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BEVEZETÉS

„Alltag aber wunderbar zu lieb den Menschen
Gott an hat ein Gewand.

Und Erkenntnissen verberget sich sein Angesicht
Und deket die Lüfte mit Kunst.”

Friedrich Hölderlin

Nem véletlen, hogy a mitológiáról szóló egyik legjobb összefoglaló mű (Gott an hat ein
Gewand. Grenzen und Perspektiven philosophischer Mythos-Theorien der Gegenwart)
szerzője, Christoph Jamme, a Hölderlin-idézetnek ezt az egy sorát választotta könyve
címének (magyarul: Görögország. Második változat).

„De köznap is csodásan
van köntös az Istenen.
Az ismeret elől elrejti arcát,
s a levegőt művészettel takarja.”

(Lator László fordítása)

A köntös maga a művészet. Az ismeret nem képes ezen áthatolni, ezért magát a rej-
tekező köntöst kell látnunk és láttatnunk, hogy megsejtsünk valamit abból, amit Isten
elrejt a fürkésző tekintet elől. Az ismeret, a megismerés a nagyra törő ember vágya, hogy
Istent játsszon, főleg akkor, ha figyelmen kívül hagyja a két bölcs görög mondás valame-
lyikét. A delphoi jósda felirata – az egyébként Thalésznek tulajdonított mondás – ez volt:
 , azaz ismerd meg önmagad. Egy másik görög bölcs (Szolón) viszont arra
figyelmeztet, hogy „semmit se túlzottan”. (Ha Nárcisz ezt hallotta volna!) A megismerés
csak úgy törekedhet az abszolútum felé, ha szem előtt tartja, hogy azt el nem érheti. A tekin-
tet lát, de maga a tekintet nem látható. Vagy, ahogy Platón írja – akihez folyamatosan vissza-
vissza kell térnünk –, a fény (nap) nem látás, de látás csak általa van. Az embernek
ismernie kell a helyét ebben a világban. Ha nem figyel, úgy jár, mint a balga Tantalosz,
Niobé atyja, aki magára haragította az isteneket. Tantalosz Zeusz barátja volt, részt vehetett
az olümposzi lakomákon, ahol ehetett az istenek eledeléből (ambrózia,  jelentése:
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halhatatlan), ihatott az istenek italából (nektár), holott a földi halandók elől ezek el
voltak zárva. Platón a Phaidrosz című híres dialógusában írja, hogy a lelkek születésük
előtt az istenek világában lakoznak, és – nem meglepő – ambróziát és nektárt fogyasztanak,
amire csak az isteneknek van joguk és lehetőségük. Nem többet és nem kevesebbet jelent
mindez, mint azt, hogy a lélek halhatatlan, isteni jellegű. De nem úgy a földi halandó. Tan-
talosz ugyanis ahelyett, hogy boldog lenne kivételezett sorsával, elbízza magát, ellopja az
istenek ételét, és megosztja halandó barátaival. A legnagyobb elvetemültséget pedig akkor
követi el, amikor meghívja az isteneket lakomára, és hogy Zeuszt próbára tegye, saját fiát
leöli, feldaraboltatja, és belekeveri az isteneknek szánt ételbe. Az istenek azonban rájönnek
erre, és Tantaloszt szörnyű büntetéssel sújtják. Országa elpusztul, őt magát Zeusz saját ke-
zével öli meg, majd örök szenvedésre kárhoztatja. Tantalosz egy tó fölé hajló gyümölcsfa
ágán lóg, örökös éhség és szomjúság kínozza. A hullámok a derekáig érnek, néha az ajkáig,
de mihelyst inni akar, a víz visszahúzódik előle. A fa gyümölcstől roskadozik, de abban a pil-
lanatban, amikor éppen elérné, hogy szakítson belőlük, a fa ágai visszahúzódnak, és ő csak
csüggedten mered maga elé. Lássuk be, a büntetések kitalálásában a görögök nagyok voltak.

Mindannyian tudjuk, hogy itt nem egyszerűen egy történetről vagy egy meséről van
szó, sokkal többről, valami lényeginek a képben való kifejeződéséről. Arról, amikor az
essentia (lényeg) existentia (létezés) lesz, mert eredendő és mégis abszolút jelenvaló. Egy ere-
dendő példa, amely valami nembelit, egyetemeset takar (és ezzel feltár), megmutat, tanít,
példaértékét a konkrét időben (jelenben) ábrázolja. Valami archetipikusat láttat, ahogy
azt Jung mondja a mítoszról általában. Ha meg kellene határozni, akkor hozzávetőleg azt
mondhatnánk: ez a konkrét mítosz a soha be nem teljesülő vágy gyötrő érzését, a kielé-
gítetlenség elviselhetetlen kínját, a végtelenbe vetített szenvedést jeleníti meg, mégpedig
örök érvényű példázatként.

A mítosz ezt láttatja, ezt hozza napvilágra; nem mond ki, csak jelez. Ami napvilágra
kerül, az megszületik. Kilép a fénybe, ami eddig a sötétben volt. A fény a tökéletesség, a
legfőbb jó, az  a köntös, ezért nemcsak eltakar, hanem meg is mutat, leginkább
magát az eltakarót, és azt, amivel eltakar. 
A művészet – és ekként a mítosz – Isten köntöse.

*
A mitológia – Schelling alapján és határozott véleményem szerint – három olyan terü-
letnek a gyökere, és ebbe a tudomány nem tartozik bele, amely az ember számára a leg-
fontosabb tartalommal bír. Ezek a következők:

l Művészet
l Történelem
l Filozófia
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Schelling körülírását csak egy helyen módosítottam. A német gondolkodó pontosan látja,
hogy a görög istenek nem egyszerűen szépek, hanem archetipikus jelleggel bírnak. De
csak egy archetípust jeleznek, azaz velük kapcsolatban a teljesség csalóka érzete mellett
a hiány is megmutatkozik. Az istenek szimbólumok. De erről majd később szólunk.

Mi valójában a mitológia? Talán mindenki „tudni véli”, mi is a mitológia. Főként,
ha hozzátesszük: görög mitológia, egyiptomi mitológia stb., akkor már dereng valami
arról, hogy hallottunk valamit Oidipuszról, talán hallani véltünk másvalamit Mylittáról.
Hát persze! Ő az, akinek a tiszteletét úgy mutatták ki, hogy a babiloni szüzeknek életükben
egyszer szeretkezniük kellett egy idegennel a templomában pénzért, a kapott összeg pedig
az isteneknek (azaz a papoknak) járt. Vagy Oziriszről, esetleg a héliopoliszi enneádról, a
legkifinomultabbak pedig azt is tudni vélik, hogy létezik olyan felfogás, amely a fentebbi
és egyéb mitológiákat reprezentáló alakokat valami közös eredetre vezeti vissza. De ha
megkérdeznénk, hogy mi maga a mitológia, valószínűleg a legnagyobb zavarban lennének.
A dolgot tovább bonyolítja – ahogy azt L. O. Larsson (Antike Mythen in der Kunst) meg-
jegyzi –, hogy az 1800-as évekig, de talán később is, a mitológiáról való ismereteket a latin
és nem a görög források határozták meg. Ennek köszönhető, hogy a képzőművészetek-
ben a görög istenek latin néven szerepelnek. (A szövegben mi a görög nevekhez ragasz-
kodunk, ahol szükséges, ott természetesen mindkettőt használjuk.)

Látjuk, nem is olyan könnyű a helyzet. Valóban nem az. A filozófia igen régen bajlódik
vele, leginkább a mindent megismerni akaró felvilágosodás; a romantika óta pedig egyre
más és más válaszokat talál a kérdésre. Vagy találni vél. Ha mindez nem eléggé konfúz,
a 20. század első harmadában pedig hozzájön még a többféle pszichoanalitikus értelmezés,
amelyek a problémát tovább mélyítik, olyannyira eltérő aspektusba helyezve a kérdést,
hogy az ember a végén már nemcsak azt nem tudja, mi a mitológia, de jószerivel azt
sem, hogy ő maga kicsoda.

Ez a könyv nem akar választ adni a kérdésre, hanem csak kérdez, és az eddigi szem-
léleteket megpróbálja egy másik oldalról, a kép világából megközelíteni. 

*

De miért kell, miért lehet mindezt összekötni a festészettel? Hiszen az egyik (a mítosz)
elmesél, a másik (a festmény) megmutat. Nagyon szépen fogalmaz Louis Marin Poussinról
írott könyvében, amikor a következőket írja: „A festmény néma költemény.” Ha ez igaz,
akkor én bátran hozzáteszem: a mítosz kép a szövegben.

Ezt a fonalat felvéve tehát azt mondhatjuk, hogy a mítosz – szemben a fogalmi gon-
dolkodással – képekben, történetekben való elbeszélés, vagy láthatatlan festmény, ami a
már idegőrlően és dögletesen unalmassá vált fogalmi gondolkodással szemben egy olyan
alternatívát kínál, amelynek segítségével – ha létünket valós élménynek fogjuk fel –
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mindazt felmutathatjuk, amit megszólaltatni érdemes. Itt kapcsolódik össze a festmény
(a kép) és a mítosz (a szöveg). Ezért önkéntelenül és természetesen adódott, hogy egy mí-
tosz lényegéről szóló beszéd maga is képi (vagy képes) legyen, a történetek mellé helyezze
a képzőművészet legfontosabb alkotásait, és csak sajnálni tudja, hogy a kép mellett a
másik fontosnak tartott „elbeszélő” közeget, a zenét kénytelen nélkülözni. 

Aki nem kedveli a festményt, vagy nem szíveli a mítoszt, nem szereti a mesét, az itt
hagyja abba az olvasást. 

De te, Olvasó, ha továbbjössz, az alábbiakat fogod megtalálni. Mert tudnod kell, amit
Erwin Panofsky is plasztikusan megfogalmazott: adva van a műalkotás, a színek, formák,
egyebek összessége, de van mögötte valami latens tartalom, ami arra vár, hogy beszéljünk
róla. És mivel nekem a beszéd mindig párbeszéd, erre hívom azokat, akik értik és szeretik
ezt művelni. Ha olykor-olykor a körülöttünk levő világ zajos apostolai inkább a nagy
monológokat kedvelik, ne foglalkozz vele, gyere inkább arrafelé, ahol a művészet tartalma
megérinthető, manifeszten láthatóvá válik az értő szem számára. Hogyan?

Minden olyan szembenállás az alkotással, amely nem folytat róla diskurzust, az adott
művet nem kontextualizálja, az egyenlő lesz a mű banalizálásával, ahogy azt Daniel Arasse
mondja. Mert a művet lehet úgy szemlélni, hogy semmit nem tudunk a festőről, a korról,
amit a kép közvetít, a tradícióról, a közegről, amely inspirálta vagy éppen kikényszerítette,
és lehet úgy is szemlélni, hogy folyamatos kontextusba állítjuk, párbeszédet folytatunk vele,
elmondjuk neki azokat a gondolatokat, eseményeket, történéseket, amelyeket szelle-
mileg újrafogalmazott módon (Hegel) meglátunk benne, majd hagyjuk, hogy ő beszél-
jen (Gadamer).

Az első a mű banális, a másik a poétikus szemlélete. Mi ez utóbbit kíséreljük meg. Lehe-
tőleg minden banalitás nélkül, szem előtt tartva Schlegel szép szavait, ami szerint a szellemi
– ekként a mítosz – „szelíd visszfénye az istenségnek az emberben”. Ennél sokkal ponto-
sabban az sem mondható el, hogy vajon miért kezd valaki a szellemi után áhítozni,
jóllehet az számos veszéllyel jár. Veszéllyel, hiszen igaza lehet Hans Beltingnek abban, hogy
a művészet státusza a mai korban ijesztően megváltozott, ahogy azt A művészettörténet
vége című munkájában írja: „Pandora szelencéjéből mindenkinek az jut, amit megérde-
mel. Társadalmi presztízs tekintetében a befektetési tanácsadó már rég elhagyta a műértőt.
A művészet sikere attól függ, ki gyűjti, és nem attól, hogy ki csinálja.” Csak halkan kérde-
zem: régen nem így volt? Igen, talán boldogabb volt a kor, amikor az értő gyűjtő, megren-
delő rátalált a kiváló festőre. De számtalan példát tudunk – a legtöbbet éppen a 19–20.
századból –, amikor a siker és a tehetség nem feltétlenül talál egymásra. Bízzunk azonban
abban, hogy a tradíció (az idő), ahogy azokban az esetekben, ugyanúgy tisztulást hoz majd
most is. Hogy ezt nem érjük meg, az közömbös.

*
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A mitológia mindenhol körülvesz bennünket. Akár tudatosul bennünk, akár nem, nem
élünk és nem élhetünk mitológia nélkül. Hogy van-e és ha igen, milyen az új mitológia,
azzal ez a könyv nem foglalkozik. Azok az erőfeszítések, amelyekre – minden végérvé-
nyes lezárás nélkül – kísérletet tesz, a következők:

Először: Kísérletet tesz arra, hogy felvázolja a mitológiáról (elsősorban a görög mitoló-
giáról) való elmélkedést, nem elmélyülve a részletekben, hiszen az csak a több száz oldalas
unalmas értekezések számát gyarapítaná, hanem egy konkrét mitikus elbeszélés (Ér-mítosz)
tükrében elemez, láttat; láttatni akar és elmesél.

Másodszor: Bemutatja a történeti és a filozófiai felfogást, sok-sok képpel. Az elemzett
mítoszok mindig annak az elvnek köszönhetően kerültek kiválasztásra, amelyiknek a
történet megfelel (vágy, szenvedés stb.). Természetesen más is szóba kerülhetne, ekként
a választás annyiban önkényes, amennyiben nem törekszik a teljességre, hanem éppen a
megtalált történet megmutatására. Mivel az elemzés – bár széles tudományos alapon
nyugszik –, amely a hozzácsatolt irodalomból követhető, elsősorban szubjektív elemzés,
felvállaltan esszéisztikus jellegű, ezért a fordítót mindenhol megadja, de a jegyzeteket
mellőzi, mert igyekszik a fontoskodás látszatát kerülni azzal, hogy a mondandót minél
több lábjegyzettel – mely egyébként a kutyát sem érdekel – támassza alá.

Harmadszor: Egyes konkrét mítosz kapcsán valóban konkrét, egzemplárisnak tartott
képi megformálásokat vonultat fel, a képzőművészet ismert és talán kevésbé ismert köré-
ből; mindamellett, hogy ismerteti magukat a mítoszokat (első történet), majd vállaltan
nagyon szubjektív magyarázatokat (második történet) fűz hozzá. Megpróbál választ adni
Louis Marin kérdésére: miként lehet a némaságból költeményként a képet felébreszteni?
Ez a könyv – talán nem tűnik túlzott szerénytelenségnek – egy erre tett kísérlet. Az író
szerepe nem más, mint ennek az ébredésnek az elősegítése. Semmi több.

Konklúzióként: nem mond semmit, ám nem véti el a mondást: „Homo sum, humani
nihil a me alienum puto.” Azaz: „Ember vagyok, semmi sem idegen tőlem, ami emberi.”
A tévedés a legkevésbé.

11
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I. A MITOLÓGIA FOGALMA

1. A mitológia születése – az Ér-mítosz

Jamme szerint a lényegi probléma, hogy magának a „mítosznak” az eredetéről, keletke-
zéséről semmi biztosat nem állíthatunk, hogy nincs olyan archaikus mítosz, mely az idők
során „logosszá” válna; a mítosz története éppen az igazság emberi értékelésének tükrében
alakul, formálódik, ez pedig mindig az individuum materiális világhoz való (technikai)
hozzáférésének függvénye. Eliade úgy véli: az „igazi” mítoszok szóbeliek voltak, és ke-
zeskedtek az általuk átörökített események révén létrehozott világért és annak rendjéért.
A szóbeliség a döntő. Az írásbeliség ebben az összefüggésben – egyetértve Gehlennel –
másodlagos. 

A mítosz történetekben való gondolkodás. Cselekvés és elmesélés. Csak mond és mutat,
de nem határoz meg semmit, nem nyújt fogalmat az érzésnek. Hogy miről van szó,
érthetővé válik az egyik Platón által elmesélt mítosz kapcsán, amely jóval túlmutat azon,
amit talán az első pillanatban látunk benne.

Rögtön az elején szeretném leszögezni: álláspontom szerint ez nemcsak egy mítosz,
hanem minden mítosz lényegét megjelenítő történet, amelynek az asszociációs köre
annyira széles, hogy önmagában szétfeszítené azt a keretet, amelyet jelen írás kijelölt
magának, vagy kijelöltek neki – legyünk hűek témánk szelleméhez. Nem magam válasz-
tottam ezt a mítoszt, hanem az engem. Sok-sok évvel ezelőtt. Éppen ebben van az ereje.
Ez is szelíd visszfénye az isteninek az emberben.

*

Pamphüliai Ér történetéről van szó, melynek kapcsán – nem történelmi szempontból,
hiszen arra semmi esély – véleményem szerint rá lehet világítani a mítosz genealógiájá-
ra. Egyébként a mítosz születéséről semmit sem tudunk. Ezt egyelőre tegyük is most
zárójelbe.

A történet maga így szól: Ér valamikor régen egy háborúban elesett, és aztán „tizenkét
napos hulla létére föléledt, s föléledvén elmesélte, amit a másvilágon látott”. Ér elmondja,
hogy lelke a testéből kilépve sok más lélekkel együtt ment, mendegélt, amíg el nem ér-
kezett egy csodás helyre, ahol a földben egymás mellett két hasadék volt. A hasadékok
között bírák ültek – folytatja Ér –, ami azért is fontos, mert a halál utáni felelősség
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kérdését veti fel, vagyis a megélt életünk élet utáni megítélésének a fontosságát.
Egyébként mi szükség lenne egyáltalán bírákra? Ez nyilvánvalóan arra utal, hogy senki
sem háríthatja el a felelősséget azért, amit életében tett, vagy jó szofista megfontolásként:
bár az e világi törvényeket kikerülhetjük, a túlvilágon meg- és elítélnek mindenkit. Kritiasz,
az ismert szofista, aki „másodállásban” a harminc zsarnok egyike volt, és talán a legel-
vetemültebb, hiszen szerette ítélet nélkül kivégeztetni ellenfeleit, egyik töredékében azt
mondja, hogy az istenektől való félelmet az emberek találták ki, hogy az is féljen, aki
az emberi törvényeket életében kikerüli ugyan, mert az isteni törvény halála után ítél felette.
A platóni leírásban (Kritiasz Platón nagybátyja volt) Ér úgy folytatja, hogy az „igazságos
lelkeket” a jobb oldali hasadékon keresztül az ég felé, az „igazságtalan lelkeket” a bal oldali
hasadékon lefelé indították útnak. 

A lelkek a halál után vándorolnak, és Platón tudni véli, hogy ez a vándorlás „ezer évig
tart”. Az „igazságtalan lelkeknek” minden egyes tettükért „tízszeres kínt kellett kiállniuk”.
A büntetés kiállása után kerülhetnek ismét elő az alvilágból, de Platón egy érdekes csavart
iktat a történetbe: ha túl korán akarnak feljönni – azaz a büntetés elvszenvedésének a
mérése a bűnök miatt az egyes lélek saját döntése –, akkor „áttüzesedett emberek” ke-
züket, lábukat összekötözve földre teperik őket, megnyúzzák (azt most hagyjuk, hogy
egy „lelket” hogyan lehet megnyúzni), aztán „úgy vonszolják őket az út mellett, tüskés
bokrokon gerebenezve a testüket”, miközben azt mondják nekik, hogy a Tartaroszban
végzik.  

Ezután egy nagyon érdekes, plasztikus leírás következik, amely szinte „képért” kiált.
Ér folytatja tehát: „megint csak útnak kellett indulniuk [ti. a lelkeknek – Gy. Z.], s addig
kellett menniük, míg a negyedik nap elérkeztek egy helyre, ahonnan a magasban az egész
égen és földön átfeszülő, egyenes, oszlopszerű fényt láttak, amely szivárványhoz hason-
lított, de sokkal fényesebb és tisztább volt; egy további nap után aztán beleérkeztek ebbe
a fénybe, s ott megpillantották a fény közepén, az égbolthoz kapcsolva, az ég kötelékeinek
végeit; ez a fény volt ugyanis az égboltozatot összetartó kötelék – olyan, mint a hadiha-
jókat átszorító kötelék –, amely tehát az égboltozat egész területét átfogja; e kötelék végére
van akasztva Ananké orsója, amely által végbemegy minden körforgás” (Platón: Az állam.
X. könyv, 614b–621c. Az Ér-mítosz). 

Nézetem szerint ennek a leírásnak eddig nem tulajdonítottak elég nagy jelentőséget.
Pedig túl azon, hogy a megjelenítés maga is „festményszerű”, „ecsetért kiált”, ennél sokkal
többről van szó. Megint döntő tényező a fény, amelynek közepén van az égbolt, maga a
fény oszlopszerű, és kiárad az azt szemlélő lelkek felé. Ha csak ennyit mondunk, olyan,
mint bármelyik „angyali üdvözlet” (annuntiatio).
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Fra Angelico: Angyali üdvözlet, 1430–32, tempera, fa, 194 x 194 cm,
Museo del Prado, Madrid

Nézzük meg figyelmesebben. Fra Angelico képén a fény a meghatározó, és ne felejtsük
el, hogy a sötét és fényes üdvözlet (világosság) kettőssége a zsidó-keresztény hagyomány-
ban meghatározó jelentőségű. Ahogy a lefelé menő lelkek esetében a pokol, a felfelé
menők esetében a mennyország, míg a lelkek halál utáni büntetésében, megtisztításában
a purgatórium előképe fedezhető fel. A „lent” a sötét, a „fent” a fény. A középkori iko-
nografikus hagyomány ezt minden változtatás nélkül átveszi. Vagy ha egy későbbi misz-
tikus festő Isenheimi oltárképét vesszük, Krisztus is a fényben áll. Olyannyira, hogy ő
maga a fény. Grünewald (1470–1529) pontosan azt a képet festi elénk, amely a fény tel-
jességét, a fénnyel való „betöltődést” mutatja, hiszen ez a fény magából a Teremtőből árad
szét a világra. Árad felénk, ahogy az isteni szózat megjelenése (annuntiatio) sem másképp,
mint fény formájában történik.
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Matthias Grünewald: Isenheimi szárnyas oltár,
1512–1516, olaj, fa, Musée d'Unterlinden, Colmar

Grünewald némileg bizarrnak tetsző képén az ábrázolt alak kissé hibbant vigyorral
az arcán azt az alapeszmét hivatott kifejezni, miszerint: „a fény én vagyok”, hiszen a fény
a legtisztább szép, jó és igaz egységesítő princípiuma. Más kérdés, hogy ez a misztikus
ábrázolás ma kissé különösnek tűnik. Ez az alak az illumináció állapotában van, de hogy
a szó ágostoni vagy hétköznapi értelmében-e, azt nem tudom eldönteni.

Fényben állni azt jelenti: igaznak lenni. Grünewald képén a fény (Nap) az égboltozatot
jelenti, alatta a szikla a földet, amely teljes egészében megfelel a görög szemléletnek, hiszen
a görögök is úgy képzelték, hogy az ég kötelékei az égboltozathoz vannak kapcsolva, és az
égboltozat a mindenséget magát is átfogja. Maga a grünewaldi alak „lebeg” az éterben, ki-
fejezve, hogy a „föld”-höz nincs igazán köze. Az a tekintet, amelyet ma eléggé furcsának
tartunk, inkább a misztikus elragadottságot hivatott tükrözni, amelyben maga a festő is
„szenvedett”, ám ami lehetővé tette számára, hogy kolorisztikus remekműveket alkosson. 

*

16
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Visszatérve az eredeti történethez: a lelkek összesereglenek, és együttesen a Moirák, a
sors istennői elé járulnak, akikről majd még bővebben szólunk, ott egy kikiáltó Lakheszisz
öléből sorshúzó cserepeket vesz ki, és a következő szavakkal dobja a lelkek elé: „Halljátok
Ananké leányának, a szűz Lakheszisznek az üzenetét! Egynapos életű lelkek! Most kez-
dődik a halandó nemzetség új, halállal végződő korszaka. Nem titeket fog a daimón ki-
sorsolni, hanem ti fogtok magatoknak daimónt választani. Akinek az első hely jut, az
válasszon magának először életformát, amely mellett aztán kénytelen-kelletlen ki kell tar-
tania. Az erénynek azonban nincs gazdája: mindenki aszerint részesül benne, amint többé
vagy kevésbé tiszteli vagy nem tiszteli. Az a felelős, aki választ; az isten nem felelős.”

A felhívás több dolgot is jelent. Itt tűnik fel először az a később a nyugati szóhasználatban
elterjedt diskurzus, amely nem csupán az emberi élet végességére utal, hanem arra is, hogy
ez az élet mennyire kicsinyke a végtelenhez (a végtelen tartamhoz vagy az örökhöz) képest.
A másik: az életminták különféle sorsokat jelenítenek meg. A sorshúzó cserép a véletlent
reprezentálja, az azt követő választás viszont szabad döntés kérdése, azaz a felelősség
ekkor már nem az isteneké, hanem az emberé. A Prométheusz-mítosz elemzése kapcsán
pontosan látni fogjuk, hogy milyen a viszony a sors és az isteni tudás között. Aki választ,
az a felelős, és nem az isten. A harmadik: az erényre való utalás. 

Mit jelent az az enigmatikus mondat, hogy az erénynek nincs gazdája? Nem többet
és nem kevesebbet, mint hogy az egyes léleknek sok minden juthat osztályrészül abból,
amit a véletlen és a szabad döntés jelent, de erényt az ember nem kaphat, azt nem osztják,
hiszen más kvalitásokkal ellentétben nincs ott valakinél az erény, hogy abból részesüljön
az egyes ember. Nem, az erénynek más a természete. Emlékezzünk arra, hogy Az állam
első könyvében Thraszümakhosz éppen arról vitázik Szókratésszel, hogy van-e eredendően
igazságos és eredendően igazságtalan lélek. Ott a konklúzió az, hogy a törvények,
pontosabban a tettek következménye (felelősség), teszik az embert igazságossá, vagyis
kimondva-kimondatlanul azt állítják, hogy minél jobban fél az egyén tette következmé-
nyétől, annál inkább betartja a törvényeket. Más kérdés, hogy ez az állítás az erényesség
kérdését a félelemérzettel és a gyávasággal köti össze, ami meglehetősen sajátos felfogás,
bár sok igazságot tartalmaz, amire most nincs lehetőségünk kitérni. Ha úgy tehetnénk,
mint Lüdia királya, aki a gyűrűjének köszönhetően akkor vált láthatatlanná, amikor akart,
s ekként elkerülte tettei következményét, mi sem maradnánk meg a makulátlan cseleke-
detek sorában, hanem ki így, ki úgy, de elkövetnénk olyan dolgokat, amelyek nem felelnek
meg az erény elvárásainak. Nyilvánvaló, hogy ez a felfogás nagyon távol áll (nem csupán
időben) Kant érvelésétől, amely szerint tetteink értékét nem az adja, amit valamely tettünk
erényességéből nyerünk, hanem az, amiről lemondunk azért, hogy tettünk erényes legyen,
ahogy azt Kant A gyakorlati ész kritikájának a végén írja. De az erkölcsről vallott felfogása
biztosan egészen más, mint a szofistáké. 
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Az erénynek nincs gazdája. Az erényből csak akkor részesül valaki, amennyiben tiszteli,
akkor azonban nem, ha elveti. Persze tudjuk, hogy el lehet vetni, s ez talán ideiglenesen
kellemes, ám a végső elszámolásnál minderre figyelemmel kell lennem. A görögök, kü-
lönösen Szókratész, tanítása egyértelmű: erényesnek lenni az egyetlen érvényes emberi
életet jelenti, az erényről való lemondás az embert az állatok szintjére helyezi, ami
már egyáltalán nem áll távol Kant gondolataitól. Az erény szókratészi értelemben nem
más, mint tudás, s ezáltal elsajátítható. Ha pedig elsajátítható, akkor tanítható. Ergo: az
erény tanítható. Ez minden racionális etika fundamentuma. És egyben a tanítás egyetlen
igaz és érvényes ethosza. Ha ebben nem hiszünk, akkor a nevelés, a tanítás () értelmét
veszti. Ebben legalább hinnünk kell, pontosabban: legalább ebben kell hinnünk, másképp
nincs értelme annak, amit csinálunk. Hiábavaló és céltalan. Ezt minden tanítónak be kel-
lene vésnie a lelkébe.

Az ember szabad abban a tekintetben, hogy mit cselekszik, de a végeredményt ille-
tően egy olyan erőtől függ, amely felette áll és meghatározza tetteinek kimenetelét. A gö-
rögök ezt az erőt sorsnak, a keresztények gondviselésnek nevezték, az előrelátás, pronoia
 értelmében. A sors elrejtőzik, nem tudhatunk róla, noha állandóan tudni aka-
runk; az érte való kutatás során vagy a jósda kinyilatkoztatása alapján, vagy csak úgy,
hirtelen feltárul, megmutatkozik. Hérakleitosz mondja: „Az úr, akié a jóshely Delphoiban,
nem mond ki semmit, nem rejt semmit, hanem jelez” (Kerényi Károly fordítása). Nem
mond, hanem jelez. Jelentőségteljes, hogy a szövegben a  mond) áll szemben a
 jelez) fogalmával, amely egyébként maga is jelenthet beszédet. 

Az Ér-mítosz igen sokat mond az elrejtőzésről és a feltárulkozásról. Ha közelebbről
megnézzük, ebben a történetben a mítosz lényegének költői leírását találjuk meg. Ami-
kor ugyanis a lelkek sorszám alapján (véletlen) életmintát választanak (szabad döntés),
akkor a saját sorsukat választják meg. A sors pedig az egyik legproblematikusabb dolog
a görög mitológiában, és egyáltalán a görög gondolkodásban. Mármint a mi felfogá-
sunkban, a görögök számára persze nem. Ők a sorsról többféleképpen beszéltek, a sorsra
több fogalmuk volt. Az  a végzetet, a vak és esztelen „sorsot” jelenti, a  a sors
által meghatározott időt, a  a mértéket, ameddig a sors valamit rendel, míg a
 az istennőket (Ananké lányait: Lakhesziszt, Klóthót és Atroposzt) mint egyben
az időbeliség szimbólumait, és egyben az időben élő egzisztencia folyamatos respektusát
a sorssal szemben.

Francisco Goya 1821 és 1823 között festette remek képét, amelynek címe Atroposz
vagy a Párkák. A három Moira áll előttünk, „Ananké szűz lányai”, akik közül méltán
kap kitüntetett szerepet Atroposz. Lakheszisz az, aki kiszövi az élet fonalát, Klóthó,
aki kiméri, de Atroposz a legfontosabb, ő maga a halál, aki véget vet ennek az életnek
nevezett játéknak, szóval ő vágja el a fonalat. A képen hátulról látható, csak a kezében
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lévő olló mutatja, hogy kit tisztelhetünk ebben az alakban. Mindegyik nő iszonyatos,
szörnyűséges és visszataszító, amilyen iszonyatos és visszataszító életet volt szeren-
cséje megtapasztalni Goyának. Vagy amilyet éppen nekünk van „szerencsénk” meg-
tapasztalni.

Francisco Goya: Atroposz vagy a Párkák (El destino), 1821–1823, olaj, kasírozott vászon,
123 x 266 cm, Prado, Madrid

A kép egyfolytában „mozog”, sőt repül; a sors istennőinek nincs kapcsolatuk a földdel,
amely mindenhol az emberi létet reprezentálja, ők ezen felül állnak, a föld fölött lebeg-
nek, pontosabban, szinte úsznak a levegőben. Hárman háromfelé néznek. Ismétlem:
Lakheszisz a múlt, Klóthó a jelen és Atroposz a jövő. A múlt már nincs, a jövő még
nincs, de az ember a jövő felé orientált, akkor is, ha azt a halál zárja le. A múltat ismerjük,
mert már megtörtént és nincs, a jelent ismerni véljük, mert éppen velünk történik,
azaz van, a jövőről viszont semmiféle tudásunk nem lehet, még nincs, ezért nem is mu-
tatja az arcát felénk. A képet nézve az alakok repülése szédítő, hiszen mindenhol jelen
vannak, mindenhol rendelkeznek életről és halálról. A táj eltűnik alattuk-mögöttük,
ahogy a vonaton ülő sem lát semmit az általa szemlélt elsuhanó tájból, legfeljebb az ablak
tükörképében önmagát. 

A sors tükrében az ember arca tűnik fel, hogy szembenézzen önmagával és a halállal.
Sötét alakok a szó mindenféle értelmében. Beleszédül az ember, ahogy szemléli vak szár-
nyalásukat. A végzet vak – szokták ugyanis mondani, de hogy ez pontosan mit jelent, azt
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kevesen gondolják végig. Ha mégis, akkor általában megelégednek azzal a magyarázat-
tal, hogy a végzet azért vak, mert nem figyel arra, hogy kivel mit tesz. Ugyanis, ha mással
valami szörnyűség történik, az valahogy rendben van, de „én én” vagyok, velem ilyet nem
tehet a sors, nem büntethet meg ezért vagy amazért, ez így valahogy nagyon nincs rend-
ben! Mi vagyok én? Egy Jób? Nem ezt érdemeltem! – gondolják sokan, és ekkor a végzet
„vakságára” gondolnak, majd elátkozzák (nem magukat, hanem a sorsot) a gyötrelmes
életet, amelytől nem szabadulhattak időben, hogy kilépjenek abból a közegből, amelyet
elviselniük a legterhesebb, a legnyomorúságosabb. 

Pedig a végzet vaksága nem ezt jelenti, hanem éppen a választás véletlenszerűségét.
Mert a választás dönt el mindent. A lelkek elé, akik – és ez fontos – már túl vannak az
első életen, kidobják az életmintákat, és nem lehet elégszer ismételni: felhívják a figyel-
met a gondos választásra, mert az ember felelős, az Isten nem felelős: „Aki elsőnek választ,
ne legyen könnyelmű” – hangzik a kikiáltó figyelmeztetése. Az ember azonban gyarló
lény: „E szavak után előlépett, aki az első sorszámot húzta, s mindjárt kiválasztotta ma-
gának a legteljesebb zsarnoki hatalmat; ámde ostobaságból és mohóságból nem járt el
eléggé gondosan a választásnál, mert elkerülte a figyelmét, hogy a zsarnokságban a sors
végzése szerint benne foglaltatott tulajdon gyermekeinek a felfalása és egyéb rossz is;
mikor aztán nyugodtan átgondolta a dolgot, jajveszékelt és siránkozott a választás felett”,
majd így folytatja: „nem magát okolta a bajokért, hanem a véletlent, a daimónokat, szóval
mindent inkább, csak magát nem”. Platón azt is hozzáteszi, hogy ez az illető az „égből”
jött, és csak szokásból, nem meggyőződésből volt „részese az erénynek”. Gondoljunk vissza
Lüdia királyának történetére. Ezzel szemben, akik a „föld alól” jöttek, és megszenvedték
előző életüket, azok sokkal megfontoltabban jártak el a választásnál. Ér elmeséli, hogy
látta azt a lelket, amely egykor Orpheuszé volt. Nos, ő a hattyú életformáját választotta,
mert az asszonyi nemet, amely halálát okozta, gyűlölte, és nem akart asszonyban foganva
megszületni. 

Nicolas Poussin 1650 és 1653 között készült képe még az előtörténetet ábrázolja. Azt
a csodás pillanatot, amikor mindenki önfeledten ünnepli a jegyespár esküvőjét, amikor
mindenki Orpheusz csodás játékára figyel, mindenkit elkápráztat a zenének az érzelmeket
egészen betöltő csodája, és senki vagy szinte senki nem figyel a közelgő veszedelemre, a
kígyó képében közelítő halálra, amely példát ad majd a szerelem életet átívelő erejének.

Talán az egyik lány rettenetesen ideges mozdulata és a horgászó alak hirtelen fejmoz-
dulata utal a veszélyre, ám ez semmit nem segít; mindenki mást a zene bűvöl el. Mintha
csak Nietzsche elképzelését rejtené a festmény. Nietzsche szerint az élet tragikus, ezt
fejezi ki a dionüszoszi elv, és az apollói elv a maga művészetével ezt a rettenetet fedi el.
A halál közeleg, de a zene el tud kápráztatni annyira, hogy nem figyelünk az élet veszélyeire,
amelyek az elmúláshoz vezetnek. 
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Nicolas Poussin: Orpheusz és Eurüdiké, 1648, olaj, vászon, 
124 x 200 cm, Musée du Louvre, Párizs

A táj hangulata Poussint látszólag sokkal jobban érdekli, mint maga a történés. A táj
a főszereplő, a belehelyezett személyek mintha csak részesei volnának. Ebben a festmény
Giorgione híres, hírhedt képére, A viharra emlékeztet. Az 1505 körül festett képen a táj
ugyancsak valami sejtelmeset, valami veszélyeset sugall. Nem tudjuk, mi az, ahogy azt sem
tudjuk pontosan, hogy – ahogy a saját korában hívták – Giorgio da Castelfranco képén
kik a szereplők, mit csinálnak, és miért éppen azt teszik, amit tesznek. A képnek számos
értelmezése van, de valószínűleg egyik sem helytálló. Talán csak a mester tudta, vagy lega-
lábbis sejtette, hogy mit akar. Magát Giorgionét is titok vette körül. Nem ismerjük szárma-
zását, nem vagyunk biztosak a nevében, alig néhány művéről tudjuk teljes bizonyossággal,
hogy valóban az övé, még a halálának a körülményei is bizonytalanok. Nem tudjuk, mi
a történet, ahogy a képbe szerelmes Lord Byron sem tudta. A röntgenvizsgálat sem se-
gített: kiderítette, hogy az álló alak helyén a festő egy aktot kezdett rajzolni, aztán vál-
toztatott. Hogy miért, senki sem sejti. Titok lengi körül: az egyetlen biztos dolog, hogy
a kép kapcsán minden bizonytalan. A nem tudható szférájába tartozik. 

A két kép között az a közös elem, hogy a vészt jósló bajt maga a táj reprezentálja. És
talán a két női alak gesztusa. A vihar itt is, ott is közeleg. A veszedelem egyre növekszik,
egyre jobban megközelíti a szemlélőt, a fények szinte valószerűtlenek, és Giorgione képén
a forrásuk meghatározhatatlan. Itt egy villám, ott az egyre sötétebb ég, a háttérben go-
molygó füst, valamint a kép bal oldalának feketébe hajló sötétsége, vele szemben a szinte
világító jobb oldal kontrasztja; a kettősség a bizonytalanságot erősíti. Eurüdiké nemsokára
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halott lesz, A vihar képének nőalakját őrizni kell valamilyen pontosabban meg nem
határozott veszedelemtől. Ahogy ő is vigyázva burkolja karjaiba gyermekét. A férfi sok
mindenki lehet, talán maga Hermész, talán valaki más. Számtalan elméletet ismer erről
a művészettörténet. Biztosat azonban senki sem tud.

Giorgione: A vihar, 1505 k., olaj, vászon, 82 x 73 cm, Gallerie dell’Accademia, Velence

Orpheusznak maga Apollón ajándékozta a lantot, megtanítva ezzel a tökéletes zenére,
úgyhogy nemcsak a vadállatokat bűvölte el, hanem még a sziklákat, fákat is rá tudta venni,
hogy elmozduljanak a helyükről, és kövessék a muzsikát. Orpheusz a nietzschei értelemben
vett vándor, aki a zenével szól, és képes kifejezni azt, amire a szó képtelen. Nem csoda
hát, ha mindenkit ámulatba ejt. Azokat is, akik Poussin képén körülveszik. 

Platón meséjében a lelke nem hajlandó nőben megfoganni, mert a női nemet gyűlöli.
Ez persze nem véletlen. Végzetét az örök asszonyi kíváncsiság „protagonistája”, Eurüdiké
okozta, aki ha csöndben marad, akkor minden rendbe jön, de nem, ő csak fecsegett,
ezért az istenek büntetése szállt rá, a bakkhánsnők pedig Orpheusz testét szétszaggatták,
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fejét a Hebrosz vizébe dobták, de az nem süllyedt el, hanem énekelve eljutott Leszbosz
szigetére, ahol a Múzsák sírva ölelték magukhoz. 

A történet ezzel teljes. Gustave Moreau festménye éppen ezt a pillanatot ábrázolja.
Amikor az egyik arc mint tükörkép néz vissza a másikra. Egy gyönyörű nő egy másik
nőiesen bájos arcra. Pontosabban nem is néz, hiszen a szeme mindkettőnek csukva van.
Moreau képeiben teljesen elhagyja a reális ábrázolást, szinte minden merő szimbolika,
olyan, mintha nem érezné magát otthonosan a létező világban. Nem is érezte. Jelen eset-
ben viszont fontos a szem csukva tartása. A szem látása az érzéki mindennapok világához
tartozik, a mulandósághoz, azt látjuk, ami van. Amit viszont látni sem akarunk, az a
szemünk számára nem nyílik meg, érdektelen, mert nem észrevehető. A csukott szem
annak a jelzése, hogy itt nem empirikusan létező világban vagyunk, hanem a mítosz vi-
lágában, ahol a balga emberi szabályok és történések elvesztik öröknek hazudott érvé-
nyességüket, és az intelligibilis (érzékileg nem tapasztalható) valóság a szem nélküli látás
számára tárul sorsszerűen fel. Ahogy majd Platón történetében is látjuk. 

Gustave Moreau: Orpheusz, olaj, vászon, 1865, Musée d’Orsay, Párizs

Ha van valaki, akit mélységesen lenyűgöz a mítosz ereje, az éppen Gustave Moreau. Az
a furcsa lény, aki egy antik mitológiai teret teremtett magának a saját életében. Aztán nem
nagyon tudott vele mit kezdeni. „Nem adok hitelt annak, amit a szemem lát, amit a kezem
tapint, viszont hitelt adok annak, amit a szívemben érzek” – mondta egyesek szerint. De
tulajdonképpen mindegy, mondta-e vagy sem. Mondhatta volna. A néha kissé naivnak
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vagy éppen bugyutának tetsző képei ezt a hitet tükrözik, még ha e hit nem is látszik
túlzottan eredetinek. Talán ilyen az az ember, aki harminc évig él mindenki elől titkolt
szerelmi kapcsolatban. Azt sem bánva, hogy ezért a világ homoerotikusnak vagy impo-
tensnek tartja. Moreau élete álom volt. Festményei talán az ébredés lehetőségét csalják
elénk, az ébredését, amit ő maga valószínűleg soha nem akart igazán. 

