egy Másikhoz, amelyben megérinti, beléhatol, 

amelyben viszonyuk gondozó együttlétként létrejön – mindössze egyetlen pillanatot ölel át. 

Ez a pillanat azonban az odafordulás, a Másik iránti elköteleződés lehető legintenzívebb 

pillanata. Két létező egymás előtti megnyílásának és egymás felé fordulásának nincs másik 

idősíkja, csak az adott pillanat. Az élet mint tranzitivitás csak abban a pillanatban tárul fel 

számukra, viszonyuk csak addig tart, amíg a megképzett közös világban mindketten jelen 

vannak – megelevenedett, élő létezőként. Nincs túlvilági ígéret, nincs másik idő. Az egymás 

iránti elköteleződés mögött nem áll ott garanciaként az örökkévalóság fikciója. A 

gondoskodó-gondozó viszonyulás jelentéktelen, mindennapi, értelmetlennek tűnő 

mozdulatai nem egy tétikus, egy metafizikai időstruktúrával rendelkező jövőkép nevében 

végeztetnek el, hanem az ingerelhető test jelenvalóságának (ínségességének és 

sugárzásának) a tapasztalatából táplálkozva – bezárulva az egyszeri pillanat izzásába. A 

megelevenedő testek sugárzása által implikált gondozó viszony végső – azaz végletekig 

feszített, túlzó – formájában szeretetként valósul meg. S egyaránt megnyilatkozhat az 

érzelem anyagtalan, pusztán emocionális síkon megragadható kiáradásában, mint ahogy a 

tevőleges, a Másik felé, a Másikért indított mozdulatokban. Ezekben a mozdulatokban az 
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elmúlás fenyegetése mindig ott kísért, és arra készteti a viszonyban megvalósuló létezőket, 

hogy egész lényükkel, a lehető legteljesebb odaadással feszüljenek bele közös világukba – 

még ha a végességként és mulandóságként megtapasztalt hús „felkínálásával” létezésük 

egészét kockáztatják is. 

A mulandóság gondja munkál tehát a világhoz való gondozó-gondoskodó 

viszonyulásban, amely a viszonyt lehetővé tevő pillanatban való intenzív feloldódásra, s a 

Másik húsként való kiszolgáltatottsága iránti felelősségvállalásra szólít. Ezen a 

felelősségvállaláson épül fel az a hús sebezhetőségéből következő etika, amely nem 

feleltethető meg a keresztény etikával, mert nem csak a felebarát, azaz nem csak az ember 

meggyilkolását tiltja, hanem mindenkiét, aki élő, aki egy autentikus viszonyban húsként 

képes megvalósulni. A hús etikája nem kőbevésett törvényekre épül, és nem is a 

humanizmus évszázadok óta működtetett hierarchiájára, hanem az élő test 

fenyegetettségére. Ugyanakkor ez az etika nem rögzíthető, nincs „szabályrendszere”. Ez az 

etika nem formalizálható és nem ragadható meg általánosságként, sőt: olyan etikáról van, 

amely az „erkölcstelenséget” is magában hordozza. A hús etikája a Másik iránti kivételes és 

radikális elköteleződésre épül. 

De mit jelent radikálisan elköteleződni egy kivételes Másik iránt? 

 

 

Elköteleződés és elutasítás 

 

A test-korpusznak kisugárzása van. A test nemcsak mint érzékszerveinkkel megragadható 

korpusz fejeződik ki, hanem egyúttal érzékszerveinkkel nem felfogható sugárzásként is 

megnyilvánul: a hús belső sugárzásaként. Amikor valaki a közelembe érkezik, először a 

test-alakot pillantom meg, de ugyanabban a pillanatban, vagy már előtte, a látható és a 

kézzelfogható „valóság” kifejeződése előtt, átadom magam egy másfajta érzékelésnek is. 

Hagyom, hogy a Másik hasson rám kisugárzásával: magával ragadjon, vagy éppen 

eltaszítson. Amikor a Másik a közelembe érkezik, és én ránézek, nem egyszerűen egy test-

kinézetet fogok fel érzékeimmel, hanem átengedem magam a hús belső sugárzásának is, 

átengedem magam a beleérzésnek, a testeinket egy „másfajta értelemben” egybefűző 

telepátiának, amely másfajta, „testies nyelvet” beszél – „a test gondolkodása” által.  

Merleau-Ponty szerint a láthatatlanság alapozza meg a létezők közötti kapcsolatban 

az okkult észlelést, a beleérzést, a telepátiát, amely öntudatlanul szervezi a valaki számára 

való megjelenítődést, a valamilyenként való láthatóvá válást. Úgy véli, hogy a világ húsát a 

megvalósult húsok közötti láthatatlanság tartja egyben, amely ha nem is teljesen testetlen, 
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de „testek közötti, interkorporális létet tár fel”. Ebből a világsugarakkal átszőtt láthatatlan 

létből emelkedik ki – az illeszkedés, a pregnancia törvényére épülve – minden látható dolog, 

ez alapozza meg az objektivációt. A láthatatlanságból egyetlen, mindenki számára adott 

érzéki világ szerveződik, amelyben két test úgy kapcsolódik egymáshoz, hogy a kettejük 

egymástól független intenciója ugyanarra a közös „tulajdonképpeni Einfühlungra”, 

ugyanarra a betöltődésre tud irányulni. A mindent átitató láthatatlanság által, mely lehetővé 

teszi a kiazmust, biztosítva van a létezők közötti átjárás, az egymásba való áthajlás. Ha 

elfogadjuk azt, amit Merleau-Ponty állít, hogy a megvalósult húsokat a pregnancia jelensége 

egyben tartja, s hogy képes lehet minden ugyanarra a betöltődésre irányulni, akkor aligha 

tudunk választ adni a Másikkal szembeni radikális elköteleződés problémájára.  

Amikor egy másik létezővel viszonyba kerülök, szükségszerűen kizárom a 

világomból az összes többit. A Másik választásának etikája azt jelenti, hogy abszolút 

egyediségemben odafordulok a Másik abszolút egyedisége felé.436 Engedelmeskedek a 

Másik szólításának, elköteleződöm iránta, neki szentelem magam. Végtelen 

kiszolgáltatottságát, mely a hús kiszolgáltatottsága, úgy fogom fel, mint az ölés tilalmát, s 

testemen keresztül én is végtelenül kiszolgáltatom magam neki. Ám ez a radikális 

elköteleződés a Másik iránt egyben a többi másik, a végtelenül sok másik feláldozását 

jelenti: mindenki másnak a kizárását az éppen megképződő, abszolútnak tekintett, intenzív 

viszonyból. A radikális elköteleződés etikája – mint a Másikkal szembeni felelősségvállalás 

etikája – így aztán egyfelől az egyetemes felelősség érvénytelenítésén, másfelől a másokkal 

szembeni erkölcsösség elvetésén alapul. A mások feláldozása az egyetlen, kivételes 

Másikért nem magyarázható csupán a végesség problémája felől. Az egyedi, véges létező 

egyszerre természetesen csak egyetlen másik létezőért vállalhat radikális értelemben 

felelősséget, mégpedig azért a másik kivételes létezőért, akivel éppen viszonyba kerül, aki 

iránt éppen elköteleződik. Az igazi kérdést nem a végesség, hanem a kivételesség 

problémája jelenti. Az egyedi létező miért éppen azt a másik egyedi létezőt (Másikat) 

választja társául: miért éppen vele lép viszonyba? A minden létezőt egyben tartó pregnancia 

jelensége csak a végesség által, mint a láthatatlannak a látható világban való kifejezési és 

megjelenési módjainak korlátoltsága által ad magyarázatot az aktualitás problémájára. De 

nem születik válasz a kérdésre, hogy miért indul be az a folyamat két egymástól 

                                                 
436 Derrida ír a kötelesség és felelősség abszoltútumának mint „erkölcstelenségnek” a problémájáról abban az 
esszéjében, melyben Kierkegaard, valamint Lévinas etikáját értelmezi. „A kötelesség és a felelősség 
abszolútuma azt feltételezi, hogy leleplezünk, elhárítunk minden emberi kötelességet, felelősséget és törvényt. 
[…] az etikát fel kell áldozni a kötelesség nevében. A kötelesség azt jelenti, hogy pusztán kötelességből nem 
tartjuk tiszteletben az erkölcsi kötelességet. Nem csak erkölcsös vagy felelős módon kell viselkednünk, hanem 
erkölcstelenül és felelőtlenül is, éspedig a kötelesség, egyfajta végtelen kötelesség nevében.” Lásd: J. Derrida: 
A halál adománya (Szabó László fordítása). Vulgo 2003/3-4-5. 152. 
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„elválasztott”, egymást „nem ismerő” létező között, melynek során azok kiválnak a névtelen 

univerzumból (egy valaki és egy másik valaki), egymás számára kivételes létezőkké válnak, 

észlelik egymást, közelítenek egymás felé, majd összeérnek, egymásba hatolnak, hogy a 

megérintettség után már valaki mássá legyenek. Vajon miféle indíték nyújt elég erős 

motivációt az én és a Másik egymással való viszonyának a kialakításához? Miért éppen az a 

Másik, és nem egy másik Másik; miért éppen az a más, és nem a többi? Az észlelés miért 

éppen azt a vetület észleli, és nem a többit? Miféle vonzalmat, miféle felkínálkozást, az 

elkülönültségnek, majd egymásba-hatolásának miféle erejét kell itt tételeznünk?  

Ha a testek közötti telepátiát nem a hús szellemmé szublimált láthatatlanságra 

alapozzuk, hanem a test belső sugárzására, mely egyfelől a húst egyáltalában 

megmutatkozni engedő izzáson, az élet erején alapul, másfelől pedig a saját lét konkrét 

megnyilvánulásain, akkor az egyedi, kivételes létező egy másik egyedi, kivételes létezővel 

való viszonyát a konkrét megvalósulásból is meg tudjuk érteni. Az egyedi létező magában 

hordja „történetiségét”, mint egyfajta „léttörténetet”, vagy még inkább „élettörténetet” 

(természetesen nem az életút-értelmében), és ez a „húsban hordozott történet” a 

megvalósulás, a konkréttá válás, azaz a megelevenedés során képes feltárulni. A 

megelevenedés a mássággal való viszonyban következik be: a hordalékként a húsban 

hordozott „történet” a Másikkal való viszonyban artikulálódik, azaz átélhető, eleven 

történetté válik. Ez a „történet” nem úgy tárul fel, mint egy elolvasható, megismerhető, 

kronologikus elbeszélés, hanem úgy, mint a testbe lerakódott saját lét. Egy létező saját léte 

a húsába beleíródott megannyi léteseményt jelenti, de ezeket az emlékezés nem gyúrja 

egységes narratívává, hiszen ezek „hordalékként rakódnak le” a megelevenedés 

lenyomataiként, a hordalékként való lerakódás pedig a felejtésen keresztül történik meg. 

Egy létező számára léteseményt, alapító aktust jelent minden olyan mozzanat, amely által a 

létező világra jön, azaz egy másik létezővel való viszonyban megvalósul. 

Az élő létező egész lényével, húsával, testének „mélységével” feszül bele az aktuális 

viszonyba, amely már a gondozás, azaz a másvilágba való kilépés, és a másvilághoz való 

tevőleges lét előtt megvalósul a beleérzésen és a telepátián keresztül. Amikor valaki közelít 

felém, akkor már azelőtt, hogy egymásra néznénk, „testeink beszélnek egymással”. Amikor 

engedem, hogy a Másik testi kisugárzása hasson rám, s amikor engedem, hogy én is hassak 

őrá, akkor valamilyen mértékben már megnyílunk egymás felé. Az elengedettség magát a 

megnyílást jelenti: beleegyezést a viszonyba, amely egy adott pillanatban köztem és a Másik 

között létesül. De a megnyílás pillanatában rögtön megszületik a válasz is a Másik 

szólítására. Testeink „beszélnek” egymással a telepátia nyelvén, mely a test mélyéből, a 

húsból tör fel – ezt a beszédet én is és a Másik is szigorúan csak húsként tudjuk felfogni, 
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megérteni. Ez a beszélgetés még nem a másvilágban történik, nem egy elmélyített, radikális 

értelemben megvalósított viszonyban, hanem csak egy hasadékban: a másvilág 

hasadékában. Ebben a hasadékban dől el, hogy a Másik testies szólítására miféle válasz 

születik a húsban, a test „mélyén”: az egymáshoz való viszony az elköteleződést, vagy 

inkább az elutasítást fogja-e jelenteni. Ebben a hasadékban dől el, hogy kinyílik-e számomra 

a másvilág végtelen univerzuma, mint az a befogadó, egy Másik létezővel való közös 

világot alkotó üreg, melyben én is és a Másik is világra született létezőkként 

megvalósulhatunk; vagy ellenkezőleg: a hasadék mintegy összeforr, bezárul, s a viszony 

felszámolása révén kivet magából, hogy aztán visszazuhanjak az élet önátélésének 

katatóniájába. 