A kép platonikus, vagy inkább a nagy neoplatonikus, Ficino elveit foglalja képbe.
A maga korában Moreau platonikus extázisa néha egészen zavaróan hat. Mindenhol
csak az eszme, csak az emelkedettség. Csak a kétségbeesés egy letűnt – aranynak hitt –
kor miatt, csak a vágy a soha el nem érhető után. Nagyobb dózisban határozottan ide-
gesítő…

Maga a platóni történet azonban itt nem áll meg. Vannak további példák. Ér elmondja,
hogy Agamemnón lelke, mivel szenvedését az emberi nem okozta, az ez iránti gyűlölet-
ből és a kiállott szenvedések miatt egy „sas életével cserélte fel az emberi életet”. Odüssze-
usz új sorsa egészen különlegesnek tűnik, több szempontból is. A platóni szövegben ez áll:
„Véletlenül Odüsszeusz lelkét jelölte ki a sors arra, hogy valamennyi közt legutolsónak
járuljon a választáshoz; s ekkor ő – mivel a korábbi viszontagságaira való emlékezés ha-
tása alatt hallani sem akart dicsőségvágyról – sokáig járkált fel s alá, s egy közéleti sze-
repléstől távol álló ember életformáját kereste; végül nagy nehezen meg is találta: ott
feküdt valahol, másoktól észre sem véve; s mikor a lelke ezt megpillantotta, azt mondta,
hogy akkor is ugyanezt tette volna, ha az első sorszámot kapta volna; s nagy örömmel
vette magához.” 

Odüsszeusz története mögött két fontos szempont sejlik fel. Az egyik, hogy Platón tel-
jesen világossá teszi: az életminták kiválasztásával az ember olyasvalamit kap, amitől
soha többé nem szabadulhat. Ez a sors. Mindez megmutatkozik abban, hogy a választás
után a lelkek Lakheszisz elé járultak, aki mindenki mellé odaállította kísérőül azt a
daimónt, „akit ki-ki választott”, hogy egyrészt „vigyázzon életére”, másrészt „teljesítse be
választott sorsát”. „Ez a daimón először is Klóthóhoz vezette a lelket, s az ő keze és or-
sójának a pergése alatt hitelesítette a sorsot, amelyet az illető választott; ezt megérintve
továbbvezette őt Atroposz fonásához, hogy a megfont fonalat megváltoztathatatlanná
tegye; innen – anélkül, hogy megfordult volna – Ananké trónjához ment, azon áthaladt.” 

Beteljesíteni a választott sorsot – ezzel a mondattal teljes egészében leírható a görögök
világról alkotott szemlélete. Az a felfogás, amit ők a lét értelméről és a létezőnek a létben
elfoglalt szerepéről vallottak, a görög sorstragédiák igaztalannak hitt világa, az istenek
szerepe az emberi világ létezésében, a hit a költészet, a filozófia mindent a mindennapi
világ efemer látszata fölé emelni képes erejében, hit az ember méltóságában, hit a vészterhes
szükségszerűségben, hit a szabadságban. „Beteljesíteni” a „választott” „sorsot”. E három
szóban a görögség hitének mélyebb tartalma tárul elénk.
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A sors hite pedig a szabadság hite; bár a tompa mindennapi ész számára ellentmondást
sejtet a sors rendelésével szemben, ámde a szabadság sohasem önmagáért való, hanem
csak a szükségszerűséggel összhangban, azzal együtt értelmezve kaphatja meg igazi je-
lentését. A szabadság és a szükségszerűség között az a különbség, hogy a szükségszerűség
az emberben rejlő öntudatlan aktus, a szabadság viszont akaratlagos és tudatos. A szük-
ségszerűség az akaraton kívül áll, vagy akár annak ellenében. Mivel a szükségszerűség
az öntudatlan, a szabadság pedig a tudatos, amikor azt hiszem, hogy szabadon cselek-
szem, akkor is megvalósítok valamit, amit szabad akaratommal talán nem céloztam volna
meg, ami esetleg nem állt szándékomban, ami öntudatlanul is létrejön. Önkéntelenül lét-
rejön tehát valami, ami vagy nem állt az akarat érdekében, vagy esetleg éppen ellentétes
azzal, ahogy a sorstragédiák ragyogóan példázzák. A tragikus költészet ugyanis az emberi
szabadságba ágyazott rejtett szükségszerűségen alapul. A szophoklészi, aiszkhüloszi tra-
gédiákat nem véletlenül nevezik „sorstragédiáknak”, az ott jelen lévő ember szabad abban
a tekintetben, ami magát a cselekvést illeti, de cselekedeteinek végső eredményét illetően
egy olyan szükségszerűségtől függ, amely felette áll, és előtte valójában rejtve van.  

Arnold Böcklin: Odüsszeusz és Kalüpszó, 1883, Kunstmuseum, Bázel
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Arnold Böcklin 1883-as remek képén, amely Odüsszeuszt és Kalüpszó nimfát ábrá-
zolja, egy háttal álló sötét alakot látunk. Ez az alak nem felénk néz, hanem vagy magába
réved, vagy az előtte feltűnő messzeséget kutatja. Sötét alak a szó mindenféle értelmében,
mintha maga sem lenne más, mint egy szikla. És tudjuk, Böcklin számára a szikla az
élettelen állandóságot fejezi ki, a halált, az elmúlást, ahogy a híres A holtak szigete mu-
tatja. Arnold Böcklin 1880 és 1886 között öt változatban festette meg ezt a festményét.
Nemcsak neki tetszett ennyire, de Freudnak, Leninnek, Salvador Dalínak és Adolf Hit-
lernek is a kedvencei közé tartozott.

Arnold Böcklin: A holtak szigete, 1880, olaj, vászon, 111 x 155 cm, 
Öffentliche Kunstsammlung, Bázel

A képet nézve az embernek óhatatlanul Sergey Rachmaninov zenéje jut az eszébe.
Címe ugyancsak: A holtak szigete. Sergey Rachmaninov 1907-ben látta először a képet,
és a hírek szerint egy pillantás alatt beleszeretett, nem tudott szabadulni tőle. Két évvel
később írta meg zenéjét. A zene a maga 5/8-os ritmusával a megtestesült depresszió,
egyesek szerint teljes letargiába tudja kergetni a hallgatót. (Igazolhatom: e sorok írása
közben ezt a zenét hallgatom. Javaslom, keressék meg, és hallgatása közben folytassák
az olvasást, vagy nézzék a képet.) Kharón ladikján viszi a lelket a holtak szigetére, a sötét,
látványában is félelmetes helyre, ahol a földi élet hiábavalósága végre-végre teljesen véget
ér. A zene hatása a komorság és a reményvesztettség. És szinte halljuk a ladik lágy rin-
gatózását. A lélek fehér, mint a halál színe. Ezzel szemben Odüsszeusz, aki él, éjsötét
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alak, kissé sötétkékben látszik. A lélek emitt immár révbe ért, amott még küzd a létezéssel.
Platón fentebbi történetében – a mítosz szerint – ezzel még nincs vége a szenvedésnek.
Hanem éppen valami új kezdődik. De a zene csak megy tovább, amíg el nem halkul.
Egyre lágyabban szól, míg végleg elhal. A lélek megérkezett.

Talán Caspar David Friedrich vándora ilyen, akit ugyancsak nem látunk. Mert ván-
dor Orpheusz, Odüsszeusz, de maga Ér is. Friedrich vándorának nevét nem tudjuk.
Őt magát nem látjuk. Illetve csak a hátát.

Caspar David Friedrich: Vándor a ködtenger felett,
1817–1818, olaj, vászon, 95 x 75 cm, Kunsthalle, Hamburg
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Odüsszeusszal szemben nem is tudunk róla semmit. Közös bennük, hogy mindketten
háttal állnak, továbbá a „vándor”-lét, hiszen a vándorlás szó Odüsszeusz személyével
evidensen kapcsolódik egybe; Odüsszeusz maga a Vándor. Vagy talán Friedrich vándo-
rára mondhatjuk, hogy ő az új kor Odüsszeusza – kinek hogy tetszik. Áll a ködtenger felett,
néz a messzeségbe, mi azt látjuk, amit ő lát, őt magát nem, és ha igaz, hogy a szem a lélek
tükre, akkor egy háttal álló alak esetében erre semmi remény. De éppen ettől izgalmas.
Lehetséges, hogy csak egy ember, aki éppen a csúcsra ért, nem más, mint egy nyamvadt
hegymászó, aki sportnak hiszi az élet kockáztatását, holott nem kockáztat semmit, csak
menekül attól, hogy az élet igazi kockázat legyen. Pedig elképzelhető, hogy éppen városi
kényelmében, kényelmes szobájában, kényelmes feleségével, kényelmes macskájával koc-
káztatná a legtöbbet. Csúcsra hág, és ezzel azt hiszi, hogy a többiek fölé kerül. Ugyanaz a
helyzet vele, mint Zarathusztrával és a kötéltáncossal. Amikor Zarathusztra azt mondja
a népnek: az emberfölötti embert (Übermensch) hirdetem néktek, akkor előugrik a kötél-
táncos, mert azt hiszi, róla van szó. Hiszen ő is az emberek felett (über Menschen) ugra-
bugrál. Az ilyen hegymászó maga is mutatványos. 

De Friedrich alakja nem hegymászó, nem mutatványos, aki megpihen a csúcskísérlet
előtt. A távolban még sok-sok magasabb csúcs van, teljesen nyilvánvaló, hogy nem a fizikai
teljesítmény hajtja. A vándor a varázshegy tetején áll, a lét varázshegyének tetején. Alakja
teljesen feloldódik a látványban. Teljesen feloldódik a tájban. A köd pedig nem eltakar,
hanem sejtelmessé tesz. Sokkal inkább megmutat, mintsem elrejt. Nem a szemet homá-
lyosítja el, hiszen itt nem az empíria szeméről van szó, hanem ismételten az intelligibilis
látásról. A görögöktől tudjuk, hogy bár minden a logosz szerint létezik, az emberek többsége
mégis úgy tesz, mintha alva járna. A vándor azonban lát, miközben a szakadék szélén áll,
tartása elárulja, hogy nem rettenti a mélység, sőt vágyja azt. Feléje néz, miközben bágyad-
tan elmereng azon, hogy merre mehetne tovább az út, amelyen ő jár. A megérkezés maga
a halál, a felé tartó út a melankólia, az elmúlás érzete fölötti gyászos vágy és elvágyódás.
A köd mindent jótékonyan beburkol, akár a feledés, amelyet az idő ajándékaként kapunk,
miként Hans Castorp mondja: az idő olyan, mint a Léthé vize, és hozzáteszi, hogy az idegen
levegő valami efféle ital, még ha hatása kevésbé alapos is. A vándor látszólag megérkezett,
de nincs benne semmi a megnyugvásból, sokkal több az újraindulásból, talán a végső meg-
érkezés nyomasztó vágyából. A vándor azért vándor, mert létének célja éppen az út, a
haladás, az úton levés (auf dem Wege sein – ahogy Nietzsche mondja), és éppen azért
megy folytonosan előre, azért megy az út a lába alatt – ahogy nagyon helyesen mondani
szokás –, mert tudja, a megérkezéssel mindennek vége. A vándor a megérkezés elől me-
nekül: önmagához, saját létéhez – vagy halálához – tér vissza.
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„Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein scweigen im Walde
Warte nur, balde
Ruhest du auch!”

Talán minden idők egyik legnagyszerűbb és legnagyobb hatású verse Johann Wolfgang
Goethe költeménye, a Wandrers Nachtlied (Vándor éji dala) Tóth Árpád fordításában:

„Immár minden bércet
Csend ül.
Halk lomb, alig érzed,
Lendül:
Sóhajt az éj.
Már búvik a berki madárka,
Te is nemsokára
Nyugszol, ne félj…”

(Csak halkan jegyzem meg: Varró Dánielnek igaza van, a vers magyarra nem fordít-
ható, nézzük akár Tóth Árpád, akár Kosztolányi, akár mások kísérleteit. Hozzátehetném:
ahogy Hölderlin Hälfte des Lebens című verse sem, amelynek számtalan magyar fordítása
létezik, kiválóbbnál kiválóbb költők tollából. Mindhiába.)

l

Friedrich festménye Goethe verse képben
l

A vándor arcát nem látjuk. De a test néha sokkal többet tud elárulni, mint az arc. A test
beszél. Nem szavakkal, hanem egy sajátos metanyelven. Elbeszél. Történet kerekedik
belőle-benne, és az ember érzi, hazatalált. Mert az úton lét maga az otthon.

A vándort tehát nem látjuk. Sokkal inkább azt, amit ő lát, néz vagy érzékel. Csak áll.
l

Háttal az életnek, szemben a sorssal
l
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Immanuel Kant sem gondolkodik másképpen a sors, a szükségszerűség lényegéről, ami-
kor azt vallja, hogy a boldogság nem más, mint a szükségszerűség akarása. A petyhüdt ér-
telem sohasem fogja megérteni, mert ahhoz tudnia kellene, mi az, amit boldogságnak
tekintenek. A boldogságot az értelem általában kielégülésnek tartja. Pedig a kielégülés
– csakúgy, mint a boldogság – nem állapot, hanem pillanatokra elnyert, majd szinte azonnal
elvesztett adomány. Nincs olyan, hogy születéstől kezdve boldognak lenni. Azt állítani, hogy
születésemtől kezdve boldog vagyok, nem jelent mást, mint azt mondani: születésemtől
kezdve idióta vagyok. Nem több és nem kevesebb, és aki ezt állítja, az talán az utóbbival in-
kább az igazság közelébe kerül. Mert Kanttal együtt Schellingnek is igaza van abban, hogy
az igazi szabadság (die wahre Freiheit) egy szent szükségszerűséggel (heilige Notwendigkeit)
van összhangban, ilyesmit érzünk az igaz ismeretben, mert a szellem (Geist) és a szív (Herz)
csak a saját törvényei szerint kötött, és „önkéntesen igenli azt, ami szükségszerű”.

A szabadság nem lehet „tiltott gyümölcs”, amelyet csak lopva ízlelgethetünk, azt egy
olyan rendnek kell szavatolnia, amely hasonlatos a természet rendjéhez, azaz a szabadság
nem anticipációja a rendnek, hanem vele szorosan összefügg; a rend ellentéte nem a sza-
badság, hanem a rendezetlenség, a káosz. A szabadság szükségszerűség, a szükségszerűség
pedig szabadság, amelyben felismerem a korlátokat, és tudatosan, önkéntesen igenlem.
A harmadik nagy idealista, Hegel sem látja másképp. A kettő (a szabadság és a szükség-
szerűség) között a különbség abban áll, hogy a szükségszerűség az emberben levő öntudat-
lan, a szabadság pedig a tudatos akarati aktus. A szükségszerűség tehát az akaraton kívül
vagy akár annak ellenében is megvalósul, és hogy lássuk, ez mennyire igaz, gondoljunk
csak az antik sorstragédiák alakjaira: legyen az Oidipusz, Antigoné vagy Elektra. Tragé-
diájuk éppen azáltal válik sorsszerűvé, alakjuk a konkrét történeti személyen túlmutató
példává, hogy tettükben az öntudatlan szükségszerűség munkál, és nem a szabad tett.
Antigoné nem tehet másképp, cselekedete ezért valami olyat is megvalósít, ami öntudat-
lan, éppen szándékán kívüli, de tette éppen ezzel nyeri el tragikus nagyságát.

Mivel a szükségszerűség az öntudatlan, a szabadság a tudatos, amikor azt hiszem,
hogy szabadon cselekszem, akkor is megvalósítok valamit, amit szabad akaratommal
talán nem céloztam meg, ami esetleg nem is állt szándékomban, ami öntudatlanul létre-
jön vagy esetleg éppen szándékom ellen való. Önkéntelenül létrejön tehát valami, ami
vagy nem állt az akarat érdekében, sőt talán ellentétes volt vele, ahogy azt a fenti példák
is ragyogóan mutatják. A tragikus költészet az emberi szabadságba ágyazott rejtett szük-
ségszerűségen alapul. Haladni valami felé, amit talán nem is akarunk. Schelling szerint
maga a történelem sem más. Létrehoz valami olyasmit, amit a történelem során cselek-
vők gyakran nem is akarnak. Szerinte létrejön valami, ami az egyes történések felett áll,
csak azt nem teszi hozzá, hogy ez mindig retrospektív, ezért fogja el az embert olykor
riadalom, amikor a történészek a történelmet magyarázzák. 

30

01 Gyenge_Layout 1  2014.03.10.  17:11  Page 30



Ha komolyan vesszük a szükségszerű munkáját, akkor nem tekinthetünk el attól, hogy
a véletlen játékát ugyanennek a fényében vizsgáljuk, márpedig a történelemben a véletlen-
nek igenis fontos szerepet kell tulajdonítanunk. Nincs ez másképp az egyén életében sem.
Hányszor mondják: „csak a véletlenen múlott”, „csak a véletlennek köszönhetem” – sokan
még hozzáteszik: a „véletlen szerencsének”, mintha a véletlent valamilyen szerencsének
kellene tekinteni. De legalább ugyanennyien mondják: „ez nem történhetett másképp”,
ez és ez „elkerülhetetlen volt” – és így tovább. Hát nem érdekes, hogy a véletlen és az elke-
rülhetetlen ennyire egybekapcsolódik? Nem „véletlenül”. A véletlen ugyanaz, mint az
elkerülhetetlen, voltaképpen mindkét kifejezést a sors álcázott megnevezésére alkalmazzák,
ha tudnak róla, ha nem. 

Platón pontosan erre utal. Forduljunk ismét az ő szavaihoz: „Nem magát okolta a
bajokért, hanem a véletlent…” A véletlen az egyes ember életében egyben a sorsszerű,
a kikerülhetetlen, azaz ugyanannyi értelme van fatalistának lenni, mint szkeptikusnak.
A fatalizmus lényege, hogy „úgyis minden úgy lesz, ahogy lesz”, „ahogy esik, úgy puffan”,
„nem tudjuk, mi mire lesz jó” s a többi, s a többi. Ennek a veszélye éppen az, hogy ezzel
az ember lemond a cselekvésről, s egyfajta impasszibilis, szenvtelen létmódot fogad el,
nem tesz semmit, csak várja, hogy a vak sors beteljesüljön. A cselekvőképtelenség pedig
„melegágya” az idióta fatalizmus kialakulásának, mert jól palástolható azzal, ha mindig
a „fátumra” hivatkozunk, de sokkal inkább a saját kisszerűségünk és tehetetlenségünk
elleplezésére szolgál. Szintúgy tévút – és erre Hegel ugyancsak rámutatott –, ha nem tu-
lajdonítunk semmiféle jelentőséget a sorsnak, hanem azt hisszük, hogy minden a mi
akaratunkból történik, mindent képesek vagyunk befolyásolni, mindent képesek vagyunk
az uralmunk alá hajtani. Hegel az előbbit nevezi sztoicizmusnak, az utóbbit szkepticizmus-
nak. Mi inkább maradunk a fatalizmus mellett a sztoicizmussal szemben. (Schelling ezzel
szemben a szkepticizmust ateizmusnak hívja, és végső fokon neki is igaza van. Mindkettő
tévutat jelent.) Ha valaki ugyanis úgy gondolja, hogy nem létezik semmilyen meghatá-
rozó erő a cselekedeteink fölött, akkor nem többet és nem kevesebbet állít magáról, mint
hogy ő az Isten, az egyetlen meghatározó erő, semmiféle törvény, semmiféle szabály nem
létezik felette, amely cselekedeteinek medret szabna, parttalanul, talajt vesztve csaponghat
ide-oda. Ez valóban színtiszta ateizmus. Platón idesorolja például a legmegvetendőbbet:
a demokratikus jellemű embert. Ámde az is az ateizmushoz vezet, ha valaki fatalista, vagyis
bőszen hisz abban, hogy neki semmit sem kell tennie, semmiért sem kell felelősséget vál-
lalnia. (Látjuk, milyen fontos szerepet kap ez az Ér-mítoszban.) Hogy ki se kell mozdulni
a lakásából, csak el kell heverednie, hiszen úgyis lesz majd valami, úgysem tud semmit
tenni, a sors kikerülhetetlen, ezért nagy fantáziával éppen a „semmit” teszi. Miért lenne
ez ateizmus? Nem tagadja meg Istent, mert a fatalista éppen benne hisz mint fátumban,
mint kikerülhetetlen erőben, hát hogyan is lenne ő ateista? Pontosan ebben áll az ateizmusa:

31

01 Gyenge_Layout 1  2014.03.10.  17:11  Page 31



tagadja a szabadság létét, és azt hiszi, hogy a legfőbb tökéletesség örömét leli egy tökéletes
gépben (az emberben); ezzel nem csupán a saját szabadságát tagadja, hanem Isten sza-
badságát is, pedig – ismét Schelling szerint (Filozófiai vizsgálódások az emberi szabadság
lényegéről, kötelező olvasmány, részben magam fordítottam, tessék fellapozni) – egy kor-
látozott, levezetett, szabadságától megfosztott Isten nem Isten. Persze a fatalista annyira
ostoba, hogy ezt sohasem fogja belátni, ahhoz ugyanis használnia kellene az eszét, amiről
– a „fátumban” bízva – önként és dalolva lemondott. Itt már nincs remény, a másik esetben
talán még van valami. Ez a beteg sohasem fog kigyógyulni „fatális” betegségéből. (Innen
hiányzik egy „szmájli”. Tessék odagondolni.) 

*

A görög alkat azonban eredendően más. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az Ér-mítosz
befejező része. 

Megtörténik tehát a fonál kiszövése, „kipergetése”, ami után minden léleknek el kell
hagynia a helyszínt, ki kell vonulnia a Léthé síkjára, „nagy forróságon és szörnyen foj-
togató levegőn keresztül” (mert ott se fa, se más növényzet nincsen). A mítosz szerint a
lelkek itt táboroznak estefelé az Amelész folyó partján, melynek vizét semmiféle edény
nem tudta „magában tartani”. Itt válik érthetővé, hogy Thomas Mann Castorp személyén
keresztül azt tudatja, hogy a Léthé vize olyasvalami, mint az idő, mert „jótékony felejtést”
hoz, lassan megnyugvással tölti el a lelket, akkor is, ha a lét szörnyűsége rázuhan. Castorp
a hegy felé tartva egyben azt az idősíkot keresi, amely képes kiszakítani őt a mindenna-
pok idővilágából, elhozni a „jótékony felejtés” mákonyát. Ami a görög mítoszt ezzel ösz-
szeköti, az a felejtés és emlékezés kettősségének ambivalenciája. Ér így folytatja: „Ennek
vizéből mindenkinek innia kellett egy bizonyos mennyiséget; de akit józan esze vissza
nem tartott, az többet is ivott a kiszabott mennyiségnél; aki aztán ivott belőle, az mindent
elfelejtett. Mikor lefeküdtek, s éjjel lett, mennydörögni kezdett, s a föld megremegett, s
ekkor hirtelen az egyik erre, a másik amarra fölfelé sodródott, szökellve, mint a csillagok,
hogy megszülessék.” 

A felejtés, feledés és az emlékezés ( valami olyan dolog, amely sajátos
kettősséggel bír. Sőt, merem állítani, hogy kétféle felejtés létezik. Mindennapjainkban az
egyik legrosszabb dolog valamit elfelejteni, nevezzük hát ezt mindennapi használatra
empirikus felejtésnek. 

1. Az empirikus felejtés időbeliséghez kötött, a mindennapiság világában van jelen.
Igen előnyös, ha valaki nem felejt, még előnyösebb, ha szinte semmit sem felejt, és a leg-
előnyösebb az, ha mindenre emlékszik. Az empirikus felejtés mozgatóereje az értelem,
mely elraktározza a képeket, eseményeket, történéseket, a szavakat, ízeket, színeket, vagy
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az arcokat, helyzeteket; egyszóval mindazt, ami bennünket a túlélésben segít. Aki nem
felejt, aki pontosan emlékszik, az minden esetben jól boldogul ebben a világban, nem
fog tévedni, nem fog eltévedni, hanem sokra viszi, érvényesül, hiszen a sok-sok lényeg-
telen dologra való emlékezés következtében lesz belőle „valaki”. Egy ügyvéd, egy szatócs
vagy egy fogadós. Legrosszabb esetben államminiszter.

2. A másik: az intelligibilis felejtés. Vagyis a szemmel nem láthatónak, a füllel nem
hallhatónak, az immanens világban meg nem tapasztalhatónak az elfelejtéséről van szó.
Itt nem sokaságról beszélünk, hiszen az empirikus világban annyi minden van, amire
lehet emlékezni, és amit nem szabadna elfelejteni, hanem egyetlen, ám a legfontosabb
tényező, életünket alapjaiban meghatározó erő, a sors elfelejtéséről.  

Gondoljunk bele: kinek lenne jó, ha pontosan ismerné a saját sorsát? Ha tudná, hogy
élete mikor és hogyan ér véget? Hogy mikor lesz beteg, mikor veszíti el a gyermekét,
macskáját vagy más fontos dolgát? Mondjuk a kesztyűjét. Sohasem értettem a jósnőhöz
járó embereket. Nem vették észre, hogy két eset lehetséges. A jós vagy igazat mond,
és akkor annál szörnyűbb dolog nem történhet, vagy szélhámos. „Úristen, holnapután
meghalok!” Kinek lenne jó ezt tudni? A sors kegyes: a vég bekövetkezte biztos, a módja
és ideje bizonytalan. Nincs ennél nagyobb nyereség! Ha viszont nem mond igazat, akkor
bátran állhatunk a tükör elé, megsimogatva a fejünket, hogy ma is megtettük mindazt,
ami egy igazi balektól elvárható. 

Az intelligibilis felejtés a sorsunk ellepleződése. A sorsé, amely aztán néha-néha meg-
mutatkozik, de nem a kimondás által, hanem csak úgy, hogy az istennő, aki Delphoiban
van, nem mond ki semmit, csak jelez   A  jelet, jeladást jelent.
Mit jelent? Ha megnézzük a mitológiai történeteket, a görög dráma eseményeit, akkor
azt látjuk, hogy a jeleknek ott is meghatározó szerepük van. Arisztotelész a Poétikában
kitüntetett szerepet szán a felismerésnek, amely a jelek által történik. 

A felismerés a történet egyik kulcsa a mítoszokban és a drámákban, a fordulat kezdete,
ahonnan a cselekmény más utat kezd bejárni, mint ahogy addig véltük. De egyébként is
lényeges szerepet tölt be a tudás megszerzésében, és nem csupán a racionalitás reflexív
velejárója. A műalkotás megnyilatkozásában szintúgy döntő szerepet játszik. Arisztote-
lész pontosan erre hívja fel a figyelmet, amikor a következőket írja: „A felismerés nem-
csak a bölcsek számára gyönyörűség, hanem a többiek számára is – csak éppen kisebb
mértékben. Azért örvendenek a képek nézői, mert szemlélet közben megtörténik a fel-
ismerés, és megállapítják, hogy mi micsoda, hogy ez a valami éppen ez, és nem más.”
A felismerés a jelek által, a jelzés következtében történik. Miért nyújt ez gyönyört? Nos,
éppen azért, mert nem mondatik ki semmi, nem rágják a szájába az illetőnek a jövő tör-
ténéseit, a múlt rejtett titkait, hanem csak „jelt” adnak. Azt neki kell értelmeznie. „E jelek
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közül egyesek örökletesek – mint a lándzsa, amelyet a földszülöttek hordanak, vagy
a csillagok, mint Karkinosz Thüesztészében –, mások szerzettek; ez utóbbiak egy része
a testen van, mint a sebhelyek, más része azon kívül, mint a nyaklánc, vagy mint a »Türó-
ban a teknő«” – mondja Arisztotelész. 

A felismerés valamely elrejtőzőnek a nem elrejtettben való megjelenése, megnyilvá-
nulása, megmutatkozása. Úgy is mondhatnánk: az intelligibilis felejtés felszakadása. Ami
eddig rejtve volt, most megnyilvánul. Talán csak egy röpke pillanatra, miként Platón sze-
rint az igazi tanítás. Platón a híres Hetedik levélben azt mondja, hogy az igazságról nincs
és soha nem is lesz semmiféle munkája, mert az leírhatatlan és kimondhatatlan. Csak az
érte végzett szakadatlan munka eredményeként hirtelen – miként a villám – feltárul a
lélekben; azok lelkében, akik ennek reményében küzdöttek érte. Az igazság tehát ki-
mondhatatlan. Ezzel egy nagyon fontos belátáshoz jutottunk el, és ez a belátás, mint
majd látni fogjuk, benne van az Ér-mítoszban. De mit is mond erről Arisztotelész?

„A felismerés, mint neve is jelzi, a tudatlanságból a tudásba való átváltozás, amely a
boldogságra vagy szerencsétlenségre rendelt emberek örömére vagy fájdalmára követ-
kezik be. Legszebb a felismerés, ha ugyanakkor fordulat is történik, mint az Oidipuszban.
Vannak más felismerésfajták is, mert – mint említettük – vonatkozhatnak élettelen és
tetszés szerinti tárgyakra is, meg arra is, hogy valaki megtett-e vagy nem tett meg valamit.
De leginkább illik a történethez – vagyis a cselekményhez – az, amelyről fentebb beszél-
tünk; mert az ilyen felismerés és fordulat vagy félelmet, vagy szánalmat vált ki, és éppen
az ilyen cselekedetek utánzása a tragédia, amint leszögeztük; a szerencse és a szerencsét-
lenség is ilyen felismerések nyomán következik be. Mivel a felismerés bizonyos emberek
felismerése, előfordul, hogy csak az egyik ismeri fel a másikat, s ebből kiviláglik, hogy a
másik kicsoda; de előfordul az is, hogy kölcsönösen felismerik egymást, mint ahogy Ip-
higeneiát felismeri Oresztész a levélküldésből, ahhoz viszont, hogy az őt felismerje, másik
felismerés szükséges” (Sarkady János fordítása).

A felismerés a tudatlanságból a tudásba való átmenet, a boldogságra vagy szerencsét-
lenségre rendelt emberek örömére vagy fájdalmára következik be. A reflexió révén eljutva
a tudott dolgok szférájába, ez egyértelmű hatással van az ember emocionális életére, az
érzelmeire, hiszen vagy „örömöt” vagy „fájdalmat” vált ki. A felismerés, a jel, a racionális
(tudott) és az irracionális (tudattalan) mindenképpen összefügg az igazság kérdésével,
és ezen keresztül a sors problematikájával. Jel, igazság, sors.

A jelzés által adott felismerés az egyértelműnek a kinyilvánítása a szájbarágó kimon-
dással szemben, amit a modern ember petyhüdt értelme hiábavalóan vár; a görög nem
fejt meg semmit (túl azon, hogy szerintem legfeljebb a rejtvény fejthető meg, a titok nem),
nem ad egyértelmű receptet, csak jelet, aminek alapján az egyénnek kell a teljes azonosulás
erejével értelmeznie a jel jelentését. Nem véletlen, hogy a „szemantika”, amely jelentéstant,

34

01 Gyenge_Layout 1  2014.03.10.  17:11  Page 34



jelentésértelmezést jelent – mint arra fentebb már utaltunk –, a görög „jel” szóból szárma-
zik. A görög, aki elmegy a delphoi jósdába, nem kap egyértelmű eligazítást a kérdéseire,
hogy menjen-e a csatába, vásároljon-e olajos magvakat vagy esetleg új feleséget, hanem
„jel”-et kap, aminek alapján neki kell a választ önmagából és önmagában megtalálnia. 

Ám valószínűleg igaza van Manfred Franknak, hogy a mítosz nem egyszerűen a jelek
rendszere (System der Zeichnen), hanem a szimbólumoké is. A szimbólum, görögül:
, a jegyek által jelentőt, a jelekből következtetőt jelenti, vagyis egyfajta jel-egész
megtörténése, megmutatkozása, az egyes jeleken felülálló egész felmutatása. Ha a jelet
csak és kizárólag jelként értelmezzük, akkor egyértelműen ki tudjuk fejezni a jelentését
– mondja Frank. De a szimbólum kilép az egyértelműség prokrusztészi ágyából, és viszo-
nyítási rendszerre utal, pontosabban: megköveteli a kontextust. Frank példája erre a „ke-
reszt”, amely mint jel egyértelmű, de mint szimbólum már kultúrtörténeti viszonyrendszert
igényel. Sőt, az első a tudásra (Wissen), a második a hitre (Glauben) utal. Szerintem azon-
ban vannak olyan jelek és jelből képzett szimbólumok, amelyek kultúrákon átívelnek. Ilyen
például a „nap”, amely nagyon hasonlatos egymáshoz (teljesség, tökéletesség, istenség, él-
tető erő) az egyiptomi kultúrában, a görögben vagy a primitív népek szimbólumrendsze-
rében. Ezeknek a szimbólumoknak a jelzése ezen túl már a kontextustól függ, ám ezzel
nem mondtunk sokat, mert minden, ami a kultúrában bármilyen szinten érdekes, értékes,
az mindig viszonyrendszert igényel. A modern kultúra válsága nem abban rejlik, hogy le-
mondunk az értelem szabályozó funkciójáról, hanem hogy lemondunk a kontextusról, ami
az értelmen túlira mutat. Nem a helyét igényli, nem az értelmet tagadja, hanem arra utal,
hogy van valami, ami mögötte rejtőzik. De az ember a nyilvánvalót keresi, kutatja. Ez min-
den leegyszerűsítés, és ekként félreértés alapja. Persze megnyugvást hoz.

Pedig az értelem, az empirikus világ fölötti (vagy mögötti) valóság jelenlétét és érvé-
nyét kellőképpen mutatja, hogy a jós általában vak, nem mond ki semmit egyértelműen,
hanem ő is csak jelez. Miként az istenség a szent helyen. Vaksága éppen annak „jelzése”,
hogy nem az empirikus világhoz tartozik az a tény, amelyet ismer, nem szemmel látható,
nem füllel hallható, hanem az intelligibilis tartomány sajátja. Azé, amely nem mondható
ki, hanem csak jelzéssel lehet róla tudni. 

*
Felejtés, 
jel, 
felismerés. – Eddig ennyit tudunk.

Ámde, hogy eljussunk a sors fogalmához, még valami hiányzik. Ez nem más, mint az
igazság, az  (alétheia). Az „a” fosztóképző. A szóban benne van a Léthé neve,
amely az Ér-mítoszra utal vissza. 
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Mit is kapnak a lelkek, mielőtt a Léthé mezejére vonulnának? A sorsot (életmintát)
kapják, amelyet a Moirák hitelesítenek. Akkor mi a Léthé előtti (a-léthe-ia) feltárulása?
(Az „a” fosztóképző.) Nem más, mint a sors – a sors felvillanása pedig az emberi lélekben
az igazság, ami jól magyarázza azt a közkeletű véleményt, hogy az igazság megismerése
általában egyáltalán nem kellemes dolog. Az igazság tehát az, amikor az intelligibilis
felejtésbe taszított ember, aki ivott az Amelész vizéből, szembesül azzal, amit jelnek hívunk,
és ami meghozza a felismerést (Platónnál ez a rácsodálkozás), mely révén a lélekben
felvillan valami, amit igazságnak neveznek, ami igazából a sorssal való szembesülés.
Másképpen: ez a pillanat az, amikor a lélek egy röpke időre egybeforr Ér mindent látó
lelkével. 

Az igazság pedig az egyik legproblematikusabb dolog. Nem csupán arról van szó,
hogy nehezen meghatározható, hanem az is problémát jelent, hogyan jutunk el hozzá.
Az igazságot a modern ember „meg akarja szerezni”. „Birtokolni akarja.” Ezzel persze
végletes (mondhatnánk: „fatális”) tévedésbe esik. Akkor mi teszi lehetővé az igazság meg-
pillantását, avagy feltárulását? Amikor megismerünk, akkor nem az igazságot ismerjük
meg? Vagy az igazság csupán annyi, hogy a kijelentés, fogalom megfelel a jelölt tárgynak?
Nem állíthatjuk, hogy ezek nem a hétköznapi értelemben vett igazságfogalom morzsái,
de nem jelenthetik magát az igazságot. Persze, persze: olyan egyszerű lenne azt mondani
– mondják is igen fantáziátlanul –, hogy az „igazság mindig relatív”. Sokszor hallani ezt
történészektől. Ezt állítani ugyanaz, mint azt mondani: igazság nem létezik. Ez legalább
kényelmes. Nem kell vesződnünk a megismerésével. Az „igazság mindig relatív” ugyan-
azt jelenti, mint a „nincs igazság”.

A görögök azonban nem így gondolják. Ha az eddigieket nézzük, akkor az igazság
– platóni értelemben – össze van kötve a sorssal, ha a saját gondolatrendszeremet hasz-
nálom, akkor az intelligibilis felejtés felszakadása a sors feltárulkozása az individuum
számára. Világos ugyanis, hogy a sors mindig individuális: az a bizonyos „lélek” kapta
meg ezt és ezt a sorsot, amely teljesen különbözik a másik lélektől. Az én sorsom csak
és kizárólag az enyém.

*

Hogyan kapcsolódik az igazság a mítoszhoz? És főként a művészethez? Az előbbit már
részben kifejtettük. A művészet kapcsán pedig egyetértek Schellinggel: a mitológia min-
den művészet szükséges feltétele és első anyaga. A művészet ebben az értelemben a mito-
lógiához mint saját ontológiai alapjához kapcsolódik. A közös alapot éppen Hegel
ragyogó elemzése világítja meg az Esztétikai előadásokban. Hegel ugyanis rákérdez arra,
hogy a művészetnek van-e célja, és ha igen, akkor mi. Egyértelmű állásfoglalása szerint
a művészetnek nem csupán célja, hanem magánvaló célja (Zweck in sich) van. Schelling
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egészen hasonló véleményen van a művészetről vallott nézeteit illetően, amikor azt
mondja: a művészet önmagában, külső cél nélkül érdekes, bár ezt nem fejti ki olyan plasz-
tikusan, mint Hegel.

Hegel (és Schelling) megközelítése szerint tehát ez a cél nem lehet külsőleges (hanem
magánvaló). Továbbá: nem lehet a művészet célja 

a) a természet puszta utánzása (Nachahmung der Natur), mert ekkor csak és kizárólag 
formális utánzás jön létre, amely hasonló Kant csalogánypéldájához. Ennek az a lé-
nyege, hogy a csalogányt majdnem pontosan utánzó ember – mihelyst megtudjuk,
hogy egy emberről van szó, és nem a madárról – már unalmat és érdektelenséget vált
ki belőlünk. Ezt az utánzást nevezi Hegel „művészeti mutatványnak”. Nagy Sándornak
a lencsedobáló emberrel való esetét hozza példának. Ez az ember állítólag képes volt
arra, hogy a lencsét úgy dobja át egy kulcslyukon, hogy ne érjenek egymáshoz. Nagy
Sándornak is bemutatta „művészetét”, aki ezért a tökéletesen felesleges tudományáért
megajándékozta – egy tál lencsével.

b) a kedély felkeltése (pl. a szórakoztatás). A szórakoztatás mint cél a legnyomorultabb 
emberi tulajdonságokat hívja elő; a legsivárabb és legostobább dolog azt várni a mű-
vészettől, hogy szórakoztasson, hogy elfeledtesse velünk a mindennapok gyötrelmeit.
Ha ezt kívánjuk, akkor animális létünkhöz kapcsolódunk, pedig a művészet éppen
arra hivatott, hogy kiemelje az embert a természetben megkötözött helyzetéből. Az
ember ugyanis természeti lény, de nem csak az. Éppen ez a „nem csak az” adja meg
számára a sanszot, hogy a természeti közegből kiemelkedve olyasvalamit hozzon létre,
ami a szükségleteivel, a materiális szükségleteivel nincs egyenes összefüggésben. Csak
az ember „an sich” érdekes. A művészetben Henri de Toulouse-Lautrec például odáig
megy el, hogy a tájképfestőt oktalan baromnak tartja. Nála ilyesmit nem is találunk,
szinte „csak” az ember érdekli, amint él, érez, szenved vagy örül. Hogy esetleg egy
műalkotás szórakoztat, az akcidencia, de nem lehet cél. Arra ott a cirkusz. Képletes
értelemben (is).

c) sem a tanítás, sem a nevelés (morális tökéletesítés: die moralische Vervollkommnung). 
Ha az lehetne, akkor visszamehetnénk a Platón Az államában megfogalmazott mű-
vészeti célokhoz. Az ideális államról vallott nézetei szerint a művészet csak és kizárólag
a helyes, buzdító dolgokat ábrázolhatja, amelyek „bátor”, „mértékletes” és „istenfélő”
cselekedeteket sugallnak. Ezek teszik alkalmassá az embereket arra, hogy minden
idegsejtjükkel az állam érdekét szolgálják, teljes individuumuk feladásával megfelel-
jenek elvárásainak, vagyis parányi fogaskerekek legyenek a nagy gépezetben. Platón
még a sokhúrú hangszereket is betiltaná, mert azok „sok hangnemben” képesek meg-
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szólalni, ami fölöttébb veszélyes. Marad tehát a kithara, hozzátéve, hogy „Apollón
hangszerét Marszüasz hangszerénél többre becsüljük”. Mintegy hangot adva annak a
mítosznak, ami éppen e két hangszer versengéséről szól, és amelyet Tiziano oly ér-
zékletesen festett meg.

Itt álljunk meg egy pillanatra, mert olyan mítoszba botlottunk, mely visszavezet a sza-
badság kérdéséhez. A mítosz szerint Pallasz Athéné egyszer kétágú sípot készített szarvas-
csontból, és az istenek lakomáján azon játszott. Ám az istenek csak nevettek és nevettek
rajta. Athéné nem értette a dolgot egészen addig, amíg a víz partján – belepillantva –
meg nem látta magát a víz tükrében. Ekkor mindent megértett. Erőlködésében annyira
felfújta az arcát, hogy elkékült, és nevetséges látványt nyújtott. Dühében eldobta és meg-
átkozta a sípot. Szerencsétlenségére Marszüasz megtalálta, felvette, majd olyan szépen
megtanult rajta játszani, hogy elkápráztatta Phrügia lakóit. Játékát Apollónéhoz hason-
lították az emberek – és itt az első vétek: ez ellen Marszüasz nem tiltakozott! Apollón,
megtudva ezt, mérgében versenyre hívta, amit – és itt a második vétek – Marszüasz el-
fogadott. Apollón kitharán játszott, és énekelt hozzá. Marszüasz a sípján. A múzsák nem
tudtak különbséget tenni a két művészet között. Erre Apollón odakiáltott Marszüasznak,
hogy mindenki fordítsa meg a hangszerét, és úgy játsszon rajta. Mindez még nem volt
elég: énekeljen is közben, ami a kitharával lehetséges, a fuvolával nem. Így Apollón lett
a győztes, s győzelme eredményeként elevenen megnyúzta Marszüaszt.

Luca Giordano: Apollón megnyúzza Marszüaszt, 1695 k., Reggia di Caserta
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Luca Giordano képe nagyon egyszerű, nincs benne az a szörnyűség, amit az isteni
„igazságtalanság” jelent. De minden idők legtermékenyebb festője (kb. 3000 képpel),
akit „Luca fa pesto”-nak is neveztek (kb. gyorsan festő Luca), nem figyelt a részletekre,
mint Tiziano. 

Tiziano 1576-ban festett, és a borzalmas kegyetlenséget nagyon is hűen ábrázoló ké-
pében nem csak a történet elevenedik meg. Apollón szemmel láthatóan nem áll erkölcsi
magaslaton. Éppen ellenkezőleg. (Bár a görög istenek és az erkölcs két különböző dolog.
Erre még visszatérünk.)

Tiziano Vecellio: Marszüasz megnyúzása, 1576, olaj, vászon,
212 x 207 cm, State Museum, Kromeriz

A kép drámaiságát fokozza a sötét árnyalat és a fejjel lefelé felakasztott szatír, mivel a
fejjel lefelé való ábrázolás a szenvedésen túl a kiszolgáltatottságot, a megalázást is kifejezi.
Tiziano képe nem szörnyű, hanem maga a rettenet. Egy aranyos kutya nyalja a szatír
vérét, egy másik, nagyobb eb, valamit tart a szájában, talán az egyik testrészt, mindeköz-
ben egy egyszerű pásztor segítségével nagy műgonddal fejtik le a bőrét. Egy másik szatír
vödröt hoz, talán a vér felfogásához. A háttérben hegedű hangja hallatszik. Nyilván gyö-
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nyörködtet. Nem azért szól, hogy a kiáltást elnyomja, mert – figyeljük meg – Marszüasz
a legborzasztóbb kínzás közepette sem sikolt. A kép ettől még rettenetesebb.

A hagyomány azonban sokkal igazságosabb volt Marszüasszal, mint az istenek. Igen
népszerű volt, számos városban állítottak neki szobrot, talán éppen mint az istenekkel
való szembenállás egyik mártírjának. Talán éppen a bele nem nyugvó akarat tiszteletére. 

Nos, itt ez a kép. Nem szórakoztat, sőt elrémít. Egy internetes portálon Luca Giordano
képére azt írta valaki: „Ez csúnya, nem szeretem.” Tiziano képét valószínűleg nem ismeri.
Mégis annak volt igaza, aki erre azt írta válaszul: „Nem szeretni kell egy műalkotást.
Arra van szükség, hogy megragadjon, megfogja a fantáziádat vagy gondolkodásra
késztessen.” 

Pontosan erről van szó. Ovidius is csendesen igazságot szolgáltat Marszüasznak;
ekkor az ember óhatatlanul Tiziano festményére gondol:  

„Mért rántsz ki magamból?
Ennyit a sípomnak szava, bánom bánva, nem ért meg!
Testéből bőrét, míg ő ezt sírta, letépték;
tiszta merő seb volt, csöpögött mindenhol a vére,
meztelenül inait lehetett már látni, az ér mind
bőrtakarótlan ver, s ugrál¸ számlálni lehetne
megrángó beleit s mellében az izmai szálát.”

Ez is állásfoglalás. Az iszonyat szavakban. Vagy akár úgy is mondhatnánk: Tiziano
szavakban, Ovidius képben. 

„Akkor a termőföld, könnyüktől ázva, a könnyet
mind befogadta, a könnyet alanti erébe beszívta;
vízzé tette előbb, azután kifolyatta a légre.
S róla e gyors folyamot, mi lefut meredek peremek közt,
Marsyas – így nevezik, Phrygiának tiszta folyóját.”

(Devecseri Gábor fordítása)

Az igazság kérdése talán már megsejthető lett. Marszüasznak az volt a sorsa, hogy
megtalálja a megátkozott hangszert, hiszen „véletlenül” belébotlott a sípba, amikor a kör-
nyéken mászkált. 

*
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Tanít hát a művészet? Igen. Morálisan jobbá tesz? Igen. Felkelti a kedélyt? Persze. Lehet
ez a célja? Nem, és százszorosan nem. Tiziano képe felkelti a kedélyt, hiszen rémületet
vált ki. Van, aki ezt még nézni sem szereti, annyira borzad tőle. Morális tartalma nem
más, mint az, hogy ha az ember istennek képzeli magát, annak súlyos következménye
lesz rá nézve. A hübrisz nem vezet sehová, a sors még kegyetlenebbül teljesedik be felette.
És tanít is, hisz többet megtudunk e képből a történet lényegéről, mint számos más le-
írásból. De nem ez a célja a művészetnek. Hanem valami más.

Hegel úgy fogalmaz, hogy a művészet arra hivatott, hogy az igazságot (Wahrheit) az
érzéki művészi megjelenés (Kunstgestaltung) formájában fedje fel (enthüllen), hogy áb-
rázolja a kibékített ellentétet, ekként végcélja (Endzweck) önmagában (in sich), ebben a
kibékített ábrázolásban és felfedésben, leleplezésben (Darstellung und Enthüllung) rejlik.
Minden más cél, mint például (és ez nagyon is időszerűnek tűnik) a tanítás, pénzszerzés,
nyugalomra törekvés, szórakoztatás stb. a művészet számára közömbös. Közömbösnek,
idegennek kell lennie.

Martin Heidegger szinte szó szerint átveszi Hegel gondolatait, amikor A műalkotás
eredete című művében azt írja, hogy a műalkotás „…feltárja a létező létét. A feltárás a
műben történik, s ez nem más, mint felfedés, azaz a létező igazsága” (Bacsó Béla fordítása).
Valami olyasmi, ami akkor történik meg, amikor hideg borzongást érzünk a gerinctájé-
kon, hirtelen máshol leszünk, mint ahol vagyunk. Ennél pontosabb meghatározás nincs.
Louis Marin pedig ezt az ábrázolást a „représentation” kifejezéssel adja vissza, amely a
megmutatás mellett hatékonnyá tételt is jelent, ami – érzésem szerint – teljesen megfelel
a hegeli elvárásnak. 

Vagy azt is mondhatnánk, ez történik, amikor a műalkotás felvillantja azt a bizonyos
(a Léthé mezején kapott) sorsot, amit igazságnak (a-letheia) nevezünk, és az ember meg-
érzi a fenséges hatalomnak a jelenlétét, amelynek létezéséről korábban legfeljebb sejtése
lehetett. A műalkotás igazsága a sors feltárulása. Az én sorsom, az én igazságom. Az igaz-
ságnak a sorsszerű megmutatkozása az érzékelhető, immanens világban. 

*
Szemben a sorssal, háttal a világnak

*

A mítosz a sorszerű ábrázolása. Ebben az értelemben nevezem az Ér-történetet alapmí-
tosznak. De nem csupán én, hanem Platón is: „Így maradt ránk, Glaukónom, ez a mítosz,
s nem ment veszendőbe; sőt minket is megmenthet, ha hallgatunk rá, s így a Léthé fo-
lyóján is szerencsésen át fogunk jutni, s a lelkünket sem fogjuk beszennyezni. Sőt, ha
megfogadjuk, amit mondok, akkor elhisszük, hogy a lélek halhatatlan, s képes minden
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rosszat és minden jót elviselni; s akkor mindig a felfelé vezető úthoz fogunk ragaszkodni,
s józan belátással mindenképpen az igazságosságot fogjuk gyakorolni, hogy így önma-
gunkkal és az istenekkel barátságban maradjunk, nemcsak addig, míg e földön időzünk,
hanem akkor is, mikor elnyerjük az érte járó jutalmat, melyet – mint a díjnyertes győzők
– mindenünnen összegyűjtünk, hogy ne csak itt, hanem az ezeréves utazás alatt is, melyet
leírtunk, boldogok lehessünk.” (Kiemelés – Gy. Z.)

Barátságban az istenekkel és önmagunkkal. Nem kell erőteljesen ráhangolódnunk a
témára, hogy könnyedén belássuk: a kettő egymás nélkül nem megy. Ez a harmónia a görög
ember létezésének igazi télosza. Ha rátalál, akkor boldog, amilyen boldog csak egy ter-
mészet közvetlen közelében élő bölcs lehet. 
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II. A MITOLÓGIA FILOZÓFIÁJA 

A mitológia fogalma fejezetcím önmagában problematikus volt. Hogyan lehetne „fogalma”
a mitológiának? Elvégre mindeddig éppen arról volt szó, illetve egészen tisztességtelenül
azt sugalltuk az olvasónak, hogy a mítosz, és ezen keresztül a mitológia éppen valami
megfoghatatlan, megközelíthetetlen és megfejthetetlen, aminek pontos nevet sem tudunk
adni, nemhogy fogalmat!

A meghatározás mégis fontos lehet. Ám ez – egyetértve számos nagy gondolkodóval –
csak filozófiai alapon működhet. Akkor is, ha később messze elhajítjuk. A kultúrtörténet
során többen elgondolkoztak ezen a kérdésen. Ezért ahelyett, hogy formális fogalmat al-
kotnánk, inkább az erről folytatott diskurzus eseményeinek egy részét követjük. Egy részét,
mert az egész szinte követhetetlen. Robert A. Segal szerint minden mítoszértelmezés
vagy az eredettel vagy a funkcióval, vagy pedig a mítosz tematizálásával törődik, de csak
nagyon kevesen koncentrálnak egyszerre mindháromra. Nos, megnyugtatom az olvasót:
én egyikre sem fogok.

Tudnunk kell, hogy a sok kísérlet ellenére pontos meghatározás sehonnan sem érke-
zett, ugyanakkor vágyként, intencióként, még ha a kíváncsi igényt nem is volt képes
kielégíteni, mindenhol jelen van. Friedrich Schlegel írja a mitológiával összefüggésben:
„De a legfőbb szépség, sőt, a legmagasabb rend, tudjuk, mégiscsak a káoszé, jelesül oly
káoszé, amely csak a szeretet érintésére vár, hogy harmonikus világgá bontakozzék,
olyanná, amilyen a régi mitológia és poézis volt. Mert mitológia és poézis: ezek egyek és
elszakíthatatlanok” (Tandori Dezső fordítása). Ezt senki, akit a Teremtő valamennyi józan
ésszel megáldott, nem gondolhatja másképpen.

Nézzük először azt, amit szikár tényként a mitológiáról elmondhatunk. 

*

Christoph Jamme egyik meghatározására már utaltunk, amely szerint a mítosz Isten kö-
pönyege, amellyel elrejti arcát az ismeret elől. Az ismeret azonban rátarti lotyó, aki min-
dig többet és többet akar. Magáénak akarja tudni a mindenséget, a mindenségen
keresztül az embert, a mindenségen felül Istent. A rejtőzködő ezzel szemben kibékül
a sötéttel, nem akar mindenáron világosságot, hiszen tudja, hogy fénytől elárasztott
szemmel nézni képtelenség. Látni még inkább az. 
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A tudás és a tudomány másfajta ismeret, mint amit a mítosz vagy a költészet nyújthat.
J. G. Frazer szerint a mitológia egy primitív tudatforma, amelynek – szemben a tudo-
mánnyal – sohasem lehet igaza. De Frazernek sem. Ezzel együtt én nem mondom róla,
hogy primitív.

Lucien Lévy-Bruhl már élesen elválasztja a mítoszt és az ésszerű tudást, vagyis a tu-
dományt egymástól, egészen új státuszt ad neki, amit a romantika egyébként már szinte
tényként kezelt, bár erről külön fogalmi apparátust nem alkotott. Sokkal inkább kötötte
a művészetekhez, mintsem a tudományhoz. A költészet és a mitológia összefüggéséről
Schlegelnek már világos fogalma volt, aki éppen ezért jegyzi meg keserűen, hogy a mo-
dern költészet elmarad az antik mögött; ami azt jelenti, hogy nekünk tulajdonképpen
nincs mitológiánk. 

Ebből következik a romantika jogos igénye: a művészet töltse be a mitológia helyét.
Mennyire problémás viszont, hogy a mitológiáról pontos meghatározást sem tudunk
adni, és azzal is csak viaskodunk, hogy megnevezzük a művészetet. Jamme mondja a
mitológiáról: „was nie geschiet und immer ist”, azaz ami sohasem történik meg, mégis
mindig jelen van. Manfred Frank ezt nevezi a mítosz jelenidejűségének (Gegenwärtigkeit
des Mythos). Feltehetően mindketten ugyanarra gondolnak. 

A mítosz nem történeti, pontosabban elsősorban nem történeti képződmény, ahogy
azt egyesek gondolják, például a kiváló Robert Graves. Ennek alapján tegyünk mi is kü-
lönbséget a mitológia kétfajta értelmezése között. Az egyik a történeti, a másik a filozófiai
magyarázat.
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1. A történeti mítosz 

Graves szerint a görög mitológia egy „hatalmas és összefüggéstelen halmaz” (huge, dis-
organized corpus), amelyet ő egyrészt a szokások változásán keresztül, másrészt a görög
törzsek történetének egyfajta leképeződéseként szemlél. Nem titkolja, hogy erőteljesen szem-
ben áll a filozófia, de Jung és általában a pszichoanalízis mitológiai magyarázataival.

Graves ellenszenve egészen tapintható: „Az az elmélet, hogy Khimaira, a Szphinx, a
Gorgó, a kentaurok, a szatírok és hasonlóak annak a Jung-féle kollektív tudatalattinak
ösztönös kitörései, amelynek pontos értelmezését mindmáig nem adták meg, vagy nem
tudták megadni, nyilvánvalóan helytelen” – írja A görög mítoszokban. Graves szerint az
az elmélet, amely a fent említetteket (szatírok, kentaurok stb.) a kollektív tudattalan vak
projekcióiként elemzi, nyilvánvalóan téves. Hozzáteszi: a görög bronz- és korai vaskor
nem az emberiség gyermekkora volt, ahogy azt dr. Jung sugallja. Ha abban, hogy Zeusz
lenyelte Métiszt, valamilyen el nem fojtott álomképet látunk, akkor badarságot beszélünk.
Graves szerint ez csak leleményes teológiai dogma (an ingenious theological dogma).
Egészen bele is lovallja magát a Métiszről szóló mitológiai magyarázkodásba. Kifejti,
hogy Szeléné partenogenezis révén született fia, Dionüszosz, nem véletlenül jött Zeusz
ágyékából a világra, míg Athéné a fejéből. Az egyik a zabolázatlan és zabolázhatatlan
vágy, érzelmek erupciója, a másik a szellem embere, a bölcsesség letéteményese; hogy
mást ne mondjunk: a legbölcsebb görög, Szókratész vezénylő istensége. 

A mítosz kezdeti érthetetlensége és nehéz magyarázhatósága arra vezethető vissza,
amit Graves „ikonotrópiának” (iconotrop) nevez, ami a mitológia, illetve a konkrét mí-
tosz félremagyarázása. Ezzel kapcsolatban számos példán keresztül mutatja meg, hogy
milyen „félreértések” lehetségesek. Ilyennek nevezi azt a híres történetet, amely „Párisz
ítéleteként” vonult be a kultúrtörténetbe, és megannyi feldolgozáson, értelmezésen esett
át. Graves rámutat, hogy amikor Páriszt felszólítják, hogy válasszon a három vetélkedő
istennő közül, akkor tulajdonképpen egy istennőről van szó. Ebben talán igaza is van.
A mitikus összeolvadásokról még lesz szó. Peter Paul Rubens három képe mintha csak ezt
példázná. Az egyik 1625-ből származik, és a három istennőt látjuk magunkkal (Párisszal)
szemben, míg magát a döntőbírót háttal.

Ezen a képen a három alak nagyon hasonlít egymásra, azonban még egyértelműen
három különböző nőről van szó. Őket látjuk szemből, csak az egyik fordít nekünk hátat,
pontosabban talán dacosan hátat mutat a nem őt választó férfinak. A nyertes, Aphrodité,
aki volt annyira bölcs, hogy szerelmet, Heléna szerelmét ajánlja fel Párisznak, megdi-
csőülése jeléül glóriát kap a feje fölé. (Miközben a kis Ámor szemérmetlenül a szemé-
remtestére mutat.)
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Peter Paul Rubens: Párisz ítélete, 1625, olaj, vászon, 139 x 174 cm,
National Gallery, London

Párisz a képen erőteljes férfi, vagy egy római ifjú a férfivá avatását követően, aki várja,
hogy megkapja azt, amire leginkább vágyik: az érzéki szerelmet. Aphrodité adhatja neki,
ezért nem érdekli a másik két ajánlat, amelyek hatalomról, dicsőségről szólnak, neki a
testi szerelem kell. Most kell neki a testi szerelem. Ehhez képest Ázsia felett uralkodni
bagatell dolog. 

A második kép mintha az első inverze lenne. A három istennőt háttal látjuk, illetve
félig elfordulva, Párisz maga velünk/velük szemben áll. Ezen az 1636 körül festett képen
Rubens a férfit fiúvá szelídíti, egy egyszerű, rendkívül kedves pásztorrá. Az idősödő Ru-
bens rendkívül ravasz. Míg az előző képen azt látjuk, amikor Aphrodité átveszi Párisztól
Erisz aranyalmáját (ne felejtsük el: Erisz a viszály istene, almája sok ezer ember halálát
fogja okozni, főleg ha „holbachi módon” szemléljük), addig itt az egyik nő még kelleti
magát, minden báját (háját – ezt nem lehetett kihagyni) megmutatja a nézőnek/Párisz-
nak, míg a középső, Aphrodité mintha ijedt örömmel mutatna magára: „én?”. 
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Peter Paul Rubens: Párisz ítélete, 1636 k., olaj, vászon, 145 x 194 cm,
National Gallery, London

A harmadik nőalak elrejti bájait, vagy éppen fellebbenti azokat. (Mármint azokat a
bájakat, amikkel Rubens képein a nők rendelkeznek, akik mai szemmel inkább hasonlí-
tanak jól tartott sertésekhez, mint kívánatos nőkhöz. Tomporuk, amelyeket Rubens elő-
szeretettel ábrázolt képein, hájtól reng, és valószínűleg némi „spinning” rájuk férne,
azonban: de gustibus non est disputandum, vagyis ízlések és pofonok…) 

Ha viszont már itt tartunk, érdemes megemlíteni, hogy Rubensnek a nőkhöz való vi-
szonya egészen rendkívüli. 1609-ben, amikor udvari festővé nevezték ki, feleségül vette
Isabella Brantot, Jan Brant ügyvéd és humanista lányát. Ebből a házasságából három
gyermeke született. Amikor felesége 1626-ban meghalt, Rubens vigasztalhatatlan volt,
és négy évig nem is gondolt a házasságra. Aztán – és ez sem véletlen – a kiválasztottja
Isabella tizenhat éves unokahúga lett, Helène Fourment. Rubens harminchét évvel volt
idősebb Helène-nél, ami azért még akkoriban is jelentős korkülönbségnek számított. De
ez is szerelmi házasság volt, mi sem mutatja jobban, mint az az öt gyerek, akik ebből a kap-
csolatból születtek. Második feleségéhez mély erotikus viszony fűzte, amelyet egyik leg-
szebb képe, a Helène-ről festett, szinte fülledten erotikus „Het Pelsken” (Bundácska) mutat.
De visszatérve az eredeti mítoszhoz: a halála előtt egy évvel festett változatban a három
alak már egyértelműen egy. Egyik a másiknak tükörképe. 
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Peter Paul Rubens: Párisz ítélete, 1639 k., olaj, fatábla, 199 x 379 cm,
Museo del Prado, Madrid

Ez egyáltalán nem véletlen. Rubens számára sokszor a felesége volt a modell. Ugyan-
abban az évben festett, A három Grácia című képén például mindkét feleségének portréja
jól felismerhető.

Peter Paul Rubens: A három Grácia, 1639, olaj, fa, 221 x 181 cm,
Museo del Prado, Madrid
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Balra Helène Fourment, jobbra Isabella Brant látható, akik egyértelműen Rubens
szépségeszményét testesítik meg. (A képet, állítólag, a belőle áradó túlzott érzékiség miatt,
Helène Fourment többször is meg akarta semmisíteni.) 

*

A gravesi koncepció megdöbbentően rímel erre a képre, vagy a kép a koncepcióra.
Milyen kár, hogy Graves ezt nem fedezte fel. Ő egy istenről beszél. Szerinte egy olyan ősi
rituális történetről van szó, amely Homérosz korára már feledésbe merült. Szerinte ugyanis
a három istennő egy, de három alakban. Athéné a szűz, Aphrodité a nimfa és Héra a
banya (crone), utalva arra, hogy egyesek szerint a görög mitológia Zeusz beteges kéjvágya
és Héra nem kevésbé beteges féltékenysége történeteként is leírható. Valamint – teszi hozzá
Graves – az almát nem Párisz adja Aphroditének, hanem ő kapja tőle. (Külön érdekes lenne
az „almával” mint „ontikus” jelentéshordozóval foglalkozni, kezdve a Heszperidák al-
májától egészen az Éva által szakított gyümölcsig. Erisz almája viszályt kelt – ennyiben
hasonlítható a paradicsombeli almához. Nota bene: ez több kultúrában egyjelentésű. De
a hasonlóságot abban is láthatjuk, hogy a Heszperidák almáskertje a boldogságot és az
örök életet ígéri, akárcsak a „tiltott gyümölcs”.)

Graves világossá teszi álláspontját. A mitológia a történelem és az összehasonlító val-
lástudomány körébe tartozik – száműzni kell a pszichoanalitikus lélekbúvárok heverőiről.
Hiába állítják Jung követői, hogy a mítoszok a tudattalan projekciói vagy az elfeledett,
eltakart tudat önkéntelen megnyilatkozásai, Graves szerint a görög mítoszok semmivel
sem titokzatosabbak, mint a mai választási plakátok.

A történeti megközelítés módszere ezt az elvet követi. A mítoszt olyan történésnek
tartja, amely az adott kor adott népcsoportjában megtörtént események csodás mesékben
való leképződései, amelyeket a tradíció viszonylagosan összefüggő mondákba szervezett,
ezért néhol már felejtésbe merült a konkrét cselekmény, amelyet maga a mítosz kifejezett.
Ha pedig a mitológiát valóban így fogjuk fel, akkor valóban megfejthető vagy legalábbis
megfejthetőnek látszik, ami a mítosz belsejében elrejtőzik, mindössze annyit kell tennünk
– és ezt Graves akkurátusan megteszi –, hogy lebontjuk a történeti háttérről a mesés elbe-
szélést, és a maga pőreségében rámutatunk arra, mi miért történik, hogyan transzformálódik
át mítosszá. Ehhez alaposan meg kell vizsgálni a különféle mítoszokat, meg kell találni
az esetleg széttartó történetekben az egységes hátteret, és akkor, ha a visszafejtés a tör-
ténetiség, a régészet mezsgyéjén sikeresen végbemegy, maga a rejtély is napvilágra kerül. 
Ilyen tehát egy „választási plakát”. 

A történeti rejtvényfejtő ehhez a történeti segédtudományokat, a kultúrantropológiát
is felhasználja, mindent szigorúan tudományos alapon, a fogalmiság mindent felülmúló
és meghatározó rendjének legteljesebb tiszteletben tartásával. 

*
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A dolog ezzel együtt nem válik dögletesen unalmassá, de túlzottan érdekessé sem.
Nagyon jó alap a mítoszról vallott pozitív ismeretek összegyűjtéséhez, rendszerezéséhez,
és így a további kontextus megteremtéséhez. Mint ilyen, határozottan propedeutikai jel-
legű, ami ellen leginkább persze a módszer tiltakozna. A szövegmagyarázat, a forráskutatás,
az egyes mítoszvariációk komparatív elemzése mind-mind fontos elem, amely meg-
előlegezi, hogy a mítoszról gondolkodni kezdjünk. Tagadhatatlan előny, hasonlíthatatlan
érték. Nagyon fontos pozitív ismeretet ad. Azt is mondhatnánk, ez a mítoszértelmezés
ott ér véget, ahol a másik kezdődik: a mitologikus történetekről szóló gondolkodásnál.
Bár Graves főként a pszichoanalitikusokat támadja, sokkal korábbra is visszamehetne,
legalább a német romantika korszakáig, hiszen ott a mitológiai értelmezések soha nem
látott gazdag világa bontakozik ki, ahol az istenített történeti elvet filozófiai aspektusba
öltöztetik. Ennek az egyik legjelentősebb képviselője a német idealizmus nagy alakja,
F. W. J. Schelling.

50

01 Gyenge_Layout 1  2014.03.10.  17:11  Page 50



2. A filozófiai mítosz

A történeti értelmezés már a romantikában sem volt elegendő, igen komoly hiányérzetet
okozott. Az alábbi szövegből pontosan látható, hogy a történeti kontextus kevésnek bi-
zonyul a mitológiát a szellemi felől értelmező gondolat számára. 

„A mitológia a természet műalkotása. Szövedékében valódi alakban megformálva ott
a legmagasabb rendű; minden vonatkozás, minden átalakulás, minden megformáltatik
és átformáltatik, és ez a megformálás és átformálás épp közegének legsajátabb eljárás-
módja, benső élete, ha szabad így mondanom, módszere” – írja Schlegel. A romantikusok
szerint szükség van egy új mitológiára, illetve a mitológiát „fel kell ébreszteni”, mert
ez minden poézis kezdete. A poézis pedig a legteljesebb mértékben a bölcselethez van
kötve, gondoljon és vélekedjen bárki bárhogyan. Ennek legnagyszerűbb példája, a mi-
tológia szokásostól eltérő, új filozófiai értelmezése, Schellingnél található. Kapott is érte
a maga korában hideget-meleget. Jogosan, jogosulatlanul? Egy biztos: kikerülni lehetetlen,
pontosabban a modern mítoszértelmezések, beleértve a pszichoanalízist (hivatkozzanak
rá vagy sem), döbbenetes hasonlóságot mutatnak ezekkel a gondolatokkal. Nézzük ezért
röviden a lényegét.

*

Schelling zseni volt. Tízévesen, 1785-ben felveszik a nürtingeni iskolába, elemi iskolai
pályafutása azonban igen gyorsan lezárul, két év múlva egyszerűen „kiteszik”, mert el-
sajátította a teljes tananyagot. Nincs többé mit tanítani neki. Ebből az időszakból szár-
maznak első, latin nyelven írt versei, kiválóan tud antik nyelveken: görögül, héberül,
arabul, és természetesen beszél további európai nyelveken. Felkészültsége alapján már
mehetne egyetemre, de tizenöt éves koráig várnia „kell”. Később is csak külön engedéllyel
teheti.

A fiatal Schelling az antik nyelvek mellett az antik kultúrát is tökéletesen ismeri. Nagy
hatással van rá Ch. G. Heyne felfogása, aki a mitológiát az emberi szellem egyfajta gyer-
mekkorának tekinti, és megkülönbözteti egymástól a filozófiai és történeti mítoszt.
A történeti mítosz elsősorban képi elbeszélésmódot jelent, amelynek alapját a valós tör-
téneti események jelentik, míg a filozófiai mítosz az igazságot közvetíti. Ez nyilvánvalóan
hatással lesz rá.

Ha Schelling mítoszfelfogását vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy már korai művében
foglalkoztatja mind a történetiség, mind a mitológia problémája (Über Mythen, historische
Sagen und Philosopheme der ältesten Welt, 1793). A 19. század felfogása egyetért abban,
hogy a mitikus mindig az ész és a képzelőerő kontinuus összhangjára épül, ennek meg-
felelően a korábbi esztétikai mítoszkoncepciót később sokkal inkább egy új mitológia
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iránti igény váltja fel, amely genetikus és propedeutikai funkciót nyújt az új filozófia és
a megújult vallás számára. Ettől a pillanattól kezdve a mítosz sokkal inkább a természeti
és történeti faktum mögött álló egységes látóteret jelenti, ahogy azt Manfred Frank meg-
állapítja. Nem időrendben, hanem tematikusan vizsgálva a következő szakaszpontokat
állíthatjuk fel. Mint látjuk, ez mindig egy bonyolult viszonyrendszert jelent.

Mitológia és vallás

A kérdés vizsgálatánál fontos egy olyan írás szellemiségére rámutatni, amelynek sorsa
meglehetősen sok vitára adott okot, és még a szerzőség kérdése (Hegel, Schelling vagy
Hölderlin?) sem tisztázott: Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus (A német
idealizmus legrégebbi rendszerprogramja). 

Ebben a következő áll: „Egy olyan új mitológiára van szükségünk, amely az eszme
szolgálatában áll, és ez az ész mitológiája.” Azaz az eszmét kell (át)poetizálni, vagyis mi-
tologikussá tenni. A mitológiának így „filozofikussá” kell válnia azért, hogy a filozófia
maga is érzékelhető vagy értelmezhető (sinnl.) legyen. Aztán beszélhetünk igazi egység-
ről, pontosabban a közöttünk uralkodó örök egységről („dann herrscht die ewige Einheit
unter uns”). Akkor nem lenne a népben vak rettegés a bölcseitől és papjaitól. A program
beteljesedését az hozza, ha minden erőt erre fordítunk, mert akkor a szellem általános
szabadsága és egyenlősége fog uralkodni. Olyan új vallást jelent, amely az emberiség
legnemesebb munkája révén jön el, és uralja életünk minden pillanatát. Mindez rímel
Friedrich Schlegel vélekedésére, hisz szerinte a megértés mindennek a kezdete, minden
tudás, minden bölcsesség ebből, és csakis ebből fakad. Ha ez a megértés eljönne, akkor
„véget érne a fecsegés, és az ember ráébredne végképp, kicsoda is ő, értené a Földet és
értené a Napot” (Tandori Dezső fordítása).

A Systemprogrammban a szerző különös hangsúlyt fektet a mitológia kérdésére; ez a
mitológia egy vallás felé mutat. Ugyanilyen lényeges a vallás mellett a művészet és mito-
lógia kapcsolatát kiemelni, ahogy korábban Herder már megtette. Az Iduna Dialogban
(Iduna oder der Apfel der Verjüngung) írja: „A gyermek soha nem olyan boldog, mint
akkor, ha elkápráztatják és ilyen helyzetekben és személyekben költőivé válik. Életünk
végéig ilyen gyermekek maradunk az értelemtől támogatva a lélek költészetében, az éntől
vezérelve, ebben áll létünk boldogsága.” Ez az „Iduna-Gespräch” 1776-ban Schiller Hórák
című lapjában jelent meg, és egyet kell értenünk Frankkal abban, hogy a Systemprogramm
szerzője feltétlenül ismerte ezt a művet. 
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Egy másik fontos állomás ennél későbbi, de szorosan összefügg vele. Schelling 1815.
október 12-én beszédet tart a király névnapjának tiszteletére. Később ez a beszéd megjelent
Separatschrift formában, ezzel a címmel: Über die Gottheiten von Samothrake (A sza-
mothrakéi istenségekről). Tudjuk, Schelling a kései korszakában a filozófia egyik válfaját
a „mitológia filozófiájának” (Philosophie der Mythologie) nevezte. Ennek a mitológia-
filozófiának egyik fontos állomása a beszéd, amelyben Schelling – Goethe által vitatott
módon – közvetlen kapcsolatot talál az egyes mítoszok között, amivel egy sajátos mito-
lógiai szinkretizmust állít, a mitikus történeteket egyetlen alapra visszavezetve. Ez az
alap föníciai eredetű, a kabirok mitológiája, amely szorosan kötődött a tengerhez és a hajós-
élethez, egyfajta bázist képez minden más mitológia számára. Vagy nem. Döntse el ki-ki
maga. De lássuk a lényegét!

Az istenségek minden párja megtalálható a görög és latin isteneknél, és ahogy majd
látjuk, a többi mitikus elképzelés is ezekből nő ki. Démétér (Ceres), Perszephoné (Proser-
pina), Dionüszosz (Bacchus), Hermész (Mercurius) – ezek az istenek különböző korszakok
és potenciák megfelelői. Ezek a potenciák egyben egy hierarchikus sort alkotnak, Cerestől
kezdve egy fejlődési láncolatot, amelynek végpontja Zeusz, a létesítő isten. „A legmélyebb
Ceresz, akinek lényege az élmény és a keresés, az első és legtávolabbi kezdete minden
valós, megnyilvánuló létnek.” Továbblépve: „A következő Proszerpina, a lényeg és őskez-
dete (Grundanfang) a látható természetnek; majd Dionüszosz, a szellemvilág ura.” 

Ha megnézzük Schelling mitológiafelfogását, látjuk, hogy néhány alapelemet soha
nem ad fel. Így például, bár finomítva és változtatásokkal, de megmarad a mitológia és a
költészet (poézis) egységébe vetett hit, de ugyanakkor egyre erősebb a kapcsolat a vallás olda-
láról, és nem utolsósorban a vallás mint szukcesszív, állandó mozgásban lévő folyamat
szempontjából, melynek végpontja a kinyilatkoztatás. Gondoljuk meg: a szamothrakéi
istenségek is egy egymás relációjában feltételezett sort alkotnak.  

Hasonló fontos szerep jut a mitológiának a Dante-tanulmányban, amely a Kritisches
Journal der Philosophie-ban jelent meg. Ebben a rövid kis írásban a programpontok
mintha csak a Systemprogramm által megfogalmazottakat bontanák ki és magyaráznák
tovább. A megelőlegezés egészen világos: „A továbbiakban kiderül majd, hogy ez a vizs-
gálódás valami sokkal általánosabbat is magában foglal, valamit, ami magának a filozó-
fiának a viszonyait érinti, s ami nem kevésbé érdekes a filozófia, mint a költészet számára;
hiszen kölcsönös egymásba olvasztásuk, amire az egész újabb kor hajlik, mindkét oldalról
egyformán meghatározott feltételeket követel” (a Dante-tanulmány Nyizsnyánszki Ferenc
fordítása). Ezzel még nem léptünk túl a Systemprogrammon. Vagy?
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Mitológia, filozófia és költészet

A köztük lévő egységesítő elem a mitológia. A mitológiának – írja a Dante-tanulmányban
Schelling – meg kell változnia, hiszen a tudomány az „újabb korban” megelőzte, s nem
csupán őt, hanem a poézist is. Ezért a „mitológia csak úgy tud mitológiává lenni, ha
egyetemes, ha az előző műveltség minden elemét, a tudományt, a vallást és magát a mű-
vészetet bevonja saját körébe, s ha tökéletesen egységgé kovácsolja nem pusztán a jelenkor,
hanem az elmúlt korok anyagát is”.

Nézzük ezt közelebbről, miről beszél Schelling! A mítosz egyedi karakterén túllépve
a mitológia egyetemes egységét hangsúlyozza. Azt állítja, minden mitológiában van valami
közös, valami univerzális, amit maguknak az egyes mitológiáknak a sokféleségén túl meg
kell látni és fel kell mutatni. Teljesen ellentétben például a Graves által fémjelzett történeti
felfogással. 

Korát messze megelőző módon. Egyáltalán nem meglepő, hogy oly sokan vitatták Schel-
lingnek a szinkretizmust kereső igyekezetét, főleg olyan egymástól távol álló mitológiákban,
mint a görög, egyiptomi vagy indiai. Ezt a vádat a legélesebben a szamothrakéi istenekről
írott tanulmánya implikálta. Pedig nincs másról szó, mint amit a Dante-tanulmányban
megelőlegez. Ha a filozófia és a művészet viszonya = művészi módon kifejezett filozófia;
ez esetben a filozófiát a mitológia körében akarjuk tárgyalni, így nem tehetünk mást,
mint a mitológia sokszerűségében annak egységes alapját keressük, belátván, hogy bölcs
dolog elismerni: minden egy – még a mitológián belül is. Schelling tehát nem tesz mást,
mint az ebben a korban jelentkező igénynek megfelelően a mitológiát önmagában és ön-
magából értelmezi, filozófiailag szemléli (nem igazán tehet mást, ha elvárásait komolyan
akarja venni), ami persze méltán váltja ki az egyes mitológiákkal foglalkozók dühét
(az ő szempontjukból mindenképpen jogosan).

Dante alkotásában pedig par excellence a filozófiai szemléletről van szó. Danténál a lé-
nyegiség, az egység elsöpri az egyedileg megjelenőt, egészen pontosan: a sokféle konkrétum
mögött mindig egyetemes érvényű mondanivaló lapul. Nézzünk erre egy példát: „A költe-
ményben tehát egészen sajátos közvetítés van az allegória és a szimbolikus-objektív meg-
formálás között. Nem kétséges, s egyebütt maga a költő is mondja, hogy Beatrice például
allegória, nevezetesen a teológiáé. Ugyanígy allegóriák a társnői, de számos más alak is.
Ugyanakkor egymagukban is megállnak, történelmi személyként lépnek föl, de ettől még
szimbólumok.” Értsük jól. Mindez egyértelműen utal arra, hogy az egyediség mögött elrejtve
– de feltárulkozásra készen – mindenben ott van az egyetemes, az adott történéseken túl. 

És ezért igazán nagy Dante műve. „Dante költeményében a tudomány és a poézis
ennél sokkal magasabb rendűen hatja át egymást, ezért formájának, szabadabb önálló-
ságban is, annál inkább kell illenie a világszemlélet általános típusához.” Eugène Delacroix
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„La Barque de Dante”, vagy másképp Vergilius és Dante a Pokolban című festménye,
amely Géricault hatása alatt keletkezett, és amellyel a festő 1821-ben befutott, pontosan
ábrázolja az embert, illetve az embert általában jellemző kétség és kíváncsiság kettősségét.
Mindezt egyrészt a „földszínek”, másrészt a kontrasztok teszik egészen dinamikussá. Akár
azt mondhatnánk, a kép maga csupa dinamizmus, nincs benne semmi statikus, minden,
szinte maga a kép is, „mozog”, „hánykolódik”, a bárkában állók mozdulatából jól látható,
hogy csaknem felborul – mind a hullámoktól, mind a beléje kapaszkodó alakoktól. Nem
véletlen, hogy a Salon általános elismerését vívta ki. 

Eugène Delacroix: Dante bárkája, 1822, olaj, vászon, 189 x 246 cm,
Musée du Louvre, Párizs

Ez a festmény a modern művészet egyik alapvető alkotása, de Schelling szerint Dante
műve maga „a modern művészet megteremtője”, amely az önkényes szükségszerűség és
a szükségszerű önkény kifejeződése; nélküle a modern művészet elgondolhatatlan. Ebben
talál egymásra Dante és Delacroix. Sajátos.

A „világszemlélet általános típusa” egyébiránt a mitológia egyetemes érvényét emeli
ki, ez az első és laza megfogalmazása annak, amiről később mint a mitológia szukcesszív
folyamatáról beszélünk, ahol az egyes potenciák egységes (egységesítő) elv, egységes prin-
cípium hatalma alá akarnak tartozni. Az Isteni színjáték tehát szinkretizál, összhangba
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olvaszt olyan széttartó elemeket, amelyek önmagukban önálló érvénnyel bírnak, de
maguk mögött tudják az univerzalitás eddig inkább elfeledett, mint ismert jelentését.
Semmit nem lehet külön-külön vizsgálni, mert „minden egyes rész sajátos kiválóságát
csak az egésszel való összhangja igazolja, és teszi felismerhetővé”. Végül a legfontosabb:
„Az Isteni színjáték nem egyedi költemény, hanem az újabb költészet egész nemét repre-
zentálja, s maga önmagában véve egy nemet alkot; olyan zárt egész, hogy az egyedibb
formákból elvont elmélet egyáltalán nem elegendő megközelítéséhez – e mű mint sajátos
világ, saját elméletet követel.” (Kiemelés – Gy. Z.) Majd így folytatja: „Az »isteni« predi-
kátumot azért adja neki a szerző, mert teológiáról és isteni dolgokról szól; »komédiának«
(olasz címe: „La divina commedia” – Gy. Z.) pedig azért nevezte el […] mert a költemény
kevert természete, a hol emelkedettebb, hol földhözragadtabb anyag, az előadás módját
is szükségszerűen kevertté teszi.”  

Látható, hogy Schellingnél a mitológia alapeleme a költészetnek és a filozófiának,
ezért nem véletlen, hogy Christoph Jamme egyenesen azt állítja: Schellingnél a mítosz
ebben a kontextusban – szemben Hegellel – ontológiává válik. Igen, lételméletté, amely
alapot képez mindenek számára. Ez a létleírás a mitológia nyelvén szólva a következő,
három korszakot felölelő folyamatban ábrázolható (ennek alapja a Kierkegaard: Berlini
töredék címen magyarul megjelent 1841/42-es előadások általam fordított szövege):

Első korszak: Természet

Ez az első szakasz: a természet vak és önmagán kívül létező princípium, amely egyszerre
akar mindent megszülni és megszüntetni. Az asztrális vallásban, amikor a természet maga
válik világrendszerré, a nap, a hold, a csillagok a mindenség urai. Ez a nomádok vallása,
akik folyamatosan vándoroltak, akiknek éppen ezért sem lehetőségük, sem képességük
nem volt arra, hogy templomokba zárják isteneiket. Isteneik velük együtt vándoroltak,
együtt haladtak, miként a nap vagy az éjszakai égbolton feltűnő csillagképek. 

A főisten, az ég ura Uranosz, aki – ahogy arra Kuno Fischer utal egy helyen – a zabo-
látlan, a korlátozatlan természeti erő. A nomád élet és a csillagászati princípium alapja
a szükségszerűség, ebben látták saját életük mintáját. „Ez az asztrális rendszer, a termé-
szet ősprincípiuma válik világrendszerré. A szabianizmus (Seba, gazda szóból) az ég gaz-
dái, abban az értelemben, hogy a hold, csillagok és más égitestek imádatával mintegy
birtokba veszik az eget. Nem a csillagokban lévő testi princípium lesz az imádat tárgya,
nem is az egyes megjelenő elem, mint pl. a nap jótevő ereje, hanem az asztrális, a test fe-
letti, vagyis az összes csillagászati mozgás alapjául szolgáló ok. Nem érzéki észleléssel,
nem is gondolkodással jutottak el ehhez a rendszerhez, hanem az emberi belső lényegét
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vetítették bele.” Legalábbis Schelling így látja, és azt hiszem, igaza van. A legrégebbi vallás
így bizonyos értelemben monoteizmus, mert az asztrális vallás egy alapra visszavezethető
princípium.