 

 

Kivetés és abjekció 

 

A gondozás és a gondoskodás viszonyban-létet jelent: megvalósulást és a világba való 

kilépést. A gondoskodás és gondozás mozdulatai a tevőleges világban-lét mozdulatai, 

melyek mindig a Másik és a másvilág felé indulnak el. Ezek a mozdulatok jelenítik meg az 

aktuálisan az utamba kerülő dolgok, a mások, a Másik konkrét megvalósulása 

(megvalósítása) iránti elköteleződést. Amikor gondoskodom valamiről vagy valakiről, akkor 

már eredendően figyelembe és számításba veszem környező világom tárgyait, kötelességet 

vállalok a velem szemtől szemben álló Másik iránt. A gondoskodás egy bizonyos 

értelemben áldozathozatal részemről, mert megteszem a Másikért mindazt, ami tőlem telik, 

odaajándékozom magamból mindazt, ami akkor, abban a pillanatban lehetséges – azt, amit ő 

tőlem és belőlem elfogad. Nem azért teszek így, mert ez erkölcsi kötelességem, hanem 

azért, mert a viszonyban való megvalósulás során a viszonyban résztvevők bőrére megy ki a 

játék. Nem az a kérdés, hogy mekkora áldozatot vállalok, hogy milyen mértékben vagyok 

képes elköteleződni, hogy a Másikkal szemben tudok-e „jó” lenni. Az elköteleződésnek 

nincs semmiféle erkölcsi éthosza, mércéje. Az elköteleződés ontológiai természetű: azt a 

léteseményt fejezi ki, amely magát a viszonyt életre hívja, megteremti. Az elköteleződés 

nem erkölcsi, hanem etikai alapállást jelöl, mert a viszony lényegéből adódóan a 

kölcsönösség és a felelősség gondolatán alapul: azáltal, hogy viszonyba kerülök a Másikkal, 

felelősséget vállalok érte. 

Az elköteleződés egyik végpontjának a szeretetet tekinthetjük, azt az állapotot, 

amelyben valakiért feladjuk önösségünket: gondoskodón viszonyulunk, elveszítjük 

önmagunkat a Másik szeretésében. A másik végpontot az abortálás jelöli ki, mely 
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tulajdonképpen nem is elköteleződés már, de nem is az elköteleződés hiánya, inkább az 

elköteleződéssel való szembeszegülés: a viszony berekesztése, megszakítása, felszámolása. 

Az elköteleződésnek ebben a negatív formájában szintén belemerülünk a számunkra éppen 

lehetségessé váló viszonyba, bizonyos mértékig ilyenkor is megmártózunk benne, hiszen 

felnyílt bennünk a másvilág hasadéka, amelyben a Másik egyáltalán bejelenthette magát 

másságként – eleven és élő létezőként. Mássága a megnyílást lehetővé tevő vonzerőként 

hatott rám. Csak éppenséggel a megmutatkozó Másik ekkor negatív módon érint meg, 

egymás kisugárzását valamilyen okból nem tudjuk befogadni: nem vonzás és nem is 

illeszkedés, hanem taszítás jön létre kettőnk között. Ez a taszítás kivetést eredményez, 

melynek nyomán beindul az abjekció. A kialakított viszony bizonyos mélységi fokán 

megtorpanunk, meglehet, még csak a hasadékban szorongva, még csak várva a Másikkal 

való viszony általi megvalósulásra, de ennyi inger éppen elég ahhoz, hogy „válasz” 

szülessen arra a kisugárzásra, amely a Másik feltárulásából felszabadul: elutasítjuk a 

Másikat, kivetjük magunkból, abortáljuk. Ahogy a vonzerőre aligha adhatunk magyarázatot, 

mert egyfelől a testeknek valamifajta sajátos, beleérzésen és telepátián alapuló egymásra-

utaltsága fejeződik ki benne, másfelől a húsból kisugárzott élet izzásának az intenzitása, 

ugyanúgy a taszítás mibenlétét sem lehet a racionalitás által, a gondolkodás eszközeivel 

megragadni és feltárni. A Másikat elutasíthatjuk már azelőtt, hogy valóságosan elmerültünk 

volna másságában, hogy hétköznapian szólva „megismerkedtünk” volna vele. De 

kivethetjük magunkból azután is, miután már megfogant bennünk, miután világra jöttünk 

egymásban. Az elköteleződésként meghatározott gondoskodással nemcak az elutasítás áll 

szemben (mint a Másik előli elfordulás, nem-érintés, nem-észrevevés), hanem még inkább a 

kivetés: az abortálás és az annak nyomán beinduló abjekció. 

Ha valamiféle összeillés, „vonzalom” létesül két létező között, akkor a másvilágként 

létesülő üreg – amely az én és a Másik érintkezését, egymásban-létét egyáltalán lehetővé 

teszi – tágassággá, szédítő mélységgé változik. Ilyenkor az én szinte elmerül a viszonyt 

megjelenítő üregben, a Másik „szédítő mélységében”, sőt, szinte eggyé válik a végzetes 

vonzerőt kifejtő Másikkal, és oly mértékben megjelölődik általa, oly mértékben mássá, 

másvalakivé válik, hogy szinte nem is képes az elkülönülésre: egy megtartó erejű, közös 

világ teremtődik kettejük számára. Ezt a jelenséget nevezzük szerelemnek például, vagy 

anya–gyermek kapcsolatnak. A nyugati ember számára az anyaság kínálja a szeretet mint 

önmagát-felejtés legintenzívebb, legtúlzóbb tapasztalatát. Ha azonban a két létező között 

nincs összeillés, ha egymás látása, érintése taszítást idéz elő, akkor az az üreg, amely 

kettejük között létesült, valójában alig emlékeztet üregre, szinte csak egy repedésnek látszik, 

egy felületi szétnyílásnak: a mélység nélküli üreg aljáról az én azonnal „visszapattan”, s bár 
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a mástól megjelölve, tehát némiképpen ekkor is mássá válva, de visszaáramlik „önmagába” 

– menekülve elkülönül. A mástól való elfordulás mozzanatai legtöbbször észrevétlenek 

maradnak, mert nem önmagára vonatkozásként következnek be, hanem a más 

elutasításaként, azaz a más elfelejtéseként. Az elfordulás és a kivetés egyúttal az én 

felejtését is jelenti. 

De miért jön létre egyáltalán a kivetés? Miért történik meg az, hogy két létező, két 

test nem illeszkedik egymáshoz, hogy nem ébred közöttük „vonzalom”? Hogy a pregnancia 

elve nem siet az egymás előtt való helyes megjelenítődés segítségére?  

Tegyük fel, hogy nem egyszerűen azért nem illeszkedik két létező egymáshoz, mert 

nem mutatják semmilyen oldalukat, vetületüket egymás felé, tehát mert egymás elől 

elrejtettek lennének. És nem is azért nem, mert egymás közelébe kerülve a lét sugárzása 

nem árad ki belőlük, mert nem lobbantanak fel egymásban semmiféle szikrát, mely őket 

egymáshoz vonzaná, egymásba illesztené. Nem azért nem, mert a kettejük egymástól 

független intenciója nem tud ugyanarra a közös Einfühlungra, ugyanarra a „betöltődésre” 

irányulni. Hanem azért nem, mert a két hús között, mint két különálló, érzékelhető és látható 

érzékenység között – valamilyen megmagyarázhatatlan okból – taszítás keletkezik. Mert bár 

a két testies, hússzerű létező a beleérzés révén – tegyük hozzá: a beleérzés ekkor nem a 

pregnancia jelenségén alapul! – egy bizonyos pontig egymáshoz közelít, s egy bizonyos 

mélységig egymásba ékelődik, alapvetően mégis elfordulnak egymástól: kivetik magukból a 

Másikat, abortálják. 

Egy olyan lét, amelyet nem a pregnancia-elve alapján gondolunk el, számtalan 

kérdést vet fel. Etikai és ontológiai kérdéseket. A kivetés jelensége a létnek arra az alapvető 

vonatkozására világít rá, amely a létrejövés transzcendenciáját nem a pregnancia mentén 

gondolja el, hanem egy másik titkos erő, az elkülönülés mentén. Ugyan miért történik meg a 

kivetés – az élet ellenében? A létnek miféle széttartó-ereje van bevezetve a létezők közé, 

hogy egyáltalában feltárulhat az abortálás és az abjekció fenoménje? Mit történik az 

elutasított, abortált Másikkal? A kivetett létezőt miféle létezésbe, avagy nem-létbe taszítjuk?  

 

 

Az abortálás fenoménje 

 

Ahogyan az anyaság kínálja számunkra a szeretet mint önmagát-felejtés legtúlzóbb 

tapasztalatát, úgy a kivetés fenoménje is az anyai testen keresztül válik a leginkább 

megragadhatóvá. A női testbe olyan intenzív, a reflexiót és a „felfüggesztést” nem engedő, 

szigorúan csak az átélést lehetővé tévő események tapasztalatai vannak kódolva, amelyek a 
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jelenlétre, a most-pillanatnak a másság feltárulásaként való átélésére épülnek. Ezek között is 

az anyaságként a testre nehezedő, visszautasíthatatlan megnyilatkozások a 

legerőteljesebbek. Az anyai tapasztalatok sorában különösen megrázó és észérvekkel aligha 

megmagyarázható élmény a szülés kultúrán túli élménye, amelynek során az én és a Másik 

kettéválásaként maga a test, azaz a hús hasad ketté. És furcsa módon a kettéválás biológiai 

rettenetében a szeretet mint egyfajta eredendő viszonyulás veszi kezdetét – nemcsak az 

anyában, hanem a gyermekben is.437 Az abortusz ellenben egy egészen másfajta viszonyt tár 

fel a terhes nő és a ki nem hordott gyermek között, és a szubjektivitásnak is egy egészen 

másfajta lehetőségét rajzolja elénk.  

Az abortuszban megképződő viszony nemcsak a testiség és az egzisztenciálisan is 

értelmezhető egymásban-lét kérdéseit artikulálja, hanem kirajzol egy etikai-ontológiai 

kontextust. Az abortusz azt a felelősségetikailag is értelmezhető viszonyt tárja elénk, 

amelyben az elköteleződés „mértéke” – pozitív vagy negatív volta – a viszonyban résztvevő 

létezők számára az alapot, azaz létezésük eredetét jelenti. A viszony egyik feltételezett 

alanya a nő, az anya. A Másik pedig egy olyan létező, amelyet nem tekinthetünk „valós 

szubjektumnak”: nem-szubjektum. Nem-szubjektum – jóllehet, ez a viszony „másik 

oldalán” álló létező (a magzat vagy embrió, aki az elutasítás eredményeképpen abortált 

Másikká válik) létezik, annak ellenére, hogy soha nem fog világra jönni, s éppen ezért soha 

nem válik szubjektummá. Létezik, mert élettelisége kifejeződik a terhes nőben – 

mindenekelőtt a terhes nő számára. Amikor a terhes nő gyermekét (a soha-meg-nem-születő 

Másikat, a nem-szubjektumot) abortálja, akkor bizonyos értelemben abortálttá és elutasítottá 

válik ő maga is: az abortált Másik nemcsak a meg-nem-valósuló létezőt jelenti, hanem a 

kiszakított, elutasított, abjektált nem-ént is. Az abortálásra ítélt létező, aki húsként a nő 

testében van elrejtve, majdhogynem senki: megrekedt a hús és az arc közötti átmenetben, 

nem tud „realizálódni”, mert nem testesülhet meg. Holott létezik, bizonyos, hogy ő már 

jelen van: Valaki. Testiessége, „valóságossága” mint hússzerűség kifejeződik az anya 

bensőjében, mégpedig úgy, mint az anyai testtől való elmozdulás. 

A terhesség tapasztalatában az élet megsokszorozódásának, tranzitivitásának a 

jelensége tárható fel. Hiszen a saját test ekkor egyfelől lehetővé teszi a hús önátéléseként az 

élet belső izzásának a megtapasztalását, másfelől lehetővé teszi a Másik, azaz az embrió 

testében megnyilatkozó élet izzásának az átélését is. A szülés a hús kettéhasadását jelenti: a 

Másik húsa (a gyermek húsa) kiválik a saját test húsából. A szüléskor a leírhatatlan fájdalom 

üvöltéséből nemcsak a Másik „elvesztésének” az eseménye tör föl, mint a lehető 

legteljesebben izzó életerő fogyatkozásának a megszenvedése, hanem egyben az önmaga-
                                                 
437 Lásd erről: Az önmaga-felejtés erotizált technikái. Az anyaság-paradigma című fejezetet. 
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vesztés élménye is. A szüléskor az anya is kiszakad a Másikkal való együttlétből, 

üvöltésében így a másvilágnak a véget érése, a másvilágból való kitaszítás is kifejeződik. 

Ebben a másvilágban a két létező, anya és gyermek szimbiózisban él, egy közös világban – 

hús a húsban. A szüléssel, azaz a világra hozatallal az anya nemcsak a bensőjében hordozott 

gyermeket veszíti el, átélve az „életerő”, a lét tranzitivitásának megfogyatkozását, hanem 

elveszíti önmagának azt a megvalósulását is, amely őt Másiknál-létként meghatározta. A 

terhes nőnek a hús valós fájdalmából feltörő üvöltése az önmaga-vesztés üvöltéseként 

visszhangzik. 