Érdekes megfogalmazás, miszerint a szabianizmusban nem a csillagokat tisztelik
istenekként, hanem az isteneket teszik égitestekké, hogy csodálatuk tárgyai legyenek.
Így az isteni „a természet szubjektuma”.

Második korszak: Nő

A második korszak a női istenalak megjelenésében kezdődik; Urániában, Uranosz női
formájában. Az ég ura az ég királynéjává válik – ahogy azt Siegbert Peetz a Philosophie der
Mythologie című könyvében megjegyzi –, vagyis ő jelenti a mitológiába való átmenet lehe-
tőségét, mivel az első korszakhoz tartozó szabianizmus alapvetően még nem mitologikus.
A szábeusok (nevezik szabiusoknak, szabianusoknak is) egy perzsa szekta, amelyben az
asztrális test kultusza meghatározó. Ez a hit máig megtalálható Dél-Irakban és a perzsa
határvidéken, viszont a hívek száma csak néhány ezer főt számlál. Rendszerük alapesz-
méje a perzsa eredetű dualizmusra vezethető vissza: a fény és a sötétség kettősségére, a
világfolyamat céljára, hogy ti. ezeket különválassza egymástól. 

Uranosz – Urania páros folyamatos küzdelem jelképei. Ez a harc az egész görög mito-
lógiában jelen lesz. Schelling ezt nevezi szukcesszív politeizmusnak. 

Uranosz külön eset. A Khaoszból kiemelkedő Földanya (Gaia) első szülötte, aki anyjá-
nak megtermékenyítésével teremti meg az egyes létezőket, ő nemzi a titánokat és a kük-
lopszokat, akiket aztán a lázadásuk miatt a Tartaroszba száműz. A felbőszült Földanya
veszi majd rá a titánokat, hogy Kronosz vezetésével támadják meg apjukat. Kronosz egy
kovakő sarlóval álmában kiheréli apját és nemi szervét a tengerbe veti. 

Uránia női istenalakja Schelling szerint a babilóniaiaknál Melitta volt, akinek sajátos
természetére a szokás is utal: tiszteletére, templomában minden asszonynak nyilvános
házasságtörést kellett elkövetnie. Legalább egyszer.

Harmadik korszak: Férfi

A harmadik korszak: a természeti és a természetből kiemelkedő istenségek harca. 
Ennek a korszaknak az istene Moloch és Kronosz. Moloch föníciai isten, akinek kö-

vetői emberáldozatot mutattak be, s akinek kultusza egy időben a zsidók körében is el-
terjedt. Az Ábrahám-történetet egyesek úgy értelmezik, mint a Moloch és Jahve tisztelete

57

01 Gyenge_Layout 1  2014.03.10.  17:11  Page 57



közti harc egyik állomását. Moloch tiszteletét a próféták elítélik, ezért lesz ő a bálvány-
imádás szimbóluma. Kronosz Uranosz fia, akinek megjósolják, hogy egyik fia fogja meg-
fosztani a trónjától. Ezért gyermekeit sorba lenyeli, míg a felesége, Rheia, megelégelve a
dolgot, harmadik fiát, Zeuszt elrejti előle. Ő fogja a küklopszok segítségével Kronoszt
megfosztani a hatalmától.

A történet példaszerű, és túlmutat önmagán. Egyetemes érvényét talán Francisco Goya
1819 és 1823 között festett képe (Szaturnusz felfalja egyik gyermekét) fejezi ki leginkább.
Ez a festmény a „pintura negras” sorozatból származik, amelyet a Quinta del Sordo, vagyis
A süket háza falára festett, és mindösszesen tizennégy darabból állt. A festmények a sötét
színvilágukról kapták a nevüket. A legjellemzőbbek: a fekete, barna és az okker. A képe-
ket később leválasztották a falról, vászonra tették, és a 19. század vége felé a Pradóba
szállították.

Ha szabad megjegyezni: talán ez az egyik legborzalmasabb kép, amely viszont így a
leghívebben adja vissza az egész mitológiai világ szörnyűségét. Hasonlatos borzadály
fogja el az embert, mint a Marszüasz megnyúzását ábrázoló Tiziano-kép láttán. Larsson
szerint ez a kép pontosan megmutatja Goya festészetének minden művészeti konvenció-
tól való bámulatos függetlenségét (erstaunliche Unabhängigkeit von allen künsterlichen
Konventionen).

Francisco Goya: Szaturnusz felfalja egyik gyermekét,
1819–1823, olaj, kasírozott vászon, 146 x 83 cm, Museo del Prado, Madrid
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Amit látunk, rögtön émelygéssel tölt el. Egy iszonyatos alak, kigúvadt szemmel, egy
véres emberi testet töm magába, nyilván nem az elsőt, mert a kegyetlenség mellett valami
reménytelen erőlködés is megfigyelhető. A képen sötétség uralkodik. Mind a megformá-
lást, mind a tartalmat illetően. Szaturnusz (Kronosz) a semmiben van, pontosabban a
minden öleli körül, sugallva: mindez nem az emberi térben és időben történik. 

Goya képében rendkívül érdekes és ugyanennyire kérdéses: az eredeti mitológiai tör-
ténetben Kronosz „csak” (élve) lenyeli, de nem tépi szét gyermekeit. Itt viszont mérhe-
tetlen kegyetlenséggel, minden kímélet nélkül végrehajtott gyilkolásról van szó. Mi ez?
Mit jelent? Miért ez a „tévedés”?

Az esetleges választ keresve felhívnám a figyelmet arra, hogy Kronosz maga az idő.
A görögök az időre – többek között – két alapvető elnevezést használtak. A „kronosz”
a történések számára adott idő, az egymásutániság, a múló idő, míg „kairosz” a meg-
határozhatatlant jelöli, ami az egymásutániság mögött van; azaz míg az első mennyiségi,
a második minőségi jellegű. Kronosz az időteremtő és időt felemésztő, aki önmagát is
elemészti, nem csupán gyermekeit. Goya pontosan erre utal. Az idő „felzabál” bennünket,
nem véletlenül „fáj annyira az idő” – ahogy Pszeudo Kierkegaard írja A megfordult világ
című könyvben –, azaz a képen látható hatalmas és kegyetlen alak maga az idő; míg a
felfalt személy maga az ember. Az ember, aki az Ér-mítosznak megfelelően elért élete
végére, amikor a daimon beteljesíti felette mindazt, amit a Léthé mezején magának vá-
lasztott, legfeljebb elfelejtett. Goya, a süket mester, ezt mindenkinél pontosabban tudta
és ábrázolta. Így már érthető a véresre marcangolt alak, akinek így legfeljebb áttételes
köze van a mitológiához. Sokkal inkább köze van az időhöz, amiben sorsunk telik. Ami-
ben mi is „eltelünk”. 

l

A sors maga az idő – avagy az idő nem más, mint rögzített és sorsszerű történések 
egymásutánja. 

l

Visszatérve Caspar David Friedrichhez: a vándor az időt éri el a hegycsúcs tetején,
az elmúlás Goethénél is evidens módon az időre utal, és pontosan ezt mutatja mindennél
kegyetlenebbül Goya irtózatos képe. 

Kronosz az idő kegyetlenségének paradigmatikus szimbóluma. 
Míg az istenek halhatatlanok, addig az időt Kronosz uralja. És ennél nagyobb, kímé-

letlenebb hatalom nem létezik. Szent Ágoston szerint ugyan csak egy idő létezik: jelen
a múltról, jelen a jelenről és jelen a jövőről. Azaz csak Kronosz van, és vele az idő és
a lét elviselhetetlen fájdalma. Erről szólnak majd a később bemutatott görög mítoszok.
Kierkegaard (az igazi) – aki aztán rövid életében különösen megtapasztalta az idő fáj-
dalmát – csak egy időt ismer: a jövőre irányuló jelent. A „most”-ot. Míg a görög idő
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a múltba réved, addig az ő ideje a pillanaton keresztül, mely időben létező időn kívüli, a
jövőre orientált; míg annak ismerete az emlékezés, ezé az ismétlés. Persze annak min-
den fájdalmával. Mert annyira „fáj az idő”…

Kronosz elhitte, hogy „megölte” a múltat, amikor apjával végzett, de nem így történt.
Ezzel szemben megteremtette a legszörnyűbbet, a legiszonyatosabbat: az időt. Az időt,
amely az embert zabálja fel egyre határozottabban, egyre eltökéltebben, minél inkább kö-
zelít „akméjához”. (Az akmé az emberi élet virágkorát jellemzi, amit a görögök a férfiak
esetében a 40. életév környékére tettek.) Az akmé a nemzőerő telje, az életút csúcspontja,
a szellemi erő teljessége, amit a rómaiak „consuli” kornak neveztek. Goya pontosan tudta
ezt. Kifejezetten depresszív alkat volt, aki a süketsége után még inkább magába fordult.
A gyermekeit felfaló istenség nem áll sehol, a sötétségből tűnik elő, nincs semmilyen
meghatározott időben, hanem a mindenben van, mert ő az idő. És ő a tér. Ennél iszo-
nyatosabb pedig nem létezik. Ha valami, ez a festmény képes ezt éreztetni. 

*

Ebből ered a görögség istenvilága. Kronosz női alakja Kübelé, korszaka a frígiai-trák is-
tenek korszaka, amely tökéletesebb kifejeződését a görög mitológiai világban nyeri el,
még akkor is, ha – jegyzi meg Schelling – az ő tisztelete és kultusza religio peregrina ma-
radt. A tökéletes politeizmus: az egyiptomi, indiai és görög mitológia.

Fontos hangsúlyoznunk, hogy minden vallásban megvan a küzdelem. Minden mito-
lógia lényege a küzdelem. Az antik népek olyannyira tudták ezt, hogy a háborút tekintették
természetes állapotnak, és a békét kötötték határozott időre. Amikor lejárt, a dolgok rendje
a maga természetes medrében folytatódott: békésen öldökölték tovább egymást. Az egyip-
tomi vallásban Ozirisz és Tüphón párharca. A görög mitológiában Tüphón a leghatalma-
sabb szörny, a Földanya és Tartarosz gyermeke, aki a gigászok elpusztítása után született. 
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Ágyéka lefelé csak tekergő kígyókból áll, szamárfeje és szárnyai vannak, szeméből
lángoszlopok lövellnek ki. Amikor megtámadta az Olümposzt, az istenek Egyiptomba
menekültek, és állatoknak álcázták magukat. Tüphónnak még Zeuszt is sikerült legyőznie.
Egy pillanatra. Zeusz ugyanis visszavág, rádobja Tüphónra az Etnát, a monda szerint
ezért lövell ma lávát. Az egyiptomi mitológiában Széth a megfelelője, Ozirisz gonosz
testvére. A monda szerint Széth megöli Oziriszt, akit Ízisz kelt új életre.

Tüphón reális, Ozirisz ideális isteni princípium, a küzdelem pedig éppen ezeknek az
egymásnak feszülő erőknek félelmetes dinamizmusa. A harc – ahogy Schelling fogalmaz –
„cum ictu et actu”. A győzelem bizonytalan, egyszer Tüphón, másszor Ozirisz győzedel-
meskedik. Tüphón Hórusz eljövetelével pusztul el. Hórusz, Ozirisz és Ízisz gyermeke,
átveszi apjától a földi világ irányítását, Ozirisz pedig az alvilág istene lesz. Ízisz Tüphón
és Ozirisz között áll, míg meg nem szüli Hóruszt. Tüphón maga lesz Ozirisz. Ő ugyanis
csak Ozirisz ellenében létezik, s így Ozirisszá válva láthatatlan és az alvilág istene lesz.

Nem véletlen, hogy az egyiptomiak korszaka a maguk hallgatagnak és mozdulatlan-
nak tűnő isteneivel ma is lenyűgözi a szemlélőt. De a csöndes nagyság és (látszólagos)
nyugalom mögött ott van a küzdelem, és ez a küzdelem teszi – a titokzatosságuk ellenére –
elevenné a holtakat. 

Ezzel szemben az indiai vallás minden nagysága ellenére nem igazi mitológia. Lega-
lábbis Schelling szemében. Sokkal inkább legendák, mesék, csodás tettek laza szövedéke,
melyek nem állnak össze rendszerré. Ugyanakkor Schelling nem vet számot azzal, hogy
az indiai világkép alapjaiban különbözik az európai felfogástól. Valójában hiányzik belőle
a progresszió, amely a többi – már tárgyalt – vallásban, mitológiában, hol csekélyebb,
hol számottevőbb mértékben, de benne van. A távol-keleti vallások sokkal inkább hori-
zontális berendezkedésűek, sokkal lényegesebb bennük a személytelen karma, mint a sze-
mélyes princípium. Ezekből a vallásokból hiányzik a hierarchikus rendszer, sőt lényegük
éppen ennek a tagadása. A távol-keleti hitvilág igazából mozdulatlan, sőt moccanatlan.
Nagysága és hallgatag nyugalma éppen ebben érhető tetten. „Ez nem mitológia, csak egy
ingatag imagináció torzszülöttje (Ausgeburt einer haltunglosen Imagination). Buddhával
a továbbiakban már nincs dolgunk, részben azért, mert az indiaiak számára tulajdon-
képpen idegen, másrészt azért, mert ez a tan csak egy mitológia által kiváltott reakció.
Buddha és az általa életre keltett miszticizmus, idealizmus, spiritualizmus, a boldogtalan
indiai tudat beteljesítésére szolgál.”

Odilon Redon neves szimbolista festő, és egyáltalán a szimbolizmus, kezdi felfedezni
a távol-keleti kultúrát, főként a buddhizmust, brahmanizmust. Azt sem szabad elfelejte-
nünk, hogy Redon élete nagyjából egybeesik a buddhizmust az európai színtéren meg-
jelenítő Arthur Schopenhauer munkásságával. Redon Buddha-képén, jellemzően a
szimbolista ábrázolásra – gondoljunk csak Gustave Moreau „aranyos” képeire –, az alak
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feje fölött a megvilágosodás jelképe mindenre kisugárzik, míg maga Buddha a természetbe
helyezve látható, amely természetet áthatja az aranyló fény. Redon – aki egyébként nagy
hatással volt Munkácsyra és szoros barátságot ápolt Mallarméval – maga is kereste a
különleges, nem szokványos utakat, sikerét nem utolsósorban a szimbolikus költészet
megjelenésének és térhódításának köszönheti. Redon képe nagyszerűen példázza azt a
viszonylag statikus szemléletmódot és azt a bizonytalanságot, amelyet az európai szemlé-
letmód vele szemben elfoglalt. Redon képén furcsa alakú Buddha látható, aki Visnu kilen-
cedik avatárája (átkelés, leszállás), a megvilágosodott, és akivel összefüggésben Schelling
azt mondja, hogy míg a görögök szépek, az indiai istenek különösen torzak; legyünk azért
igazságosak: nem igazán elevenek. Boldog víziók. Ebben a reális princípium minden bi-
zonnyal eltűnik, vagy láthatatlan lesz, főleg az európai szem számára.

Odilon Redon: Buddha, 1905 k., pasztell, 90 x 73 cm, Musée d’Orsay, Párizs
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A görög mitológiát ellenben hús-vér alakok népesítik be. Akik nemcsak elevenek,
hanem szépek. A görög mitológiában „az istenek abszolútak, az abszolútumban pedig idea-
litás és realitás egy, az abszolút lehetőség azonos az abszolút valósággal”, ezért a görög istenek
egyre inkább beleszólnak ennek a világnak a menetébe. Gondoljunk csak bele, az istenek, akik
korábban elsősorban magukkal törődtek, egymással küzdöttek a hatalomért, később az
emberi történések mozgatóerejévé, de legalábbis azok befolyásoló tényezőjévé válnak.

Mindennek alapja a küzdelem. A régi istenvilágnak el kell süllyednie, szét kell hulla-
nia, mielőtt a boldog és örök istenek szelíd birodalma kialakulhatna. Valóban: az első-
szülött istenek, a százkezű óriások, vagy a küklopszok, titánok, akik hatalomra törnek,
ismételten letaszíttatnak, Tartaroszba süllyednek. Ez a tendencia tovább folytatódna, ha
nem lenne Rheia, aki elrejti a későbbi istent (Zeuszt) ég és föld közé Ida hegyén, hogy
apja ne lássa, s zajt is csapnak, hogy ne hallja. Mert mint arra utaltunk, ő lesz az, aki ké-
sőbb apja ellen fordul. 

Cornelius van Haarlem: Titánok bukása, 1588–1590, olaj, vászon,
Statens Museum for Kunst, Koppenhága
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Cornelius van Haarlem, a holland „Golden Age” jelentős alakjának a Titánok bukása
című műve meglehetősen pontosan ábrázolja a kaotikus helyzetet. Az 1588-ban készült
kép magán viseli a manierizmus minden jegyét. Túlzsúfolt, a színek kavalkádját látjuk,
kicsavart, természetellenes testtartásokban különféle alakokat, akiknek a (test)helyzete
jól mutatja hatalmi aspirációik megtörését. Nincs föld, az egész valami teljesen kozmikus
térben történik azokkal az egymáshoz nem „illő” színkombinációkkal, amelyek egyébként
a manierizmust jellemezték.

A festmény maga is kaotikus. Egyben teljesen megfelel annak a schellingi elméletnek,
hogy az egész nem más, mint „potenciák” egymásnak feszüléséből elénk lépő néha kusza,
néha áttekinthetetlen, ám ugyanakkor nagyszerű folyamat, amely a puszta elbeszélésen
túl felmutatja a filozófia számára fontos, vagy éppen nélkülözhetetlen tényezőket. A mito-
lógiában adott egy korszak, ahol a görög istenek az örök előérzetét reprezentálják; ez az
örök pedig nem csupán a múlt, hanem jövőként is feltűnik. A mitológia mellett ezzel jelenik
meg a misztérium.

Az eleusziszi misztérium jelentősége óriási: a misztériumok középpontja Démétérnek
és Iasziosz titán szeretkezésének eljátszása, ahol extázisba esett papnők dicsőítik a szelíd,
jóságos istenasszonyt, maguk is orgiába forduló jeleneteket adnak elő. Többről van itt szó,
mint a földművelés szertartásainak szakrális szintre emeléséről, ezek a misztériumok egy
új morált jelentenek. A misztériumok az ezoterikus vallás kifejeződései, amelyek köz-
ponti eleme a titok. A titok, mert a titok nem fejthető meg. Ami megfejthető, az a rejtély.
A titok lényege éppen abban áll, hogy az elme számára mindig rejtve marad, ezért nem
mond ki az istenség semmi kézzelfoghatót, hanem csak jelzi, hogy van valamilyen titok,
amely a mélyben elrejtőzik és rejtve is marad. 

A misztériumokban a főalak Démétér és állítólagos fia, Dionüszosz. „Démétér engesz-
telődését Homérosz Himnuszaiból ismerjük. A misztériumokat ezért dionüsziáknak
is nevezik. Dionüszosz volt eddig számunkra a második potencia, a megszabadító isten.
Hatása általában az orgiában valósul meg, a tudat a reális princípiumtól megszabadulva
mámor lesz. Az orgia a dionüszoszi elv korai megjelenése (»frühere Erscheinung des Dio-
nysos«), amely az Urania által jegyzett korra (Uraniazeit) utal vissza. Dionüszosz a »tisztán
emberi« istenalak, akinek hatása abban érhető tetten, hogy minden időszakban megis-
métlődik, hogy egy szellemileg meghatározott új korszaknak helyet teremtsen.”

Dionüszoszról lesz még szó. Tiziano festményét azért említjük előzetesen, mert tel-
jesen atipikus Dionüszosz-ábrázolás. Persze lehetne mondani, hogy Caravaggio bájosan
beteg Dionüszosza sem megszokott, de arról inkább később. 
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Tiziano Vecellio: Bakkhosz és Ariadné, 1520–1522, olaj, vászon, 175 x 190 cm,
National Gallery, London

Tiziano számos mitológiai témájú képet festett, ezek közül az egyik az 1520 és 1522
között készült Bakkhosz és Ariadné. A képen szépen követhető a mester technikája: a széles,
határozott ecsetvonások, a rendkívül precíz kidolgozás. Tiziano perfekcionista, aki képeit
nagyon sokszor javította, jellegzetes színeivel számtalanszor átfestette. Rengeteg színnel
dolgozik, elsődlegesen maga a kompozíció érdekli, minden ecsetvonást ennek rendel alá.
Tényleg a tökéletességre törekedett, a megfestett képeket gyakran hónapokig a fal felé
fordítva tartotta, majd néha elővette, javítgatta, sokszor egyszerűen átfestette. 

Ez a kép ahhoz a sorozathoz tartozik, amelyet Alfonso d’Este ferrarai herceg rendelt
tőle az „Alabástromszobájába”. Tiziano a képen azt a pillanatot ábrázolja, amikor Minósz
krétai király lánya, Ariadné, Naxosz szigetén partot ér, és találkozik Dionüszosszal. Ariad-
né, aki szerelmét, Thészeuszt, fonala segítségével győzelemre segítette, csalárdul elhagyatva
tanácstalanul bolyong a szigeten, mígnem találkozik az istennel. Dionüszosz azonnal
beleszeret a lányba, egyesek szerint feleségül is veszi, miáltal Ariadné bekerül a halha-
tatlanok közé. Erre utal a kép bal felső részén a kör alakú csillagjegy, a Corona Borealis,
amelyet Dionüszosz adományozott neki.
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A képen az uralkodó elem a pillanat. A pillanat, amelyben az isten és a lány meglátja
egymást. Dionüszosz kísérők hadától követve, mint valami égi jelenség (az eljövendő isten),
szinte „ráront” a lányra, akinek mozgása nagyon finoman ellentétes a másik alak moz-
dulatával. A lány a földön jár, a kék és vörös szín a tisztaság jelei (Mária-ábrázolásoknál
ugyancsak alapszínek), míg az isten mintha az égből szállna alá, szinte lebeg az ég és a föld
között, pedig csak a párducok vontatta szekeréről ugrik le. Mögötte fergeteges tivornya
szatírokkal és más alakokkal. Szól a zene, mit szól: harsog! Az egyik alak Laokoónra emlé-
keztet, főként a rátekeredő kígyók miatt. A képen Tiziano megörökítette magát. A Corona
Borealisszal átellenben (ez sem véletlen) a földön heverő serlegre ráfestette nevét latin
átírásban. A kép legfontosabb ismérve: a dinamizmus, a folytonos mozgás, mit mozgás:
szárnyalás, mindenféle statikus ellenerő nélkül. Az isten, aki berobban a földi világba. Az
isten, aki egyszerre földi, hisz az élvezetek par excellence emberi vágyakat fejeznek ki, és
egyszerre égi. A közvetítő isten, aki földi halandóba szeret bele; a közvetítő istenség az
emberi és az isteni világ között.

Dionüszosz nélkül nincs mitológia. Dionüszosz, az „eljövendő (közeledő) Isten” (der
kommende Gott) három alakot ölt magára: a múltbeli istenség (Dionüszosz mint Zagreusz),
a jelenvaló (Dionüszosz mint Bakkhosz), és az eljövendő (Dionüszosz mint Jakhosz). Múlt,
jelen és jövő.

Az „eljövendő isten” alakjában többen éppen Dionüszoszt vélik felfedezni Krisztus egy-
fajta paradigmatikus előképeként. Manfred Frank kiemeli: nem véletlen, hogy Dionüszosz
a romantika kedvelt istene, sőt a korai romantika központi alakja, akit előszeretettel azo-
nosítanak Krisztus személyével, hogy ti. Krisztus nem más, mint a „szellemivé lett Dio-
nüszosz” (der vergeistigte Dionysos). Hiszen – mint mondottuk – ő jelenti a reményt
egy új, boldogabb aranykor eljövetelére, amikor az ember elnyeri a megváltás jutalmát.
A Dionüszosz–Krisztus-párhuzam azonban más vonatkozásban is tetten érhető. Vannak
ugyanis olyan tényezők, amelyek túlmutatnak a puszta formai hasonlóságon. Ilyenek: az
eljövő isten várása (advent), aki a jövőt hozza el; a bor kultusza, valamint a tény, hogy
mindkettő idegen maradt a maga közegében, azaz ott, ahol megjelenik, megjelent és ahol
tevékenységét kifejtette.

*

A mitológia filozófiai értelmezése messze túlmutat a történeti magyarázatokon. 
Lényege szerint arra utal, hogy a mítosz maga több mint egyszerű történet vagy mese,

hiszen lényegi azonosságot mutat fel – az isteni és emberi lét között. Valami lényegiséget
abból, ami mélyen emberi. Szilárd meggyőződésem, hogy a jungi mítoszfelfogás alapvetően
erre épít, bár gyakorlati elvként persze sok mindent hozzátesz. Végső soron azonban
mégis ezt a felfogást osztja – ha tud róla, ha nem. Hiszen az „archetípus” nem más, mint
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az emberben létező eredendő, ősi alap. A lényeg, az essentia. Az essentia, amely a léte-
zésbe lépve existentiává válik. Ez teljes mértékben megfelel Schelling mítoszfelfogásának.
Hogy Schelling megelőzte a korát? Nos, ez nem kérdés. A maga korában sokan (többek
között Goethe) bírálták emiatt, nem véletlenül, hisz az értelmezés később válik „korsze-
rűvé”. Hirtelen. Persze anélkül, hogy Schellingre bárki emlékezne…

Ezért Carl Gustav Jung sem külön történet. Jung ugyanis átveszi a pszichoanalízis tu-
datosra és tudattalanra vonatkozó szétválasztását, de különbséget tesz az egyéni és a kol-
lektív tudattalan között. A kollektív tudattalan az emberiség közös öröksége, amely
egyszerre történeti és történelmen kívüli, olyan emlékélmények összessége, amely nem
az egyes szubjektumhoz, hanem magához az emberi nemhez ( kötődik. Az arche-
típus mint eredendő lényeg nem mutat távolabb a közös mitológiai gyökereknél. Akkor
sem, ha ettől esetleg a Jung-hívők felhördülnének.  

Egyébként fontos megjegyezni, hogy ezt már a Kr. e. 8. században élt Hésziodosz sejt-
hette, amikor megpróbálta rendszerezni és egyfajta teogóniai rendbe képezni a mítoszokat.
Ez a racionalizált istenrendszer három „genealogikus” osztályt ismer, ami alapján ez
a következőképpen néz ki:

l természeti erők,
l antropomorf istenek,
l szövegek.

Akár így, akár úgy, Jamménak igaza van, amikor azt mondja, hogy bár a természeti
ember is társadalomban élt, ez azonban nem egy természetes rendet, sokkal inkább egy
szimbolikus struktúrát jelentett. A természeti ember szimbólumokat teremtett, még ha
nem is fogalmi szinten fejezte ki. Lényegileg ez munkál minden csillagba belelátott is-
tenség mögött. Lévi-Strauss hasonlóképpen úgy gondolta – joggal –, hogy a mítoszt szó
szerint venni barbárság, a mítosznak szimbolikus jelentése van. Említhetnénk még Taylort,
vagy a Nietzschére egyetemi évei alatt (de még Bázelben is) nagy hatást tett Friedrich
Max Müllert. Vagy akár a „prelogikus” fogalmát javasló Lévy-Bruhlt, esetleg az őt követő
Ernst Cassirert. 

Ha viszont azt nézzük, hogy a széttartó értelmezésekben mi a közös, azt látjuk, hogy a
mítosz mindig egy reprezentációs rendszert jelent, egy olyan viszonyítási szituációt, amely
a természeti ember és a társadalom között közvetít: morális, etikai és jogi kompetenciákat
megalapozva létrejön az a szilárd alap, amelyen az ember megvetheti lábát, elrendezheti
életét. Véleményem szerint éppen ezt fejezik ki a rítusok, amelyek szimbolikus teret terem-
tenek annak a nagy egésznek, amit a természet és a teremtett természet (közösség vagy
társadalom, melyik milyen fejlettségi szinten) az egyén felé reprezentál. Megmutatja, mi
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a közösség elvárása (ius, fas) az egyes ember számára. Bár választ nyilvánvalóan nem ad a
„hogyan kell élni” kérdésre, mégis fontos kanalizációs szerepet tölt be: megszabja az
irányokat és a trendeket. 

A misztérium a rítus formájában mutatkozik meg. A szó maga (misztérium) bezárkó-
zást, magába zárkózást jelent, elismerve azt a tényt, hogy vannak olyan dolgok, amelyek
ésszel fel nem foghatók, meg nem érthetők, hozzáférhetetlenek. Mennyire igaza van Pla-
tónnak a 7. levélben, amikor a megértés „misztériumáról” beszél. Platón ugyanis ebben
a levélben azt írja, hogy a legfontosabb kérdésekről nincs és nem lesz soha semmilyen
munkája, mert a végső belátás szavakkal ki nem fejezhető, le nem írható, hanem az érte
végzett szakadatlan munka eredményeként mint a villám egyszer csak felvillan a lélekben
és világosságot gyújt. Érdekes megjegyzés. Platón ránk maradt művei több ezer oldalt
tesznek ki, még akkor is, ha az úgynevezett szókratikus műveket ebből levonjuk. Innen
származik az „agrapha dogmata”, az „íratlan tanítás”, amely a görög a-graphtosból
) jön, ahol az „a” fosztóképző, és arra utal, hogy az írásbeliséget a szóbeli filo-
zófia mint a filozófia par excellence modus vivendije mindenképpen megelőzi.

Nem kell feltétlenül Platón hívének lenni, hogy az „íratlan tanítás” koncepcióját (akár
feltesszük, hogy volt ilyen, akár nem) összekössük a misztérium gondolatával, és egyben
azzal a hérakleitoszi felszólamlással, miszerint a lényeges dolgok szavakban nem kife-
jezhetők, hanem inkább megmutathatók. Vagy még egyszerűbben: ezek a titkok hirtelen
– mint egy villám – feltárulnak a kérdező számára, részben az ismeretre törekvés, részben
az együttes életközösség rítusa révén. Mindegyikben a titok munkál. Ami nem mondható
ki. Ami szavakba nem önthető. Le nem írható. 

De van. 
Ez a legsajátosabb lényegisége, amelyet a felmutatás képes feloldani. Ne mondd,

hanem mutasd. Ki is mondta? Csak nem Wittgenstein? Az istennő szintúgy „csak” jelez
– mint tudjuk. A misztérium a nem beszélő, nem hallgató, nem látó – persze mindezt
szimbolikus értelemben véve –, az értelmi szintet kizáró ember számára lepleződik le.
Persze van szó, van hang és van szín. De nem abban az értelemben, ahogy azt az emberek
a mindennapiság világában koptatják. Aki ezt tudja, az beavatott. Akinek már nincs szük-
sége vaksi szemre, süket fülre, hanem képes magát az intelligibilist, a konkrét érzékel-
hetőn túl lévő világot egy leheletnyire megérinteni. Csak épp hogy. 

*
Szokták mondani, amikor egy könnyed légfuvallatot érzel, lehetséges, hogy egy angyal szár-
nya lebbent el az arcod előtt, ám érzésedről pontosan számot adni képtelen leszel. Ez a pil-
lanat misztériuma. 

*
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Erről beszél Arisztotelész, erre utal Platón. Nem a kifejezés, hanem a jelentés érdekes, a
szimbólum (σύμβολον) a συμ (össze) és a βάλλω (dob) kifejezésből származik, azaz va-
laminek az „egységbe” „dobását” jelenti, ami korábban széttartó volt. 

A szimbólum lehet nyelvi és nem nyelvi – ez utóbbi a lényegesebb. Ugyanakkor nem
árt visszagondolnunk arra a jól ismert tényre, hogy maga a  egy szóösszetétel.
A    mítoszokat elmesélni, elmondani. Ám ebben benne van az is, hogy
a mítoszok beszélnek, megszólalnak, csak az embernek beszéltetni kell őket, mégpedig
úgy, mint a műalkotásokat. Hagyja őket megszólalni. A  egyébként igen sokér-
telmű. Jelent valóban beszédet, de valaminek az összegyűjtését ugyanúgy, ahogy arra
Heidegger rámutat. Valami közös alap rögzülését, és feltétlen jelenlétet, ami nélkül az em-
berek – a görög ezt át is érzi – talajtalanok maradnának. 

A mítosz filozófiai értelemben a „meghatározhatatlan”, jungi értelemben a „kollektív
tudattalan”, azonban e kettő nincs túl messze egymástól. Sőt! Az „Unbestimmtes” és az
„Unbewusstes” egy harmadikra is utal: a feltétlen jelenlétére (fichtei, schellingi értelemben):
az „Unbedingtes” fogalmára. Ha úgy tetszik, e harmadik jelenti azt (a magyar fordítás, „fel-
tétlen”, nem adja ezt egészen vissza), hogy van valamilyen alap, amely nem meghatározható,
nem tudott, ami minden mást megelőz. Ennyiben joggal nevezhető a mítosz egy prelogikai
állapotnak, ahol a bizonytalanság azért tűnik el, hogy minden egyéb bizonytalanság ezen
az alapon épüljön fel. A sajátossága: ez nem ellentmondás. Legfeljebb annak látszik.

Esetleg paradox? Nem tudom. De miként a görögök feltételezték, hogy a kozmosz
jelenségei egy adott eredőre vezethetők vissza (regressus ad infinitum), a mítosz egy olyan
alapzatot jelent az emberi kultúra számára, amely nélkül nem csupán értelmezhetetlen
lenne, hanem egyszerűen nem létezne. Ebben – sajátos módon – minden gondolkodó
egyetért. Ha a feltétlen fogalmát elkezdjük boncolgatni (a la Fichte vagy Schelling), akkor
eljutunk oda, hogy az „un” mint fosztóképző a „dolgot” (Ding) tagadja, vagyis a feltétlen
egyben „dologiatlan” (Un-be-dingt), vagyis végső soron egyrészt nem tartozik ahhoz a
világhoz, amelyben mindennapjaink telnek – jól, rosszul –, de annak alapzatát képezi. 

Másrészt a feltétlen olyasvalami, ami mindent feltételez, de ő magát semmi sem elő-
feltételezi. Mint Arisztotelész „mozdulatlan mozgatója”. Amely bár mindent mozgat, őt
magát nem mozgatja semmi. Vagy szintén Arisztotelésznél – ennek analógiájára – a kü-
lönbség a „nous pathetikos” és a „nous poetikos” között. Az első, a „szenvedő ész”, és a má-
sodik, a „teremtő ész” között az a különbség, hogy míg az első csak akkor gondolkodik,
ha valami gondolkodásra készteti, addig a nous pathetikosnak erre nincs szüksége, mert
természete szerint, causa sui, funkciója a gondolkodás. Gondolkodás a gondolkodásról. 

Közös ezekben a gondolatokban, hogy mindegyik feltételezi egy előfeltétel nélküli
alap létezését, hol ismeretelméleti, hol ontológiai aspektusból, de a fogalomhasználatból
világosan kiderül, hogy a mitológia rendelkezik ezzel a sajátossággal. 

69

01 Gyenge_Layout 1  2014.03.10.  17:11  Page 69



Hans Blumenberg joggal mondja, hogy a mítosz lényege a mitikus elbeszélésekben ke-
resendő, mert alapvető egzisztenciális élményt fejeznek ki. A létező viszonyát a saját lé-
téhez. Egyszerre állandóság (Beständigkeit) és egyszerre változatosság, változatosságra
való képesség (Variationsfähigkeit) – amit Blumenberg a mítosz két alaptulajdonságának
tart. Blumenberg szerint a mítoszok esetében az „igazság” kérdése irreleváns, a primitív
népek gondolkodásmódjának vizsgálatakor sokkal inkább a jelentés kérdését kell szem
előtt tartanunk. Felbomlik tehát a mítosz-logosz ellentét, hiszen a mitikus szimbolikus,
melyben a kifejező formák, azaz ahogyan a mítosz „megszólal”, elválaszthatatlanul össze-
kapcsolódnak egymással. Ez az emberiség elidegeníthetetlen öröksége, illetve Manfred
Frank szerint: a cél – ahogy azt a romantika korszaka akarta – egy nemzetek feletti, egye-
temes mitológia létrehozása, mely az európai formákon túl a többi egyéb kultúra szelle-
miségét is tartalmazza. Erre az univerzális közölhetőségre azonban csak a költészet képes,
éppen szimbolizmusa révén. A tudományosság tisztán analitikus kifejezésformájával, mely
inkább töredezetté tette a nyelvet, és ezzel az emberiséget, az emberek egymáshoz való
viszonyát, megnehezítette egymás szellemének megértését, egy új babiloni zűrzavart oko-
zott. Ennek hordozója talán éppen a felvilágosodás. 

A szétválasztás megtöréséhez, az újraegyesítéséhez, a közösségépítéshez kell egy isteni
erő, egy új társadalmi szintézis, ahogy azt a Rendszerprogram írója gondolta. Az abszo-
lútum visszatérése az analitika tudománya nélkül. Ebben Frank egyáltalán nem téved.
Lévi-Strauss sem, akinél az emberi szellemnek szimbolikus, kulturális és időbeli távol-
ságokon túlmutató, univerzális tevékenysége teremti meg az emberi társadalom szim-
bolikus rendjét.

Az idő pusztulása

Láthatjuk, minden idekapcsolódó értelmezés kilép az időbelileg eltérő kontextusból, de
a kérdés az, hogy maga a mítosz képes-e kilépni az időből. Mi az idő a mítosz számára?
Igaza van-e Gehlennek, hogy ti. a mítosz maga logosz; ami elpusztítja, az nem a növekvő
racionalitás (die steigende Rationalität), hanem a történelmi tudat? Biztosan? A történe-
tiség magában foglalja – no persze! – az időbeliséget, de nem azonos vele. 

Éppen ezért kiemelt szerepet kap az ismétlés és az ismételhetőség, mert ugyanúgy az
idő problematikájára utal vissza. Blumenberg szerint a mítoszban nincs kronológia, csak
jelenetek, amelyek nem állnak időbeli összefüggésben egymással. Ernst Cassirer viszont
úgy látja, hogy a mitikus gondolkodás ideje a ritmikusan megélt biológiai-kozmikus
„időiség”. Akkor most mi a helyzet? 
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Christoph Jamme szerint az idő megállapítása (Festsetzung der Zeit) minden esetben
hatalmi aktus volt, a természet meghaladásának absztrakt megnyilvánulásaként tekint-
hető. Ezt összeköthetjük a történeti idővel, ami mintha Gehlen álláspontját igazolná.
A mitikus időfelfogás, mely sajátos térben, természetben és társadalmi közegben rögzített
időt szolgáltatott, nem bizonyult alkalmasnak arra, hogy tartamot (napokat vagy éveket),
következményeket, vagy éppen egyidejű eseményeket koordináljon. Az idő „operatív”
felfogására volt szükség, hiszen az egyre növekvő települések élelmezéséhez rendszeres,
tervezhető folyamatokra volt szükség, ezt pedig csak az évi klímaritmus maximális ki-
aknázása biztosíthatta. Az egyiptomi társadalom jó példa erre. A vadászat esetleges ered-
ményessége természetszerűleg nem szorult rá az időre, ekként a tervezhetőségre sem.
A földműves termelés szempontjából már más a helyzet. Itt kiemelkedő jelentőségűek
voltak az asztronómiai megfigyelések, és nem csak a folyami társadalmakban, hiszen
ebből az időszakból származnak a megalitikus menhirek és Stonehenge kőtömbjei is.
Az ún. neolitikus forradalommal bekövetkező fordulat az élet minden területét érintette.
A lineáris írás kialakulásával, nagyjából Kr. e. 3500 körül, mintegy 4500 évvel a földmű-
velés és a marhatenyésztés kialakulása és 2500 évvel az első falvak megjelenése után, be-
következett a város és a fémművesség összeolvadása. A nagy folyamvölgyi civilizációkban
(Egyiptom, Mezopotámia), a velük párhuzamosan fejlődő mükénéi-minószi kultúrában
szükségessé vált a társadalmi hierarchizáció és a polarizáció. Az uralmat a sokaság mun-
kaerejének kihasználása és a természet fokozott kizsákmányolása biztosította. A politeista
istenek megjelenésével megszűnt a mágia, a varázslat, az istenek meghatározott nemzet-
ségekhez, kultuszhelyekhez való kötöttsége, ezt a humanizálást nevezi Gehlen gyökértele-
nedésnek (Entwurzelung). A civilizációs folyamat utolsó állomása a papi kaszt megjelenése,
akik kisajátítják a mágikus és rituális feladatokat, mindez pedig megváltoztatta a mitikus
lényegét és tartalmát. 

Jamme persze különbséget tesz „mitikus”, „mítosz” és „mitológia” között. Ez utóbbit
meg kell különböztetni a vallástól, ahogy azt Homérosz és Hésziodosz teszi. A görög mi-
tológiában az a szép, hogy a mitológia egyben a költészet tárgya és éltető eleme. A görög
filozófia ismert egy fogalmat: „Kalokagathia”. A szép () az egyszersmind jó ().
„Úgy véled, más a szép és jó? Nem tudod, hogy minden ugyanabban a tekintetben szép
is meg jó is? […] – A trágyahordó kosár is szép tehát? – Zeuszra, persze, hogy az! S egy
aranypajzs is rút, ha a trágyahordó kosár szépen van elkészítve és betölti feladatát, a pajzs
meg rosszul […] Hiszen minden ott jó és szép, ahol helyénvaló, rossz azonban és rút,
ahol helytelen” (Németh György fordítása).

A szép, jó és igazság ősidők óta egymástól el nem választható. A szép és igaz, szép és
jó – általában. Hogy világos legyen: „Olyan igazság, amely nem szépség, nem is abszolút
igazság – és megfordítva. Olyan jóság, amely nem szépség, nem is abszolút jóság – és meg-
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fordítva” – mondja Schelling. (Ebből hosszasan lehetne egyéb következtetéseket levonni,
például az értékítéletekre vonatkozóan, azaz a „jónak értékelés” és a „szépnek tartás”
összefüggéseiről. De most hagyjuk. A görög költészet viszont biztosan elképzelhetetlen a
mitológia nélkül, és fordítva: a mitológia anélkül, hogy a poézis át ne fogalmazná benne
a történetiséget.) 