A terhes nőben benne foglalt másnál-lét a legplasztikusabb kifejeződése az ember 

egyik alapvető képességének, a telepátiának. A telepátia az a húsban megfoganó vonzás 

(vagy éppenséggel taszítás), amely az egyedi létező testies kisugárzásából ered. A telepátia 

olyan látens viszonyt jelöl, amely racionálisan aligha megragadható. Ugyanakkor mégsem 

tisztán spirituális viszonyról van szó, mivel az egymással viszonyba kerülő testekből 

„valóságosan” árad ki – a hús saját léteként, avagy léttörténeteként – az, ami a Másik létező 

számára „valamiként” kifejeződik. A testem egy látható, nézésnek kitett szerv, írja Merleau-

Ponty, minek következtében eredendően úgy érzékelem, mint mások számára is észlelhető 

testet. Saját testemet a mások általi láthatóság aurája veszi körül. Ez persze leginkább akkor 

válik nyilvánvalóvá, amikor valaki ránéz. Valójában azonban még csak nem is kell látnom a 

Másik tekintetét: testi kiszolgáltatottságom, mások számára való kitettségem már 

önmagában elég ahhoz, hogy tudjam, testemben rejtetten, látens módon, küszöbönállóként 

már mindig is jelen van a Másikhoz való viszony. Elég a Másik egyetlen mozdulata, 

testének egyetlen rezdülése, és én máris reagálok rá, máris viszonyba kerülök vele. Időnként 

elegendőek szinte láthatatlan és észrevehetetlen jelek is, hogy tudjam, a testemen „kívüli” 

másik test, azaz a Másik hozzám viszonyul: engem néz, engem „érint”. Ez az, amit a testek 

közötti telepátiának nevezhetünk: látó és látott, tapintó és tapintott egymásba 

gabalyodásának, egybeesésének. A terhes nő testében viszont nem egyszerűen látens, hanem 

beteljesült módon van jelen a Másik – húsként. A terhes nő jelenvalósága magában foglalja 

egy másik valaki jelenvalóságát, ezért is mondhatjuk, hogy léte Másik-léten alapul, és hogy 

léte a létezés megsokszorozódásából, tranzitivitásából, egyidejűségéből áll össze. S mivel a 

Másik mássága és birtokolhatatlansága által nem-létet is jelent, így az én lényegileg válik 

nem-önmagasággá. A testben jelen lévő Másik arra predesztinálja a terhét viselő nőt, hogy 

az elfelejtkezzen önmagáról, hogy átadja magát a még nem látott, de „belülről” már érzett, 

már bizonyossággá vált elrejtettnek. A másállapotosság nem egyszerűen egy skizofrén 

állapotot, egy megkettőződést jelöl, hanem a telepátia legradikálisabb megvalósulását: egy 

végtelen, odaadó figyelmet befelé, a nem-látható felé, az elrejtett referencia-pont felé – 
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amely azonban mégsem referencia-pont (mert „nem én vagyok ott, belül”), az önmagára-

vonatkozásnak mint figyelemnek mégsem azonosságom alapja, hanem a tökéletesen 

ismeretlen, a tőlem elmozduló, a mást akaró. A telepátia figyelem a bennem magamban 

megfogant, láthatatlan Másik felé. 

Amikor a bennem magamban megfogant Másikat „abortálom”, nem egyszerűen 

elutasítom őt, hanem szó szerint döntök a létezéséről. Nem egyszerűen egy választásról van 

szó – elköteleződjem-e iránta, vagy inkább elutasítsam –, hanem az élet feletti 

döntéshozatalról. Az abortálás nem egyszerűen csak észrevétlenül-hagyást, nem-érintést, 

elfordulást, másnak-szentelődést jelent, az abortálásban az elutasítás és a kivetés radikalitása 

jelenítődik meg. A kivetéssel megszakítom az egymásban-létként már valamilyen módon 

megvalósult viszonyt. A terhesség megszakítása a Másik húsának a kiszakítása a saját 

húsomból. A Másik húsa még nem látható, korpuszként még nem fejeződik ki, de látens 

módon jelen van bennem: az én testem teszi lehetővé az ő élő-mivoltának kifejeződését. 

Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy élő-mivoltának nem én vagyok a forrása. Az élet benne 

már életre kelt, mint húsban, csak éppen ez még nem tud kifejeződni, mert az a korpusz, ami 

az ő kifejeződését lehetővé tenné, még láthatatlan, lappangó, mintha nem is volna „jelen”. 

Ezért nyilatkoznak meg életjelei az én testemen keresztül, de nem úgy, mint a saját 

húsomban feltáruló élet kifejeződései, hiszen ezeket én a saját testemtől való 

elmozdulásként érzékelem (például: a has fala akaratom ellenére kidomborodik). Ha a húst 

kiszakítom abból a test-korpuszból, amely életteli-voltának a közvetett kifejeződését 

lehetővé teszi, akkor egyúttal megfosztom a hússzerűségtől is: megfosztom az élettől. Egy 

kiszakított és megdermedt húsdarabbá, puszta tárggyá, élettelen valamivé degradálom – 

soha többé nem lehet már az az ismeretelen létező, aki a megvalósulásra vár. Többé nem 

„Másik” és nem „Valaki”. De mégcsak „senki”-nek sem tekinthető abban az értelemben, 

ahogyan annak tekinthető egy ismeretlen ember holtteste. Ez a kimetszett, emberi húsdarab 

magának az értelmetlen, „vak halálnak” a legkézzelfoghatóbb, és egyben a legborzongatóbb 

felmutatása. Mert az ember testiességébe, élő-mivoltába eredendően belefoglalt fenyegetés 

fejeződik ki benne: a tökéletes én-nélküliség, mely egyben szellem-nélküliséget jelent, a 

degradáló anyagszerűség, a hússzerűséget meghatározó maradék-mivolt, s az 

elpusztíthatóságnak való kiszolgáltatottság. Mindez benne van abban a húsdarabban, amely 

egy emberi élet ígérete. A magzat test-foszlánya mint élettelen tárgy valójában a 

legfelfoghatatlanabb „dolog”, amivel az ember alig-alig képes szembesülni. Ez az a 

„dolog”, amin szükségszerűen összedől a szellem és az erkölcs primátusa, s ami az 

örökkévalóságba vetett hitet alapjaiban kérdőjelezi meg.  
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Amikor egy nő akaratán kívül elvetéli gyermekét, akkor egyfelől mély lelki traumát 

él át, másfelől pedig valóságos, fizikai fájdalmat érez: a spontán vetélés vagy az orvosi 

esemény megtörténte után még akár hónapokig is érzi a hiányt, azt a „valóságos üreget”, 

amit a gyermek (a magzat) húsa töltött ki a testében. Testében „valóságos fájdalomként” 

sajog a kiszakított hús helye. Azonban amikor egy nő olyan abortuszon esik át, amelyet ő 

maga óhajt, vagy amelybe legalábbis képes „beleegyezni”, akkor látszólag könnyen túlteszi 

magát az aktusból következő lelki és testi emlékeken. Ekkor ugyanis kitér a fájdalom 

emocionális és fizikai átélése elől. Ekkor elutasítja magát az élményt: abjektál. És mi 

történik az abortusznak nevezett mesterséges beavatkozás során – „valóságosan” – a magzat 

halott tetemével: a test törmelékeként távozó húsdarabbal, pontosabban a szétszaggatott, 

összezúzott húsdarabokkal? A kórházakban a soha meg nem születő emberi testek 

foszlányait, melyeket a befogadó anyai üregből vagy vákuummal szippantottak ki, vagy egy 

műszer segítségével kapartak ki, többnyire nylonzsákokba gyűjtik. S pusztán ettől a 

praktikus gesztustól ezek a test-maradékok „hulladékká” válnak: egészségügyi szemétté. 

Nem egyszerűen az élet feleslegévé, maradékává, hanem „káros anyaggá”, melyet el kell 

különíteni. Ezt az eredetet és véget egyszerre felmutató test-hulladékot az emberi kultúra 

hatókörén kívülre kell helyezni, mert a magát szellemiségként meghatározó ember 

identitására nézve a legfenyegetőbb „dolog”-nak bizonyul. 

Amikor egy viszony megszakításáról és a Másik kivetéséről beszélünk, nem 

egyszerűen azt az abortálásban rejlő radikális mozzanatot kell megérteni, amely a „Ne ölj!” 

imperatívuszának negligálását jelenti, hanem látni kell a test-korpusz és a húsban feltáruló 

élet közötti lényegi összefüggést. Mi történik a döntés pillanatában? Avagy: hogyan lehet 

megragadni, leírni ezt az én és a Másik között megképződő viszonyt, mint a szubjektivitás 

működésének egy fontos mozzanatát? 

Abban a pillanatban, amikor a bennem életre kelt Másikról döntök, már viszonyban 

állok vele, már megvalósultunk egymás számára valahogyan: ő testet öltött bennem, én 

megelevenedtem általa – a húsában feltáruló élet melegségként, vibrálásként, a saját 

húsomtól való elmozdulásként szüntelenül megnyilatkozik számomra. Megelevenedtem: az 

ő lényének átérzése által az életet tranzitivitásként tapasztalom. Azaz ilyenkor nem csupán 

az Élet Logoszának a saját testemben való feltárulását, mint bensőségességet élem át, hanem 

a világot is: a többszörösséget, amely remegést ad, izzást, törekvést, élni-akarást. 

Megvalósultam, mert életre keltem egy közös világban, a másság, a folyamatban-lét 

világában, amelynek a forrása nem én vagyok, hanem ő, aki „még nem is ember”, pusztán 

csak hús a húsban. De mégis Valaki már: „itt van”. Tudom, hogy bennem van, hogy él, mert 
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bár nem láthatom, még nincs arca, és nincs testkinézete sem, de belülről, testem mélyén már 

átélem húsának életteli voltát. 

És mégis, mindennek ellenére megszakítom ezt az életet, kivetem magamból! Úgy 

döntök, hogy megszakítom a folytonosságot: megszüntetem a Másik bennem való jelenlétét 

és az én Másikban való jelenlétemet. A telepátia, a vonzás, az egymásba-illeszkedés, az élet 

tranzitivitásának átélése – mindez nem elégséges közös világunk teremtő-erejének a 

fenntartásához. Ez pedig csakis úgy lehetséges, ha feltételezünk egy olyan, a világban jelen 

lévő erőt, amely az élet ellenében hat, amely a Másikkal létesített viszonyban való 

megvalósulás során lépten-nyomon a kivetést és az elkülönülést idézi elő. Az abortálás 

gesztusa a lét elrendeződésében felmutat egy másik, a testek között ható mágikus és 

titokzatos erőt, amely a vonzással szemben taszításként és elkülönülésként fejti ki hatását.  

Ily módon kizárólag a pregnancia jelenségéből nem vezethető le a létrejövés 

transzcendenciája. A létbe, a létezők közé szükségszerűen be van vezetve még egy „erő”, 

amely a széttartásért és az elkülönülésért felel. A „valóság keletkezésének” jelenségében 

feltárul az a másik, rejtett meghatározottság, az a másik „némán is megszólaló logosz”, 

mely az élet ellenében hat – habár lehetséges, hogy ez az erő is az Élet Logoszából fejlik ki. 

Hiszen amikor kivetem a Másikat magamból, s a többszörösség helyett az elkülönülést 

választom, akkor is az életet igenlem, ha ez az igenlés egy „negatív kisugárzásra” épül is. A 

működésben-lét nem csupán az illeszkedésre, a viszonyban-lét általi megvalósulásra 

vezethető vissza, hanem a test-forma és a hús „negatív sugárzására” is. „Hús válaszol 

húsnak” akkor is, amikor testem nem illeszkedik a Másik testéhez, amikor nem hasonul 

hozzá, amikor nem fogadom be őt, amikor éppenséggel a másság abortálásra, s önmagam 

tapasztalatainak abjektálására érzek késztetést.  

A kivetés – ahogyan a Másikban való megvalósulás is – a felejtésre épül: a másikról 

való elfelejtkezésre, és vele együtt az én egy elutasított, abjektált darabkájának (a létesülés 

léteseményének) az elfelejtésére. A kivetett mozzanatok a húsba íródnak bele hordalékként, 

s ezáltal az ént „önmagához” kötik. Vagyis a kivetés ugyanúgy az identitásszerű valami – a 

másság-pólus és az én-pólus közötti (oda-vissza-) áramlás – alapító mozzanatává válik, 

ahogyan a katatóniaként megragadható önmagába-feledkezés, vagy ahogyan a másságba 

való belefeledkezés is. 

 

A másvilág hasadékában: Valaki 

  

Az abortálás jelenségének feltárása során sikerült felfedni, közelebb hozni és még 

érzékletesebbé tenni azt a Valakit, aki nélkül a viszonyban-lét analízise nem lenne 
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elvégezhető. A viszonyban-lét alanyáról van szó. Arról a tökéletesen nyitott szubjektumról, 

aki ugyanakkor egyáltalán nem szubjektumszerű. Ez a Valaki még bele sem feszült a 

viszonyba, még csak vár rá a megvalósulás. Ez a tökéletesen nyitott alany a másvilág 

hasadékában rejtőzik. A hasadékban, ahol még semmi nem történt meg: minden majd csak 

ezután, az „ő” szemei előtt fog lejátszódni. Ebben a hasadékban még nem létezik sem én, 

sem Másik, nincs önmagaság. Mégis: Valaki – névtelenül, formátlanul, identitás nélkül bár, 

de – jelen van. Jelen van, mert már felébredt benne az élet. Húsként már önmagára eszmélt: 

az önátélésben az élet lüktetése már megnyilatkozott számára. Ebben a hasadékban minden 

a kivételes pillanatra vár, amelyben végbemehet majd a világra-jövetel. Ez a hasadék az 

anyaméh meleg, ámbár szűkös és sötét üregére hasonlít – a megvalósulás kimenetelének 

bizonytalansága visz sötétséget ebbe az üregbe. Ebben a formátlan, ám lehetőségekkel 

teleírt térben az identitás kalandja fog végbemenni eredeti alapításként (Urstiftung), amely 

nem egyszerűen a mássággal való találkozás, a Másikkal való viszonyba kerülés, hanem 

radikális, világra segítő elköteleződés a Valaki, egy másik Valaki iránt. Ez az univerzum 

még nem „világszerű”: a világ pusztán csak lehetőség, mely éppen a megszületés pillanata 

előtt áll. Mint ahogyan az „én”, akinek otthonául szolgál majd, sincsen még: éppen a 

világra-jövetel pillanata vár rá. Ebben a térben az élet már jelen van, de csak mint 

formátlanság: a hús, amelyben ez a névtelen Valaki már benne lélegzik, amelyet átitat 

jelenlétével, a korpuszban még nem tud kifejeződni. Ez az univerzum nem „világszerű”, és 

nem is válik azzá, mert csak a mássággal való érintkezés, a másságba való beleveszés fogja 

majd megteremteni – ismeretlen és uralhatatlan másvilágként. A másvilág hasadékban egy 

nem-szubjektumszerű én rejtőzik, aki sem arccal, sem korpusszal nem rendelkezik, aki nem 

uralja a világot, aki nem birtokosa képességeinek: még a húsát átitató életet sem képes 

kifejezni. Ezt a Valakit csak egy iránta végtelenül elköteleződő Másik szakíthatja ki az 

elrejtettségből, az élet és halál közötti átmenetből, a bizonytalanság és a megvalósulatlanság 

sötétségéből, hogy világszerű, az élet többszörösségében, a lét tranzitivitásában 

megteremtett létezővé tegye. 

Talán ebből a hasadékból, a másvilág hasadékából, amely most „feltárulni látszik”, 

kellene újragondolni mindent. A világban-benne-lét, a viszony, a másság fogalmát. A 

hússzerűség és az alanyiság jelentéseit. Újra kellene fogalmazni magát a szubjektivitást is, 

amely a felejtés mozgására, az oda-visszaáramlásra épül, s amely – mint az eddigi 

vizsgálódásokból kitetszik – három alapvető működési modellnek engedelmeskedik: három, 

az anyaság paradigmájaként megfogalmazódó működési modellnek. Az első ilyen működési 

modell a terhesség modellje, melyben a telepátia és az egymásban-lét fejeződik ki. A testies 

létezők viszonyát megjelenítő második alaptípust a szülés és a születés eseménye jelenti, 



350 
 

amely az egymástól való elszakadásban nem a taszítást, hanem az összeillés 

transzcendenciáját mutatja fel – a szeretet megvalósulásaként. A harmadik modell alapjává 

pedig az abortálás aktusa válik. 

Az emberi létezés egzisztenciális összefüggéseit feltáró, valamint a létezés eredetére 

irányuló kérdést talán innen, ebből a hasadékból, a másvilág eszméje felől kellene 

újrafogalmazni.  
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VI.  

 

MÁSODIK LEVÉL 
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LEVÉL A SZERETETRŐL 
 

Drága Kisfiam! 
 

Nagyon felkavart legutóbbi leveled, amelyben megjegyezted, hogy alapvető különbséget 

látsz a felebaráti szeretet és a között a szeretet között, amit például egy anya érez a 

gyermeke iránt. Azzal a kéréssel fordultál hozzám, hogy „meséljek” arról, mit jelent a 

szeretet egy nő számára. „Vajon másképpen szeret-e egy lány, egy nő, egy anya, mint 

ahogyan szeretnek a fiúk, férfiak, apák? Vajon a szeretetnek hívott érzelmi állapotnak 

ugyanazt a skáláját futja-e be a női, mint a férfiúi odaadás?” – hogy a te szavaidat idézzem. 

Kérdezted mindezt tőlem – egy olyan nőtől, aki történetesen az édesanyád, és aki filozófus 

is egyben. Felkavartak a kérdéseid, mert a válaszok, amiket ennek nyomán 

megfogalmaztam, számomra is megdöbbentőek. 

A zsidó-görög-keresztény tradíció – kultúránk, amelyben élünk – a szeretetnek 

alapvetően négy fajtáját ismeri, melyeket már az ókori görögök is megkülönböztettek 

egymástól. Ám az a fajta szeretet, amely előítéletek, előzetes elvárások és kötöttségek 

nélküli, amely a teljes önátadásra és nyitottságra épül, aligha illeszthető be ezek közé. Szinte 

leírhatatlan az a feltétlenség, amit a morálon túlmenően, teljes elengedettségben, tisztán a 

másikért való létként tételezhetünk. A felebarátság struktúrája, amely társadalmi 

viszonyainkat, kötöttségeinket működteti, lehetetlenné teszi ennek elgondolását. Az anyai 

szeretetnek például, amely a terhességgel és a szüléssel jön a világra, és amely elsősorban 

testi nyitottságot jelent, más-állapotot, az élet átélésének más tapasztalatait, rögtön be kell 

illeszkednie abba a patriarchális rendbe, ami az Atya (az Apa) törvénykezésén alapul – 

megszüntetve és tagadva ekként egy úgynevezett női (típusú) viszonyulás alapjait. Anyai 

szereteten mindazonáltal nem valamiféle speciálisan női létmódot értek, amely férfiak elől 

elzárt lenne, amelynek a nemek közötti különbség alapján kellene eldőlnie. Nem. Az anyai 

szeretet inkább metaforaként értendő, amely az általam tételezett szeretet modellezésére 

szolgál, és amely – e szeretet feltárása révén – segít rámutatni az ember egy alapvetően 

másfajta beállítódására, egy radikálisan másfajta viszonyulásra a világhoz. 

Az ókori görögöknél a szeretet kifejezésére négy szót találunk. Az erosz az erotikus, 

avagy szerelmi viszony, a philia a baráti szeretet kifejezésére szolgált. Platón erosszal azt a 

fajta szeretet jeleníti meg, amely a vágyódásra, a hiányra épül („szeretlek, mert szükségem 

van rád, mert hiányzol”); ezzel szemben Arisztotelész, amikor a barátság erényeiről ír, a 

philia szót használja, amelyben elsősorban a nagyrabecsülés, a ragaszkodás fejeződik ki. A 
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görögöknél a storgé is a szeretet kifejezésére szolgált, a családi szeretetet jelentette, mely a 

szülőknek gyermekeik iránti, a gyermekeknek szüleik iránti, valamint a testvérek, rokonok, 

ismerősök egymás iránti szeretetére vonatkozott. A negyedik fogalmat, az agapé-t a görög 

nyelvhasználat viszont többnyire mellőzte, ám annál nagyobb jelentőségre tett szert a 

kereszténységben. A Bibliában az erosz szó mindössze kétszer fordul elő, mindkétszer az 

Ószövetségben, az Újszövetségben viszont már csak az agapé kifejezéssel találkozunk. 

Egyes teóriák szerint az erosz kifejezés a Kr. e. 2. századra, amikor az Ószövetséget görögre 

fordították, már oly mértékben szexuális tartalmú lett, hogy nem bizonyult alkalmasnak az 

isteni és felebaráti szeretet tolmácsolására. Ezért döntöttek az agapé mellett, mely tehát a 

bibliai értelemben vett szeretet sajátos szava. Ez a fajta szeretet az egész létezést átfogja és 

az örökkévalóságra irányul, ilyen értelemben extázist jelöl, de nem a mámorító pillanat 

értelmében vett extázist, hanem a magába zárkózó én-ből való kiszabadulás, az önátadás, az 

én elajándékozása értelmében. Az önátadás ebben a kontextusban önmagunk megnyitását, 

felkínálását jelenti az isteni szféra felé. Jézus maga a megtestesült szeretet, hiszen teste és 

vére által, melyet kereszthalála révén az emberiségnek „ajándékozott”, maradandóan 

jelenvalóvá és a rítusban átélhetővé tette az önátadás misztikus aktusát. Keresztény 

olvasatban a Platónnál megfogalmazott Erosz általi szeretés ugyanúgy az isteni valóságba 

akar bennünket ragadni, ám ahhoz, hogy valóban fölemelhessen, szüksége van a 

lemondásra, a tisztulásra, a gyógyulásra. Fontos eligazítást ad az Ószövetség egyik könyve, 

az Énekek éneke arról, hogy hogyan válhat az erotikus érzelem agapévá. Az Énekek 

énekének eredeti, óhéber nyelvében a szeretetet két kifejezés jelöli. A dodim szó egy többes 

számú alak: a még bizonytalan, határozatlanul kereső szeretetet nevezi meg. Ezt a szót az 

Énekek énekében aztán felváltja az ahaba, amelynek helyére az Ószövetség görög 

fordításában a hasonló hangzású agapé kerül – pontosan az önzésen győzedelmeskedni 

képes szeretet értelmében. Az Erosz általi szeretéssel éppen az a baj, hogy – a dodimhoz 

hasonlatosan – pusztán a mámorban, a boldogság részegségében való elmerülést jelenti, 

tehát az önzés vonásai uralják. Márpedig erosz, az „e világi” szeretet csakis akkor 

teljesedhet ki, ha belép az agapé tisztító motívuma is, mely révén a szerető már nem csak 

vágyódik, hanem a másik boldogságát akarja: gondoskodni akar róla, ajándékozni önmagát.* 

Minderről a kereszténység egyik legradikálisabb bírálója, Friedrich Nietzsche azt 

találta mondani, hogy a kereszténység az erosszal mérget itatott, mely ugyan nem halt bele 

ebbe, de rosszasággá torzult. Nietzsche szerint egyenesen a keresztény morál rontotta meg 

az emberiséget. A túlvilág, az „igazi világ” fogalmát csak azért találták föl, hogy az 

                                                 
* Az agapé fogalmának keresztény olvasatáról szóló összefoglalásom XVI. Benedek pápa Deus caritas est 
kezdetű körlevelén alapul. Lásd: XVI. Benedek első enciklikája, 2005. dec. 25. Forrás: http://www.vatican.va 
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„egyedül létező világot”, földi valóságunkat megfosszák értékétől, céljától, feladatától. Ezért 

sorvasztották el a testet, s az élet „komoly dolgaként” szembeállították vele a szellemi 

diétát. Nietzsche szerint a morál és a bűn fogalmával a kereszténység összekuszálta az 

ösztönöket, és bizalmatlanságot ébresztett a természet iránt; megtanított „nem”-et mondani 

az élet felemelkedő mozgására, a hatalomra, a szépségre, az önigenlésre. Mindezek helyett 

az ön-rombolást tette meg az érték stigmájává. Az erosz eredendő jelentéséből tehát 

pontosan azt „gyomlálta ki”, ami által az a mindennapokban is, a végesség tudatának 

nyomasztó súlya ellenére is eksztatikus tudott lenni – nem az örökkévalóság ígérete által, 

hanem az egyszeri, megismételhetetlen, örömteli pillanat érvényességébe zárva. 

Jómagam, ha a fentiek alapján a megszólításban most ki akarnám fejezni érzelmem 

karakterét és hőfokát, akkor sokkal inkább Erosszal kellene szólnom, s valami ilyesmit 

ideírnom: „drága kis szerelmesem” – csakhogy ezzel a kettőnk közötti viszonyt két 

szerelmes ember egymáshoz fűződő, erotikus érzelméhez hasonlítanám. Pedig hát 

korántsem erről van szó. De a szülői szeretet kifejezésére szolgáló storgé is félrevinne, mint 

ahogy a barátság, a philia is. Ami minket, kettőnket összefűz, az leginkább a feltétlenségben 

ragadható meg, s ez nem morális kategória, és korántsem tekinthető tisztán szellemi 

természetű érzelemnek. Ellenkezőleg, a testiség ugyanolyan erőteljesen jelen van benne, ha 

nem erőteljesebben (legyen ez bármily eretnek gondolat is), ahogyan az emóció. Ez a 

feltétel nélküli érzelem mindazonáltal nemcsak anya és gyermeke között jöhet létre, hanem 

ugyanúgy nő és férfi, férfi és gyermek, vagy éppen férfi és férfi, gyermek és gyermek 

között, azaz: bármely két emberi lény között. Bármely két emberi lény között – írom... De 

vajon nem éppen ebben a megfogalmazásban, ebben a minősítésben – emberi – van elrejtve 

a legnagyobb nehézség, amit a szeretet elé állítunk?  