Az idő tehát indifferens a mitológiai történés számára. Az egyes isteni történetek nem
az időben történnek, de hagyományos értelemben véve az örökkévalóságban sem. A már
említett pillanat játszik ebben döntő szerepet? Talán. A pillanatnak ugyanis megvan az
a sajátossága, hogy időbe zárt időn kívüli. Egyszerre idő, mert e nélkül az idő nem lé-
tezne, de egyszerre időn kívüli, mert nem mérhető. A történeti szoros összefüggésben
áll a múltbelivel, amiben az létezik, ami volt; benne a kezdet és vég, keletkezés és elmúlás
egyszerre jelen van. Születés – pusztulás, átmenet – letűnés. Mint Nietzschénél: Übergang
és Untergang.

A történeti kétségtelenül a múltbelivel azonos, mivel a történeti szemlélet csak azt
tudja (történetileg) elrendezni, ami már a múltban megtörtént, és történetileg elrendez-
hető. Ami megtörtént, az megtörtént – szokták mondani. Nem lehet visszacsinálni, nem
változtatható meg. Ámde minden, ami keletkezett, az egyben az örök „most”-ban ( )
volt és van jelen, három dimenziójával (múlt, jelen, jövő) egyetemben. 

Ugyanakkor nem szabad összekevernünk két egymástól eltérő világot, két egymástól
eltérő természetet: a   -t és a   -t. Az egyik (emberi)
időbe vetett, míg a másik (isteni) időn kívüli. Az emberi jelenlét (paruszia) és távollét
(apuszia) jelenti azt a viszonyt, ami a mitológiai embert az istenekhez köti. Vagy nem.
A dilemmát talán leginkább a kierkegaard-i megfogalmazás oldhatja fel, aki szerint az
ember nem csupán a lélek és test, hanem egyidejűleg az időbeli és az örök szintézise. Hol?
A pillanatban.

Platón is azt mondja, hogy a létező a múltból a jövőbe haladtában nem ugorhatja át
a mostot. Az ember nem kerülheti ki a pillanatot. A pillanatot, amely így az abszolút és
dinamikus jelenlétet hordozza magában, amely abban a momentumban, amikor létrejön,
rögtön elpusztul. Amiben az ember valóságos jelenlétet teremt maga számára, ahol va-
lóban aktív, teremtőerővé válhat. A jelen azonban a pillanat által fogható meg, ismétlem:
a pillanat az időben létező időn kívüli. Kierkegaard ezt nevezi paradoxnak. Az időben, s
ezáltal a pillanatban, vagy fordítva: a pillanatban, s ezáltal az időben élő ember kapcsolatba
kerül az időn kívüli mozzanattal. Az örök szintén az időn kívül létezik, akár a pillanat,
így önmagából adódik a következtetés, hogy az életét a pillanatok sokaságában megélő
ember, aki az egyik pillanatról a másikra él, és aki számára minden pillanat önmagában
teljesség, az időn kívülivel (örök) az időben létező időn kívüli momentum (pillanat) által
érintkezhet csupán. Ámde az örök megjelenhet az időben, de az időbeli nem jelenhet meg
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az örökkévalóban. A pillanat az időtől nem független, hiszen benne van, de mégis időn
kívüli, engedve a platóni reminiszcenciának: az idő meghatározása alatt álló nem létező
(  ), hisz kiterjedés nélküli, nem mérhető és oszthatatlan. Kierkegaard szerint vi-
szont a pillanat nem az idő atomja (Tidens Atom), ahogy Szent Ágoston gondolja, hanem
az öröklété (Evighedens Atom). Az öröklét első visszatükröződése az időben, s egyben az
első kísérlete az idő feltartóztatására.

A mitológia így nem lehet történeti idő. Csakis a történeti időn kívül létezhet. Az időn
kívülit ebben az értelemben nem szükséges tovább pontosítanunk, hisz azt akár pilla-
natként, akár örökként fogjuk fel, nem lesz teljesen igazunk. Maradjunk az „időn kívüli”
fogalmánál. Sziszüphosz időn kívül van, ahogy maguk az istenek is. Az istenek vonat-
kozásában talán van értelme az öröknek, de nincs Sziszüphosz vagy Prométheusz eseté-
ben. A történetiség minden esetben ettől nagyon messze áll. 

*

Hegel mondja valahol: az idő a mindent szülő és gyermekeit elpusztító Kronosz. Költői
kép és igaz – az emberre nézve. Azonban a mitológia csak áttételesen az emberek „tör-
ténete”. Sokkal inkább az isteneké. Vagy a héroszoké. Vagy az istenekkel közvetlen kap-
csolatba kerülő embereké, akiknek ez a kapcsolat – lássuk be – radikálisan átrendezi az
életüket. Többek között időbeli viszonyaikat. De erről majd később.
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3. Filozófia és mitológia 

Lényegüket illetően számos hasonlóságot fedezhetünk fel a mitológia és a filozófia között.
Ami persze egyáltalán nem véletlen, hiszen a költészet, a filozófia és a mitológia nem
választható szét egymástól. A filozófia elképzelhetetlen anélkül, hogy ne látnánk meg benne
a szépet, a művészetet. A mitológia a benne rejlő poézis és szellem, a költészet a képbe
ágyazott lélek. Egy olyan fogalom tartja őket egyben, amelynek a genezisét alább fogjuk
bemutatni. 

A preszókratikus gondolkodásban ez a koegzisztencia (az egymás mellett/által létezés)
evidencia, gondoljunk csak Parmenidész tankölteményeire. Filozófiai traktátus hexame-
terekben! Ma persze ez elképzelhetetlen. Botrány! Innen elképzelni azt még nehezebb,
hogy egyes filozófusok énekelve, kithara kíséretében adták elő filozófiai gondolataikat.
Pedig, ha csak a parmenidészi tanköltemény „bevezetését” προοίμιον) nézzük, már nem is
tűnik annyira hihetetlennek:

„Kancáim, melyek visznek, ameddig a vágyam
elérhet, kísértek, midőn az istennő nagyhírű útjára elragadtak: ez viszi minden

városokon keresztül a tudó férfit. Ezen utaztam, mert ezen vittek a sokeszű kancák
kocsimat húzva; az utat pedig lányok mutatták. A tengely a kerékagyban síp hangját

adta izzásig hevülve (hiszen hajtotta két jól kerekített kerék mindkétfelől), amikor
Héliosz leányai, kik elhagyták az Éj házát, siettek, hogy kísérjenek a fénybe, kezükkel

taszítván hátra fejükről a fátylat. Ott van az Éj és a Nappal útjainak
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 okosan 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 hegyekkel ellátottakat. Aztán rajtuk keresztül egyenest bevezették a
leányok a széles szekérúton a kocsit és a lovakat. Az istennő pedig nyájasan fogadott,

jobbjával a jobbom megragadta, ekképpen szólt és így szólított meg: te ifjú, aki
halhatatlan kísérők társaként lovakkal, melyek visznek, házunkhoz érkezel, légy

üdvöz! Mert nem gonosz végzet vezetett, hogy visszatérj erre az útra (amely
ugyancsak távol esik az emberi tülekedéstől), hanem a törvény és a jog. Mindent meg

kell tudnod, mind a jól kerekített Igazság rendületlen szívét, mind a halandók
vélekedéseit, melyekben nincs igaz bizonyosság. Ám azt is meg fogod tanulni,

miként szükségszerű, hogy a minden által mindent átható jelenségek valóságosan
legyenek.”  

(Steiger Kornél fordítása)
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A mitológia ezekben a sorokban is jelen van. „Váltakozó kulcsaikat a sokat büntető
Diké őrzi.” Diké az igazság istennője. Az „igazságosság” fogalma ( is az ő nevét
őrzi. Diké ( a Hórák ( egyike, akik Zeusz és Themisz leányai, a természeti és
társadalmi törvények őrei, az évszakok és az erkölcsök rendjének istennői. Diké a jog és
igazságosság, Eiréné a békesség, Eunomia a törvényesség, törvényhozás istennői. Eredetileg
az évszakok megszemélyesítőiként Auxónak, növesztőnek, Thallónak, sarjasztónak, és Kar-
pónak, gyümölcsöztetőnek nevezték őket. A törvényes rend biztosítása mellett az Olüm-
posz hatalmas felhőkapuit őrizték, és ők gondoskodtak Héra szekeréről és lovairól.

Gyakran jelen voltak Aphrodité, a szépség vagy Dionüszosz, a vágy kíséretében, ezen-
kívül segítettek Zeusznak a világ törvényes kormányzásában, biztosították az emberek
együttélésének szabályos és istenek által előírt rendjét. Nem mellesleg a már felidézett
Moirák féltestvérei, ami a görög mítoszvilág mélységes bölcsességét mutatja, hisz ebből
az következik, hogy a sors és a rend a legteljesebb mértékben egybetartozik, a sors el-
rendelése semmiképp sem jelentheti az egyes ember számára a kaotikus életet, sem a
mindenbe beletörődés fatalista reménytelenségét, sokkal inkább a szabályok ismerete
alapján történő életvitelt.

Vitathatatlanul legszebb ábrázolásuk Botticelli festményében fedezhető fel, ahol a
Khariszok vagy Hórák egyike, természetesen a tavasz hórája (Klórisz vagy Flóra) jelenik
meg. A Khariszok és Hórák alakjai a későbbi ábrázolásban sokszor keverednek egymással.
Botticelli a kép készítésekor Ficino és a platonista filozófia hatása alatt tudatosan nem
hús-vér alakok ábrázolására törekszik. A tavasz allegóriáját a mester a Villa di Castello
számára festette, csakúgy, mint a Venus születését. A többszörös allegória a képben tetten
érhető: egyesek szerint a festő itt Giuliano de’ Medici és Simonetta Vespuci szerelmének
állít örök emléket. Vasari erről így ír A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek című
könyvében: „Botticelli ugyancsak Firenzében több család részére nagyon sok tondót és
női aktot festett; ezek közül Castelloban, Cosimo herceg villájában megvan még kettő,
az egyik a születő Venust ábrázolja, valamint azokat a szellőket és szeleket, amelyek az
istennőt több ámorral együtt a szárazföldre úsztatják, a másik ugyancsak Venust, amint a
Gráciák virággal díszítik fel mint a tavasz jelképét; mindenki láthatja, hogy e képeket
a mester nagyon kecsesen dolgozta ki” (Zsámboki Zoltán fordítása).

Teljesen mindegy, akár így, akár úgy: Aphroditébe szerelmesek lehetünk, a légies köny-
nyedség, az áttetsző szépség akár a Venus születésében, akár a Tavasz központi alakjában
felfedezhető. De vágyat érezni utána képtelenség. A három szépséges nő alakjában sincs
semmi erotikus, ami érthető, hiszen semmi közük a földi világhoz. Aby Warburgnak
igaza lehet, hogy a két kép nem csupán formailag látszik hasonlatosnak, de szinte egymás
kiegészítői. A Venus születése ugyanis a szerelem keletkezését ábrázolja, midőn az istennő
kiemelkedik a habokból Ciprus egyik sziklája mellett, amit máig Aphrodité sziklájának
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neveznek, míg a Tavasz az ezt követő pillanatot, amikor a szerelem a maga ideájában
megjelenik a világ számára. „Nem lehet kétséges többé, hogy a Venus születése és a Ta-
vasz egymásnak kiegészítői: a Venus születése Venus keletkezését ábrázolja, ahogyan
a tengerből kikelve a zefírek a ciprusi partra sodorják, az úgynevezett Tavasz pedig az
ezt követő pillanatot: Venus királyi díszben jelenik meg birodalmában; feje fölött, a fák
koronájában és a földön, lábai alatt, végeláthatatlan virágpompával terül szét a föld új
ruhája, köréje pedig, hű apródjaiként úrnőjüknek, aki parancsol mindennek, ami a virág-
záshoz tartozik, összesereglettek Hermész, aki a felhőket űzi el, a Gráciák, az ifjúi szépség
jelképei, Ámor, a tavasz istennője és a nyugati szél, akinek szerelme által Flóra virághin-
tővé lesz” (Adamik Lajos fordítása).

A dolog filozófiai vetülete azonban mindezek mögött van. Ficino szerint ugyanis két
Aphrodité létezik, az égi és a földi: „Itt megint csak Venus kettősségét láthatjuk. Az egyik
a lélek képessége a magasabb dolgok megismerésére; a másik ennek teremtő ereje az
alacsonyabb dolgok létrehozására. Az előbbi nem a lélek sajátja, hanem az angyali kon-
templáció utánzása, az utóbbi viszont a lélek természetének sajátja. Ezért hát valahány-
szor csak egy Venust helyezünk a lélekbe, azon a lélek tulajdon erejét és azt a Venust
értjük, amely az ő sajátja. Amikor pedig kettőről beszélünk, az egyik az angyalhoz tar-
tozó, a másik magának a léleknek a sajátja. Tehát ezek szerint két Venus lenne a lélekben:
az első égi, a második földi vagy közönséges.” Ez lenne tehát Aphrodité (Venus) kettős
természete? De miben áll ez a kettősség? Ficino így folytatja a Lakomához írt kommen-
tárjában:

„Mindkettőhöz tartozik szerelem; az égi az isteni szépségről való elmélkedésre, a földi
vagy közönséges ugyanennek a világ anyagában való nemzésére-szülésére. Ugyanis ami-
lyennek az első látja ezt a szépséget, olyannak akarja azt a második átadni erői szerint –
a világ gépezetének. Sőt inkább mind a kettő a szépség létrehozására törekszik, csak
mindegyik a maga módján. Az égi Venus intelligenciája által a magasabb dolgok szép-
ségét önmagában igyekszik kimunkálni, a földi vagy közönséges az égi magvak terméke-
nyítő erejétől megfoganva a nála levő isteni eredetű szépséget a világ anyagában iparkodik
megszülni” (Imregh Mónika fordítása).

Van olyan felfogás, amely szerint ez a kettős természet odáig jut, hogy nem Venus és
Flóra alakja jelenik meg a képen, hanem a kétféle Aphrodité. Érdekes módon Giorgio
Vasari leírása is ezt erősíti. Szerinte a második képben is Venus tűnik fel mint „tavasz”
– és ne felejtsük el: a tavasz a születés allegóriája! Persze könnyedén lehetne azzal érvelni,
hogy az istennő alakja egyik megformázásban sem mutat semmilyen földi jelleget, az is-
teni lényegiség mindenhol áttűnik, és – mint említettem – semmiféle érzékiség nem árad
a lényükből. Nincs itt jelen földi világ, nincs itt jelen maga a világban létét kereső, esendő
és tökéletlen ember, csak az, ami az olümposzi istenek lakhelyéhez tartozik.  
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Sandro Botticelli: Tavasz, 1482 k., tempera, fatábla, 203 x 314 cm, Galleria degli Uffizi, Firenze
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Ami allegorikus formában az ember számára is jelentést hordoz, az inkább Hermész
(Mercurius) alakja, aki botjával felfelé mutat. Ezt úgy értelmezik, hogy a felhőket űzi el.
Holott véleményem szerint ez a mozdulat – ismerve a platonikus hagyomány szerepét –
sokkal inkább a Phaidroszban leírt történetre utal, amely a korban jól ismert, sőt Ficino
szerint ebből vezethető le a plátói szerelem eszméje. Erről majd később. 

Ebben a Hórák által biztosított világi rend és az isteni világ sajátos szerepet kap. Her-
mész felfelé mutat, de mozdulata nem a felhők elűzése, hanem az irány megmutatása
a lélek számára, rámutatás a lehetőségre, hogy ágostoni kifejezéssel élve a lélek kilépve a
testiség börtönéből (ex-stasis) visszatérhet az égi világhoz (istenekhez vagy Istenhez), és
eljuthat a tökéletesség útján a tiszta éteri létezéshez. Megistenüljön (teozis), eggyé váljon
az istenivel.

l

„Váltakozó kulcsaikat a sokat büntető Diké őrzi”

l

Láttuk, hogy a történeti értelmezés megelőzi a filozófiai értelmezést, ahogyan a képi gon-
dolkodás a fogalmi gondolkodást. Ezt az alapaspektust emeltük ki a mitológia értel-
mezéséről rendelkezésünkre álló kimondottan nagy irodalomból. Ezek többségének
előcitálása felesleges ismétlés lenne. Elégedjünk meg azzal, hogy utalunk, és önkényesen
privilegizálunk egyes jelentésformációkat. Gondoljunk bele: a preszókratikus filozófiát
egyetlen dolog érdekelte: a természet ( kérdése. Mégpedig annyira, hogy nem volt
hajlandó semmi mással foglalkozni. Az sem volt fontos, hogy ki ír róla valamit, csak az, hogy
miről szól. Így a legtöbb írás címe ugyanaz: „a természetről”. Legyen az Anaximandrosz,
Hérakleitosz vagy Empedoklész. A személy lényegtelen. És sok minden lényegtelen, ha
látjuk az alapot. Bölcs dolog elismerni, hogy minden egy – mondta Hérakleitosz. (Ez ma-
napság éppen fordítva van: a lényeg az, hogy ki ír, hogy miről és hogyan, csak másodlagos.)

Persze azt mondják – ezt Jamme is osztja –, hogy a görög mítosz fejlődése már a
Kr. e. 8. században lezárul, és a mitológia szép lassan filozófiává alakul. Egyesek kissé dif-
ferenciáltabban inkább úgy fogalmaznak: a filozófia kiválik a mitológiából. Mindkét
megjegyzést leegyszerűsítésnek vélem. A preszókratikus korban a mitológia és a filozófia
egymás mellett, egymás kiegészítéseként van jelen. A mitológia által közvetített képi gon-
dolkodás a filozófiának ekkor egyértelműen a sajátja, a kettő igazán Szókratész korában
kezd elválni. Hegel szerint Szókratész világtörténeti jelentősége éppen abban áll, hogy
nála a szellem tekintete önmaga felé kezd fordulni, a reflexió iránya önnön maga; próza-
ibban fogalmazva: a képi gondolkodást kezdi felváltani a fogalmi gondolkodás. A preszók-
ratikus, ahogy a természet, úgy a mitológia bűvöletében élt. Később a logikai gondolkodás,
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bár nem tagadja a mítosz jelentőségét, már nem szorul rá annyira, mint korábban. De
egymásba való átalakulásuk abszurd feltételezés. És sokáig jól megfértek egymással. 

Semmi sem mutatja ezt jobban, mint a híres Prótagorasz-dialógus (Platón: Prótagorasz).
Ebben a párbeszédben a szellemi játszma Prótagorasz, kora legnagyobb szofista gon-
dolkodója, és a szofistákból előszeretettel bárgyú birkákat csináló Szókratész viadala.
A fegyvernem ugyanaz, az esélyek viszont egyenlőtlenek. Szókratész ugyanis olyan fegy-
vert használ, amit ellenfele nem ismer. A szofista mester képekben, történetekben gon-
dolkodik, az elme csiszolt szabályai, a kérdés-felelet lakonikus és katonás fegyelme, ahogy
a kizárt harmadik elve számára ismeretlen. A mítosz és logosz párbaja zajlik. Prótagorasz
magabiztossága egyben a gyengeség jele. Szókratész ezzel a saját „gyengeségét” állítja szem-
be, és messzemenően ki is használja. A „tudom, hogy nem tudok semmit” szókratészi
attitűdje csak látszólag gyenge. Valójában sokkal erősebb, mint az „azt hiszem, hogy
tudok”. Ha ugyanis azt állítom, hogy nem tudok semmit, akkor módszertanilag is ked-
vezőbb helyzetbe kerülök, mert jogom lesz kérdezni. Pontosabban nekem lesz jogom
kérdéseket feltenni. Ha pedig képes vagyok arra, hogy jól tegyek fel kérdéseket, akkor
irányítani tudom a vitát, és ellenfelemet el tudom vezetni oda, ahová nem akart menni.
Az önellentmondásba. A két filozófus vitájában Prótagorasszal pontosan ez történik.
A logosz legyőzi a mítoszt. 

Az „azt hiszem, hogy tudok” nem is felel meg a szókratészi attitűdnek, az isteni pa-
rancsnak, hanem csak a „tudom, hogy nem tudok”, mert csak ez lehet az igazi tudás kez-
dete. Az isteni parancs pedig úgy szól: „ismerd meg önmagad”!

Álljunk meg itt egy pillanatra. Erről egy nagyon kedves kép jut az eszembe. Egy igen
fiatalon meghalt holland festő, Reyer van Blommendael ezt a kettősséget – nolens volens –
érdekesen ábrázolja egyik festményén. Szókratész házsártos felesége, Xantippé néha meg-
verte, néha mosogatólével öntötte le a férjét. A képen éppen ez utóbbit teszi. Ha nem tűnne
teljesen badarságnak, akkor azt mondhatnánk, hogy a nagy filozófus mindezt „sztoikus
nyugalommal” tűri. A nyugodtan maga elé néző Szókratész egy kőre könyököl, amelyre
éppen az van felírva görögül: „ismerd meg önmagad!” ( 

Ha már a Szókratész-ábrázolásnál tartunk, mennyivel érdekesebb ez a kép, mint
David ismert patetikus képe! 
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Reyer van Blommendael: Xantippé leönti Szókratészt, 1655 k., 
Musée des Beaux-Arts de Strasbourg, Strasbourg

A címe lehetne mondjuk az: „Ollé! Ide nekem a bürökpoharat!” Vagy: „Éljen! Erre
iszunk egyet!” De félretéve a tréfát, David jól ismert, és jócskán elcsépelt képe hihetet-
lenül semmitmondó, és ha a festő más képeit nem ismernénk, feltételezhetnénk akár
némi jóindulattal – bár bennem ennél a festőnél ennek nyoma sincs, és bennünk sincs
jóindulat –, hogy szándékoltan szentimentális. Hatalmas, teátrális mozdulatok, és ó, jaj!
Az ifjú úgy nyújtja a méregpoharat, hogy fájdalmában eltakarja a szemét, éppen csak a
könnytócsa hiányzik alóla, egy másik a falat kaparja kínjában, miközben Szókratész jól
kigyúrt felsőtesttel (lássuk be, hetvenegy évesen ez nem kis teljesítmény!) szinte kiemel-
kedik a zokogó falzettből és szilaj jókedvében az égre mutat.
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Jacques-Louis David: Szókratész halála, 1787, olaj, vászon, 130 x 196 cm, 
Metropolitan Museum of Art, New York 

Szókratész egyébként kedvelt sujet. Általában persze a halála, amely emblematikus
jelentést kapott. Érdekes módon a franciák ebben – sajnos… – jeleskednek. Jean-François
Pierre Reyron (ő kétszer is megfesti, bár egyik rosszabb, mint a másik), Jacques-Philip-
Joseph de Saint-Quentin egyaránt David nyomát követi. Egy harmadik francia, Jean-
Baptiste Regnault, bár nem a halál pillanatát tekinti témának, de ugyanolyan színvonalat
üt meg, mint honfitársai. Egy valamivel korábbi ábrázolás a II. József által kora legna-
gyobb festőjének nevezett Giambettino Cignaroli nevű festőtől származik. Ez a kép nem
minősége miatt érdekes, hanem azért, mert a franciákkal szemben megtestesíti mindazt,
amit az utókor a „Szókratész halála” témáról gondolt. Legalábbis Erasmus óta. 
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Giambettino Cignaroli: Szókratész halála, olaj, vászon, 202 x 271 cm,
Szépművészeti Múzeum, Budapest

Egyrészt ebben a halálban benne van a mindennapi élet, a normálisok győzelme a ki-
vételes felett, a butaság és műveletlenség győzelme az intellektualitás felett; és az is, hogy
Szókratész egyfajta krisztusi előkép, legalábbis, ahogy a teológiai észvallás gondolja.
(Annyiban valós a hasonlóság, hogy Krisztust szintúgy a farizeus ostobaság világa győzte
le, vagyis azok az emberek, akik példás polgárok, betartják a szabályokat, és a legteljesebb
rendben élik unalmas, mindennapi életüket.) Cignaroli képén a halott Szókratész egyér-
telműen Krisztusra hasonlít, a siratása is megfelel a Krisztus siratása című festményto-
poszoknak. A Szókratész–Krisztus-párhuzam régóta fel-felmerül. Ezt erősíti a kiváló
Werner Jaeger szerint Erasmus, amikor a tanítást, az önkéntesen vállalt aszketikus életet,
a világi hívságokról való lemondást, a „jó” taníthatóságának a kérdését, a személyes pél-
dát, a tanítványokat, és nem utolsósorban a halál önkéntes elfogadását mind-mind olyan
elemként emeli ki, amely alapján a Szókratész–Krisztus-párhuzam fennáll.
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De visszatérve Blommendael festményéhez: miért látom a képben azt a kettősséget,
amit a mítosz és logosz jelent? Szókratész egyrészt a szellem embere, aki félelmetes
módon tudja alkalmazni a logika összes eszközét, miközben a vitapartnerének erről fo-
galma sincs; és mielőtt ennek tudatára ébredne, már elveszett. Prótagorasz a mítoszt
használja szemben a szókratészi logika fegyverével. Tudjuk, hogy ez utóbbi félelmetes
vitázó volt, kortársai úgy is nevezték,   a „félelmetes férfiú”. 

Ez a  szó sokkal többet jelent, mint Szókratész kortársai általi leírását. Vajon
pontosan mit jelent? Az Antigoné-himnusz ugyancsak ezzel a kifejezéssel kezdődik: 

„Sok van, mi csodálatos,
De az embernél nincs semmi csodálatosabb.”

Az idézet görögül:       . Valóban
lehet úgy fordítani, hogy „sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodála-
tosabb”. Ám teljesen egyezik a fordítás az eredetivel, ha úgy fordítjuk: „sok van, mi ret-
tenetes, de az embernél nincs semmi rettenetesebb”. Friedrich Hölderlin ezt tette. A 
kifejezést a „gewaltig” (borzasztó, erőszakos) szóval adta vissza 1799-es fordításában:

„Vieles Gewalt’ge gibt’s. Doch nichts
Ist gewaltiger als der Mensch.”

(Chor aus der Antigone / Der Sophokles)

1803-ban viszont már – a teljes mű fordításában – az „ungeheuer” kifejezést használja,
amely mélyebb jelentésű, mint a „gewaltig”. A „bestürzend” jelentésével szinonim: nem-
csak iszonyatost, de „hatalmast”, „döbbenetest” is jelent, azaz a kifejezés a göröghöz ha-
sonlóan árnyaltabb lesz. 

„Ungeheuer ist vie. Doch nichts
Ungeheuerer, als der Mensch.”

Hölderlin pontosan érzi, hogy az eredeti görög kifejezés visszaadása több mint prob-
lematikus. Martin Heidegger ezt az Einführung in die Metaphysik című művében az
„unheimlich” szóval adja vissza, amely „irtózatost” és „otthon-talant” (un-heimlich) jelent
egyszerre. 

Ha megnézzük a himnusz további sorait, rá kell jönnünk, hogy az embernél valóban
nincs veszélyesebb, szörnyűségesebb, s egyben – otthontalanabb:
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„Ő az: ki a szürke
Tengeren átkel,
A téli viharban
Örvénylő habokon,
S Gaiát, a magasztos istennőt,
Zaklatja a meg-megújulót
Évről évre az imbolygó ekevassal,
Fölszántva lovával a földet.
Szárnyas madarak könnyűszivű
Népére, az erdő vadjaira
Készítik a hurkot,
A sósvizü tengerben lakozó
Halakat hálóval fogja meg
A férfi, ki ésszel él.
Szolgáivá tette okos leleménnyel
A hegyek meg a rétek állatait,
A lobogóhajú paripának és a bikának
Nyakába vetette igáját.”

(Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása)

Ha tehát a kortársak megjelölését firtatjuk, akkor Szókratész, az ember félelmetes,
csodálatos és szörnyűséges. Egyszerre. Ember. Aki kérdez, és saját bevallása szerint
semmi mást sem tesz, csak az igazi tanítót keresi. 

Szókratész a Prótagorasszal folytatott párbeszédben leszámol a mitikussal, és helyére
a ráció mindent megalázó elvét helyezi. Az embernek fia, aki vállalja a halált, de halála
egy új kezdet lehetősége, nem éppen biztató, de izgalmas kezdeté, amely sokszor úgy
megy el, hogy nem hagy nyomot maga után, csak ellebben és tovaszáll. Nem kell szeret-
nünk a racionalitás atyját, nem kell feltétlenül csodálnunk hihetetlenül éles logikáját, de
néznünk kell tettét és sorsát; igen, a sorsát. Mert Hegelnek teljesen igaza van abban, hogy
ez az ember a sors – azaz halála – felől értelmezhető. Ez az ember. És a himnusz által meg-
énekelt ember? Az ember mint γένος?

Az ember mint a természet megerőszakolója, az állatok gyilkosa, növények elpusztí-
tója. Lenne ebben bármi csodálatos? Mindennapi eszköze az erőszak, gyilkol, kizsigerel,
mindent – de leginkább a természetet. Romlásba taszít. Mi lenne bármi az emberben,
amit nagynak tarthatnánk, amit csodálhatnánk? Nem lenne mindennek könnyebb, ha a
természetből az ember – mint egy csúnya tévedés – végleg kiiktatásra kerülne? 
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Nos, a kérdésre nem könnyű a válasz. Hisz az ember kapcsán önmagunkról is szó
van. Vagy – ha kell – a nemesebb cél érdekében vállaljuk e kockázatot? Van valami, amit
az emberben csodálni lehet? Talán csak egy: amit a görögök a  szóval adtak vissza,
amit egyelőre eszünkbe ne jusson „költészetnek” fordítani! Igen, ebben benne van a köl-
tészet, de ennél sokkal tágabb. Benne van a létrehozás, a műalkotás, amelybe a görögöknél
a filozófia ugyanúgy beletartozik, mint egy szobor (vagy rím) megfaragása. A romantika
érez rá erre fájdalmasan, egy végső sikolyt hallatva. Kérdéses – mondja Frank –, hogy
ha a költészet és mitológia egyszer egy volt, miért ne lehetne megint egy, a múltból is-
merthez hasonló, de mégis más módon? A görög művészet és filozófia még feltételezte
a görög mitológiát, vagyis a természet és a társadalmi formák egységét, amely művészi
módon, bár a tudattalan szintjén, a népi képzelet anyagában élt. Ezt a közösségi szellemet
kell visszahoznunk, azonban a kornak megfelelő módon, hisz az ember nem válhat ismét
gyermekké, nem térhet vissza a gyermekkorába, ekkor csupán gyerekes lesz, nem gyermek.
A normális ember persze mindig gyermek akar lenni, nyilvánvalóan nem a szó szoros
értelmében, hanem ahogyan a romantika megpróbál visszatalálni az emberiségnek ahhoz
a korszakához, amit „normális kornak” neveznek. A  eredeti értelméhez. 

Az egyetlen csodálni való dolog az emberben: a művészet és a művészetre való képesség.
Pontosan az, ami a mai világ szempontjából felesleges, haszontalan, értékelhetetlen.
A mai kor – erről rántja le a leplet Szophoklész himnusza – éppen azt emeli piedesztálra,
ami az emberben a legborzalmasabb, legrémisztőbb, tegyük hozzá: legszégyenteljesebb.
(Nem véletlen, hogy manapság csak a „csodálatos ember” fordítás ismert.) Ez a világ úgy,
ahogy van, ahogyan fennáll: szégyenteljes. Sok van, mi szégyenteljes, de ennél a világnál
nincs semmi szégyenteljesebb. 

Szókratész, a racionalitás atyja, akivel egy kicsit véget is ér a görög mitológia, és a sors,
a héroszok és istenek helyét a tudatlan polgár foglalja el az élet hatalmas színpadán, szóval
ez a Szókratész a saját életében maga volt a haszonelvű racionalitás elleni tiltakozás. Mert
az ész még nem rendteremtő, nem világrendőr, nem az, amit kihasználva az ember mint
 tönkreteszi a környezetének nevezett életet ( Nem, ő maga volt az irónia.
Az a gyilkos irónia, amely a hasznosság elvének hódoló világot és annak híveit úgy állította
pellengérre, hogy azok tehetetlen dühükben, mivel legyőzni képtelenek voltak, inkább
megölték. Szókratész ismert valamit, ami manapság a feledés homályába veszett: a tisztes-
séget. A fejére vizet kapó filozófus paradigmatikus képe mindannak, amit a  szó jelent.
Csodálatos és rettenetes. És végtelenül tisztességes. Nem gúnyolódó, ahogy Kierkegaard
sem, aki az egész disszertációját neki szenteli, hanem az irónia páratlan mestere. Aki a mo-
sogatólét a fején nyugalommal viseli. Mert lényegtelen. A haszonelvű persze felpattanna,
és kikérné magának. Szókratész tudja, hogy nem fontos. Nem ez a fontos. Ő azt is ki tudja
mondani halála előtt, hogy jobb az igazságtalanságot elszenvedni, mint elkövetni. A tisz-
tesség és irónia békésen megfér egymással. 
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Két történet álljon itt példának a sajátos szókratészi attitűdre. Egyszer Szókratésztől
megkérdezték, mivel Xantippé házsártossága Athén-szerte ismert volt: „Szókratész! Miért
nem űzöd el magadtól ezt az asszonyt?” Mire a bölcs csak annyit mondott: „Azért nem,
mert edzi a türelmemet.” A másik történetet jóval később Seneca írja le (De ira című
könyvében): „Socrates állítólag, amikor egyszer pofon ütötték, csupán annyit mondott:
bosszantó, hogy az ember nem tudhatja, mikor kell sisakban elmennie hazulról” (Kovács
Mihály fordítása).

Szókratész az ember, Krisztus az embernek fia – valahol a régi világ eltűnése és egy
új születése. De a mitológia nem tűnik el. Olyan, mint a búvópatak, egyszer világosan
kicsordul, felbukkan a föld mélyéről, hogy aztán patak, majd folyó legyen, amely az óce-
ánba vész; máskor csak érezzük jelenlétét, de biztos tudásunk nem lehet róla. 

Talán egy: az ember nincs meg mítoszok nélkül. És miért? Mert legyen az akár történeti,
akár filozófiai értelmezés, akár a mitológiai megszüntetésének vágya egy új kezdetben,
azokat a lényeges elemeket, amelyek emberlétünk sajátjai, nem mondja el semmi más, mint
a mítosz. Továbbmenve: nélküle nincs megértés, vagy ha azt hisszük van, a világ sokkal
szikárabb, prózaibb és unalmasabb lesz a történetek nélkül. A történetek nélkül, amelyek
az emberiség normális gyermekkorát jelentik. Amikor a művészet és mitológia nem a pety-
hüdt ízlés szolgálója volt. Amikor nem kérdezték: mi végre? Amikor tudták, hogy a hasz-
nosságot elvárni a művészettől, a filozófiától vagy a vallástól a legnagyobb „barbárság”:
„Ezt csak egy olyan kor követelheti meg a művészettől, amely gazdasági találmányokra
fordítja az emberi szellem legnagyobb erőfeszítéseit” – mondja a görögöket idézve Schelling.
Hic et nunc. De ez így túl lapos lenne.

A görög szimbólumok jelentik tehát a mitológia korszakát, a görögök tragikus kor-
szakát, amelyet a végzet, a sors határoz meg. Az igazság nem valahol a külső világban
van – üzeni nekünk a mitológia –, hanem az emberi természetben, magában az ember-
ben. Az igazság, amely ki nem mondható, meg nem nevezhető, de elmesélhető. Az igazság
– tudjuk és láttuk – Platónnál feltárul. Hegel, Schelling és Heidegger szerint a művészet
is felmutat, leleplez valamit – és ez a valami az igazság. Ezt tanítja a mitológia, ezt mondja
el individuális érvénnyel a mítosz. Látszólag csak mesél, de olyan örök érvényű dolgokat
tár fel a figyelmes szemlélő előtt, ami segít értelmezni helyünket ebben a világban. Vagy
segít megválaszolni azt a leibnizi kérdést, hogy „miért van a valami, miért nem in-
kább a semmi?”. Vagy ha megválaszolni nem is, hát legalább elviselni.

Ha tudja: „váltakozó kulcsaikat a sokat büntető Diké őrzi”.
És féli az isteneket.
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III. MITOLÓGIA IN NUCE 

„A legfőbb szépség, sőt a legmagasabb rend, tudjuk, mégiscsak a káoszé, jelesül, olyan
káoszé, amely csak a szeretet érintésére vár, hogy harmonikus világgá bontakozzék,
olyanná, amilyen a régi mitológia és poézis volt. Mert a mitológia és poézis: ezek egyek
és elszakíthatatlanok. Az antikvitás minden költői műve egymáshoz kapcsolódik, míg
egyre nagyobb tömbökből s részekből megteremtődik az egész; minden egymásba ér, és
mindenütt ugyanaz a szellem hat, csak más megfogalmazásban” (Tandori Dezső fordí-
tása) – írja Schlegel a mitológiáról szóló Beszélgetésben. 
Fontos és kiemelendő: 

l a mitológia és a poézis egy. Másrészt: 
l Empedoklészhez illően – mint láttuk – a káosz kozmosszá válását a szeretet ()

hozza létre. 

Ha a mitológia poézis és a poézis mitológia, akkor a mítosz el-beszél. De egyben össze-
sűrít. Koncentrál. Ezt a koncentrációt nevezték archetípusnak, amely szabadjára engedte
azokat az elemeket, amelyek a lényeges sajátosságok révén magát az emberit nem mint
egyes individuumot – hanem mint nemet írják körül. A mítosz éppen ez a körülírás és
megmutatás. A lényeges elemeket mutatja meg, írja körül, leplezi le. Ami nélkül az ember
nevű lényt igen nehéz elképzelni.

A sajátosság, differentia specifica – az a jellemző tulajdonság, amely az egy nemfoga-
lom alá rendezett speciest jellemzi. Arisztotelész ezeket az Organonban elég pontosan
leírja, felesleges ismételni. Elég abból kiindulni, hogy abban az esetben, ha mondjuk az
„élőlény” a nemfogalom (, akkor ehhez képest az „ember” a species. Ha csak „tudo-
mányos” szempontból nézzük, akkor embernek azt az élőlényt nevezzük, akinek egy feje
van, fő szabály szerint két lábon jár, az orra a két füle közé szorult stb. 

Ha viszont az embert mint nem csupán biológiai lényt akarjuk meghatározni, akkor
ennél egy kicsivel tovább kell mennünk. Ebben segítségünkre lesz a mitológia általános
filozófiáján túl a művészet, amely hegeli kifejezést kölcsönvéve feltárja azt, ami a mély-
ben rejtőzik. 

Az igazságot – mint azt láttuk. Ez az igazság azonban az egyes emberre vetítve a
személyes sors lesz. Ahogy nem tudjuk, miként kerültünk erre a világra, egészen pon-
tosan azt sem tudhatjuk, mi végre vagyunk. Kierkegaard fel is szólal ellene. Miért nem
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kérdeztek meg – mondja –, mielőtt erre a világra belöktek, miért viselkedtek úgy, mint
egy lélekkufár, miért nem lehetett fellebbezni e döntés ellen? Ha igaza van, és nem tudjuk
a mikéntet, akkor legalább azt próbáljuk megérteni, hogy mi végre vagyunk, kik és mik
vagyunk. 

Hogyan jön mindehhez a mítosz? Nos, a válasz roppant egyszerű. A mítosz által
elmesélt történetekben pontosan erről van szó. Louis Marin ezt mindenkinél jobban fo-
galmazta meg: „Az alvó dolgokat a művészi átváltozás, a szunnyadó festett alakokat
a nyelvi metaforák ébresztik fel; ez a szavak és tekintetek által világra jövő én, egy pihenő
női test titkos önkívületében…” (Darida Veronika és Marsó Paula fordítása). 

A mítosz alvó történet. A szavak és a tekintet erejével élő én felébreszti, életre kelti,
és örömét leli benne, akárcsak egy alvó női test csodás látványában. 

*

Ha jól megnézzük a görög mitológiát, azt fogjuk látni, hogy az nem más, mint egy erre
tett heroikus kísérlet. És ha kísérlet, akkor ebbe rögvest beleavatkozhatunk. 
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1. A vágy mítosza – Erósz

A kérdés – amelyet nem itt és most fogunk eldönteni –: mitől ember az ember? Mi a dif-
ferentia specificája? A bölcselet történetében számtalan megfogalmazást találunk, amelyek
a döntő (hangsúlyozom: a döntő!) differenciát (ami, ne felejtsük el, „megkülönböztetést”
jelent) más és másképpen fogalmazták meg. 

Az egyik: az ember uomo animal rationale, azaz olyan „állat”, amely értelmi képes-
ségekkel rendelkezik. Sokan ennél tovább mennek, az ész szintetizáló képességét emelik
ki, amely minden más élőlényhez képest megkülönbözteti az embert. A karteziánus
tradíció végpontjaként a német idealizmus ezt a megkülönböztetést a legmagasabb szintre
emelte, és akár Kantot, akár Hegelt nézzük, inadekvátnak tekintette mindazokat a té-
nyezőket, amelyek az ember érzelmeihez, emocionális életéhez kötődnek. Nem tagadták a
szerepüket, csak másodlagosnak vették. Nota bene: az embert régóta azzal akarják erre
a megkülönböztetésre rávenni, hogy emberi mivoltát kiemelve felszólítják: uralja az
érzelmeit. Az érzelmi szublimáció magas fokát értük el, és ebben persze a keresztény
hagyománynak bőven volt szerepe, amely egyenesen erénynek kiáltotta ki az érzelmek
megzabolázásának képességét. Órigenész, a híres egyházatya, a hagyomány szerint éppen
azért kasztráltatta magát, hogy ellen tudjon állni a test vágyainak. Egyesek szerint azért,
mert túl komolyan vette a bibliai tanítást, amely azt mondja: „mert vannak heréltek, a
kik anyjuk méhéből születtek így; és vannak heréltek, a kiket az emberek heréltek ki; és
vannak heréltek, a kik maguk herélték ki magukat a mennyeknek országáért.” Én inkább
úgy gondolom, hogy ez a fizikailag fájdalmas, ámde annál ostobább tett pontosan azt fejezte
ki, hogy a test rakoncátlan vágyai ne okozzák az elme eltévelyedését. 

Kant maga is behatóan foglalkozott a test betegségeivel, és mint gyakorló hipochonder
igen érzékletesen festi le azokat. Ignorálja a testi szenvedélyt, ő az eszmei szenvedély rabja,
képes rá, hogy a test deffektusait megzabolázza. Tudjuk, hogy meleg időben inkább az
árnyékban várakozott, amíg meg nem szűnt az izzadása. Precízen felépíti életét, őrzi ve-
rítékét, őrzi nedveit, a nyálát sem köpi ki, hisz az pazarlás, ahogy A fakultások vitája című
művében írja. Ugyanígy pazarlás a sperma elvesztése, mert lerövidíti az ember életét.
Kant szenvedélyesen osztozik a kor divatos tévelygésében, amely szerint a maszturbáció
nem csupán bűn, de egyben gerincvelő-sorvadáshoz vezet, és az ilyen ember szörnyű
véget ér, elhalnak testrészei, elbutul, kihullik a haja és az összes foga, végtagjai elfekélyesed-
nek; a halál számára megváltás. Kant, mint minden hipochonder, iszonyatosan rettegett
az ilyesfajta borzalomtól. 

Nincs ez előzmények nélkül. A keresztény kortól fogva az emberek hisznek abban,
ha valaki őrzi a spermáját, akkor az erősíti az életerőt, a tettvágyat, a képzelőerőt. A ned-
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vek, ha nem távoznak belőlünk, szellemi energiává válnak. Az önmegtartóztatás üdvös
a szellem számára, míg a vágyak kiélése a szellemi tetterőt gyengíti, sőt annak elhalásához
vezet. A kasztrálás egyébként a tudományos vélemények szerint megnöveli a férfiak
életét, akár húsz évvel is. (Vagy csak annyival hosszabbnak érzik.) Az érzelmi kasztráció
ilyet nem tesz, legalábbis tudományosan „még” nem bizonyított. Az elme szerepének
túlértékelése elvezet oda, hogy az állatvilágból kiemelkedő embert racionális lényként
határozzák meg, holott az értelmi funkciók jelentős részével az állati elme szintúgy ren-
delkezik. Ezért tartja lényegesenek – egyébként Kant nyomán – Schopenhauer, hogy az
ész (Vernunft) adottságát vonja az emberi sajátosságok körébe, míg az értelmet (Verstand)
jótékonyan az állat sajátosságává tegye. 

Az ember azonban nemcsak uomo animal rationale – ezért sikolt fel a romantika –, ha-
nem érzésekkel, érzelmekkel bíró lény, akit éppen a racionalitás által meg nem határozható
szenvedélyei tesznek azzá, ami. Ezt a 18–19. század nem igazán értette. A racionalitás
felhője eltakarta azt a napot, amely az érzelmek „agathonja” lehetett volna. 

Pedig, ha egy kicsiny rész igaz abból, hogy a mítosz éppen az emberi differentia speci-
fica természetére mond ki, tartalmaz és mutat fel lényeges dolgokat, akkor belátjuk, hogy
a mítosz jóformán mindennel foglalkozik, csak a racionalitással nem. Nem találunk olyan
mítoszt, amely az ész nagyságának emelne szobrot, még Héraklész vagy Oidipusz is a
találékonyság, furfangosság, erő és kitartás archetípusa, semhogy a rendszerező rideg
ésszerű felmagasztalása lenne. Nem.

Ellenben annál többet mond az emocionális és par excellence emberileg emocionális
elkötelezettségről, és létben való rögzítettségéről. Ha az alapmítoszokat vesszük, akkor a
vágy, küzdelem, testiség, vagy az akarat, kéj, kitartás és bátorság, és persze a fájdalom és
kín, szépség utáni vágy sorakozik fel bennük. A sort még folytathatnánk. A mítoszok
ezek alapján talán éppen az ésszel szemben tárulkoznak fel; sokkal inkább a téboly, az
őrület kap sajátos képi megjelenítést. És persze a szerelem.

*

Mégis, a mítoszok között van egy, amire minden más visszavezethető. Ez pedig Erósz, a
vágy, a szenvedély mítosza. Erósz a legősibb emberi érzelem istene, akit nagyon helyte-
lenül a szerelmi szenvedély felkorbácsolására korlátoznak. 

A szerelem szenvedélye persze sokat jelent, de nem mindent. Van, ahol Erósz – je-
lentőségét durván lecsupaszítva – nem más, mint egy fallikus szimbólum, de van, ahol
a szenvedélyt kiterjesztőbb értelemben véve már a harc, a küzdelem intencióját ugyan-
csak magában foglalja. A nemi vágyat például az ölési vagy éppen alkotási vággyal össze-
kötő princípium. De még ennél is több.
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Igen érdekes, hogy a mitológiával oly sokat foglalkozó Schelling azt írja: „Maga Erósz,
az istenek közül a legöregebb, akinek létét a legrégebbi költemény a Khaosszal egy időbe
helyezi, újjászületik Venus és Mars fiaként, és körülhatárolt, maradandó alakot nyer.”
Azaz Erósz az „istenek közül a legöregebb”, sőt magával az ősrendezetlenséggel egyet je-
lentő Khaosszal egyidős, amit mi sem mutat jobban, minthogy kiemelt szerepet kap
a teremtésmítoszokban. Robert Graves szerint valamennyi isten és élőlény a világot kör-
befogó Ókeanosz árjából ered, azaz az ősvíz vagy őstenger a genezis alfája. Az orphikusok
szerint a teremtés kezdetén a fekete szárnyú Éjt elcsábította a Szél, és az istennő ezüst-
tojást tojt a Sötétség mélyében, és ebből a tojásból született Erósz – aki kétnemű volt,
és négy feje volt, oroszlán, bika, kígyó és kos –, ő hozta mozgásba a világegyetemet. 

Igen érdekes, hogy a pelaszg teremtésmítoszban – bár nem nevesítik – szintén kulcs-
szerepet játszik. A teremtés – mint szinte minden teremtésmítoszhoz hasonlóan – vala-
minek valamitől való elválasztásával, szeparációval kezdődik: az azonos kettéválik, ebből
a kettéválásból származik a dinamika és feszültség, ahogy azt a pelaszgok pontosan
érezték. A kezdeti Khaosz a rendezetlenség; Kozmosz a rendezettség, így a Genezis sem
más, mint a rendezettségnek a renddé válása, és nem a valami kiemelkedése a semmiből.
A teremtésmítosz szerint ebből a káoszból emelkedett ki Eurünomé, a Mindenség isten-
nője, aki elválasztotta (szeparáció) az égboltot az őstengertől (Ókeanosz), miközben
magában táncolt a hullámokon. A tánc nyomán szél kerekedett, az istennő elkapta a szelet,
tenyerével kígyót formált belőle, ekként megszületett Ophión, a nagy kígyó. Az istennő
tovább táncolt, egyre féktelenebbül és féktelenebbül, mire Ophiónt elfogta a kéjvágy
(Erósz), az istennő lába köré tekeredett, és közösült vele. A mítosz folytatása igen szép,
ugyanakkor meglehetősen különös. Eurünomé ezt követően galambbá változott, majd
megtojta a Világtojást, amelyből megszülettek az istennő gyermekei: a Hold, a Nap, a
bolygók, a Föld minden élőlényével egyetemben. Erósz így ennél a teremtésnél is jelen
van, bár nem nevezik néven. Ezt pedig a mitológiában senki másról nem mondhatjuk el,
még az első istenekről sem. 

Ezt a rendkívül bonyolult jelentéstartalmat mi sem fejezi ki jobban, minthogy a mi-
tológia Erósz születését illetően elképesztően konfúzus. Egyesek szerint egyidős a Föld-
anyával, ahogy azt fentebb láttuk, és kétségbe vonják, hogy akár anyja, akár apja lett
volna. Más felfogás szerint Aphroditének, a szerelem istennőjének a gyermeke, és maga
Zeusz az apja. Vagy ki tudja? 

Erósz mindenképpen a legősibb isten. Persze. Hiszen Erósz a vágy és szenvedély is-
teneként – ha jól belegondolunk, akár freudisták vagyunk, akár nem – az összes emberi
cselekvés mozgatóeleme, legyen az fenséges és magasztos, vagy alantas és gyűlöletes. 

l

Erósz nélkül nem történik semmi a világban
l
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Erósz aztán újjászületik. Mint láttuk, egyik személyisége a teremtés kezdetén jelenik meg,
amikor a kezdet kezdetén dinamizmust, aktivitást visz a holt anyagba; de van egy másik
személyisége, amely az eredendő alapot elhagyva, a mindennapokba visz egy olyan lét-
rehozó és egyben újrateremtő erőt, amit ma vágynak (tévesen szerelemnek?) szoktak hívni.
Ezzel azonban – figyeljük meg – nem tesz mást, csak az eredendő erő működését ismétli
minden egyes létező esetén. Amit kezdetben az általános értelemben tett, azt teszi most
in concreto. Diotima, a legbölcsebb nő (lásd Symposion) (rá még Szókratész is felnézett)
úgy véli, Erósz nem született halhatatlannak, de halandónak sem, hanem „ugyanazon a
napon él és virágzik”. Ahogy azt Caravaggio képén láthatjuk. Meghal, és újjáéled.

Hogy világosan fogalmazzunk: a világot teremtő erő semmiben sem különbözik attól
az erőtől, amely a mindennapokban bensőséges, mindkét lelket átható kapcsolatot teremt,
amit manapság szerelemnek (is) szokás hívni.  

„Az abszolút Khaosz mint az istenek és emberek közös csírája, nem más, mint éjszaka,
homály. A Khaoszból születő első alakok, amelyeket a fantázia segít a világra, még maguk
is formátlanok” – írja Schelling. Erósz alakjában a formálatlan, testet nem öltő erő mun-
kál, olyan vágy, amely – ez persze ellentmondásnak látszik – maga is megfoghatatlan.
Pedig, ha belegondolunk, egyáltalán nem különös, hiszen: a vágy maga mindig megfog-
hatatlan.  

„A formátlan és szörnyű alakok világában el kell süllyednie, mielőtt a boldog és örök
istenek szelíd birodalma kialakulhatna” (Schelling). Így van. Az elsőszülött istenek, a
százkezű óriások, vagy a küklopszok, titánok, ismételten előtörnek, ismételten letaszít-
tatnak, Tartaroszba süllyednek. Ez a tendencia Kronosznál folytatódna, ha nem lenne
Rheia, aki Ida hegyén ég és föld közé elrejti a későbbi istent (Zeuszt), hogy apja ne lássa,
ne hallja, egyáltalán: ne vegye észre saját későbbi gyilkosát.

Ha őszinték vagyunk magunkhoz, könnyen belátjuk, hogy maguknak az isteneknek
az egész története nem más, mint a szenvedélyek egymásnak feszüléséből elénk lépő néha
kusza, ám ugyanakkor nagyszerű mese, mely a puszta elbeszélésen túl a filozófiai meg-
ítélés számára nélkülözhetetlen. Fordítva: a mítoszok mélyebb értelme a filozófia nélkül
az értelem számára elzárt marad. Csak egy mese lesz a sok közül a tudatlan szemlélő szá-
mára. A teremtésben az erők még artikulálatlanok, korlátozást nem tűrők. Mereven arra
törekednek, hogy egymást semlegesítsék. Ebből emelkedik ki az a világ, amelyben már
konkrét alakot öltenek, személyekként megszületnek, perszonifikálódnak, hatásukat te-
kintve pedig közvetlenül beavatkoznak immár nem csupán a világ, de az emberi élet tör-
ténéseibe. Ezt látjuk az olümposzi istenek és emberek egymással érintkező sorsában,
amely éppen ezért legtöbbször tragikus. Az emberek számára. Vagy az isteneknek is? 

Erósz a teremtésmítoszokban még nem hordoz semmilyen személyiségjegyet, nincs
alakja, személyisége. Nem tudjuk ki, illetve mi ő, egyszerűen egy princípium. Nincs
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alakja, arca, ekként nincs hozzá semmi közünk. A teremtésmítoszban leginkább a szét-
válás, a sokszor említett szeparáció erejét fejezi ki, ismételve: nélküle a Genezis nem le-
hetséges. 

Aztán egyre inkább személyessé válik. A gigászok lázadásakor már valamivel meg-
foghatóbb. Ő az, aki azzal menti meg Hérát, hogy belelő egy nyílvesszőt Porphürionba,
amivel a mítosz szerint azt éri el, hogy Porphürion, aki eredetileg meg akarta fojtani a
nőt, most a nyíl hatására hirtelen inkább meg akarja erőszakolni. Azaz az ölés szenvedé-
lye a kéjvágy szenvedélyévé transzformálódik. A kettő persze egymástól nem független,
hiszen mindkettőben a birtoklási szándék van jelen. Erósz nagyon mélyen emberit mutat
fel, nevezetesen azt, hogy miként változhat át a szenvedély akár végtelen őrületté, amely
az emberek világában is tökéletesen nyomon követhető. Hogy a szerelemben az ölés vágya,
vagy általában véve a halálvágy mennyire erős. 

Később ez a folyamat a nevetséges irányába transzformálódik. Ámorként már rakon-
cátlan kisfiú lesz, egész távol eredeti lényegétől. A reneszánsz ikonográfia már szinte csak
így ismeri. Lökött, kövér kiskölyök, aki mindig gondot okoz azzal, hogy nyílvesszejét
ide-oda lövöldözgeti. Mint Benedetto Bembo egy igen korai (15. század) ábrázolásán.

Benedetto Bembo:  Pier Mariát és Biancát eltalálják Ámor nyilai,
1460 k., Golden Room, Castello di Torrechiara, Torrechiara
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Caesar van Everdingen például még kétszáz évvel később szintén ezt az ábrázolást kö-
veti, ahogy azt látni fogjuk. 

De nem szabad ebből a körből kihagynunk a (méltán) kevésbé ismert Simon de Vos
(1603–1676) képét, amely egyedülálló minden Ámor-ábrázolást illetően. A kép címe:
Ámor megfenyítése (Gemäldegalerie, Berlin). Vagy más fordításban: nevelése. Így még
érdekesebb.

Simon de Vos: Ámor megfenyítése, Nationalgalerie, Berlin

A képnek gyakorlatilag nincs irodalma. A szinte egyetlen értelmező, Melanie List a kép
kapcsán megjegyzi, hogy az itt látható történésnek nincs irodalmi forrása, hacsak nem
Lukianosz, aki tudni vélte, hogy az istenek megelégelve Ámor huncutságait, móresre ta-
nították. Szerintem viszont nem erről van szó.

A kép – amely sajátos témáján kívül túl sok erényt nem tud felmutatni – véleményem
szerint annak a jelenetnek egy érdekes változata, amikor Vulcanus (Héphaisztosz) rajtakapja
Marsot (Árészt), hogy együtt hált feleségével, Venusszal (Aphroditével). A történet szerint
a féltékeny kovácsisten Héra gyermeke, aki olyan ronda volt, hogy maga az anya lökte le a
mélybe, láthatatlan hálót sző a felesége ágya köré, amelybe a had és viszály istene a szerelem
istennőjével beleesik, amikor szerelmeskedni akarnak. A képen a rajtakapott nő az ütle-
gelő felé nyúl, kétségbeesett mozdulattal, a nyílvesszők szerteszét szóródtak, a dámák
ijedten hátrahőkölnek. Ha minden szereplő a barokk ruhák miatt nem is ismerhető fel,
azonban a háttérben például Mars a sisakja miatt félreismerhetetlen. Teljesen biztos va-
gyok abban, hogy éppen ezt a pillanatot lehet látni a képen.

Azonban Parmigianino híres rajzával ellentétben Vulcanus nem merevedést kap a lát-
ványtól, nem figyelmesen szemléli felesége szemérmét, mint Tintoretto képén, miközben
a hadisten az asztal alól kukucskál kifelé, Ámor pedig a háttérben egy kiságyban fekszik.
Nem. Istentelenül eltángálja Ámort, aki nyilával szerelembe – és így megcsalásba – keverte
a feleségét.
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Jacopo Tintoretto: Venus, Mars és Vulcanus, 1551 k., olaj, vászon, 135 x 198 cm,
Alte Pinakothek, München

Ha már Tintorettónál tartunk: a férj – nem figyelve a kutya (hűség szimbóluma) uga-
tására – őrült féltékenységét nemi gerjedelem váltja fel, látjuk, hamarosan magáévá teszi
az asszonyt. Ölésvágy – kéjvágy. Ismét. Parmigianinónál a merevedés ugyanazt jelzi,
ahogy arra Arasse is rámutat. 

Nem, Vos képén nem ez történik. A megcsalt férj Ámor ellen fordul, aki szerelmet
gerjesztett felesége és a csábító Mars között. Látjuk, kegyetlenül ütlegeli. Érdekes követ-
keztetés. Ezért érdekes kép, és ezért érdemelne több figyelmet. Az itt megjelenő felfogás
szerint: nem a félrelépő szerelmesek a hibásak, hanem a szenvedély (Erósz), aki kilőtte
rájuk a nyilait. Erkölcstannak és apológiának egyaránt kiváló.

Erósz később az önkényes folyamatok látszólag kusza szövedékében bukkan fel újra.
Két híres történet, Médeia és Heléna esete, kiválóan példázza a fentieket. Mindkét eset-
ben Aphrodité játékáról van szó. Szenvedélyt ébreszt előbb Médeiában, akit a szenvedély
őrült tettekre sarkall; a szerelem szenvedélye megint az ölés szenvedélyévé válik. Elég csak
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Apszürtosz feldarabolására, Talosz megölésére, Péliusz megfőzetésére és Glauké meg-
égettetésére gondolni. Ugyanígy eszköz abban a jól ismert történetben, amelynek vége
végső soron Trója pusztulásához vezet. Erósz isteni tevékenysége példásan bizonyítja az
isteni önkény beavatkozását az emberi mindennapokba anélkül, hogy annak pontos kö-
vetkezményét a sors rendeltetése alapján előre látnánk. 

l

Erósz maga a végzet
l

Vagy legalábbis a végzettel kéz a kézben jár. Itt egyik arcát mutatja, amely a szenvedélyt
mindenféle gyarló emberi vágyakozással köti egybe, a kéjsóvár nemi vágy, az ölés, a
birtoklás, a hatalom szenvedélyével. Ami akkor jelentkezik, ha az emberben az állati
felülkerekedik. Ám Erósznak van egy másik arca is, és ezen a ponton vissza kell térnünk
Platónhoz. 

Platón jól ismert leírásában, a Phaidrosz című dialógusban, a lélek, mely különálló
entitás a testtől, az istenek világában lakozik, nektárt és ambróziát fogyaszt. Ez arra utal,
hogy a lélek maga istenszerű, hiszen Tantalosz kivételével az istenek eledeléből halandó
ember nem részesülhetett. (Tegyük hozzá – ő is jól megjárta.) 

Érdemes itt egy pillanatra megállnunk. Mégpedig azért, mert a „tantaloszi kín” valami
olyasmit sejtet, amit a mítosz lényegének neveztünk, azaz felmutat valami mélyen rejlő,
speciálisan emberi tulajdonságot. Ennek szemléltetésére ez a mítosz kiválóan alkalmas.
A történetet illetően tudjuk, hogy Tantalosz Zeusz meghitt barátja volt, ezért vehetett
részt az olümposzi lakomákon, és ehetett-ihatott az istenek eledeléből és italából. Ebből
a szempontból kivételesnek bizonyult. Olyan kiváltsággal bírt, mint senki az emberek
között. De fejébe szállt a dicsőség, és lopott az istenek ételéből és italából a barátainak,
azaz földi halandókkal osztotta meg, amit nem lett volna szabad. Majd ezt a tettét sokkal
súlyosabb gaztett követte. Visszahívta az isteneket lakomára a Szipülosz hegyére, és mivel
az étel elfogyott (vagy inkább próbára akarta tenni Zeuszt – mindkét változat ismert),
leölte, majd feldarabolta a fiát, Pelopszot, és belekeverte az ételbe. Az istenek azonban
észrevették – no persze: ezért istenek. Tantaloszt szörnyű büntetéssel sújtották. Országa
elpusztult, őt pedig – Sziszüphoszhoz hasonlóan – örök büntetésre ítélték. Egy iszapos
tó fölé hajló gyümölcsfa alá van kikötözve, és örökös éhség és szomjúság gyötri. Előtte
víz, de amikor inni akar, a víz visszahúzódik előle és csak a fekete iszapot markolja.
A fa tele van csodálatos gyümölccsel, de amikor szakítani akar belőle, akkor a fa ágai
elhúzódnak.
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Gioacchino Assereto: Tantalosz, 1630–1640, olaj, Auckland Art Gallery, Auckland

Gioacchino Assereto, a korai itáliai barokk egyik képviselője festett képet erről a pil-
lanatról. Homérosz leírása pontosan ezt adja vissza:

„egy tónak közepén állát csapdosta a hullám,
úgy állt, szomjúhozott, a vizet sose tudta elérni:

mert valahányszor csak lehajolt az öreg, hogy igyék már,
annyiszor elhúzódott tőle a víz.

Közben fölötte magas fák lengették a gyümölcsük,
és az öreg valahányszor fölnyúlt, hogy leszakítson

egyet, a szél a sötét felhők felé csapta az ágat.”

(Devecseri Gábor fordítása)
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Tantalosz – egyesek szerint Zeusz „balkézről” való gyermeke – az istenek kegyeltje,
akit minden földi és égi jóval megáldottak az istenek, így bukik el. A „tantaloszi kínok”
kifejezés az orvos- és pszichológus irodalomban egyaránt ismert, a soha be nem teljesíthető
vágyak és abból eredő kínok, szenvedések toposzaként. Mert ez a mítosz is egy archetípust
jelöl. Bár hozzátenném, nem csupán a soha be nem teljesedő vágyakét, hanem a mindent
megkapó, és ezzel élni nem tudó ember sorsszerű bukását, akinek a minden sem elég, annál
is többet akar: istenné szeretne válni. Intő figyelmeztetésként minden Caligula típusú
türannosz számára. Nemcsak akkor, hanem most is. 

Érdemes néhány szót szólni magáról a képről. Első pillanatra látszik, hogy a festő Cara-
vaggio és követőinek a hatása alatt állt. Tantalosz itt nem a faágon lóg, ahogy egyes leírások
említik, hanem a fa alatt fekszik. Nem szabad, de ezt csak a két csuklóján lévő vékony
bilincsből sejthetjük, mivel magából a képből a sötét, „caravaggiós” tónusok miatt keveset
láthatunk. Általában a barokk festészet fejjel lefelé ábrázolja a meggyötrést vagy a megaláz-
tatást, miként azt a Prométheusz-mítosznál látni fogjuk. Itt viszont ellentétes testhelyzetet
látunk. Ez a kép egyik zsenialitása, hiszen ez éppen a fejjel lefelé ábrázolás „inverze”,
tartalmát nézve ugyanaz. A diagonális ábrázolás ismét csak erre utal. Nem egy felfelé tö-
rekvő emberről van szó, hanem olyasvalakiről, aki a földhöz bilincselve csak közelre akar
kinyúlni az éltető élelemért. Mindhiába. A száj a gyümölcsöt csaknem megérinti, ám az a
néhány apró centi, ami közte van, maga a végtelen. A test a reménytelenségbe és nem a
küzdelembe feszül bele. Miként Sziszüphosz.

Érdekes, hogy bár a mítosz szerint Tantalosz meglett ember, akinek gyermekei van-
nak, és nem csupán a meggyilkolt Pelopsz, hanem a később híressé vált Niobé, a képen
fiatal fiú, vagy legalábbis „akméját” élő férfi látható, aki egyébként első ránézésre nem
tűnik teljesen kiszolgáltatottnak, erre a mozdulata sem utal, csupán a már említett test-
tartás. Ugyanakkor – és ez némi párhuzamot mutat Caravaggio Izsák-képével – nem lá-
tunk beletörődést, belenyugvást. (Erről nem akarok részletesen szólni, amit akartam, azt
leírtam A szépség akaratában.) A kép sokkal inkább ellenállást sugall, a test dinamikusan
feszült, a láb elrugaszkodásra készül, az izmok megfeszülnek, azaz a képen minden
„mozog”, nincs benne semmi, ami statikus lenne. Még a bal könyök is az alma utáni el-
rugaszkodást mutatja, kevésbé a támaszkodást. Ha nem tudnánk, mi a történet, nem is-
mernénk a mítoszt, akkor könnyen el is tévedhetne a felületes szemlélő. Ám, ha tudjuk,
és alaposan megszemléljük, akkor ebben a nagyszerű képben az ellenállás akaratát vesz-
szük észre, a tetterőt, a szabadság állítását a beletörődés helyett. 

Az ambrózia és a nektár szimbolikus jelentéssel bír. Istenné tesz, ha valaki tud vele
élni és nem visszaélni, illetve, ha platóni értelemben nem felejt el mindent. (Hétköznapi
értelemben például azt, hogy honnan érkezett. Ajánlva minden politikusfélének a figyel-
mébe!) 
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Platónnál a lélek lezuhanását követő „első születésekor” látszólag mindent elfelejt, el-
méje homályos, szavai nem tiszták, az idő előrehaladtával ez a zavarodottság azonban
fokozatosan eloszlik. Az elfelejtettség ( állapota akkor oldódik, amikor hirtelen
valami ésszel egészen fel nem fogható történik az emberrel, valami egész lényét átható
állapotba érkezik, ami súlyos következményeket ró rá, azaz midőn elfogja és lelkét betölti
a szenvedély, amikor Erósz – képletesen szólva – birtokba veszi. Platón így írja le: „Mikor
az emberi meglátja az itteni szépséget, visszaemlékezik az igazi szépre, szárnyai nőnek,
és tollait felborzolva vágyik felrepülni, de tehetetlenségében csak néz a magasba, mint a
madár, s nem törődik a földiekkel: kész a vád, hogy őrjöngés fogta el.” 

A szenvedély, a szerelem szenvedélye valamifajta őrület. Schopenhauer szerint csak
bosszantó dolog, ami arra jó, hogy a bölcselkedésre termett férfit összezavarja. Főként
az kínos, ha nincs, aki összezavarja – tehetnénk hozzá rosszindulatúan, ismerve a mester
életét. Vagy, ha az illető igen későn jön el, mint nála egy Elisabet Ney nevű szobrászhölgy
személyében. A mester ekkor még A nemi szerelem metafizikája című nagy sikerű köny-
vét is hajlandó lenne újraértékelni. De ekkor már! Minek? Egyáltalán: hogy jut eszébe
valakinek a „szerelemről” a „metafizika”? Ha még rosszabbak akarunk lenni, hozzáte-
hetjük: legalább a frankfurti remetéről fennmaradt egy érdekes szobor. Élete nagy hiá-
tusának, a szerelem hiányának örök mementójaként. De rosszak vagyunk, ha rögtön
Nietzschére gondolunk. Amikor azt írja, hogy bár rándulna össze a föld, ha a szent egy
libával párosodik, nem mond mást, mint mestere. Tegyük hozzá: ugyanabban a kórban
szenved, mint mestere. Mennyire elviselhetőbb lett volna számára is az élet, ha az a „liba”,
Lou vele párosodni kész lett volna. Mármint Lou Andreas-Salomé. De akkor talán sze-
gényebbek vagyunk egy Zarathustrával. Valamit valamiért. A szenvedély nem a nőre,
hanem az írásra irányul. Hogy boldogságot melyik ad, ki tudja? Ez az igazi „vagy-vagy”.
Kierkegaard-nak igaza van. Parafrazeálva (a „hozzá beszélni” értelmében) szavait: szeress
bele egy nőbe, meg fogod bánni, ne szeress bele, azt is meg fogod bánni. Alkoss valamit,
meg fogod bánni, ne alkoss semmit, azt is meg fogod bánni. Módosítva, pontosabban:
átgondolva a fentieket: valóban ez az igazi „vagy-vagy”? Ki tudja? Szóljon nekem is!

Visszatérve Erószra. A szenvedély valóban egyfajta őrületet jelent. Médeia őrületével
ezt üzeni nekünk a mítosz. Ebben nincs semmi különbség. Most.

Különbséget kell azonban tenni: egyrészt az őrület természetében, másrészt az őrü-
let tárgyában. Mindenki tudja, hogy az őrület és józanság állapotának eldöntése nem
történhet/ne többségi szavazással. (Ha igen, akkor – a klasszikussal szólva – rosszul áll
a szénám.) Nézzük azonban magának az őrületnek a természetét, mert tárgyáról csak
akkor tudhatunk meg valamit, ha előbb az őrület lényegét megértjük. Már Platón ezt
írja: „Éppen ez az istentől megszállottság a legnemesebb valamennyi közül – hiszen a leg-
nemesebb forrásból ered –, annak számára is, akit magával ragad, és annak is, aki része-

99

02 Gyenge_Layout 1  2014.03.10.  17:05  Page 13



sülhet belőle; aki ebben a szent őrületben részes, mint a szépség szeretője...” (Kövendi
Dénes fordítása, kiemelés – Gy. Z.).

Ez a vágy tiszta őrülete. A vágy mindent elsöprő ereje, aminek semmi, de semmi nem
állhat ellen. 

Isteni megszállottság. Megszállottnak lenni a szent őrületet jelenti, amely akkor ragadja
el az embert, amikor az addig igaznak hitt világ – számára – elemeire esik szét. 

Legnemesebb. Pontosan ezért. Felforgatja a szokványosság ósdi világát, teremt, létre-
hoz, alkot, persze közben szétzilál, de valljuk be: a világ bizony rászorul erre a lázadásra,
hiszen ha ez sem lenne, akkor a végtelenül dögletes unalomban tengethetnénk nyomo-
ronc életünket, nem többet érezve és gondolva magunkról, mint egy szobapáfrány.

A szépség látása. Mármint a szerelem. „A szépség ellenben akkor ragyogó látvány
volt, mikor a boldog égi karral Zeusz vagy más isteni kíséretében boldogító látványt
szemléltek és beavatódtak a legboldogítóbb avatásba, amelyeket megünnepelve teljessé
lettünk és mentessé a bajoktól, melyek később várnak ránk, mert hiszen teljes és egyszerű,
változhatatlan, boldog látványokba avattattunk, és szemléltük őket tiszta fényben, tisztán
magunk is, és meg nem bélyegezve azzal, amit most magunkon viselve testnek nevezünk,
amibe kagyló módjára be vagyunk börtönözve.” 

Platónt továbbgondolva: ha a test kagyló, amely a lelket nem egyszerűen körbefonja,
hanem magába zárja, és börtön gyanánt foglyát többé el nem engedi, akkor csak a halál
hozza el a megbékélő szétválást. Ám a kagylóban születik a gyöngy. Márpedig éppen a
szerelem ez a gyöngy, a lélek terméke, végzete és diadala. Tudjuk, a csodásan csillogó
gyöngy a kagyló betegsége. Bele is pusztul, csak azért, hogy gyönyörködtessen. A test a
testiséget akarja, ami nem azonos a lelki affektusokkal, ezért ér gyakran rondán véget az
a szerelem, amely csak és kizárólag a testiségre épül. A szenvedély ugyanis nem a testben,
hanem a lélek legmélyén lakozik, bár gyakran összekeverik – mai korunkban szinte kizá-
rólagosan – a testiséggel. A lélek megpillantja a szépet, és erőt vesz rajta a megszállottság
érzése. A gyöngy jelenlétét már érzi, a gyöngy kifelé nyomja a kagyló héját, szorít, és kel-
lemetlen érzést áraszt. Ugyanakkor nem tehet ellene semmit, ami pedig gyönyörrel tölti el.

Caravaggio egyik leghíresebb képén ez a kettősség tökéletesen megfigyelhető. Az
1602–1603-ban festett „Amor Victorius” (Győzedelmes Ámor) című képe az érzékiség
homoerotikus vonzalmának legszebb képi kifejeződése. Még izgalmasabb, ha figyelembe
vesszük, hogy Caravaggio korában a festészetet két tényező határozta meg: egyrészt a
tridenti zsinat szigorú előírásait ridegen követő művészet, másrészt a felszínes, könnyed
gyönyöröket kereső mindennapi élet, a hétköznapi realitás, amely magasról tett a zsinati
elvárásokra. Tegyük hozzá: csakúgy, mint azok, akik megalkották. Ha valaki ezt nem
látja, akkor súlyos vakságban szenved, javaslom, vegye elő az erről a századról írt króni-
kákat. Caravaggio is a saját útját járta, és habitusából eredően nem engedett semmiféle
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ízléskényszernek. Sem ennek, sem annak. A kép ennek tökéletes példája. Bár a témavá-
lasztás rendben van, Caravaggio Ámort nem egy platonikus eszme megtestesüléseként,
nem a zsinati szellemben, hanem egy utcagyerekként festi le.

Caravaggio: Győzedelmes Ámor, 1602–1603, olaj, vászon, 156 x 113 cm,
Staatliche Museen, Berlin

Ez az Ámor egy gyermek prostituált, egy koszos kis utcakölyök, aki aprópénzért árulja
a testét. De Agathóntól tudjuk, hogy Erósz egyébként is gyűlöli az öregséget. Caravaggió-
nál ez az Ámor nem a magasztos szerelem égi istensége, hanem a föld legmegvetettebb
kasztjának emblematikus szimbóluma. Ezt jól mutatja, hogy nem a megszokott duci put-
tót festi le (mint mondjuk Caesar van Everdingen 1660 körül), aki édesen és egyben rop-
pant undorítóan bodros fürtjeivel maga a megtestesült képtelen allegória, és akinek egyik
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lába koponyán nyugszik, ezzel utalva mind az élet, mind a szerelem mulandóságára. Iga-
zodva a reneszánszban kialakult és korábban említett ábrázolási toposzhoz. Ez a jól táplált
csecsemő egészen megfelel az elvárásoknak, nem úgy, mint Caravaggio szemtelen képe.

Caesar van Everdingen: Ámor üveggömbbel, 1660 k., olaj, vászon, 89 x 102 cm,
magángyűjtemény

Caravaggiónál egy valódi hús-vér fiút látunk a maga provokatív meztelenségében.
Nem gyermek, fiú. Arca tele van a trasteverei utcakölykök minden csintalanságával, fur-
fangjával, ami a mindennapi túléléshez elengedhetetlen. Nélküle pillanatok alatt a nagy-
betűs élet martalékává válna. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a rideg otthontalanság
kegyetlen élettapasztalatot hozott számára. Többet tud, mint mi bármikor is tudni fogunk
az életről. Mert ő nem a teoretikus Ámor, hanem az, aki saját bőrén éli meg a szenvedés
mindennapi élményét. 
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Mondják, hogy a kép egyszerre árulkodik mind a festő, mind a megrendelő, Vincenzo
Giustiniani márki homoerotikus vonzódásáról, ami érdekli a művészettörténetet, ebből
a szempontból közömbös. Caravaggióhoz méltóan ez egy nagyon nem szokványos
Ámor-ábrázolás. Nagyon nem platonikus, nagyon nem felel meg a ficinói elképzelések-
nek sem. 

Visszatérve Erósznak arra a pillanatára, amikor megragadja a lelket, nem lehet biz-
tosan tudni, mit tesz az ember. Ennek a megszállottságnak a hatása nem egyértelmű.
Lehet teremtő, de lehet romboló erő – ahogy azt a görög mitológia számos helyen ékesen
bizonyítja. Hiszen csak „kevesen maradnak, akiknek emlékezőtehetsége elég friss: ezek
aztán, ha az ott szemlélteknek valami hasonmását pillantják meg, megrendülnek, egészen
magukon kívül lesznek; de nem tudják, mi történt velük, mert nem tudnak ráeszmélni”.
És ki az, aki azon kevesek közé tartozik, akik ott maradtak? Nos, a lélek egy szárnyas
fogat, amelyet két ló húz. Az egyik irányítható, a másik rakoncátlan, őket a „bakon ülő”
értelem igazgatja, tartja féken. Vagyis egyértelmű – sugallja a történet –, hogy mindazok,
akik képesek megfékezni az indulatukat, képesek irányítani az isteni fogatot, együtt szá-
guldozva az istenekkel. Végig az ég peremén. Mindeközben szemlélik a létezőket, és ha
eljön a visszaemlékezés pillanata, akkor nekik sokkal könnyebb az „itteniek” látása, pon-
tosabban: megpillantása nyomán ráeszmélni az „ottani” világra. „Akik csak rövid ideig
látták azokat ott fenn”, azoknak nem lehet könnyű a visszaemlékezés. 

Platón maga is különbséget tesz tehát „nem frissen beavatott” és „frissen beavatott”
között. „Aki nem frissen beavatott, vagy már megromlott, nem igyekszik hevesen innen
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amoda: a szépséghez önmagához, mikor az itteni azonos nevű mását szemléli; úgyhogy
nem fogja el szent félelem láttára, hanem átadva magát a gyönyörnek, négylábú módjára
rá akarja vetni magát, és gyermeket akar nemzeni...” Ezek szerint egyesek Erósz isteni
közelségének hatására a puszta élvezeti világba vetik magukat, hajszolják a röpke, elmúló
pillanatot, az efemer materiális evilágiság bugyraiba merülnek – legalábbis Platón szerint. 
Aki ellenben az imént avattatott be, „amikor itt pillant meg istenhez hasonlatos arcot
vagy testalkatot, mely a szépséget híven tükrözi, először megborzong, és szívébe lopózik
valami a hajdani megrendülésből, majd rátekintve istenként tiszteli...”. A tisztelet követ-
kezménye pedig: „S amint rátekint, a borzongás hirtelen szokatlan verejtékezésbe és he-
vülésbe megy át; mert szemén át befogadva a szépség áramlását, felhevül; ettől a sarjadó
tollazat megnedvesül...” Lehetetlen nem észrevenni Platón soraiban az érzéki, mondhat-
nánk erotikus konnotációt: „…s e meleg áram megolvasztja a szárnyak tövét, mely a szá-
razságtól rég bezárulva akadályozta a sarjadzást. Most duzzad az odaömlő tápláléktól, és
elkezd nőni gyökeréből a tollazat szára az egész lélekben: hiszen hajdan a maga egészében
szárnyas volt.” A sarjadó tollazat duzzadása – bár erotikus jelentése szerintem bőven ki-
hallható a platóni mondatokból – szándéka szerint egyfajta evilágtól való eltávolodást
jelenthet: vagyis „most aztán forr és hullámzik az egész lélek”. Nocsak!

A szent őrületet Erósz idézi elő, ezért „mikor az emberi meglátja az itteni szépséget,
visszaemlékezik az igazi szépre, szárnyai nőnek, és tollait felborzolva vágyik felrepülni”.
Mindenképpen kínnal jár, hisz a szerelem – legyen szó testi vagy lelki változatáról, bár
az első sokszor a szerelem látszata – maga az édes kín, amelynél jobban semmi nem tud
gyötrelmet okozni, semmi sem tud jobban fájni. Ámde minden rettenete ellenére édes
kín és vágyódás, amely soha nem látott módon mérhetetlen lelki energiát szabadít fel.
A szenvedély (Erósz) és a szerelem (Aphrodité) kéz a kézben jár, ami ikonográfiai
szempontból nem mellékesen kötelező ábrázolás volt. Lucas Cranachnak a müncheni
Alte Pinakothekben lévő festménye pontosan megfelel ennek az elvárásnak. Ugyanúgy
a puritán kifejezésmódnak, hiszen szemben Caravaggio festményével, itt is egy olyan
Venust (Aphrodité) látunk, akibe nem vetíthetünk semmi vágyat, nem csupán azért,
mert ronda, hanem azért sem, mert a festő kifejezetten az eszmei ábrázolására törekszik.
A duci puttós ábrázolás formai elveit Ámor (Erósz) pedig maximálisan kielégíti. 
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Vagy vegyük a nagyszerű Hans Holbein képét. Lényegesen korábbi, mint Caravaggio,
kevésbé, mint Cranach. Itt Ámor egy kis porszem, nincs benne semmi félelmetes, szinte
csak dekoráció a „madonna formátumú” Venus mellett. 

Rendkívül sok olyan ábrázolást találunk, ahol Venus és Ámor együttesen szerepel.
Caravaggio képe többek között azért is tökéletes, mert ott Ámor egyedül látható. Akár
Nárcisz. Erről később. Ez a megrögzött a szabályokat a legkevésbé sem tisztelő indivi-
dualista valami olyasmit láttat, ami nem triviális, de – ha már láttuk – egyértelmű. Ebben
van igazi nagysága. Önmagunkat láttatja. Vagy abból egy metszetet. 
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Lucas Cranach (ifjabb): 
Venus és Ámor, fa, 196 x 89 cm,

Alte Pinakothek, München

Hans Holbein (ifjabb): Venus és Ámor,
1524–1525, hársfa, 34,6 x 26,2 cm,

Kunstmuseum, Öffentliche Kunstsammlung, Bázel
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Az egyedül-lét ábrázolásának témája esetén kizárt, hogy ne említsük Giorgione Alvó
Venus képét. Két okból is. Giorgio Vasari szerint: „ő [Giorgione – Gy. Z.] műveit szép
stílusban készítette el, lágyabbra és plasztikusabbra festette, mindazonáltal továbbfejlesz-
tette az eleven és természetes tárgyak ábrázolását, legjobb tudása alapján színezte ki őket,
egyaránt használt erőteljes és lágy színeket, ahogy az élethűség megkövetelte, de nem ké-
szített előre rajzot, szilárdan kitartott amellett, hogy festeni csak színekkel szabad, nem
szükséges előzetesen papíron tanulmányokat készíteni…” 

Giorgione: Alvó Venus, 1510 k., olaj, vászon, 108 x 175 cm, Gemäldegalerie, Drezda

Giorgione 1510 körül festett Venus-ábrázolása rendkívüli újdonság. A fekvő akt teljesen
szokatlan, bár néhány helyen előfordul, ez az első jelentős kép, amelyen egy elfekvő nő-
alak a központi elem. A másik ok magyarázza, hogy miért kerül ez a kép ide, az Ámorról
szóló részbe. Magyarázata az, hogy a mester halála után a képet Tiziano fejezte be. A nő-
alak kétségtelenül Giorgionéhez kötődik, de egy 1525-ös leírás megemlíti, hogy a táj és
Cupido Tiziano műve. Nos, itt Cupido nem látható. Lefestették. Vagyis eredetileg ez is
többalakos ábrázolás volt, mint Tiziano Urbinói Venus képe. Ezzel a kép nemcsak nyert,
hanem egyértelműbbé is vált. Ámor (Erósz) mellé nem kell Venus (Aphrodité) és fordítva
sem. Erósz egyedül van. Vagy? Önmagában „ketten”?
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Valóban, Erószban van valamilyen kettősség, ahogy arra utaltunk. Ez a kettősség nem
csupán az Erósz-értelmezésekben, hanem egyes ábrázolásokban is jelen van. Mielőtt erre rá-
térnénk, vessünk egy pillantást újfent Caravaggio képére. Mit jelent a „győzedelmes”? Mi
vagy ki felett győzedelmeskedik Ámor? Erre általában az a válasz, hogy egyrészt a világon,
ahol Erósz nélkül semmi sem történik, másrészt önmagunkon, akik szeretnénk az értelem
szavára hallgatni, de közben olyanok vagyunk, mint a Félicien Rops híres képén ábrázolt nő.
A meztelen nőt egy disznó vezeti, utalva arra, hogy az érzések elhomályosítják az értelem
tisztaságát. Ráadásul a nőnek a szeme is be van kötve. Az értelem vak, nem lát, így csak arra
mehet, amerre a disznó vezeti. Nem túl korrekt, nem túl „PC” – mondanánk manapság. Per-
sze lehet, hogy a disznó nem más, mint a férfi. Nos, ez ellen én biztos nem emelek kifogást. 