Elgondolkodtam továbbá azon is, hogy beszélhetek-e neked arról a szeretetről, amit 

te nagyvonalúan „női típusú érzelemként” aposztrofáltál – éppen egy levélben. Hiszen a 

levelek, mint ahogyan arra egy kortárs német filozófus, Peter Sloterdijk felhívta a figyelmet, 

barátságok szövésére, ápolására és fenntartására szolgálnak. „A könyvek (…) barátokhoz 

intézett hosszabb levelek” – idézi ez a filozófus az író Jean Paul-t. S amióta a filozófia mint 

irodalmi műfaj létezik, az a célja mindenekelőtt, hogy miközben szeretetről és barátságról ír 

(„ragályosan”), mind több hívet, mind több barátot toborozzon maga köré. Az írás olyan 

hatalom, amely az írónak a felebarátok iránt – ezen túllépve pedig már a szöveg olvasóinak 

(a baráti kör tagjainak) egymás iránt – érzett szeretetét képes egy távoli, eljövendő, vizionált 

élet iránti szeretetté változtatni. Mit jelent ez? Leginkább azt, hogy a humanizált emberek 

egy elfogad(tat)ott értékrendre felesküdve tömörülnek baráti társaságba. A megszelídített 

felebarátok egymás iránti szeretete – hogy továbbra is Sloterdijk téziseit kövessem – 
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mértékadó olvasmányaik iránti közös szeretetükön alapul, azaz egy közös eszme- és 

normarendszeren. Belépni a barátságosság struktúrájába azt jelenti, hogy azok felé az 

emberek felé nyílunk meg felebaráti odaadással, akikkel közös értékrendet vallunk – vagyis 

ez egy zárt, analóg séma, amelyen kívül reked a másság. 

Persze az írás, a levél mint kommunikációs eszköz önmagában is problematikus a 

két ember közötti viszony örömteli eseményének a megteremtésében és fenntartásában. 

Hiszen az írás pótlék – a jelenlét hiányának pótléka. Az írás nem ébreszti fel az életet, 

legfeljebb próbálja helyreállítani az emlékjeleket az életről, a viszonyról, viszonyulásokról. 

Mennyivel egyszerűbb volna most például elmondani, pontosabban elbeszélni neked, amit 

érzek. Mert elég lenne, ha csak azt önteném szavakba, ami elmondható, s azon túl, a 

beszédnek, az élő logosznak a rendezett struktúráján túl, ahol csend honol, ahol a logosz 

által nemzett igazságok hatókörükön kívül kerülnek, ahol egyszerűen már nincs miről 

beszélni – megsimogatnám a vállad, rád mosolyognék, vagy éppen megkínálnálak a frissen 

sült kalácsomból. Az írás nem tartalmazza a csendet, nem képes azt felmutatni, e helyett el-

hallgatásokat iktat be az elbeszélésbe, körülírja, majd üresen hagyja a nem-tudott helyét. A 

csend azonban egészen mást jelent: része a viszonynak, az élettel teli kommunikációnak. Ha 

itt ülnél velem szemben, s beszélnék hozzád, az eleven élet spontán, autochton mozgásainak 

adhatnám át magam. De te most távol vagy, egy messzi városban tanulsz, és hiányod, 

amellyel néhány hónapja kellett csak szembesülnöm, új érzésként ölel át, s napról napra, 

mind jobban megerősíti bennem érzésem valódiságát. Távol vagy, így közvetítőre, 

pótlékokra van szükségünk. Az élet pótlékává a térbeli és időbeli megszakítottságot áthidaló 

írást tesszük, amely maradandó lenyomatokat, jeleket hagyva maga után (a térben), képes 

kimerevíteni az időt, képes azt mindig felidézhető múlttá változtatni. Csakhogy ez az 

újraismételhető múlt – halott jelenidő. Rajta van a véglegesség, a befejezettség, a 

válasznélküliség fuvallata. 

Márpedig az a fajta szeretet, amelyről én beszélek, s amely mindenfajta szeretetnek 

végső soron az alapja, csak a jelen időt ismeri: nincs befejezettsége. Nem azért mondjuk rá 

azt, hogy „végtelen”, mert időben soha nem szakadhat meg, vagy mert magát az 

örökkévalót, az Istent érné el. Ellenkezőleg: a szeretet csak addig tart, amíg fennáll a két 

szerető fél közötti oda-visszaáramlás, a válaszadás, a feleselgetés. Végtelenségét nem az 

időbeli kiterjedtség, az időegységek sokasága adja, hanem az intenzitás, amely mélységet 

kölcsönöz az átélt élményeknek, amely a megszokott, hétköznapi időérzetünket felborítva 

kitágítja, széthúzza, mássá teszi a pillanatot. Egy ilyen örömteli és végetérhetetlen pillanat, 

melyben az élet megelevenedik és jelenvalóvá válik, csakis köztem és egy Másik (egy más 

valaki, más valami) közötti viszonyban jöhet létre. Az élet megelevenedése azt jelenti, hogy 
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ez az önmagát élő élet, ez a hérakleitoszi folyam, amelynek én magam is részese vagyok, az 

élményben nyilvánvalóvá válik. Magát az élményt jelenti tehát: annak ajándékát, hogy az 

egységbe és azonosságba foglalhatatlan élet, mely minden pillanatban elhajlik, 

elkülönböződik önmagától, s amely emiatt megragadhatatlan, „mulandó” és örökké változó, 

mégis engedi ezt a rögzíthetetlen átélést, ezt a reflexió előtti, naiv tapasztalást jelenvalóvá 

válni. Mindez a szeretet által történik meg: a Másikhoz való viszonyom teremti meg. A 

Másikhoz való viszonyom, amely önmagamtól, az én-emtől, az egó-mtól, a bennem foglalt 

azonostól való elhajlás, és egyben oda-hajlás a tőlem radikálisan különbözőhöz, a máshoz, a 

másikhoz, oda-sietés, időzés nála és benne, egy új időzónába, az ő kitágult pillanatába való 

belecsúszás. A szeretet a másság megtapasztalásának lehetősége. Szeretet nélkül az élet, 

amely a reflektáló tudat elől minduntalan elszökik, nem válik átélhetővé, nem tud 

önmagához visszatérni. Mert az élet csakis akkor jelenvaló, amikor kifejeződik benne az 

elmozdulás, az örökös másság – amely a változásnak, a mozgásban létnek (azaz magának az 

életnek) az alapegysége. Az élet mindaddig elérhetetlen marad a csak lényegeket kutató és 

igazságra törekvő megismerés számára, amíg az én, ez a tudálékos és javíthatatlan 

megismerő el nem engedi a reflexív beállítódást, amíg ki nem szabadul a tudományosság 

paradigmájából – hogy helyette egy teljesen nyitott, meghatározatlan, koordináták nélküli 

állapotba kerüljön. Ez a fajta szeretet tehát nem egyszerűen egy felfokozott érzelmi 

viszonyulást jelent. Ennél sokkal többet: egy világhoz való sajátos viszonyt, egy másfajta 

beállítódást. Nyitottságot. Nyitottságot és elengedettséget az élet felé, feltétlenséget az iránt, 

ami az utunkba kerül.  

A barátság analógiás struktúráján kívül reked a másság. A barát nem a Másikat 

kérdezi, hanem a barátot. Már sejti előre, mit kíván tőle hallani, tudja előre, mi esik jól a 

füleinek. Amikor Szókratész azt mondja Phaidrosznak az Ilisszosz partján sétálva, hogy 

„hasonló a hasonlónak örül”, akkor ezzel Platón nem csupán a hasonlóság érvényességét 

mondja ki, hanem egyúttal igazolja a maga megismerési-befogadási elméletét is. Platónnál a 

megismerés, mint azt te is tudod olvasmányaidból, az utánzás művészetét (mimészisz) 

jelenti, mely a képmásnak az ideához (eidólon) való hasonlóságán alapul. A megismerés a 

képmáson keresztül az Ideát kívánja elérni, a képmás az Idea elsődleges birtokosa. Persze, 

mint azt a görög filozófus egyik kései műve, A szofista konzekvenciája is tanúsítja, az 

utánzás alapjául szolgáló hasonlóságot korántsem olyan egyszerű megalapozni, mert a 

hasonlóság az Ideához fűződő belső, spirituális viszonyon alapul, így aztán nem válhat 

argumentálhatóvá, a logika világos érvelési eszközei inautentikusak. 



357 
 

Mi teszi akkor a hasonlóságot jogosulttá? Magyarán: hogyan dől el, hogy kit 

fogadhatok bizalmamba, hogy kit fogadhatok barátommá, kinek hihetek, ki az, akit meg 

tudok érteni? 

Idézd csak magad elé A lakoma nyitójelenetét! Az elbeszélés azzal indul, hogy 

Apollodóroszt egy barátja, Glaukón megállítja az utcán és kérlelni kezdi, hogy meséljen 

arról a lakomáról, amelyen Szókratész is részt vett, s amelyen a szerelemről beszélgettek. 

Glaukón ugyanis már hallott erről az éjszakáról egy tréfásan kurjongató ismerősétől, de az a 

bizonyos ismerős „semmi világosat nem tudott mondani”. Apollodórosz viszont barátja, mi 

több, „megszállottja” Szókratésznak, ezért Galukón szerint ő az „illetékes továbbadni” 

barátja szavait. Vagyis az a kurjongató ismerős nem elég hiteles a történet elmeséléséhez, 

mintha valamilyen tudásnak nem lehetne birtokában, vagy valamilyen képesség terén 

szükséget szenvedne: semmi világosat nem tud mondani. A lakoma elbeszélését Platón 

olyan szerkezetben tárja elénk, amelyben barát (Apollodórosz) mesél barátnak 

(Galukónnak) egy barátról (Szókratészról) és annak barátairól. Platón szerint tehát az 

igazság, avagy az üzenet továbbadására az válik alkalmassá, az adhatja át jól, aki maga is 

„megszállott”. A megszállottak egymáshoz hasonlatosak, egymás társaságát keresik. És a 

hasonlóság (homoioszisz) nemcsak a barátság alapjául szolgál, hanem kívánatos az 

emlékezet „helyes” és „világos” működése szempontjából. A barátokat egymáshoz fűző 

viszony ily módon a közös ismeretek, a tudás elsajátításán – szeretetén – alapul. A 

megismerés eme sémája zárt rendszert von a tudás köré, amelyből az azonostól, az igaztól 

távol esők, az azonost csak homályosan, avagy nem világosan ismerők – a csak ismerősök, 

az idegenek, a mások – kihullanak. A barátság, mely a hasonló utáni vágyon alapul, 

szükségszerűen hagyja tehát érintetlenül a másikat, a másokat, a másságot. 

A felebaráti szeretet szintén az azonos értékek elfogadásán, s a közös eredetre 

visszavezethető megszállottságon alapul – Plótinosz közvetítésével nagyon sok elem 

átmentődött Platón tanaiból a kereszténységbe. Az Újszövetség pedig beleírt „a szeretet 

nyugati történelmébe” egy teljesen új, meghatározó elemet: láthatóvá tette az istenséget. 

Isten testet öltött a Fiúban. Az agapé, az isteni szeretet Krisztus révén így nemcsak hogy 

láthatóvá, de követhető mintává is válik: caritas-szá, szeretetszolgálattá alakul. János 

evangéliumában ezt olvashatjuk: „Ha valaki azt mondja »Én szeretem Istent!«, de a testvérét 

gyűlöli, az hazug. Mert aki a testvérét, akit lát, nem szereti, az nem szeretheti Istent, akit 

nem lát” (1Jn 4,20). A testvéreinkkel és a felebarátainkkal való találkozás tehát az Isten 

szeretetének látható megjelenéseivel való találkozás. Ily módon azokat az embertársaimat, 

akiket nem ismerek, vagy elsőre éppenséggel nem szívlelhetek is, szeretnem kell – 
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egyszerűen Isten kedvéért. Az ő barátja, az én barátom. A keresztény morál, a felebarátság 

imperatívusza tehát önmagában elégséges válasz a szeretet minden problémájára. 

És ezen a ponton, Kisfiam, joggal tennéd fel akadékoskodó kérdésedet, ahogyan 

szoktad, amikor egy eszmefuttatás a holtpontjához ér. Összeráncolt homlokkal rám néznél – 

ha itt lennél, ha itt ülnél most velem szemben, kedvenc fonott karosszékedben –, s azt 

kérdeznéd, hogy mi történik egy olyan világban, ahol Isten már nincs jelen. Egy olyan 

korban, amelyben az ember ráébredt magányosságára, egyedüllétére? S ha ezt vetnéd közbe, 

igazad volna. Mind a ketten tudjuk, az európai bölcseletben milyen következményei lettek 

annak, hogy Nietzsche a 19. század végén kimondta Isten halálát (hogy volt bátorsága 

kimondani!). Az ő ironikus álma szerint az ember helyébe tud lépni az általa – azaz a 

magának mind nagyobb szabadságot követelő, modern individuum által – megölt Istennek. 

De miféle etikát, az önmagáért egyes egyedül felelősséget vállaló embernek miféle 

viszonyulását, a szeretetnek miféle kényszerítő logikáját lehet a felebarátság helyére 

állítani? 

A 20. század elején az európai gondolkodásban az etika központi kategóriájává a 

személyes felelősség kérdése vált, amelyhez két belátás nyújtott elrugaszkodási pontot: a 

végesség és az esetlegesség gondolata. Az ember, aki végérvényesen magára maradt, és 

soha semmit nem tudhat biztosan, akinek nem áll már rendelkezésére semmilyen külső 

norma, orientatív elv vagy törvény, kénytelen korlátozni önmagát, és saját belátásaira, saját 

döntéseire hagyatkozni. Kénytelen kockázatot vállalni. Az erkölcsiség többé nem a normák 

betartását jelenti, hanem az erkölcs bennünk magunkban támasztott követelményeinek a 

meghallását.  

Meghallani az erkölcs követelményét – a felelősségetikában ez azt jelenti, hogy 

meghalljuk a Másik szólítását. Az erkölcsiség pedig a Másik követelményeire adott 

válaszként ragadható meg. Csakhogy a Másik meghatározásával kapcsolatban alapvető 

nehézségek mutatkoznak. Először is, hogy a Másik mindig belülről szólít. Másodszor: 

lehetetlen, hogy minden egyes Másikat képes legyek meghallani. Az egyes ember mint 

véges létező legfeljebb néhány másik szólítását fogadhatja be, mindenkiét semmiképpen. 

Akkor pedig azt a kérdést is fel kell tenni, hogy vajon ki az a Másik, akit meghallok. Illetve: 

ki az, akit nem hallok meg, s őt miért nem hallom. Kant kategorikus imperatívuszában az 

emberiség általánossága elmossa azt a szingularitást, amelyen a felelősség fogalmának fel 

kell épülnie. A felelősségetikai dikurzusok szereplői csakis az egyes emberek lehetnek, a 

központi fogalom pedig a két véges létező között létrejövő viszony.  

Emmanuel Lévinas volt az a 20. századi filozófus, aki a lehető legmesszebbre jutott 

egy lehetséges felelősségetika megírásában. Lévinas az objektív megismerésre 
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visszavezethetetlen viszonyt tekintette az én és a Másik közötti kapcsolat alapjának. A 

Másik radikálisan különbözik az éntől, annyira más, hogy az én nem tudja őt saját 

megismerésébe beépíteni, hatalma alá vonni, leigázni; az én önmagával való azonossága 

nem fogadja be az idegenszerűséget. A Másik így nem válhat megismertté: marad benne 

valamiféle távolság, elérhetetlenség, vagyis egy olyan „metafizikai többlet”, amelyre az én 

vágyakozni fog. Ez a többlet Lévinasnál az arc metaforájában fejeződik ki. A Másik távoli, 

titokzatos arca független az én kezdeményező erejétől és hatalmától: „a magasságokból 

érkezik”. Idegensége ezért hat felszólító erővel. A Másik idegensége, mássága teszi lehetővé 

az én számára azt, hogy elkülönüljön, hogy egyáltalán létezzen – a Másik megelőzi az én-t. 

Lévinas a Másik ontológiai elsőbbségének hipotézisére alapozva egy olyan etikát dolgoz ki, 

amely az én Másikkal szembeni adósságának felismerésére épül. A szeretet motivációja az 

adósság gondolatában rejlik: azért vagyok kedves és odaadó, azért ébred szeretet, azért 

támad fel bennem a felelősség érzése mint követelmény, mint parancs, mert a 

„magasságokból” hozzám érkező Másik megajándékoz önmagammal. Ám Lévinas nem 

teszi fel azt a kérdést, hogy ki minősülhet Másiknak. Felelősségetikájában pontosan 

ugyanannak a keresztény morálra épülő felebarátiasságnak és humanizmusnak az eszménye 

rejtőzik, amely a korábbi etikai rendszereket is meghatározta. Ki az, aki arccal 

rendelkezhet? Vajon a más vallású, a más istent „szerető” ember is? Netán az állat is? 

Ismerjük erről Lévinas álláspontját: az állatnak nincs arca. Hol húzódik hát a határ, ameddig 

képes vagyok (és akarom) a másságot befogadni? 

A felelősség-vállalására szükségszerűen csak az én képes. Egy én. Egy ego. Hiába 

épül az én és a Másik közötti viszony Lévinas-nál a végtelen ideájára, hiába képes a Másik 

arcában feltáruló végtelenül más túlcsordulni az én véges gondolatain, hiába, ha egyszer a 

felelősség ideájába mégiscsak be van zárva az én tételezése, s vele együtt az önösség is. 

Ennek a viszonynak – a Másik elsőbbségének gondolata ellenére is – az én marad a 

vonatkoztatási pontja. A viszony célja mintha nem is lenne más, csakhogy ez az én 

megszülethessék és gyakorolhassa a jóságra való képességét. És ahol az én világra jön, ott 

önös, az azonosságra és a hasonlóságra épülő struktúrák szerveződnek, ott működésbe 

lendülnek a hatalmi mechanizmusok. Ahol az én ember, ott a Másik is ember lesz. Ahol az 

én ismeri Istenét, mint létének garanciáját, ott ismerni akarja majd (értsd: jóváhagyni) a 

Másik Istenét is. Ahol az én megkülönbözteti magát az állattól, ott a Másik nem lehet állat. 

Milyen egyszerű és könnyű volna a szeretés, ha az én nem állna az útjában mindig! 

De a tudat struktúrájával rendelkező én, az ego mindent ismerni és bekebelezni akar. Az ego 

a lényegeket kutatja: szilárdságot keres ott, ahol pedig csak elmozdulás van, más semmi. A 

tudattal rendelkező én tudni akarja, hogy ki az a Másik. Bizonyos akar lenni abban, hogy 
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annak a Másiknak ajándékozza-e önmagát, aki igazán megérdemli. Hogy amikor túllép 

önmagán, akkor azt a lényeg, az idea, az igazság, a szépség és a jóság felé törekvőn teszi-e. 

Hogy amikor a szeretet gesztusával él, akkor nem veszteget el semmit, hanem éppenséggel 

maradandót alkot. 

Miért ennyire törekvő a szeretetünk, ahelyett hogy elengedett volna, nyitott és 

befogadó? 

Ha választ akarunk adni erre a kérdésre, érdemes visszalépni a már említett 

Lakomabéli beszélgetéshez, melyben Szókratész a vágyról nem pusztán, mint erotikus 

érzelemről beszél. Azt mondja, hogy a vágy egyúttal modellül szolgál a megismerés és 

befogadás elmélete számára is. Szókratész a bölcs mantineai asszony szavaiból nyerve 

tudását, azt állítja Erószról, akit a lakoma résztvevői dicsérni próbálnak, hogy ő egy köztes 

(metaxa) létező: valami az istenek és az emberek között, valami a bölcsesség és az 

ostobaság között, valami a jó és a rossz, valami a halandóság és a halhatatlanság között. 

Olyan valaki vagy valami, aki legfőbb örökségül a szerzést kapta szüleitől: hiányban 

szenved, de képes megszerezni azt, amire szüksége van. Csakhogy ez a köztes, Platón 

teóriája szerint, mindig csak a jót akarja megszerezni, mindig csak a jó irányába közvetít! 

Mielőtt megtörténne a vágyakozás, a megnyílás aktusa, már az előtt ítélkezik és dönt, 

ítélkezik a jóról, a rosszról, oktalanról és okosról, szépről és rútról – márpedig ezt 

szükségszerűen csak egy mindent megelőző morál mentén teheti: „Erósz annak a vágya, 

hogy a jót örökre magunkévá tegyük”. De mi történik azzal, amit a bölcs Erósz érintetlenül 

hagy, amit helytelennek ítél? Mi történik a tisztátlannal, a silánnyal, a megvetésre méltóval, 

a jelentéktelennel? Egy biztos: Erósz nem tekint rá, elfordul tőle, nem érinti és nem éri el, 

magára hagyja, kiírtja, kigyomlálja. Mint Platón írja: ha a nemzésre és foganásra kész lény 

(a szerelmes) „a rúthoz közeledik, elkomorul, búsan begubózik, elfordul, összehúzódik, s 

nem tud szülni”. Azaz beindul az abjekció, a kivetés folyamata. Platónnál a vágy 

szublimáción alapul: a megnyílás csak a jó és a szép irányába történik meg, vagyis egy 

eredendő morális ítélkezés működik benne. Ez a morál meggátolja, hogy a befogadásra kész 

szubjektum, azaz a tulajdonképpeni megismerő én egy reflexív és ítélkezés előtti világba, 

egy rendezetlen, vad Létbe léphessen be – olyan világba, amellyel pedig életünk minden 

pillanatában (közvetlenül és valóságosan) találkozunk –, ahol az én a tapasztalások nyitott 

szubjektumaként a világ bármely dolgával viszonyba kerülhet. A platóni erotikán alapuló 

megismerési modellből – mint a világhoz való sajátos viszonyból – ilyen módon hiányzik a 

nyitottság, az elengedettség. 

Erósszal szeretni tehát, ahogyan a philia, a storgé vagy az agapé által is, egy 

hierarchikus világba való belépést jelent, amelyben bizonyos mértékig mindennek megvan a 
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maga rögzítettsége, helye és értéke. Erósszal szeretni azt jelenti: tudom, hogy mely értékek 

mentén választom a Másikat magam mellé. 

De túl tud-e lépni ez a fajta szeretet a kötelékeken és kötöttségeken? Tud-e 

elfogulatlan és elfogadó lenni? Én – nem mint megismerő, hanem – mint szerető szubjektum 

(a szeretet szubjektuma) tudok-e megnyílni, tudok-e valóban odaadó lenni bármi iránt, ami 

az utamba kerül? Ha most valakit arra kényszerítenénk, hogy válasszon egy szeretett állat és 

egy szeretett ember között, aligha lenne kétséges, hogy kit akarna megmenteni. A nyugati 

civilizáció világos értékrendet kínál számunkra, melyben az emberek közössége élvez 

elsőbbséget a létezők sokszínű világának más szféráihoz képest. Az ember a többi létező 

fölött áll – hiába is próbálják bizonyos ökofilozófiák érvényteleníteni a létezők közötti 

hierarchiát. Amikor szeretetemmel a másik embert választom, amikor őt részesítem 

előnyben az alacsonyabb rendű – nem feltétlenül állati és növényi, hanem például más 

igazságokat valló, más istent hívő – élőlényekkel szemben, akkor rögtön kialakítom a 

felebarátiasság struktúráját, s választásommal nem egyszerűen kizárom, hanem 

szükségszerűen le is igázom, különféle technikák által magam és a hozzám hasonló 

felebarátok alá rendelem a többi, az alsóbbrendű, a másfajta létezőt. Ez a fajta szeretet tehát 

szükségszerűen magában hordozza az erőszak gesztusát is. 

Mindazonáltal az kétségtelenül a dolgok természetéhez tartozik, hogy időnként 

választásra kényszerülünk: egy adott pillanatban választani kell két létező között – ez jelenti 

a döntés általi kockázatvállalást. Kultúránk megkönnyíti számunkra a döntést: a 

felebarátiasság struktúrájával kész válaszokat kínál, így valójában nincs is szó igazi 

kockázatról. Csakhogy ez a fajta választás, mely a humanizmus eszményére épít, a morális 

aggályokon túl beleütközik a Másik ontológiai megalapozatlanságának a problémájába is. 

Egy eredendőbb motivációhoz kizárólag a hierarchikus értékvilágban mutatkozó 

előfeltételek lerombolása nyomán juthatnánk el – azaz egy olyan motivációhoz, amelyben 

nem történik meg a kizárás erőszakos eseménye, amely csakis magából a viszonyból 

próbálja felfejteni és megérteni a Másikat, a Másik által támasztott követelmény 

meghallását és befogadását. De ne szaladjunk ennyire előre… folytassuk a kérdezést! 

Hogyan tud a szeretet radikálisan azzá válni, ami? Nem választássá, nem kizárássá, 

nem leigázássá, hanem kizárólag elfogadássá és odaadássá? 

Ahhoz, hogy egy adott társadalmi struktúrába beleszületett, meghatározott 

tartalmakkal és érték-preferenciákkal rendelkező én képes legyen erre a tökéletes 

nyitottságra, ahhoz ennek az én-nek tulajdonképpen senkivé, tiszta anonimitássá kellene 

válnia, a tapasztalatok üres tanújává. Hogy ő lehessen a kezdet, akinek a szeme láttára 

születik meg minden élmény, látvány, gondolat, akinek a szeme láttára pereg le a létezés. 
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Egy olyan valakivé kellene válnia, akinek sokkal több köze van a senki-mivolthoz és a nem-

emberihez, mint a tulajdonképpeniséghez. Egy olyan, önmagáról megfeledkező én-né, aki 

még-nem-identitás, pontosabban az identitásnak (még csak) a helye, az ürege, amelyben 

valamely szubjektum fog majd helyet foglalni – egy örökös, újra és újra létrejövő 

kezdetként. De ez az én mégsem tisztán senki: az én helyén, az üregben már ott van valaki! 