Félicien Rops: Pornokratész, 1896 
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Rops valahol zseni volt. A belga szimbolizmus jeles képviselője, aki magyarnak vallotta
magát (ki tudja, miért?), és azt mondta 1879-ben, amikor Magyarországon járt, hogy a
„sztyeppe fiainak szülöttje”, aki a puszta lovainak „tág orrlyukaival” jött a világra, ahogy a sík-
ságon száguldanak a széllel, ott lent a Tisza mentén. Nos, Rops – nem mellesleg Zichy Mihály
barátja – valamit megragadott az érzékiség lényegéből. (Bár lehet, hogy a disznó nem a nőt
vezeti, hanem a nő sétáltatja. Mármint a férfit. Mindegy: egykutya. Pontosabban: egydisznó.) 

De Caravaggio képén nem az érzéki vágy győzelméről van szó. Akkor: ki vagy mi fölött
győzedelmeskedik Ámor? A világ fölött? Lehetséges. Az értelem fölött? Az is lehetséges.
Hisz a szétdobált „kellékek” a képen ezt sugallhatják. Ám szerintem itt másról van szó.

Hívjuk ehhez segítségül Caravaggio egyik kortársát, Giovanni Baglionét. Baglione a
manierizmus és a barokk között áll, inkább korai barokk, mint kései manierizmus. Cara-
vaggiónál idősebb, mégis jó harminc évvel túléli, és hatása fel is fedezhető nála. Az egyik,
nagyon „caravaggiós” képe, amelyet 1602 körül festett, ugyanezt a témát választja, mint
a fenti festmény. A címe hasonló, de sokkal többet elárul: Az égi Ámor legyőzi a földi
Ámort vagy másképp: Amor sacro e amor profano.

Giovanni Baglione: Az égi Ámor legyőzi a földi Ámort, 1602–1603,
olaj, vászon, 179 x 118 cm, Staatliche Museen, Berlin
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Ez az elv megfelel az Erószról vallott elképzeléseknek, amelyek a 16. század környékén
egyre népszerűbbek lettek. Eszerint két Ámor van (ahogyan korábban Aphrodité kettős-
ségéről beszéltünk), látszólag szemben Caravaggio képével. Ott csak egy. Ott nem is lát-
juk, hogy mi felett győzedelmeskedik, itt igen: a másik Ámor felett. Az égi Ámor (Amor
sacro) arra bírja rá az embert, hogy platóni vagy neoplatonikus módon elforduljon a
földi szenvedélyektől, és az égi szépségre függessze a tekintetét. Itt az égi Ámor nyilat
tart a kezében, de nem a szerelem nyilát, hanem az ölését. (Mint láttuk, a kettő között
nincs túl nagy szakadék.) A földi Ámor (Amor profano) itt megint egy hétköznapi ka-
masz képében kerül elénk, az égi pedig inkább egy antik „Mihály arkangyal” formájában.
Az égi szép (hit, filozófia) végképp felülkerekedik a földi hívságoknak hódoló vágyon
(testi vonzalom). 

Akkor Caravaggiónál is az égi Ámor győzedelmeskedik? Kötve hinném. A győzedel-
mes Ámor egy egyszerű, serdülőfélben levő, ízig-vérig földi lény, huncut, csábító, piros-
pozsgás arc, mögötte egy gyűrött lepedő, ami arra utal(hat), hogy mit tett éjszaka. Ez a
földi Ámor. Sőt: első pillantásra nem is sejtenénk, hogy a lábait szemérmetlenül széttáró
prosti kölyök Ámort leplezi, ha nem lenne rajta a két szárny, amelynek az „oda-nem-il-
lése” szinte üvölt a képből. Caravaggiónál éppen a földi Ámor győz. Ki fölött? Nos, pon-
tosan az égi fölött. 

Mindezt akkor értjük, ha meggondoljuk, mit érthetett ez a kor a lelki affinitások alatt.
Platón mellett nézzük Arisztotelészt. A De anima című művében Arisztotelész a léleknek
három részét különbözteti meg. A vegetatív lélekrészt, ez a legalacsonyabb rendű. A szen-
zitív lélekrészt, ahová többek között az érzékelés, képzetalkotás stb. funkciói tartoznak.
A legmagasabb rendű a gondolkodó lélekrész. A pathos mindenkinek adott. De az erény
az, ha a pathost megregulázzuk, a szenvedélyeket az értelem alá rendeljük, mert akkor
beszélhetünk lelki alkatról, habitusról. Baglione pontosan felmondja ezt a leckét.

Caravaggio azonban nem lenne az, aki, ha ezt tenné. Ő éppen a lecke ellen hat. Ámor
nála a szenvedély győzelme a hideg, analitikus értelem felett. Mert az életből éppen ez
hiányzik, nem az értelem. Nietzsche is a „szent tébolyt” kéri számon a világon, aztán
tartva magát ehhez, eldobja az értelmet, és öntudatlanul belezuhan egy talán maga
által választott furcsa fekete szakadékba. Persze, hogy ez mennyire fekete, azt rajta kívül
senki sem tudhatja. 

Ő meg nem mondja el. 
*

Kierkegaard Az ismétlés című művében, amelyet egykor a „19. század Phaidroszának”
neveztem, mint látni fogjuk, nem véletlenül, éppen ennek az energiának a kettősségére
hívja fel a figyelmet. A könyvben szereplő szerelmes ifjú őrjítő kétségbeesésében az ön-
gyilkosság gondolatát fontolgatja, majd lemondva róla, költővé lesz, és az érzés kifejezésére
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fordítja azt a hallatlan energiát, amelyet a szerelem szabadított fel benne. Mindenképpen
megfelelve ezzel a magasabb platóni elvárásnak: „Amikor aztán megpillantja az ifjú szépsé-
gét, s befogadja az onnan feléje áramló parányokat – amelyeknek neve: szerelmi báj –,
átnedvesedik és felmelegszik, így enyhül fájdalma és örömben úszik. Ha viszont távol van
szerelme tárgyától, akkor egyre csak gyötrődik és szenved. S akiben e két érzés összevegyül,
nyugtalanul gyötrődik állapota különössége miatt, és tanácstalanul tombol; őrjöngésében
sem éjjel aludni, sem nappal nyugton maradni nem tud, hanem vágyódva futkos oda, ahol
éppen látni reméli a szépség részesét.”

Kierkegaard a fenti művében írja: „Világosan láttam, hogy mélyen és bensőségesen
szerelmes”, és „vágyódik a lány után, erőt kell vennie magán, nehogy egész nap nála lézeng-
jen”. Majd a szerelmi csalódás után, megtörténik, eljön a „vihar”, mindent szétzilál, hogy
aztán minden újra egyberendeződjék. „A vonzalom szorongásai, melyeket büszkeségem
támogatott és táplált, nem tolulnak többé elő, hogy ellentétet szítsanak és szétválasszanak.”
A szerelmes visszakapja önmagát, saját énjét, amely eddig fabatkát sem ért. Így ahelyett,
hogy az önkéntes elmúlást választaná, elfordul a földi széptől, az égi szépre függeszti te-
kintetét, amit az ifjú tettei nagyon is „platonikus” módon fejeznek ki. Az ifjúé, aki immár
teljesen az „eszme foglya”. Erósz hatása tehát nem mindegy abból a szempontból sem,
hogy kit talál el, és az illető milyen előzetes intenciókkal rendelkezik. Erósz egyaránt
lehet teremtő és pusztító erő. 

Platón Erószt „állapot”-nak nevezi, egyfajta szent őrjöngés állapotának, vagyis sze-
rinte ez az istenség valahogy más, mint a többiek, mert olyan általánosságot hordoz, mely
reálissá csak konkréttá válásakor lehet. Különbséget tesz aszerint, hogy Zeusz vagy Árész
követőjét találta el ez az állapot, mert annak megfelelően más lesz a helyzet. Egyik esetben
egy ön- és másokat rontó szenvedélybe csap át, míg a másikban a megismerés végtelen
vágya hajtja. Fogalmazhatnánk úgy: az első esetben a külsőre irányuló hatás lesz elsőd-
leges, míg a másikban a belsőre ható. Ez véleményem szerint akkor is igaz, ha Platón fel-
fogásában az ideákra irányul, hiszen: egyrészt senki sem tudja, hogy vannak-e az ideák,
és ha igen, hol léteznek (erről magának Platónnak is változik a véleménye); másrészt az
ideákra való intencionáltság mindig belső elhatározás függvénye, az idea akár egy
  (ismeretlen helyen) van, akár a dolgokon belül (kései Platón).

„A vonzalom szorongásai, melyeket büszkeségem támogatott és táplált, nem tolulnak
többé elő, hogy ellentétet szítsanak és szétválasszanak.”

Erósz a mitológiai felfogásban bár látszólag kicsiny isten, több szempontból mégis
hatalmasabb a nagyoknál, hisz az egyik legerősebb érzelem ura, amely fölött maguk az
istenek sem uralkodhatnak. Zeusz ennek a leginkább alávetett. 
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A szenvedély tehát sorsszerű, a meglévőt felbontja, mindent összezilál, semmit sem
hagy megszokott medrében továbbmenni, a szokásos emberi viszonyokat szétszaggatja,
a barátságokat megszünteti, a mindennapi nyugalmat szétzilálja – egyszóval mindent és
mindenkit megzavar, mindenkinek gondokat okoz. De nélküle az élet mégis sótlan, unal-
mas és végtelenül egyhangú. „Panaszkodjanak csak mások arra, hogy gonosz a kor; én
arra panaszkodom, hogy nyomorúságos; mert nincs benne szenvedély. Az emberek gon-
dolatai vékonyak és törékenyek, mint a vert csipke, ők maguk szánalmasak, mint a csip-
keverőnők” – mondja ismét csak Kierkegaard. 

A szenvedély ugyanakkor nem puszta élvezet. Ha az lenne, akkor tárgya mulandó
volna; maga is elmúlna, szertefoszlana. Kierkegaard mintha csak erre reflektálna a Vagy-
vagyban: „Legtöbben oly buzgón hajszolják az élvezetet, hogy elrohannak mellette. Úgy
járnak, mint a törpe, aki egy megszöktetett hercegnőt őrzött a kastélyában. Egy napon
ebéd után lefeküdt aludni. Mire egy órával később felébredt, a hercegnő eltűnt. Gyorsan
felrántotta hétmérföldes csizmáját; egyetlen lépéssel túljutott rajta.”

Az élvezet a szenvedélyes ölelésben nem adja vissza mindazt, amit az ember nembe-
lisége számára ígér. Akkor sem, ha benne ugyancsak a szép jelenik meg mint múló földi
élvezet. Ez bár igaz, mégis komoly dilemmában vagyunk. Kierkegaard-nál is tagadhatatla-
nul érezni lehet, hogy a földi gyönyör megrengeti a lelket, amikor ugyancsak a Vagy-vagy-
ban a következőket írja: 
„Hallgasd, hogyan kezdődött az élete; ahogy a villám jelenik meg a viharfelhő sötétjéből,
úgy tör elő ő is a komolyság mélyéből, gyorsabban, mint a villám cikázása, nyugtalanab-
bul, és mégis ugyanolyan biztosan; hallgasd, hogyan veti bele magát az élet sokféleségébe,
hogyan törik meg erős gátjain, hallgasd a hegedű könnyed táncoló hangjait, hallgasd az
öröm csalogatását, hallgasd a kéj ujjongását, hallgasd az élvezet ünnepélyes boldogságát;
hallgasd vad merülését, amint elsiet önmaga mellett, egyre gyorsabban, egyre nyugtala-
nabbul, hallgasd a szenvedély féktelen kívánását, hallgasd a szerelem suttogását, hallgasd
a kísértés susogását, hallgasd a csábítás örvénylő táncát, hallgasd a pillanat csöndjét –
hallgasd, hallgasd, hallgasd Mozart Don Juanját” (Dani Tivadar fordítása). 

Platón éppen erről beszél Zeusz követőivel kapcsolatban.
A szenvedély elsősorban nem a testi, hanem a lelki affirmáció megmutatkozása. De

a testiség vágya akkor is mindig jelen van, ha tagadjuk, szublimáljuk vagy elimináljuk.  
Visszatérve a szerelem szenvedélyére és a gyilkos ösztönre. Már Platón felhívja a fi-

gyelmet arra, hogy más a helyzet, ha Árész és megint más, ha Zeusz követője valaki.
Árész (a viszály istene) követői, ha Erósz zsákmányai lesznek és „úgy vélik, hogy sérelem
érte őket kedvesük részéről, gyilkos kedvükben készek feláldozni mind magukat, mind
kedvesüket”. A szerelem és a gyilkos indulat tehát itt sem zárja ki egymást. Ezt a modern
pszichológia is tudni véli, Platón és a görögök pedig jóval előtte tudták. A történelem
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vagy az irodalom számos esete pedig fényesen igazolja. Ennek egyik paradigmatikus pél-
dáját kiemelve Shakespeare Othellója a legjobb példa, akiben a szenvedélyes szerelem és
szenvedélyes ölésvágy egyesül:

„Van rá okod, van rá okod, szívem!
Oh! hadd hallgassam azt el tőletek,

Szűz csillagok! Van rá okod. – De nem –
Vérét nem ontom; meg se karcolom

E bőrt, – a mely fehérebb, mint a hó –
S simább, mint a sírkő alabástroma.

De halnia kell – hogy mást meg ne csaljon!
Kioltom e világot; – azután –

Kioltom e világot. Tégedet,
Te szolgaláng, ha kioltottalak,
Előbbi fényed visszaadhatom,

Ha megbánnám. De egyszer lángodat
Kioltva, oh természet szép csodája!
Nincs oly prometheüszi szikra, mely

Meggyújtson újra! Ha egyszer letéptem
Rózsáidat: nem tehetem, hogy újra

Viruljanak. E kell hervadniuk.
Hadd szívjam illatod még ágadon! (Megcsókolja.)

Oh balzsam! mely majd rábeszéled az
Igazságot: hogy kardját törje el.”

Majd a fentebb említett kettősség előtör, s a szenvedély a végletekbe fordul:

„Még egyet! Még egyet! Oh légy ilyen,
Ha halva vagy: megöllek – és szeretlek!

Még egy utolsót! Ily édes – soha
Nem volt ilyen halálos! Sírok – ah! de

Kérlelhetetlen e könny. Búm olyan,
Minő az égé: sújt, midőn szeret. –”

„Megöllek és szeretlek.” (Szász Károly fordítása talán jobban adja vissza ezt az ambi-
valenciát, mint a Kardos-féle variáns.) Meg is fordíthatnánk: szeretlek és megöllek – sőt
feltehetnénk a kérdést: azért öllek meg, mert szeretlek? Az igaz szerelemben benne van
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az ölésig fajuló szenvedély? Talán igen, talán nem. Egy biztos: a gyűlölet és szeretet
Empedoklész óta a világ elemeit (tűz, víz, föld, levegő) mozgató erők, egymás nélkül a görö-
gök számára teljesen elképzelhetetlenek. Ahogy a filozófus írja:

„Egyszer a Szeretet révén mindenek eggyé egyesülnek, 
majd meg ismét egyesekké válnak szét a Viszály ellenségeskedése révén.”

Azonban ez a két princípium, a szeretet (φιλία) és viszály (νεῖκος) mindenhol jelen
van, sőt egymásban is megtalálhatók. Hiszen ahol legnagyobb a viszály, ott azonnal ke-
letkezik és elkezd nőni a szeretet, ahol pedig a szeretet uralkodik, ott jelen van a viszály.
Még a legnagyobb, legerőteljesebb szeretetben is. 

„Tűz és víz és föld és a levegő végtelen magassága, a pusztító viszály elkülönülve tőlük, 
a mindenfelé egyensúlyos, bennük meg szeretet, széle-hossza egyenlő.”

(Steiger Kornél fordítása)

Zeusz követői azt szeretnék, hogy kedvesük szintúgy „zeuszi lelkületű legyen; ezért
azt kutatják, hogy filozofikus természetű-e”. Az ilyen lelkületű emberek mindent elkövet-
nek, hogy ilyen kedvest találjanak, vagy legalábbis, akinek erre affinitása van. Aztán, ha
rátalálnak, „mindent elkövetnek, hogy valóban ilyenné tegyék”. A szépség ereje villám-
ként hasít ezekbe az emberekbe, a lelket – mely, mint tudjuk, szárnyas fogat – teljesen
felzaklatja, de a lélek e zaklatottság nélkül nem válik aktívvá. Ez egyébként igen sokat
elmond a mítosz pszichológiai hátteréről. 

Ugyanígy látja ezt Schopenhauer, aki szerint az aktivitást azzal érhetjük el, hogy olyan
érzésre apellálunk, vagy éppen olyan módon „piszkáljuk fel” a lelket, hogy az kimozdítsa
impasszibilis állapotából. Legyen az akár az önzés. A szépség széthasítja a lelket, amikor
„odamennek a kedvesükhöz és megpillantják villámként ragyogó tekintetét”. Villámként
ragyogó tekintet. Platón csodálatos módon mondja ki a szépség erejét és habitusra tett
hatását. A szerelem a pillanat műve – mondják –, Kierkegaard hozzáteszi: ezért egy pil-
lanat alatt el is múlik. Ami azonban lényeges: a szerelem (Erósz) nem az időben, hanem
a pillanatban hat, azaz ebben a formában az időben létező időn kívüli. Erósz hatása itt a
habituson múlik. Az értelem emberét a „bakon ülő kocsis” más irányba fordítja, el a földi
széptől, az égi szép irányába. Ahogy Platón írja: „a kocsis emlékezetét visszaviszi a szép-
ség természetéhez, és újra látja, amint a meggondoltság társaságában szent trónusán
nyugszik”. Ha tehát a szellem „értelmes” része győzedelmeskedik a puszta földi vágyon,
akkor Erósz ezeket az embereket a „szépen berendezett életre és filozófiához vezeti”. 
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De miért a filozófiához? A filozófia nem azonos Erósszal, de nem lehet meg nélküle,
hiszen annak indító aktusa, sokan azonban épp azt vetik a szemére, hogy hiányzik belőle
a szenvedély. Ez nincs így. A szenvedélyes gondolkodás legalább annyira elképzelhető,
mint a szenvedélyes szerelem. Talán éppen ez az, amire Alkibiadész gondol, amikor a
„filozófia szent tébolyáról és mámoráról” (kiemelés – Gy. Z.) beszél, amit hirtelen és meg-
magyarázhatatlan eseménynek tart, ezért előre megbocsátást kér szenvedélyes szavaiért.
Maga Platón egy másik helyen a filozófiát egy „kipattanó szikrának” nevezi, amely hirtelen
felvillan a lélekben, és a józan ésszel megmagyarázhatatlan, a logikus gondolkodásból
nem következő belátást nyújt az ember számára. Bizonyosan nem tud számot adni róla.
Mi is ez voltaképp? Nem tudható. Csak egyet lehet róla bizton állítani:

„A halandók röpke Erósznak hívják őt. / A halhatatlanok Pterosznak, mert 
szárnyon járó Végzet”

(Kövendi Dénes fordítása)

*
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Ki tudja, ki dönt helyesen vagy helytelenül? Erósz a lélek egészét magával ragadja, nem
engedi, pontosabban: nem kívánja elengedni, mert sajátjának tartja; mivel megszerezte,
az övé. Azt persze tudjuk, hogy ez még mindig jobb, mintha teljesen elkerülné. Annál
pokolibb ugyanis nem létezik. 

Emlékezzünk! Kierkegaard-nak tökéletesen igaza van. Ebből a korból nem az értelem
hiányzik, hanem a szenvedély. A kor ezért „nyomorúságos”. Ennek analógiájára biztosan
mondhatjuk: az ember, akit nem érint meg a szenvedély tüze, hanem csak és kizárólag a
hideg értelem vezérli, ugyanolyan nyomorúságos. Ezektől mentsenek meg az istenek
bennünket! Kerek kövek, amiket a víz és a szél csiszol. A szépség szeretője a filozófia
szerelmese, hisz a gondolkodás a leginkább szenvedélyes tevékenység, Platón szerint
ezért vezeti Erósz a szépség szerelmesét a filozófiához. Akár igaza van Platónnak, akár
nem, akár a tiszta, éteri szépséget (isteni bölcsesség), akár a földi szenvedélyt célozza, a
szépség ereje meghatározó: „mikor mellette van, akárcsak annak, szűnik fájdalma; ha
pedig távol van, éppúgy vágyik és vágyat ébreszt”.

A szépség szerelmese halkan szól, és megrendülten szerelme mellett áll, még akkor is,
midőn az idő elsuhanni látszik felette.
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2. A fájdalom mítosza – Prométheusz

Prométheusz és szenvedés – talán egyet jelent. Prométheusz a szenvedés kifejeződése, a
szenvedés maga Prométheusz. Ugyanakkor egyben a létrehozás szimbóluma, hisz tette
az alkotás kínján keresztül mutatja meg az ember valós nembeliségét. A Prométheusz-
ábrázolásokon keresztül először arra keresem a választ, hogy a szenvedés vagy pedig a
dicsőség ábrázolása lehet vajon e lázadó istenség igazi lényegének felmutatása. Majd ezt
követően arra, hogy mi is igazából a tett, és mi a bűn és büntetés valós tartalma.

*
Nézzük, melyek azok a „szikár tények”, amelyeket Prométheuszról tudunk: Iapetosz és
Klüméné fia, Menoitiosz, Epimétheusz és Atlasz testvére, blablabla, de – legalábbis egyes
mítoszok szerint – ő teremtette az embereket. Akkor legalább olyan elemi jelentőséggel
bír, mint Erósz? Erre még visszatérünk a reneszánsz értelmezéseknél, de előzetesen any-
nyit mindenképpen megállapíthatunk, hogy mindkettő teremtőerő; egyik a lét genezisé-
ben játszik meghatározó szerepet, a másik a létező megteremtésében. Lét és létező, a
kitüntetett létező, az ember; az ember megalkotása a teremtésnek nem egyszerű ismét-
lése, hanem annak magasabb szintű megnyilvánulása.

Ugyanakkor – a köznép számára – Prométheusz leginkább arról híres, hogy ő lopta
el az istenektől és adta az embereknek a tüzet. Platón ezt a következőképpen írja le a
Prótagorasz-dialógusban:

„Hajdanában volt egy korszak, amikor már voltak istenek, de halandó fajok még nem
léteztek.” Fontos tehát: abban az állapotban vagyunk, amikor a teremtmények teremtése
kezdetét veszi. A Prométheusz mint teremtő princípium innen ered. 

„Mikor aztán a sors rendeléséből eljött az ideje, hogy ők is megszülessenek, az istenek
a föld belsejében földből, tűzből és mindabból, ami a tűzzel és a földdel el tud vegyülni,
kikeverték és megformálták őket.” 

Az istenek teremtenek, de a sors (Moirák) rendeltetése alapján. Teljes összhangban a
korábban bemutatott Ér-mítoszban írottakkal: „Mielőtt pedig napvilágra hozták volna
teremtményeiket, Prométheuszra és Epimétheuszra bízták, hogy szép rendben osszák
szét köztük a megfelelő képességeket.” (Faragó László fordítása)

Vagyis a teremtés Prométheusz és Epimétheusz közbeiktatásával történik, akárcsak
a bibliai példában Ádám esetében. Ez megfelelő alap lesz a mítosz átértelmezéséhez a re-
neszánsz neoplatonikus értelmezésének korában. Ahogy azt majd látjuk.

„Epimétheusz ekkor azt kérte Prométheusztól, hogy ezt hadd végezhesse ő. »Én majd
szétosztok mindent – mondta –, te meg ellenőrzöd«. Miután ebben megegyeztek, rögtön
munkához látott. Akinek erőt adott, attól megtagadta a gyorsaságot, a gyengébbeket
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gyorsasággal látta el, egyeseket felfegyverzett, míg a természettől fogva fegyvertelen lé-
nyek oltalmára egyéb képességeket eszelt ki. Aki kis testalkathoz jutott, annak szárnyakat
adott a menekülésre, vagy föld alatti lakóhelyet; akit nagyra növesztett, annak éppen ez,
nagysága volt védelmére. És a további tulajdonságok elosztása során hasonlóképpen
egyensúlyozott. Mindennek során az cél és megfontolás vezérelte, nehogy akár egyetlen
faj kipusztuljon. Miután ezáltal gondoskodott arról, hogy egymást el ne törölhessék
a föld színéről, gondja volt rá, hogy az évszakok változását is elviseljék. Sűrű szőrzetet
és vastag bőrtakarót adott rájuk, mely a tél hidegétől és a forróságtól egyaránt megóvta
őket, s amely egyben kinek-kinek saját természet adta takarójául szolgált, ha vackára hú-
zódott. Lábbelit is adott nekik: egyeseknek patát, másoknak erős, vértelen bőrt. Majd a
különféle állatok különböző táplálékáról gondoskodott. Némelyiknek a föld füveit, má-
soknak a fák gyümölcseit, ismét másoknak a gyökereket rendelte. S lett olyan, ami a
többi állat húsával táplálkozott. Úgy rendezte, hogy ezeknek csak kevés ivadékuk legyen,
míg azokat, akik az előbbiek táplálékául szolgálnak, szaporává tette: így gondoskodott a
faj fennmaradásáról.” 

A képességek szétosztása és a „névadás” gesztusa egyáltalán nem áll túl távol egymástól,
mivel alapvetően speciest határoz meg. A tulajdonság nevet ad, a név tulajdonságot:

„Minthogy azonban Epimétheusz nem volt túl okos, elkerülte a figyelmét, hogy az
összes képességet elpazarolta az értelemmel nem rendelkező állatokra, pedig még ott állt
neki pőrén az emberi faj, s most nem tudta, mitévő legyen. Ahogy tanácstalanul ezen töp-
rengett, betoppant Prométheusz, hogy felülvizsgálja a tulajdonságok elosztását, s látja
ám, hogy az összes többi állatnak mindene megvan, ami kell, csak az ember csupasz, se
cipője, se takarója, se fegyvere nincsen, pedig már itt volt a megszabott nap, amikor az
embernek ki kellett lépnie a földből a napfényre. Prométheusz pedig tanácstalanságában,
hogy miféle oltalmat találjon az ember számára, ellopta Héphaisztosztól és Athénától a
mesterségbeli tudást, és ezzel együtt a tüzet – tűz nélkül ugyanis amazt sem birtokolhatja
vagy használhatja senki sem –, és ajándékul átnyújtotta az embernek.” A „mesterségbeli
tudást” és a „tüzet”. A platóni mítosz szerint a kettő nem feltétlenül ugyanaz, de mint
tudjuk, ez az idők során egyesül, egyfajta szimbólumként éppen a tűz jelenti a tudást.

„Az ember így a birtokába jutott annak a tudásnak, amely az életfenntartáshoz szük-
séges, de a közösségalkotó képesség még nem lett az övé. Az ugyanis Zeusz birtokában
volt, Prométheusznak pedig arra már nem jutott ideje, hogy Zeusz lakába, a fellegvárba is
behatoljon – ráadásul Zeusz őrei rettenetesek voltak –, ezért csak Athéna és Héphaisztosz
közös lakába, mesterségük honába surrant be suttyomban, és ellopta onnan Héphaisztosz
tudását, a tűzzel együtt, továbbá Athéna mesterségét, és átadta az embernek. Ezáltal az em-
ber élete kényelmes és bőséges lett, Prométheusznak viszont a későbbiekben Epimétheusz
miatt – a monda szerint – lakolnia kellett a lopás bűnéért.”
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Itt ismét álljunk meg egy pillanatra. Platón mintha nem lenne teljesen biztos magá-
ban. A mítosz története koherens, ám itt a „monda szerint” kitétel bizonytalanságra utal.
Hisz első pillantásra valóban értelmetlennek tűnik, hogy Zeusz, aki haragszik a tűz ello-
pása miatt, mégis – mint látni fogjuk – nem engedi, hogy az emberek, akik pedig az isteni
tudás birtokában vannak, kipusztuljanak. Ha büntetni akar, akkor miért nem hagyja ezt?
Játszhatna Szodomát és Gomorát. Nézzük, hogy folytatódik a történet:

„Miután az ember isteni javaknak vált a részesévé, ő lett az egyetlen élőlény, mely az
istennel való rokonsága révén istenekben hitt, és hozzálátott, hogy oltárokat és szobrokat
állítson az isteneknek. Majd tudása révén gyorsan elsajátította, hogyan képezzen hango-
kat és szavakat, feltalálta a házat, a ruhát, a cipőt, a takarót, és felfedezte a föld terményeit.
Ezeknek az eszközöknek és felszereléseknek a birtokában az emberek eleinte szétszóródva
éltek: városaik még nem voltak, ezért aztán egyre csak pusztították őket a vadállatok,
akiknél minden tekintetben gyengébbek voltak, minthogy a kézműves mesterség az élet-
fenntartáshoz elegendőnek, ám a vadállatok elleni harchoz már elégtelennek bizonyult
– a közösségalkotó képességnek ugyanis még nem voltak a birtokában, márpedig a had-
művészet is ennek része. Szorult helyzetükben megkísérelték, hogy egymással társuljanak
és városokat építvén megvédjék magukat – ám ezeknek a társulásoknak mindig jogta-
lankodás lett a vége, minthogy nem voltak birtokában a közösségalkotó mesterségnek,
úgyhogy újra szétszóródtak, és csak tovább pusztultak. Végül már Zeusz is aggódni kezdett,
hogy egész nemünk elpusztul, és küldte Hermészt, honosítsa meg az emberek között a
jogot és a tisztességérzetet, hadd legyen az államokban rend és barátokat egyesítő kötelék.
Hermész persze megkérdezte Zeusztól, milyen módon adja át a tisztességérzést és a jogot
az embereknek: »Vajon úgy osszam szét ezt is, mint a szakismeretet? Mert azokat úgy
osztottuk el, hogy egyvalaki rendelkezzen az orvos mesterséggel, s kezeljen másokat, s
ugyanez volt érvényes a többi mesterember esetében. Vajon a jogot és a tisztességérzést
is így osszam szét az emberek között, vagy mindenkinek juttassak belőle?« »Minden-
kinek«, felelte Zeusz, »mindannyian részesedjenek belőle. Ha a többi mesterség mintájára
ezzel is csak kevesen rendelkeznének, nem jöhetnének létre városok. Ezennel törvénnyé
teszem: az olyan ember, aki képtelen a tisztességérzetet és a jogot magáévá tenni, a város
mételye, halállal lakoljon.«”

A közösségalkotó képesség, a jog és tisztességérzet mindenkinek egyenlő formában jut,
ami megakadályozza, hogy ember embernek farkasa legyen (homo homini lupus), és az
öldöklés vég nélkül folytatódjék (bellum omnia contra omnes), amivel az ember túl tudja
élni – saját magát. Ironikus, nem? De akkor mi ez a tűz, ami alapján a halandók az iste-
niből részesültek és maguk is valamennyire istenivé váltak? 

A tűz a fény, és a fény ismételten teremtő princípium. A teremtés – mint arról már
volt szó – szeparáció, elválasztás, a föld a víztől, a fény a sötéttől, legyen szó szinte bármilyen
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teremtő mítoszról vagy történetről. Egyértelműnek látszik, hogy az ember élete, „élete
lángja” olyan, mint a világot mozgató egyetemes erő, amely mindenhol jelen van, de talán
éppen eme állandó jelenvalósága miatt nem érezzük közvetlen jelenlétét. A tűz világít,
mégpedig mindenkinek, azoknak leginkább, akik hajlandók feléje fordulni, és a barlang-
világ langymeleg félhomályával szemben elfogadni. A tűz a fény, a nap is tűz, mégpedig a
legnagyobb, legfényesebb, platóni értelemben a legfőbb jó és tökéletesség. „Nem látás, de
látás csak általa van.”

Tudnunk kell, hogy a szem, amely által a látás lehetséges, a görögök számára az élet egyik
alapjelentését, szimbólumát hordozta. A bénát, a lábát, kezét, avagy hallását vesztett embert
fogyatékosnak tekintették, de a vakot olyannak, aki már szinte nincs is az élők sorában. Nem
véletlen, hogy számos helyen éppen a vak látja a jövőt, ő tud számot adni a sors rendeléséről,
a történések menetéről, amelyről a mindennapok életébe bezárt emberek semmit sem tud-
nak. Nem véletlen. Hiszen a vak az, aki kapcsolatban áll a másik világgal, aki éppen a köztes
létbeli állapota miatt közvetíthet az „innenső” és „túlsó” világ között. A vak nem lát, mert
hiába a fény, szemének tüze végleg kialudt. Másrészt a vak mint jós azt is jelenti, hogy az
empirikus világ látónak hitt szeme nem képes olyan összefüggéseket felfedezni, amelyek
abba a civilizatorikus burokba vannak bezárva, amiben élni vagyunk kénytelenek. 

Hérakleitosz és Jézus ugyanazt mondja. Hérakleitosz szerint hiába irányítja a világot
a logosz, az emberek képtelenek az intelligibilis, azaz tapasztalással közvetlenül nem ér-
zékelhető valóságot megpillantani. Ébren is úgy tesznek, mintha alva járnának. Mint ké-
sőbb a barlangban ülő emberek, akik számára ugyan valamilyen pislákoló fény világít,
de arra sohasem törekednek, hogy megfejtsék magának a fénynek a forrását. Krisztus
pedig Tamásnak mondja ugyanezt. Tamás nem hisz Krisztus feltámadásában, ezért
megjelenik előtte és a következőket mondja: „Hozd ide a te ujjadat, és nézd meg az én
kezeimet; és bocsásd az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívő.” A sokszor félreértett
és félremagyarázott mondat. Majd midőn Tamás kinyilvánítja hitét, és elragadtatásában
bocsánatért eseng, ő csak csöndesen annyit mond: „Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél:
boldogok, akik nem látnak és hisznek” (Károli Gáspár fordítása).

Sokan foglalkoztak már azzal, mit jelentenek ezek a szavak. Engem jobban érdekel,
hogy mit nem jelentenek. Azt semmiképp, hogy a vak, a hatalmat a hatalomért elfogadó
hit, a balgák, süketek és vakok hite előbbre való lenne a látó és értő ember vallásosságánál,
az értelem hiténél. De azt sem, hogy a puszta empirikus tapasztalás lenne a mindent meg-
oldó megismerés. Az igazi belátás az értelem szeme mögött van. Nem helyette, hanem a
mögött. A látás sem minden. A Nap, a fény csak lehetőséget ad az embernek, de hogy
miként használja, az már az ő felelőssége.

Prométheusz tüzet lop. A tűz a lehetőség. A lehetőséget adja az embernek. A lehető-
séget, hogy az isteni tudás részese legyen. Ez bűn. Az istenek helyére vágyó ember mindig
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súlyos büntetés alá esik. Láttuk Tantalosz esetét. A tűz az élet lehetősége. Önmagában
csak és kizárólag potencialitás és nem aktualitás (valóság). 

A tűz ellopását illetően a különféle mítoszvariációk maguk is ellentmondásosak. Egye-
sek szerint azért lopta el a tüzet, mert míg ő az emberek teremtésével bíbelődött, addig
Epimétheusz az állatok teremtésénél már minden előnyös tulajdonságot elhasznált (ezt
írja le Platón), és Prométheusz, aki szerette emberi teremtményeit, a tűzzel akarta őket
kárpótolni. Más elbeszélés szerint a tűz ellopása nem volt más, mint az isteneket nem
tisztelő Prométheusznak a főisten bosszantására szánt tette. 

Eddig a mítosz, innen indulhat ki az értelmezés. Ahogy én látom. Ami más, mint az
eddigiek, de egyben fontos kiemelni: kizárólagosságra nem tart igényt. A tévedés jogát
és lehetőségét fenntartjuk. Főként, mert a költészetről lesz szó, ami meglehetősen ingo-
ványos talaj, még annak is, aki jártasnak hiszi magát benne. Ehhez viszont egészen távolra
kell vissza- (vagy előre?) mennünk. 

*

Nézzünk most két egymáshoz első pillantásra nem kapcsolódó idézetet. Søren Kierke-
gaard írja a Vagy-vagy bevezető részében:

„Mi a költő? Szerencsétlen ember, aki kínokat rejt szívében, de ajkai úgy vannak for-
málva, hogy miközben sóhajok és kiáltások hagyják el, mindez úgy hangzik, mintha szép
muzsika lenne. Sorsa hasonló ama szerencsétlenekéhez, akiket Phalarisz bikájában lassú
tűzön kínoztak, üvöltözésük azonban nem juthatott el a türannosz fülébe, hogy rémítse
őt, számára ez édes muzsikának hangzott” (Dani Tivadar fordítása).

Phalarisz Kr. e. 570 és 554 között a szicíliai Akragasz (a mai Agrigento) türannosza
volt, hírhedten kegyetlen ember, aki politikai ellenfeleit állítólag egy felizzított bronzbiká-
ban égette halálra, melynek orrlyukai úgy voltak kiképezve, hogy a fájdalmas üvöltés
lágy zenének hallatszott; vagyis – képletesen fogalmazva –: a fájdalom transzformálódik
édes énekké. Persze jelen esetben a testi fájdalomról, de Kierkegaard-nál másról van szó.
A testi fájdalom csillapítható, gyógyszerekkel kezelhető, amiről viszont Kierkegaard
és én beszélünk, az a fájdalom egészen más, és csak egyféle gyógyszere van, de azt nem
kapni patikában. 

l

A fájdalom mással van összefüggésben: a teremtéssel, amelyet az isteneket utánzó ember
a művészetben akar felfedezni.

l

Tegyünk distinkciót a kétféle fájdalom között, ahogy Bergman egyik szereplője teszi
Úrvacsora című filmjében, amikor Krisztus szenvedéseiről beszél. A film a „magánytri-
lógia” második, talán legsikerültebb része. A szereplője azt mondja: teljes félreértés azt
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gondolni, hogy Krisztus számára a testi kín volt szörnyű. Nem. Az igazi kín annak tudata,
hogy talán értelmetlenül szenvedett, hogy talán rosszul választott, mert Isten néma ma-
radt, sem azt nem mondta, hogy ő tényleg a fia, sem azt, hogy helyes volt, amit tett, és a
kíntól sem mentette meg, a kétséget sem oszlatta el – csak a kétely maradt. Ez volt Isten
csendje. Isten csendje azért borzalmas, mert nem tudni, hogy Isten azért hallgat-e, mert
nincs mondanivalója a világ számára, vagy azért, mert nincs, nem létezik. Mindkettő
gyötrelmes tudás és felismerés. A testi fájdalom – mondja a film szereplője, aki maga is
fájdalmaktól szenved, s ahogy állítja, talán sokkal nagyobbaktól, mint Jézus – talán bi-
zonyos mértékben csillapítható; a lelki fájdalom azonban szörnyűséges. Letaglózza az
embert. Mérséklésére nincs kidolgozott módszer. Krisztus fájdalma ez utóbbi volt, s mivel
az abszolútum viszonylatában történt, maga ugyanúgy abszolút, nem hasonlatos sem-
miféle földi kínhoz.

A másik – véleményem szerint – idekapcsolódó idézet ugyancsak Kierkegaard-tól
származik. Ő írja Az ismétlés című gyönyörű művében a szerelmes ifjúról:

„Miként a szirthez láncolt Prométheusz, akinek a máját keselyűk marták, (addig ő) jós-
latával kötötte gúzsba az isteneket […] minden napot a végsőkig kihasznált, mert minden
nap egyben az utolsó is volt számára. De mégsem bírta ki, fogaival szaggatta láncait. Ám
minél inkább tombolt szenvedélye, annál boldogabb volt az éneke, annál lágyabb a beszéde,
s annál erősebben szorította a bilincs” (saját fordítás).

Prométheusz „éneke” a fájdalom dala. Miként a Phalarisz bikájában szenvedőké. Ezt
a fájdalmat hallja aztán a külvilág csodás hangnak, mely gyönyörködtet és vigasszal szolgál.
Kit érdekel Prométheusz testi kínja, ha az éneke ennyire szép? Mi ez a kín? Ábrázolható-e
a művészet bármelyik formájában? 

Prométheusz, aki az emberek és az istenek között (vagy éppen közé) áll, és az életéért
sem hajlandó lemondani a szabadságáról, az egyik „legproblematikusabb” mitológiai alak.
Isteni, ugyanakkor nagyon emberi (miként Dionüszosz), így lehet példa mindenki számára.
Ismétlem (nem véletlenül): az emberek és az istenek között áll, mint egyfajta közvetítő.
Krisztus antik előképeként. Hisz ő is hoz valamit az isteniből az embernek. Hisz ő is az
isteni és emberi között közvetít. 

Nem véletlen, hogy a képzőművészet több módon és formában próbálta ezt a szenvedést
ábrázolni. Miért a szenvedést? Mert az teszi a szabadságot értékessé, a megkínlódott eszme
szolgálata a tettet magasztossá, akár a semmiért cserébe. A meghúzódás mindent elsöprő
érzésével szemben. De mint látni fogjuk, a Prométheusz-ábrázolásokban a szenvedés be-
mutatása csak az egyik út. Van egy másik is, de arról később. 

Az ábrázolásokban meglehetősen nagy a diszkrepancia. Peter Paul Rubens 1610–1611
körül festette Prométheusz-festményét. Ezen éppen azt látjuk, amint Prométheusz a szik-
lához láncolva szenved, miközben egy valóságosnak látszó sas (keselyű?) marcangolja a
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máját. Miért pont a máját? Talán azért, mert ez a szerv kitüntetett szerepet kap a hiede-
lemvilágban: májból jósolnak az antik bölcsek, a lelket és a májat még a középkorban is
egybekötik, vagy éppen a máj lesz minden rossz gyökere; nota bene: a rosszmájúság nem
a test, hanem a lélek betegsége.