Egy olyan, névvel még nem illethető valaki, akinek egyetlen képessége önmaga és a világ 

ön-átélése – a viszonyban állás révén. Ez a valaki nem ismeri a reflexivitást. Nem ismeri, 

hiszen viszonyulása megelőzi a bensőség–kívülség dualitásának tételezését. Viszonyulása 

eredendőbb a reflexivitásnál: a közvetlenségre és az átélésre épül. Valakiként létezni nem 

mást jelent, mint húsként létezni a világ húsában, azaz egy olyan vad univerzumban, amely 

képes megőrizni a Lét nyitottságát, sokalakú, burjánzó voltát – ahogyan erről Merleau-

Ponty, a 20. század egyik meghatározó francia filozófusa ír. 

Az én-nek tehát el kellene felejtkeznie önmagáról ahhoz, hogy mindenhez üres 

kezdetként viszonyulhasson. De ennek az elfelejtkezésnek semmi köze nincs a 

hagyományos értelemben vett önzetlenséghez, amelyben egy én valamely erkölcsi 

parancstól vagy valamely fölötte álló eszmétől vezettetve, vagy egyszerűen csak a vele 

szemben álló Másik kedvéért lemond saját kiváltságairól, olyan jussokról, amelyeket addig 

ő birtokolt, vagy amelyek őt illetnék. Nem. Az én önmagáról való elfelejtkezése pontosan a 

Másikkal való viszonyba kerülésen alapul, s az én létének alapját (az alapítást magát) 

jelenti. A keleti vallások és filozófiák régóta ismerik ezt a gondolatot, sőt, a tudati 

univerzum megteremtésével szemben éppenséggel az ego-nak a leépítését szorgalmazzák, 

ám erre mi itt, Nyugaton aligha lennénk képesek. Hiszen egész kultúránk, az egész 

napnyugati bölcselet az én megteremtéséről szól: a megismerésről, az igazságok és elvek 

mentén felépített önmagaságról. Az én elfelejtése számunkra azt jelentené, hogy elveszítjük 

a tudást, ami önmagunkhoz köt. Azt jelentené, hogy elveszettek leszünk, kitesszük 

magunkat a világ vadságának, hogy elengedetten, szorongva állunk a még ismeretlen és 

váratlan tapasztalások elé, támpontok és fogódzók nélkül. 

De szeretni – radikális értelemben – vajon nem éppen ezt jelenti? Nem éppen azt, 

hogy mindent feladunk, hogy kilépünk a jól ismert otthonosságból, az azonosságok 

világából, hogy a Másikat, a Másik más világát fogadjuk el – akár önmagunk 

kockáztatásának az árán is? Az igazi kockázatvállalás vajon nem éppen ezt takarja? 

A nyugati ember számára az anyaság kínálja a legintenzívebb, legtúlzóbb 

tapasztalatát az önmaga-felejtésnek. Hiszen az anya viszonyulása a gyermekéhez – felejtés. 

Az én felejtése. Szeretet. De nem pusztán emocionális (pszichikai-szellemi) síkon kell 

értelmeznünk ezt a megrázó, az ént önnön elvesztésének tudatával rémisztő élményt, sőt 
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elsősorban nem így. Hanem a testiesség tapasztalataival együtt. Legelőször is a terhesség 

tapasztalatával, mely a testben kifejeződő másnál-(Másiknál-)lét. Aztán a szülés 

tapasztalatával, mely egy eredendő, egész kultúránkat megrázó esemény, hiszen ennek során 

a test valóságosan is kettéhasad, a hús valóságosan is szétszakad, és a leírhatatlan 

fájdalomból a magán-kívüliség, a magán-túliság, az önmaga-vesztés élménye tör föl. De 

ugyanennyire meghatározó a Másikról való mindennapos gondoskodás tapasztalata is, 

amely szintén a testiességre épül, mert a földszerűséggel, a hajlékkal, a táplálkozással, a test 

jóltartásával és egészségével való foglalatoskodást jelenti. S végezetül: a szeretet nem 

nyerheti el értelmét a Másik testi elmúlásának – a test betegségének, halálos 

megsebesülésének, kimerevedésének – a megtapasztalása nélkül. 

A terhes nőben benne foglalt másnál-lét a legplasztikusabb kifejeződése az ember 

egyik alapvető képességének, a telepátiának. A telepátia eretnek gondolat a nyugati 

bölcselet számára: egyszerűen kívül esik érvényességi körén. Mert olyan megragadhatatlan 

viszonyon alapul, amelyre a mi logocentrikus filozófiai tradíciónknak nincsenek válaszai. 

Megragadhatatlansága egyfelől a két ember, két létező közötti viszony spirituális 

természetéből következik – ahogyan erről Platónnál is olvashatunk a hasonlóság 

követelményének való megfelelés, illetve a megszállottság végső „bizonyítékaként”. 

Másfelől azonban – és ez lényegi, döntő különbség Platónhoz képest! – a testben, az 

egymással viszonyba kerülő testekben meginduló, nagyon is valóságos élményekből és 

tapasztalatokból következik. A testem egy látható, nézésnek kitett szerv, minek 

következtében eredendően úgy érzékelem, mint mások számára is észlelhető testet. Saját 

testemet a mások általi láthatóság aurája veszi körül. Ez persze leginkább akkor válik 

nyilvánvalóvá, amikor valaki ránéz. Valójában azonban még csak nem is kell látnom a 

Másik tekintetét: testi kiszolgáltatottságom, mások számára való kitettségem már 

önmagában elég ahhoz, hogy tudjam, testemben rejtetten, látens módon, küszöbönállóként 

már mindig is jelen van a Másikhoz való viszony. Elég a Másik egyetlen mozdulata, 

testének egyetlen rezdülése, és én máris reagálok rá, máris viszonyba kerülök. Időnként 

elegendőek szinte láthatatlan és észrevehetetlen jelek is, hogy tudjam, a testemen „kívüli” 

másik test, azaz a Másik hozzám viszonyul: engem néz, engem „érint”. Ez az, amit a testek 

általi telepátiának nevezhetünk: látó és látott, tapintó és tapintott egymásba gabalyodásának, 

egybeesésének. 

A terhes nő testében viszont nem egyszerűen látens, hanem beteljesült módon van 

jelen a Másik. A Másik teste. A terhes nő jelenvalósága magában foglalja egy másik valaki 

jelenvalóságát, ezért is mondhatjuk, hogy léte Másik-léten alapul: a létezés 

megsokszorozódásából, tranzitivitásából és egyidejűségéből áll össze. S mivel a Másik 
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mássága és birtokolhatatlansága által nem-létet is jelent, így az én lényegileg válik nem-

önmagasággá. A testben jelen lévő Másik arra predesztinálja a terhét viselő nőt, hogy az 

elfelejtkezzen önmagáról, hogy átadja önmagát a még nem látott, de „belülről” már érzett, 

már bizonyossággá vált elrejtettnek. Ezért is ábrázolja kultúránk a terhes nőt gyakorta 

médiumként, a telepátiára való képesség tökéletes alanyaként. A másállapotosság nem 

egyszerűen egy skizofrén állapotot, egy megkettőződést jelöl, hanem a telepátián alapuló 

szeretetnek a legradikálisabb megvalósulását: egy végtelen, odaadó figyelmet befelé, a nem-

látható felé, az elrejtett referencia-pont felé – amely azonban mégsem referencia-pont, mert 

nem „én vagyok ott, belül”, amely mégsem azonosságom alapja, hanem a tökéletesen 

ismeretlen, a tőlem elmozduló, a mást akaró. A Másik. A bennem magamban (bensőmben, 

lényem közepén) testet öltött Másik… 

Jó, jó… tudom, kezd elragadni a hév. Ilyenkor mondanád azt nekem, kedves 

Kisfiam, hogy „lassítsak kicsit”… Kezd elragadni a hév, vagy úgy is mondhatnám: 

„megszállottság” kerít hatalmába. Kezdek olyanná válni, mint akik megmámorosodnak 

önmaguktól, mert birtokukban van valamely igazság… Kezdek úgy beszélni, mintha csak 

én ismerhetném ezeket a tapasztalatokat, amelyekről szólok, én, vagyis az Anya, a Nő… 

pedig hát mindennek semmi köze nincs a nemiség kérdéséhez. Elragadott a hév, és így 

bizony egyre nehezebben megy a „beszéd”. Elragadott a hév, mert élmények emlékei 

tolulnak elő. Élmények, amelyekhez egyre nehezebb a megfelelő szavakat megtalálni, alig-

alig megragadható érzések rögzített jelölőit. És egyre nehezebb elmondani mindezt éppen 

neked: neked, aki testemből test lettél. Látod, most segít az írás, segít a távollét. Mert 

megteremti azt a distinkciót, a reflexiónak azt a láthatatlan mezőket átölelő terét, amely 

megkönnyíti a szavakon túlfutó gondolatok érvelhető alakzatba való rendezését. Azt kellene 

ezen a ponton szavakba önteni, amire a nyelv – az Atya törvénykezésén, a Társadalom 

egyezségein, a Renden alapuló nyelv – egyébként sem lehet képes. Azt kellene szavakba 

foglaltan megjeleníteni, hogy hogyan hasad a test ketté, hogy hogyan lesz a húsból hús, a 

fájdalomból élet, az életből pedig végtelen hála és szeretet. 

A meghasadásban feltáruló fájdalom szavakban alig, inkább a szülő nő kísérteties 

üvöltésében tud kifejeződni. A fájdalom ekkor olyan felfokozott és eltúlzott, hogy 

szükségszerűen rázza meg és mozdítja ki az én-t önmagából, valósággal felszámolja az ego-

t, túllendíti önnön alapjain: a refelxivitáson, az önmagaság megkonstruálásának örökös 

feladatán. Az én – akárcsak a gyönyörben – eltűnik a fájdalomban is. És nemcsak a hús 

hasadásának, a végtagok kicsavarodásának, a csontok súrlódásának vagy az erek 

szétpattanásának különös, „benső” átérzése adja a szülés intenzív, semmivel sem 

helyettesíthető élményét, hanem mindannak a jelentése vagy inkább jelentősége is, ami 
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mindeközben a testen „kívül” is megtörténik: egy másik, egy idegen test válik ki a saját 

testből. Ami a terhességben még én voltam – bár önmagamtól, az akaratomtól újra és újra 

elmozdulón, elkülönböződőn, de mégiscsak én, azaz egyetlen, összefüggő test, egység – 

abból most Másik lesz. Egy tőlem teljességgel különálló húsdarab. Idegen. Nem-én. És az a 

legfelemelőbb ebben a kultúrán túli (biológiailag, orvosilag, de még szellemileg, 

filozófiailag is megragadhatatlan) tapasztalatban, amivé aztán ez a fájdalom és ez a 

meghasadtság-élmény átalakul! A két test, az anya és a gyermek teste közötti kapcsolat 

ugyanis nem szakad meg, hanem ott marad a közéjük ékelődő térben – telepátiaként. 

Telepátiaként, ami nem mást jelent, mint a térbeliséget és a testiességet átélni engedő 

jelenvalóságot. A testek egymásba ékelődésére, az egymásba gabalyodásra való képesség 

csak most, a megkettőződés, a különválás pillanatában nyeri el igazi értelmét, s válik 

egyszeriben bizonyossággá. Az a szeretet tehát, amiről nekem most beszélnem adatott – 

hiszen ezt a feladatot róttad rám –, a testek közé ékelődő, a testeket egymáshoz láncoló 

telepátia nélkül nem értelmezhető. 

Az anyaméh, vagyis az uterus az az örökösen elmozduló, vándorló középpont a nő 

testében, amely az élet eredeteként mutatható fel: mert egyfelől ez a szexuális eggyé-válás, 

az én gyönyörben átélt önmaga-vesztésének (magán-kívüliségének) kijelölt tere; másfelől ez 

a kettészakadó hús örök metaforája is – a vágás a méh középvonalában szüntelenül erre az 

elszakítottságra, s egyúttal a test nyitottságára is emlékeztet. Az uterus (Platón Timaiosz-beli 

megfogalmazása szerint: „bolyongó méh”) elmozduló és rögzítetlen középpontnak 

tekinthető azért is, mert azt az abszolút jelenidejűséget jelenti, amelyben az események 

görcsben, megfeszítettségben vagy éppen tökéletes elengedettségben feltárulnak, azaz a 

legintenzívebb átélésben, az ego-nélküliség, az ego-n túliság felejtésre alapozott 

állapotában. És ebben az állapotban mindig jelen van a Másik. A Másik az én-en túl. Akihez 

így vagy úgy – közvetlen testiességben (érintésben, simogatásban, gyönyörben, 

fájdalomban) vagy éppen pszichikai-érzelmi síkon – viszonyulok. Az eredendő viszonyulás 

pillanatában még nincs jelen az én, hanem csak valaki van ott. Valaki, aki nyitottan, üresen, 

várakozó szemtanúként fogadja a Másikat, a másságot. A Valaki és a Másik közötti 

telepatikus kapcsolat teszi lehetővé ezt az elengedettséget, amely végső soron magához a 

szeretetethez vezet el. 

Ezek a legelső élmények, a születés – életre és halálra egyaránt utaló, megrázó – 

élményei, beíródnak a szeretet hétköznapi történelmébe is: a mindennapok apró 

történéseibe, az odafigyelés, a gondoskodás és a gondozás jelentéktelen mozdulataiba. A 

gondoskodásra megint csak az anyaság hozható fel releváns példaként, hiszen többnyire az 

anya az, aki életének jelentős részét a gyermekeire vagy éppen a szeretett férfira áldozza. A 
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nő nem egyszerűen a társadalmi szerepeknek engedelmeskedve tevékenykedik szüntelenül a 

ház és a számára kiszolgáltatottak körül, hanem mindenekelőtt azért, mert világhoz való 

viszonyán a szeretet uralkodik. A szeretet gondoskodó mozdulataiban referenciapontként 

mindig ott működik az önmaga-felejtésnek a létezésből immár kitörölhetetlen, kultúrán túli 

tapasztalata, melyet az imént a szülés élményeként írtam le. A gondoskodás egyúttal egy 

másfajta időbeliséget hív életre. A nő sajátos világhoz való viszonyulásába ugyanis 

beleíródik a hiábavalóság tapasztalata is, mely az időbeliségnek egy alapvetően másfajta 

tudását kínálja. A mindennapos, a föld körüli – hajlékról, ételről, egészségről gondoskodó – 

mozdulatokba kódolva vannak az elmúlás apró, az egyik napról a másikra eltűnő, célképzet 

nélküli, az értelmetlenség vak fenyegetését hordozó üzenetei. A nő, miközben a ház körüli 

tevékenységeit fáradhatatlanul újra és újra elvégzi, szükségszerűen kezd el másként 

viszonyulni a mulandósághoz és az értékekhez társított örökkévalóság gondolatához. Az 

anya gondoskodó mozdulatai nem egy tétikus, egy metafizikai időstruktúrával rendelkező 

jövőkép nevében végeztetnek el, hanem a szeretet jelenvalóságából táplálkozva: az egyszeri 

pillanatba, a pillanat apró örömeibe és fájdalmaiba zárva. Amikor a szeretet által 

viszonyulunk, akkor egyszerűen átadjuk magunkat az apró, jelentéktelen örömöknek és 

fájdalmaknak – túl a kultúra által belénk ültetett minden frusztráción, amely a veszendőség 

feletti sopánkodásra épül.  

És itt most megint csak emlékeztetnem kell rá téged: amiről beszélek, nem csupán az 

anyára, nem csupán a nőre vonatkozik. Ezek a hétköznapi cselekedetek lehetnek gyermeké, 

férfié, nőé egyaránt, vagy éppen állaté és növényé is; és folyhatnak akár a létfenntartásért, 

akár csak önmagáért valóan, minden célképzet nélkül, mintegy „játékból”. Az mindenesetre 

közös bennük, hogy a világba való belefeledkezés képességéből fakadnak: az elfogadásból. 

Elfogadónak lenni azt jelenti, hogy átengedjük magunkat mindannak, ami körbevesz, ami 

belénk hatol. Átengedjük magunkat a Másiknak, a másságnak, az apró, sokszor jelentéktelen 

és súlytalan, alig-alig észrevehető elmozdulásoknak, a változás végtelen folyamának. 

Elfogadni a mulandóságot az örökkévalóval szemben – ezt a lemondó, mégis telített 

és intenzív mozdulatot aligha lehetne megtenni a hússzerű (az önmagát átélő, s egyúttal 

látásnak, érintésnek, örömnek és fájdalomnak kitett) test elveszíthetőségének a megértése 

nélkül. Az anya szeretésébe a test féltése és óvása is kódolva van. Az anya testéből születő 

másik test a világrajövetel pillanatában nem csak az életet mutatja fel, hanem a halált is. 

Mert a kiválás, az elszakadás az anya számára éppen annyira hordozza a veszteség tudását, 

mint az életét: tudást a benne felébredt Másik elvesztéséről. Az anya testének „benseje” a 

világrajövetel után egyszeriben elcsendesül, mozdulatlan lesz, halott. Maga az üresség. 

Várakozás. Az anya Másikhoz való viszonyában, az odafordulás, a gondoskodás 
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mozdulatában szükségszerűen ott rejlik az elvesztés félelme is. A Másik közelségében – és 

itt nem spirituális, hanem testies közelségre gondolok, amely a Másik testies jelenlétének 

újbóli, intenzív megnyilatkozásából, az időlegesen elveszített test „visszatérésének”, 

„visszaszerzésének” öröméből táplálkozik – ezért próbál az anya viszonyulása még 

odaadóbb, még mélyebb, még több lenni. A szeretet mozdulata a túlzás gesztusára épül. 

Keresztény kultúránkban Szűz Mária testesíti meg az anyaság eszményét – de ezt te 

magad is nagyon jól tudod, erről már oly sokat beszélgettünk… Még a középkori, tipizált 

Mária-ábrázolásokban is azt látjuk, hogy amikor Mária anyaként a fiához, Jézus Krisztushoz 

viszonyul, akkor nem egyszerűen a Földre született istenséget imádja, ahogyan a bibliai 

interpretációkból ez következnék, hanem a testté vált fiút: a testet saját testéből. A 

kisgyermeket testéből, tejtől duzzadó melléből táplálja; a halott férfit pedig, akit élettelenül 

levesznek a keresztről, mint testet öleli át, mint végzetesen megsebesített, még meleg, ám 

már élettelen húst. Az ő sírása elsősorban nem az Isten fiától való könnyű búcsú-, s egyúttal 

a megváltás feletti örvendés öröm-könnyeit rejti, hanem az ennél sokkal súlyosabb, 

veszteséggel és fájdalommal teli zokogást is. Mária azért sír a Koporsóba-tétel sötét tónusú 

táblaképein, amikor halott fia megmerevedett teste mellett térdel, mert elveszítette azt a 

szeretett embert – egy férfit, egy fiút –, aki hozzá a legközelebb állt, akit ha szeretni akart, 

akkor nem csak áhítattal szólhatott hozzá, hanem oda is léphetett, át is ölelhette őt, 

gondoskodhatott róla. A halottal viszont ezt már nem teheti meg. A kifejezés nélküli, 

mozdulatlan arc és test többé nem válaszol. Spirituálisan ugyan megmaradhat valamiféle 

viszony, egy oda-fordulás, egy patakzó beszéd, végtelen és hívogató szólongatás, azonban 

erre felelet többé nem érkezik. A halott test koporsóba tétele pontosan azt jelenti, amit: az 

élet kihunyását. A két létező, a két viszonyban álló – és ez nem csak anya és fia, de bárki és 

bármi lehet, szerelmes és szerető, ember és állat, gondoskodó és gondozott –, a két élő test 

közötti telepátia és egymásba ékelődés ezen túl lehetetlenné válik. Kialszik. 

A szeretet általi odafordulásban szükségszerűen van jelen a féltés. A mulandóság 

tudása viszont – amely egy eredendő, a világrajövetelben átélt testies tapasztalatra épül –, 

nem a túlvilágban való görcsös reménykedésre, a lélek felmagasztalására, s egyúttal a test 

megtagadására sarkallja a világhoz a szeretet által viszonyuló én-t (aki nem is én, inkább 

csak valaki), hanem még több odaadásra. A testiségben átélt jelenvalóság a pusztulásba tartó 

élet igenlését hívja elő. A mulandónak egy felfokozott, eltúlzott viszonyulás általi 

megbecsülését – azaz a mulandónak az élvezetét. A jelentéktelenség elfogadását és a 

pillanatnyiság örömét. Végső soron tehát az életben való naiv hitnek, az élet naiv 

akarásának a lehető legintenzívebbé tételét. 
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Kérdésedre válaszolva azt mondhatom tehát, hogy az a fajta szeretet, amelyről itt 

írtam, nem határozható meg pusztán „női típusú érzelemként”, a lány, a nő, az anya 

viszonyulásaként, ahogyan azt feltételezted. Mindazonáltal valóban egy olyan beállítódás 

fejeződik ki benne, amely lényegileg különbözik a megismerés elméleteire építő nyugati, 

patriarchális filozófiai tradíció révén lehetővé vált beállítódástól. Jogos tehát a 

megkülönböztetés. Éppen csak nem a nemek közötti különbség adja a választóvonalat, 

hanem az igazsághoz és a szellem felsőbbrendűségéhez való viszony. Úgy gondolom 

azonban, hogy a nemek közötti választóvonal helyett a közöset kell kitapintani! Azt a 

mindannyiunkban meglévő „minimumot”, amely egyszerre a legkevesebb és a legtöbb, a 

legkézenfekvőbb és a legközelibb – ámbár a nyilvánvalóság és a közelség miatt alig-alig 

megbecsült, érinthetetlen távolságba utasított. A sajátosan női tapasztalatokból felfejthető az 

az eredendő meghatározottság, amely minden egyes embert, minden egyes „én”-t 

visszavezet születésének gyújtópontjába, önmaga alapjaihoz. A női tapasztalás mélyén az 

„ember” testiességének olyan tanúbizonyságait találjuk, amelyek minden egyes identitás 

legbelsejében ott rejtőznek (legyen az szexuális, nemi, társadalmi vagy ideológiai, mindig 

egy adott szituációban és kontextusban létrejövő és érvényes identitás), s amelyek 

természetüknél fogva vonják kétségbe a szubjektum magszerűségét és egységességét. 

Létezik a szubjektivitásnak egy olyan formája, amely a szubjektum ellenében működik. Ez 

kívül reked a reflexív filozófiai hagyományon, az egy-igazság gondolatára felhúzott 

szellemi univerzumon, és kívül áll a társadalmi–szimbolikus szerződésen is: nincs nyelve, 

nincsenek elmondható, koherens történetei. Csak élmények vannak, és jelentéktelen, 

tovatűnő pillanatok. Ez a nem-szubjektivitás, ez a még-nem-én egy végtelenül nyitott 

világba van belevetve, melyben ugyanakkor a „realizálódás”, a „valakivé-válás” lehetősége 

is adott. A nyitottság mindenekelőtt a Másiknak való kiszolgáltatottságot jelenti. A világra-

jövetel akkor történik meg, azaz a végtelenül nyitott még-nem-én akkor válik élő, eleven 

létezővé, ha egy Másik valakivel viszonyba lépve realizálódik, s konkrét valakivé válik. Az 

érzékenységnek kitett, hússszerű anyagból kibontakozik a Másik számára testként 

kifejeződő eleven én. A hússzerű anyag egyfelől a jelenlét intenzitását biztosítja, másfelől a 

különféle hatásoknak való kiszolgáltatottságot – legyen szó akár fizikai, akár telepatikusan 

kifejeződő hatásról, behatolásról. A hússzerű anyag, a hússzerűségbe foglalt ingerelhetőség 

tanúbizonysága teszi lehetővé a testként való megelevenedést, azaz az élet önmaga 

(önmagam) számára és a Másik számára való kifejeződését. A testben a Másikhoz és a 

(más)világhoz való viszony révén nyilatkozik meg az élet – melynek elevenségét újra és 

újra fel kell ébreszteni, melyet újra és újra „magához kell juttatni”, melynek izzását fenn 

kell tartani mindaddig, ameddig az csak lehetséges. 
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Azt írtam levelem legelején, hogy nagyon felkavart a kérdésed, amelyet neked 

köszönhetően most végiggondoltam. Felkavart, mert olyan radikális belátásra jutottam, 

amely gyökértelennek tűnik a patriarchális bölcseleti tradícióban. Hiszen semmi mást nem 

találok a nyugati–keresztény kultúrát alapjaiban meghatározó szeretet-fogalom helyén, csak 

azt a lényegtelenségekből felépülő, a mindennapisághoz utaló jelentéskört, amelyben a 

gondoskodás és a gondozás mozdulatai sejlenek föl. Észrevétlen, a test „saját 

gondolkodásából” – akcióiból és passzióiból – kibomló mozdulatok, s az ezeket övező 

némaság. A szeretet helyén – legyen ez akár a jó és a szép ethoszához kötött „erosz”, vagy 

legyen az emberek egymás iránti jóságaként meghatározott „caritas” – a gondoskodás 

hétköznapi mozzanatai sorakoznak, s a testiség felejtésre ítélt megnyilatkozásai. Ezekre 

bölcseletünk mintha túl kevés szót vesztegett volna ezidáig. Persze meglehet, hogy pontosan 

a szótlanság „illik” ehhez az elmúlás tudásából kibontott, nem annyira az „ég felől” 

kinyilatkoztatott, mint inkább a „földből”, a „hús-vér-eredetből” megragadott szeretet-

eszméhez. 

Türelmetlenül várva már, hogy valóságosan is hazaérj hozzám, 

szeretettel: 
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