Peter Paul Rubens: Leláncolt Prométheusz, 1610–1611, olaj, vászon, 
243 x 210 cm, Museum of Art, Philadelphia

Prométheuszt fejjel lefelé mutatja a festő, ami nem véletlen, hisz ez egyszerre a szenvedés
és a kiszolgáltatottság jele, s mint majd láthatjuk, ez a lentebb említett festőknél sem lesz
másképp. Más ábrázolásokkal szemben senki sincs jelen a sason és a szenvedőn kívül.
A madár Prométheusz fejére teszi a karmát. Mit tesz? Belemar az arcába. Ikonológiai
szempontból a fejre tett láb (Baburennél) vagy a fejbe kapaszkodó karom (Rubensnél) min-
den esetben a legyőzöttség (vae victis) képi kifejeződése. Ugyanakkor, ha jól megfigyeljük
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a képet, a leláncolt ember küzd a sassal, teste íjként megfeszül, és egyik karjával megkí-
sérli a madarat távol tartani. Nem pusztán szenvedő, passzív, hanem aktív, ellen akar
állni a kínzásnak. A szenvedésnek éppen az isteni paranccsal való szembeszegülés ad
igazi értelmet (ahogy azt látni fogjuk), ám mivel ezen a képen még nincs jelen Hermész,
így ennek magyarázata várat még magára.

A flamand Jacob Jordaens, a 17. század egyik meghatározó festője, ugyanezt hasonlóan,
egyes elemeiben azonban mégis kicsit másképp ábrázolja. Képén szintén az látható,
ahogy a sziklához láncolt Prométheusznak sas marja a máját, de már a háttérben feltűnik
Hermész. A szenvedést itt legalább annyira erőteljesebbé teszi a fejjel lefelé való ábrázolás,
az elvörösödött arc, amely az embertelen fájdalmat, a szenvedéssel járó kínt mutatja.
Hermész szenvtelenül nézi Prométheuszt, miközben talán éppen azon az ajánlaton mereng,
amelyet tenni készül neki. Arcán a szánalom vagy a részvét legkisebb jele sem látszik. Sok-
kal inkább a számítás, amelyet akkor értünk meg, ha majd meghalljuk, mit mond a szen-
vedő-nek. Küzdelem ezen a képen nincs, csak rémült, fájdalomtól egészen eltorzult arc.

Jacob Jordaens: Leláncolt Prométheusz, 1640 k., olaj, vászon, 
245 x 178 cm, Wallraf-Richartz-Museum, Köln
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Jordaens – ahogy arra Larsson utal – a fekvő alakot mindenféle földi szilárdság nélkül
mutatja, a fájdalom az egész testet összerántja, szinte a legkisebb ujjakig hatol, miközben
a sas csőrében egy májdarab van, bár nyílt, vérző sebet sehol sem látni. Jordaensra nyil-
vánvalóan hatással volt a Laokoón-szoborcsoport főalakja, aki szintén a kín megtestesülése
a korabeli ikonográfiában, egyben példa az ilyesfajta ábrázolásokhoz. Mivel a Laokoón-
szoborcsoportra már korábban is utaltam, érdemes megjegyezni, hogy a szoborcsoportot
1506 elején egy Felice de Fredis nevű paraszt találta meg Rómában, az Esquilinus dom-
bon lévő szőlőjében, Néró császár palotájának romjainál. Történetéhez hozzátartozik,
hogy a pápa Michelangelót kérte fel arra, hogy a szobor hiányosságait pótolja, de ezt
a mester – azzal, hogy az ő tehetsége nem mérhető az antik készítőkéhez – visszautasí-
totta. Egyesek később azt kezdték el híresztelni, hogy igazából Michelangelo készítette a
szobrot, és ő ásta el a dombon, ahol megtalálták. Alkotói valójában a Kr. e. 2. századhoz
köthetők, vélhetőleg a rodoszi Hagészandrosz, Polüdorosz és Athénodórosz volt. 

A Jordaens-képen azonban van még két alak, amelyek magyarázatot igényelnek. Az
egyik egy élettelennek látszó gyermektest, amely vélhetőleg arra utal, hogy az első embert
– a mítosz egyik változata szerint – Prométheusz formálta agyagból. A másik alak Hermész
(Merkúr), akinek az arcán a legcsekélyebb szánalom sem látszik, sőt azon egy hideg,
kegyetlen, már-már szadista mosolyt látunk. Jordaens egyértelműen a néző szánako-
zását akarja felkelteni a szenvedő ember (íme, az ember!) iránt, a keresztényi könyö-
rületet, ahogy azt a krisztusi szenvedés esetén minden más ábrázolás is implikálta.
Brutális festmény. A szenvedés apoteózisa. A sas szárnyainak diagonális elrendezése
kettéhasítja a képet, míg a szenvedő test, Hermész alakja, akit Prométheusz a lábával
szinte megjelöl, egy másik keresztirányt képez. A négyzetbe tett „kereszt” itt azt jelenti:
nincs tovább. Vége.

Ugyancsak Prométheusz emberfeletti fájdalmát próbálja ábrázolni az utrechti „cara-
vaggista”, Dirck van Baburen 1623-ban készült érdekes képe. A megaláztatást. Nem csu-
pán a fejjel lefelé történő ábrázolásban, hanem a megbilincselés módjában. A festmény
azért érdekes, mert szemben Jordaens vagy Rubens képével, Baburen egy olyan pillanatot
rögzít, amely még a kínzás előtt, Héphaisztosz műhelyében történik. Jordaens képével
annyiban közös, hogy küzdelmet, ellenállást itt sem látunk, erre a leláncoltnak esélye
sincsen.

A kép tehát az előtörténetet mutatja. Azt a pillanatot látjuk, amikor Zeusz parancsára
Prométheuszt megláncolják, mert „ellopta és az embereknek adta a tüzet”. 
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Dirck van Baburen: Vulcanus leláncolja Prométheuszt, 1623, olaj, vászon, 
202 x 184 cm, Rijksmuseum, Amszterdam

Mi a „tűz” jelentése? A tűz szimbólum, az isteneknek fenntartott tudást jelenti, ello-
pása mindennél nagyobb bűn, gondoljunk csak az első emberpárra, és kiűzetésükre a
paradicsomból. A megkötözést Héphaisztosz végzi, aki szakmája szerint a tűz mestere,
de nála a tűz sokkal inkább az anyagi, mintsem a szellemi entitás. A kegyetlenség itt kéz-
zelfogható: a kínzó kérlelhetetlen arckifejezéssel végzi a dolgát, miközben Hermész hátulról
elégedetten nézi a „megfeszített” kínlódását. Héphaisztosz indokolatlanul kegyetlen, hisz
Prométheusz nem tesz semmit, nem védekezik, talán az isteneket képviselő Hermésznek
akar megfelelni – ki tudja? Lábát – ahogy a sas (keselyű) a karmát – Prométheusz arca elé
teszi, szerszámai kínzóeszközökké silányulnak, a főistent képviselő Hermész megelége-
désére. Baburen képe, aki holland festő létére Rómában is tevékenykedett, nem véletlenül
emlékeztet Caravaggióra; ez az ábrázolási mód később a holland festészet számos nagy
alakjára hatással lesz.

*
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Rubens, Jordaens és Baburen Prométheusza a szenvedés apoteózisa. Ha a Prométheusz-
ábrázolásokat nézzük, ez az egyik út. 

De van egy másik, amely a szenvedés helyett a dicsőséget emeli ki, amit például
Heinrich von Füger német portréfestő „képvisel”, aki számos történeti és mitológiai témát
megfestett. (Mennyire pontos itt a magyar nyelv, hisz a „kép” és „képvisel” igen plaszti-
kusan fejezi ki – szemben, mondjuk, a némettel –, hogy a képviselő valamilyen „képet”
„visel”.) A kép által „képviselt” dolog a dicsőség „képének viselése” és felmutatása. A győ-
zelem apoteózisa. Ez az igen termékeny és eredetileg jogi képzettségű ember hihetetlenül
bárgyú Prométheusz-ábrázolása jól illik a kor (18. század vége, 19. század eleje) szemlé-
letébe, a magasztos eszmék iránti lelkesedés mindent elsöprő vágyába.

Heinrich von Füger: Prométheusz elhozza a tüzet az emberiségnek, 1817 k.,
Liechtenstein Museum, Liechtenstein
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A szenvedést felváltja a megdicsőülés. Nem véletlenül, mivel a kor ebben hisz.
A (majdnem) kortárs Kierkegaard-nak pontosan ez a problémája a kereszténységgel.
Krisztusnak sem a szenvedése lényeges a keresztény egyház számára – mondja –, hanem
a győzedelmeskedése. Ma kereszténynek lenni szerinte igen kényelmes dolog. A győzedel-
mes Krisztus, a dicsőséges egyház. Ahogy Kierkegaard fogalmaz A keresztény hit iskolájá-
nak híres soraiban: 

„A kereszténység mindent összekuszált, és elérte, hogy a kereszténységből pogányság
lett. Örökösen arról papolnak, ami Krisztus halálát követően történt, hogyan győzedel-
meskedett Krisztus és miként hódította meg tanítása az egész világot, egyszóval csupa
olyan prédikációt hallani, amelynek méltóbb befejezése volna a Hurrá, mint az Ámen”
(Hidas Zoltán fordítása).

Füger képe (neki köszönhetjük egyébként a Budapesten megtalálható, és mindenki által
ismert Batsányi-portrét) persze a sötét jövendőt is előrevetíti, amit Prométheusz szájához
emelt ujja („hoppá, mit tettem?”), illetve a jellegzetes sötét háttér sugall.

Teljesen természetes, és ha mitológiáról, pontosabban annak ábrázolhatóságáról be-
szélünk, kihagyhatatlan a szimbolizmus – számomra érthetetlen módon nagyra tartott –
jelentős alkotója: Gustave Moreau. Prométheusz-festménye egy szenvtelenül ülő alakot
mutat, akinek nincs semmi szenvedélye (naná, ő egy szimbólum), feje felett kicsiny tü-
zecske pillog, miközben egy keselyű barátságosan tépdesi oldalát, éppen kiszakítva egy
darabot a májából. (De tegyük már helyre ezt a „sas versus keselyű” problémát: a mítosz
szerint sas tépi Prométheuszt, és nem keselyű. A keselyű Titüoszból lakmározik, ám a
két állat – ahogy a két mitikus alak – az idők során egybemosódott, összekeveredett.
Erre még majd visszatérünk.) Mögötte egy ión oszlop, alatta a mélység és a mitikus táj,
amely a realitástól való távolságot szimbolizálja, az eszmének és nem az anyagnak való
megfelelést. 

Csak tudnánk, milyen eszmére gondolt itt Moreau. Mert Prométheusz mérsékelten
bamba arcáról nem nagyon lehet semmit leolvasni. Szójátékkal élve: csak a semmit lehet
leolvasni. Vagy a szilárd eltökéltséget, ám nem tudni, mi iránt. Talán az a kis lángocska
mutatja, hogy aki nem teljesen elmehagyott, az is megértse: itt az értelem tüzéről van
szó. Vagy annak látszatáról. De minden szerencsétlenkedés ellenére ez a kép megint csak
azt támasztja alá, amit a tűz és fény kapcsán korábban írtunk: a láng az értelemhez kötött,
azaz szimbolikus, nem magára a tűzre kell itt gondolni. Talán a „mesterségek tudása”
– amire sokszor utalnak – már kissé közelebb visz a jelentéshez. 
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Gustave Moreau: Prométheusz, 1868, 
olaj, vászon, Musée Gustave Moreau, Párizs

Moreau képe kapcsán, de egyben visszautalva a többi mítoszra, felvetődik a kérdés:
lehet-e egyáltalán ábrázolni, kifejezni, és ha igen, akkor hogyan, azt az archetipikus sor-
sot, azt a kegyetlen büntetést, amelyet az istenek Prométheuszra kimérnek? Mi a döntő
motívum: a szenvedés, vagy a dicsőség, a tett diadala? Erre akkor kapunk választ, ha leg-
alább megpróbáljuk körüljárni, mi valójában ez a tett. Paradox módon éppen a bünte-
tésből tudjuk megérteni, ezért lesz adekvát az első három ábrázolás (akár tudunk a bűn
igazi természetéről, akár nem), és félrevezető a másik kettő. Persze a szándék is más, de
attól még az érdeknélküliség nem szenved csorbát. 

*
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Van egy harmadikfajta ábrázolás, amely Piero di Cosimo (1462–1521 k.) festményei-
hez kapcsolódik. Cosimót bolond festőnek is nevezték, talán nem véletlenül, főként ha
Vasari nem mindig pontos leírására támaszkodunk. Firenzében tanult Cosimo Rosselli
műhelyében – innen a neve –, és hosszú ideig együtt dolgozott vele a Sixtus-kápolna fres-
kóin. Minden a reneszánsszal foglalkozó könyv kiemeli, hogy életéről szinte semmit sem
tudunk. Furcsa festő. Kedvelt sujet-je a mitológiai jelenetek ábrázolása, ám egészen kü-
lönleges, néha szokatlan módon. A születése bizonytalan – éppen ötszáz évvel az enyém
előtt történhetett –, halálának éve szintúgy. Az utóbbit Vasari 1521-re teszi, mások szerint
egy évvel később következik be, de ez igazán nem izgat, hisz életem egyik eseményéhez
sem köthető (egyelőre). Cosimót később a 20. századi festészet, főleg a szürrealisták te-
kintik majd elődjüknek, de arra csaknem 450 évet kell még várni. Erre most nincs időnk. 

Vasari leírása szerint magába forduló alkat volt, senkit nem engedett a művei köze-
lébe, a vadállatokéhoz hasonló életet élt. Beszélgetett az állatokkal, elhanyagolta a kertjét
azzal, hogy a természet úgyis tudja, hogy mit csinál. A leírás szerint szerette nézegetni a
falon a betegek köpeteit, és formájukba fellegeket, lovak csatáit vagy éppen városokat lá-
tott bele. Élénk fantáziával rendelkező mizantróp volt, aki semmilyen zajt nem bírt elvi-
selni, legyen az gyereksírás vagy harangszó. Képei – főként a Prométheusz-festmények –
sok talánnyal telítettek. 

Piero di Cosimo: Prométheusz mítosza, 1515, olaj, fatábla,
Alte Pinakothek, München

Daniel Arasse hívja fel a figyelmet arra, hogy a Prométheusz-mítosz a neoplatonikus
Firenze körében kedvelt téma, mondhatnánk egyfajta toposz. Prométheusz alakját Ficino
a teremtőerőt megtestesítő, ám bukásába nem nyugvó entellektüelnek rajzolja át, akit ki-
válósága miatt büntetnek az istenek. Ez – látni fogjuk – részben igaz. 
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Cosimo képei azért érdekesek, mert összekapcsolják az egyes történéseket, azok szinte
moziszerűen peregnek le előttünk. Prométheusz az emberi méltóság példaképe, a sza-
badság bajnoka, aki az isteni önkénnyel szembeszállva nemesen bukik el. Panofsky szerint
ő hozza el a tudást a tudatlanok közé, mintegy megtestesítve az emberi elme természetet
uraló princípiumát, amely a neoplatonikus Itália számára mindennél fontosabb és ma-
gasztosabb eszme. Emlékezzünk, Botticelli kapcsán mondtuk: Plótinosz nyomán Szent
Ágoston a testet a „lélek börtönének” tartja. Plótinosz véleménye, hogy az ember az
exstasis (önmagából kilépés) révén eljuthat egy olyan pontra, amikor maga mögött hagyja
e rossz és mulandó világot, egyesül az istenivel, maga is megistenül ( A rene-
szánsz Prométheuszt a kultúra hősévé teszi, sőt már a platóni mítoszt némileg eltorzítva
a közösségalkotó képességet és tisztességet is az ő ajándékának tekinti. Ő a hős, a teremtő
ember, aki szembeszáll mind az isteni, mind a természeti világgal. Elbukik, de küzdelmét
bukása heroikussá teszi, megisteníti.

A fenti képrészleten Prométheuszt Pallasz Athénével látjuk, akit a ravasz titán rávesz
arra, hogy felvigye az Olümposzra. Ott aztán Apollón napszekerének kerekén egy bottal
meggyújtja a tüzet, majd abból letörve egy izzó darabot, az óriáskömény szárába rejtve
viszi el az embereknek. Egyes változatok szerint közte és az istennő között szerelmi szál
szövődik.
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A teljes képen azonban nem csupán a Prométheusz-történet látható, hanem a testvére
ostobasága is helyet kap, amit a platóni szövegben már részletesen leírtak. A bal oldalon
az a pillanat látható, amikor Epimétheusz sárból emberalakot formáz, azaz elsőként alkot
„szobrot”, bár más variációk ezt szintúgy Prométheusznak tulajdonítják. A felhőkben az
istenek világa jelenik meg, békés minden, még nincs szó a büntetésről. Az Alte Pinakothek
(München) festménye a mítosz első részét tartalmazza. Mondhatnánk: az ember terem-
tését, ecce homo, és a tűz ellopásának előkészületeit. Ecce homo – nem más, mint a közé-
pen álló, és Michelangelo Dávidjára emlékeztető szoboralak. Arasse ebből – teljes joggal –
a szobrászat filozófiájára, az alkotás genezisére következtet.

Piero di Cosimo: Prométheusz mítosza, 1515, 
olaj, fatábla, Musée des Beaux-Arts, Strasbourg

A strasbourgi képen – amit Arasse behatóan elemez – a „Dávid-szobor” ugyancsak jelen
van az emberalak archetípusaként, míg fentebb a napszekér látható, amint Prométheusz
tüzet lop belőle; ugyanakkor a kép szélén már látjuk a bűnhődést. Középen ismét
Epimétheuszt pillanthatjuk meg, amint Pandórát fogadja. A Pandóra ( név ere-
detileg csupa ajándékot jelent (  A mítosz szerint a legszebb és legostobább nő,
akit Zeusz azért alkotott, hogy Epimétheuszt rászedje, és azért járt teljes sikerrel, mert
testvére intelme ellenére – miszerint semmilyen ajándékot ne fogadjon el, ami Zeusztól
származik – beleszeret Pandórába. Buta, rosszindulatú és lusta volt – Graves hozzáteszi:
az első az ilyen asszonyok hosszú sorában. A buta, de szép nő, avagy szép, de buta nő topo-
sza, aki kihúzza a dugót a korsóból, ahová maga Prométheusz zárta mindazokat a bajokat,
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amelyek megkeseríthetik az általa annyira szeretett emberek életét. Ilyen az öregség, a
fájdalom, a betegségek, de ott van a csalfa remény, amely megakadályozza az embereket
abban, hogy átlátva a reménytelenséget, azonnal kioltsák életüket. Egyes – nem éppen
„genderkompatibilis” – értelmezések szerint nem is Prométheuszt büntették igazán az iste-
nek, hanem az embereket. Mégpedig azzal, hogy létrehozták a nőt, aki elveszi a férfi eszét,
s ez lesz az egész emberiség végzete. John William Waterhouse festményén – aki több mi-
tológiai sujet-t is választott, ahogy azt Nárcisz történeténél majd látjuk – valóban egy
tüneményesen szép lány képét láthatjuk, aki nem igazán gyakorolja a megfontoltság
( görög erényét. Hogy mennyiben végzetszerű, azt ki-ki döntse el maga. Ha
meg nem megy, kérjen tanácsot Kierkegaard-tól.

John William Waterhouse: Psziché kinyitja az aranydobozt,
1903, magángyűjtemény

Daniel Arasse (Művész a műben) pontosan mutatja be a Prométheusz-értelmezések-
ben végbemenő változásokat. Azt, hogy a középkor előszeretettel mosta egybe az em-
berhez való viszonya miatt Ádám teremtésével. De ugyanígy megtaláljuk azt a törekvést,
amely Mózest és Prométheuszt akarja egybegyúrni, hisz mindkettő az isteni és emberi
világ között közvetít, és – mutat rá Arasse – mindkét felszabadító egy „isteni bot” bitor-
lásáért kap büntetést. „Vétkük meglepő hasonlóságot mutat: Prométheusz az embereknek
adja a tüzet, amelyet egy botba rejtve hozott el; Mózes nem a szó erejével, hanem az isteni
pálca felmutatásával fakaszt vizet a sziklából” (Vári Erzsébet fordítása).

Az ábrázolásokat illetően nem lehet azonban kihagyni az óriás Titüosz mítoszát,
ahogy arra korábban a „sas vesus keselyű” kérdés kapcsán utaltunk. Ez a történet lassan-
lassan egybeforrt Prométheusszal. Titüosz, a vad és zabolátlan óriás – akinek az apja
nem mellesleg Zeusz volt –, egy nap meg akarta erőszakolni Apollón és Artemisz anyját,
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akik ezért megölték, majd a Tartaroszban kifeszítették, karját és lábát földhöz szegezték,
és keselyű marcangolta újra és újra megnövő máját. Mint látjuk, a két történet adja is
magát, hogy egybeolvadjon. A különbség csak a sas és a keselyű között lehetne, de
mint látjuk, az ábrázolás fütyül erre a nüánsznyi különbségre. Ahogy bennünket sem za-
varnak az eddigi értelmezések, mert egészen máshol látjuk ennek a történetnek a lényegét,
mint az eddig elemzett kísérletek. 

*

Az ábrázolásokon és a számtalan értelmezésen keresztül önkéntelenül megfogalmazódik
a kérdés: mi Prométheusz igazi tettének mondanivalója, mi a bűne, és mi ennek a bűnnek
az igazi tartalma? A láng ellopása? A mesterségbeli tudás átadása? Zeusz bosszantása?

A Prométheusz-történetben más igazán fontos, s ez Aiszkhülosz Prométheiájának
ránk maradt részéből derül ki. Prométheusz (az „előre-látó”, szemben testvérével, Epi-
métheusszal) ugyanis tudta, hogy Thetisznek, a tenger istennőjének olyan fia születik,
aki hatalmasabb lesz apjánál. Ez még önmagában nem lenne baj, de az apa nem más,
mint Zeusz, aki feleségül akarja venni az istennőt. Olyan veszélyről van szó, melyet még
Zeusz sem lát előre, de Prométheusz tud róla.

Mit jelent ez? Ha meg akarjuk érteni, rögtön azzal szembesülünk, hogy az Ér-mítosz,
a Moirák, az igazság stb. korábban elemzett történetének ismerete nélkül ez a mítosz (is)
értelmezhetetlen marad. Nem véletlen, ugyanezt fogjuk tapasztalni a többi mítosz esetén.
Ezért neveztem – Platón nyomán – pamphüliai Ér meséjét alapmítosznak. Mert ott nem
ennek vagy annak a sorsáról esik szó, hanem magáról a sorsról.

Pontokba szedve jelen esetben a következő magyarázathoz jutunk:
(1) Prométheusz a sorsot látja „előre”.
(2) A sors az istenek felett áll. Ha maga Zeusz sem ismerheti a saját sorsát, akkor
Ananké szűz lányai (a sors istennői, a Moirák) többet tudnak a létezés igazi mélysé-
géről, mint maga a főisten. 
(3) A bűn mindig összekapcsolódik a megbocsátással: bűn nélkül nincs „bűn-bocsánat”.
Ha csak logikailag vesszük, akkor amiért megbocsátunk, vagy meg akarunk bocsá-
tani, az mutatja meg, hogy mi az igazi bűn. Ha van bűnbocsánat, akkor van bűn is.
Miért bocsátana meg Zeusz Prométheusznak? Ha pedig valamiért megbocsát, akkor
az az igazi vétek, minden más csak porhintés.

Aiszkhülosz Leláncolt Prométheusz című tragédiája pontosan mutatja, hogy mi a tett,
és mi a „bűn”, amit ez a szemtelen, isteneket gúnyoló elkövetett, és előrevetíti, milyen fel-
tételekkel kaphatna bűnbocsánatot. A „közvetítő” Hermész szól a szenvedőhöz. Hermész
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nem véletlenül jelenik meg Baburen és Jordaens festményén. Sziszüphosz büntetésében
szintúgy meghatározó szerepet játszik. 

„Csípős beszédű bölcs, ki szembeszállni mersz
az istenekkel, emberek kedvébe jársz,

s tüzet loptál nekik – hozzád beszélek én.
Atyám parancsa az, hogy add tudtára, mily

násztól reméled, hogy hatalma megtörik.
De szólj világosan s ne szőj talányokat,

ne kényszeríts engem, Prométheusz, két utat
egy küldetésben tenni, hisz beláthatod,

hogy Zeusz ilyesmitől nem lágyul el soha.”

(Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása)

Hermész egyértelműen arra utal, hogy Prométheusz fájdalmai enyhülni fognak, sőt
talán kegyelmet is nyer, ha végre beszél. De mit is kellene elmondania? El kellene árulnia
Zeusz sorsát. Szó sincs itt valaminek az ellopásáról. A tűz? Érdektelen. Az egy vicc ehhez
képest, kit érdekel? Prométheusznak tehát csak annyit kellene tennie, hogy elmondja,
amit ő tud, és amit az isten tudni kíván („add tudtára, mily násztól reméled, hogy hatalma
megtörik”).

A tudásról van szó, a szellemi lángról, amely a tudást reprezentálja. Prométheusz meg-
mondhatná, de akkor oda a szabadság, oda a fájdalom, és oda még sok minden más, ami
egy új helyzet vállalásával együtt jár, például – parafrazeálva Kierkegaard-t – elhallgatna
a fájdalmas ének, a költő ajkai elnémulnának, szabadságát feladná az életéért cserébe.
Lehetséges ez? Nem jelentené mindennek a végét, amiben az embernek hinni érdemes?

Visszatérve a „Prométheusz és költő” analógiához: ki a költő, és miért e fájdalom? Kinek
az alakjában fogalmazható meg lényege? Hisz Platóntól Kafkáig egyként vélik: amiként
a megismerés, úgy a ποίησις (eredeti értelmében: alkotás) minden esetben gyötre-
lemmel, fájdalommal van összekötve. Platónnál a barlangból kiszakított ember folytat
fájdalmas harcot a barlanglakókkal – a megismerésért. Kierkegaard szerint a költő állandó
küzdelemben áll az általánossal – az alkotásért. A fájdalom az általánosság elvesztésének
totális megélése.

Platón barlanghasonlata a legjobb példa. Platón elmondja, hogy a barlangból felsza-
badított embert erőszakkal kell kivonszolni a napvilágra, azaz szinte rá kell rákényszerí-
teni a látásra. „Ha valamelyiküket feloldanák, s kényszerítenék, hogy hirtelen álljon fel,
forgassa körül a nyakát, járjon, és nézzen a tűz felé […], nem gondolod-e, hogy zavarban
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lenne?” Majd pedig: „Ha aztán innen [a barlangból] valaki erőszakkal továbbvonszolná
felfelé a göröngyös és meredek úton, s nem engedné el, amíg csak ki nem húzná a napfényre:
vajon nem szenvedne-e emiatt, s nem méltatlankodna-e hurcoltatása közben?” A megis-
merés mindig fájdalmas, kényelmetlenséget okoz, amíg az ismertről való lemondás, a bol-
dog ostobaság rendkívül kényelmes, ahogy azt Platón leírja: „Ha tehát arra kényszerítené,
hogy magába a fénybe tekintsen, nemde fájna a szeme, és elfordulna, és azokhoz a dol-
gokhoz menekülne, melyeknek a nézésére képes […]?” (Szabó Miklós fordítása).

Van-e azonban a fájdalomnak pozitivitása? Van-e a betegségnek pozitivitása? Feltét-
lenül. Érdemes ezt akkor is kimondani, ha a mai kor mindent megtesz a fájdalom csilla-
pításáért, a betegség elkerüléséért. Gondolt azonban valaki arra, hogy maga a szóhasz-
nálat önmagában alátámaszthatja: a fájdalom és betegség igenis pozitív tartalommal bír?
Ha valakinek a lelete „pozitív”, akkor az általában azt jelenti, hogy a betegség valamilyen
formája felütötte a fejét, azaz rettegnünk kell. Ha „negatív”, akkor megnyugodhatunk.
Vagy?

Ahogy fájdalom nélkül nincs szülés, úgy – és ezt jól tudja a bábamester anyját több-
ször idéző Szókratész – a gondolat megszületése is csak fájdalom közepette lehetséges.
Fájdalom nélkül nincs teremtés, nincs létrehozás. A teremtés, miként a születés, mindig
elválasztás, minden esetben – mint arra többször utaltam – szeparáció. Az elválasztás
pedig fáj. Fény a sötéttől, szárazföld a vizektől, égbolt a földtől és: gyermek az anyjától.
A gondolat megszületése ennek analógiája – tudjuk ezt Szókratésztől, aki a „termékeny
lelkületű” ifjaknál pont ebben segédkezik. Fáj a gondolkodás, fájdalom közepette születik
meg a gondolat, fájdalomban és vérben bukkan elő a mű. 

l

A fájdalom és alkotás talán a két legszorosabban egybekötött emberi érzelem; tapasztalat
és tevékenység.

l

Mennyivel egyszerűbb és komfortosabb, mondhatnám: modernebb dolog mind a
gondolkodásról, mind bármilyen szintű alkotásról, de még annak szemléléséről is le-
mondani. Az alkotás, a létrehozás avítt dolog. Manapság sokkal inkább az az elvárás,
hogy a tudomány mezsgyéjén haladva eligazodjunk az adatok között. A megismerést,
amelyről Platón vagy Arisztotelész még olyan szenvedélyesen beszélt, felváltotta az in-
formáció, az adat megszerzése. Ebből nem csupán a fájdalom hiányzik, de nincs benne
semmi szenvedély. Az igazi „erény” az információ birtoklása, nem a tudás elsajátítása,
és az abban való eligazodás. Ezt a nyelvhasználat is jól fejezi ki: „információ birtokában
vagyok” – mondjuk. Az eligazodás társadalmi vetülete pedig az igazodás. Ehhez sok ész
nem szükségeltetik, sőt a minél kevesebb csöppet sem árt. Ezt az érzést a szenvedély is
elkerüli, vagy az üres szenvelgésnek adja át a helyét. Keverednek a dolgok: a tudás helyét
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az információ, a szenvedélyét a szenvelgés foglalja el. A mindennapi ember ezért lesz az
elbutítás legfőbb célpontja, mert ő az, akit mind a konzumtársadalom, mind a konzum-
politika magáénak akar.

Persze – mondhatnánk – nincs új a nap alatt. Már Iulius Agricola azért adott szappant
a barbár briteknek, hogy tisztálkodásra szoktatva a vad és kemény embereket, elpuhítsa,
és így könnyen leigázhatóvá tegye őket. Talán ez volt a civilizáció egyik első tudatos bűn-
tette. Kényelem mindenekfelett, a küzdés, a fájdalom minél messzebbre űzése, a kockázat
elkerülése, ami nélkül – ismét Kierkegaard – kényelmesen meglehetünk. De ha semmit
nem kockáztatunk, rémisztően könnyen veszítjük el önmagunkat. Bár lehet, hogy éppen
ez a cél. „Bolond, aki még kövekbe vagy emberekbe botlik” – így Nietzsche.

Tény, erre a romlásra, amely semminemű virágot nem fakaszt, a legtöbb gondolkodó
felhívta a figyelmet. Az információharc közepette maga a tudomány technikává vált,
a tudás pedig intelligenciává silányult. Olvassuk Heideggert vagy Marcusét. A lényeg a
mérhetőség, konvertálhatóság, felhasználhatóság, adaptálhatóság. A fejlődésnek hazudott
növekedés érdekében. Mi pedig, korunk tudósai ehhez boldog vigyorral a képünkön asz-
szisztálunk, nem is sejtve, hogy közben önnön felszámolásunkon dolgozunk. Az utolsó
ember eljövetelén.

Ismét Nietzsche írja a Zarathustrában: „A föld összezsugorodik akkor, és ott ugrán-
dozik rajta az utolsó ember, aki majd mindent magához zsugorít. Fajtája kiirthatatlan,
akár a bolha; az utolsó ember él a legtovább” (Szabó Ede fordítása). A letzter Mensch az
az ember, akinek a legfontosabb érték a kényelem. Bolond, aki még kövön botlik vagy em-
beren botránkozik! Kis méreg, mely boldog álmot ád, és legvégül sok méreg: a kellemes
halálhoz. Pedig a halál – persze vele az élet – agónia (), eredeti jelentésében: „küz-
dés”, „verseny”, „harc”. Állapotaink változását jól mutatja, hogy ezt a szót ma a terminális
állapotban lévő beteg szenvedésére használjuk. Amikor még rúg egyet-kettőt.

*

Mint látjuk, az ember megszabadulhat a fájdalomtól, lemondhat az alkotásról. Prométheusz
ugyanúgy megtehetné. Némi „méreg” szükségeltetik csak hozzá. Félreértés ne essék: nem
minden fájdalom szül mesterművet, de talán a fájdalom szükségképpeni velejárója min-
den dolog létrejöttének, megszületésének, ami az életben igazán fontos lehet. Van, aki
vállalja ezt és a vele járó kockázatot, van, aki lemond róla, és van, aki tudni sem akarja,
hogy ilyesmi lehetséges. A hegeli klasszikus úr-szolga viszony. A szolga az elismerő, az
úr az elismert. Az elismerést küzdelem () előzi meg. Két öntudat küzd egymással.
A harc vége az lesz – mondja Hegel –, hogy az egyik lemond a szabadságáról, azért, hogy
megtartsa életét. Az igazi vagy-vagy. 
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A szabadság és a puszta élet konkurál egymással. Két meghatározó érték. Élet nélkül
nem beszélhetünk szabadságról, viszont szabadság nélkül az élet fabatkát sem ér. Aki ezt
érti, az tudja, hogy mit jelent a prométheuszi láng. Hegelnél az úr az életét kockáztatja a
szabadságáért, a szolga viszont könnyedén lemond a szabadságáról az életért cserébe.
Csak elismerő lesz, és nem elismert. Talán a boldog ember prototípusa. Ezt fejezi ki a
Prométheusz-történet. Hiszen – ismétlem – ő is megszabadulhatna a fájdalomtól. Meg-
szabadulhatna a kínoktól. De nem minden áron: 

„Ezt jól jegyezd meg: szolgasorsodért soha el nem cserélem gyötrelmes balsorsomat.”

Ezt vágja Hermész arcába, a legnagyobb kínok közepette.
„Bal-sors” és „szolga-sors”. Mintha csak Hegelre rímelne. Ellenállás – akár fájdalom

árán – vagy beletörődés, a kockázat (és végső soron önmagunk) feladása. Egyben feladása
mindannak, amit a fenti képek kifejeznek. Hisz egy nyúlként lapuló Prométheusz már
nem lenne érdekes. Nem jelentene példát, vagy Az ismétlésben és a Félelem és reszketésben
leírt próbát. Mert a fájdalomnak is lehet apoteózisa. A képek ezt tükrözik vissza.

*

A tűz – küzdés vagy feladás. A tűz igazi jelentése ennek választásában van. Olyan, mint
az alma. A tudás fájának gyümölcse. Az is valaminek az ellopása. És az a valami nem
más, mint az isteni tudás egy szelete. Ha az első ember tudná a jó és rossz különbségét,
és ehhez örök élettel rendelkezne, akkor joggal gondolhatná magát isten vagy az istenek
helyébe. Aki a tűz örök időkre szóló birtokosa.

A tűz a mindent elrendező princípium. Hérakleitosz szerint a világ, amely itt van,
nem volt és nem lesz, hanem örökké élő tűz, mely fellobban mértékre, és kialszik mér-
tékre. A mérték maga a rend, amely a kozmosz harmóniáját biztosítja. Leibniz, a nagy
integrátor, talán ezt sejti meg.

A tűz az isteni szikra, nélküle semmi sem világít. A világosságot az emberek gyűlölik,
hisz a tudásra való képesség zavarja őket komfortos életükben. A barlang embere gyűlöli
azt, aki látta a lángot, a fényt, és ha teheti, megöli, ahogy azt végül Glaukón kimondja.
Ha Prométheusz valóban az embereknek lopta el a tüzet, nos, ők nem túl hálásak érte.

A tűz a fény, a tudás isteni fénye, amely a tudatlanság homályába világosságot lop.
„Non enim, si passum membrum meum ad aliquid demonstrandum movere, possum etiam
oculus accendere quibus vel ipsa demonstratio mea vel etiam illud quod volo demonstrare
cernatur.” Azaz „kezemet ugyan megmozdíthatom, hogy valamire rámutassak, fényt azon-
ban nem gyújthatok a szemekben, hogy azok ne csak a rámutatást lássák, hanem azt is,
amit mutatni szeretnék” – írja Szent Ágoston. Prométheusz jelenti az antikok számára
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azt a lehetőséget, amely nemcsak a „mutatás”, hanem annak a megvilágítását is elhozza,
amire „rámutat”. A rámutatás, a kéz mozdulata egyébként azonos a teremtő kéz mozdula-
tával, azaz a fény kiáradásával, amit a Sixtus-kápolna híres festménye reprezentál.

A tűz a hit. Prométheuszt nem ünnepli senki, mert úgymond „ellopta a tüzet az em-
bereknek”, de Jézust sem, aki elhozza a megváltás ígéretét. Azt sziklához láncolják, és ke-
selyű marja a máját, ezt megfeszítik, és lándzsával hasítják fel az oldalát. Hálára egyik
sem számíthat, mert az ember nem hálás fajta állat. Ha ismét eljönne közéjük, ismét
sziklára vagy keresztre kötöznék. Vagy megünnepelnék. Ha belegondolunk, a kettő között
nincs nagy különbség…

*

A tűz maga a tűz. Mely lángol, éget, elpusztít és teremt. Az égből jött, és az égiekhez visz
el. Ha akarunk, szeretünk, a szépség szerelmesei vagyunk, ám ez esetben más alternatíva
nem létezik. Akkor sem, ha fájdalmat okoz. Mert bizony fájdalmat okoz. Biztosan és ki-
kerülhetetlenül. De ez a fájdalom jó, hiszen isteni eredetű, és magukhoz az istenekhez
vezeti el a halandó lelket. Ahogy Hölderlin írja:

„Mert akiktől ránk száll az égből a tűz:
Istenek ők, adják e kínt is nekünk,
És marad így. Nékem a Föld fiaként
Sorsom: szenvedve bár, de szeressek.”

(Szalki Bernáth Attila fordítása)
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3. A küzdelem mítosza – Sziszüphosz 

A mitológia olyan, mint egy virágoskert. Színpompás növények bukkannak elő, egyiknek
a rügye fakad, másiknak a bimbója pattan, a harmadiknak a virágja nyílik ki a semmiből,
és bár Hegel filozófiája erre is alkalmazható (mag – csíra – növény), de mégsem abban
a szabályos rendben történik, ahogy a német mester elképzelte. Soha nem tudhatjuk, hogy
melyik bimbó hasad fel, mi fogja követni, s főként nem, hogy ki következik. Az előttem
álló mindig utamban áll. A józan ész ereje sokszor semmivé foszlik, nyomot sem hagy
maga után. Talán ezért zavar bennünket sokszor egy-egy mitológiai történés, mert a min-
dennapi észnek ellentmond, a mindennapi etikánkat gyökerestül felforgatja. Nem értjük,
ez és ez miért szenved iszonyatos büntetést, miért kell kiállnia a kínokat, amikor emberi
viszonylatban nem vétkes. Sokszor úgy tűnik, hogy éppen az istenek nem tartják be az
erkölcsi rendet, sőt ők annak megbontói. 

Gyermekkoromban láttam először azt a szörnyű festményt, amely még mindig féle-
lemmel tölt el, ha ránézek. 

Rembrandt Harmenszoon van Rijn: Ganümédész elrablása, 1635, 
olaj, vászon, 171 x 130 cm, Gemäldegalerie, Drezda
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Rembrandt remekművéről van szó. A drezdai Gemäldegalerie-ben található fest-
ményt még a fal leomlása előtt volt szerencsém megnézni. Gyerekként nem sokat értettem
belőle, hisz fogalmam sem volt, ki az a Ganümédész. Azonban megfogott, ahogy minden
gyermeket megfogna, és páni rémülettel töltött el. A festményen egy kisgyereket lehet
látni, akit egy hatalmas sas magasba emel, magával ragad; a gyermek eltorzult arccal sír,
iszonyú, szinte emberfeletti kétségbeesés van az arcán, félelmében bevizel. 

Georg Simmel joggal emeli ki Rembrandt-könyvében, hogy a mester hihetetlen han-
gulatok ábrázolására volt képes, legyen szó többalakos képről, portréról vagy bármi más-
ról. Egyetemest ábrázol, és egyben individualizál, egyéniesít. „A test és lélek, vagy az
érzékek és a szellem közötti egész elméleti és erkölcsi civakodás alól kihúzzuk a talajt,
mihelyt az ember abban látja létezésének lényegét és értelmét, hogy individuum” –
mondja Simmel. „Ha ugyanis ezt a fogalmat tiszta jelentésében mint oszthatatlant fogjuk
fel, akkor nyilvánvalóan ez a szubsztanciája vagy alapja az említett, egymástól elkülönülő
vagy egymással hadakozó részeknek. […] Az intellektuális fogalomalkotásnak nehézséget
okozhat ugyan, hogy a testi és a lelki individualitás nem ugyanaz a jelenség s nem írható
mint ugyanaz, de a művészet életét ez semmiképpen sem érinti; közvetlenül tudjuk ugyanis,
hogy az individuum nem mechanikus összege a testnek és a tőle belsőleg eltérő léleknek
(teljesen értelmetlen és kivihetetlen elképzelés ez); ellenkezőleg, bár az általában vett test
és az általában vett lélek egymás számára idegen lehet, a konkrét individuum mégis egység”
(Berényi Gábor fordítása). Simmelnek igaza van: az individuum nem mechanikus összege
a testnek és a tőle belsőleg eltérő léleknek, azaz a testi és lelki egyaránt jelen van benne:
nem csupán test és nem csupán lélek, de nem is egyszerűen a kettő együttese. Rembrandt
képes volt ezeket a finom lelki affektusokat mindenkinél jobban kifejezni, miközben in-
dividualizál, de – amit szerintem Simmel figyelmen kívül hagy – egyben univerzalizál.

Ganümédész elrablása ugyanis egyszerre individuális történés és toposz. Ez a mitológia
egészére ugyanúgy érvényes. Az erkölcs indifferens. Schellingnek igaza van: „Az istenek
magánvalóan sem nem erkölcsösek, sem nem erkölcstelenek, hanem mentesek ettől a
viszonytól” – majd még hozzáteszi: abszolút boldogok. 

Nem erkölcsösek, de vajon miért nem? A válasz egyszerű: azért nem, mert az erkölcs
az emberek világában érvényes. Csak és kizárólag ebben a világban fejti ki hatását, ren-
dezi az együttélést, az egymás melletti létezést, szokásokat vesz elő és rejt el, szabályokat
költ és szeg meg. Az istenek azonban nem emberek, tőlük toto genere különböznek; ho-
gyan is várhatná el bárki, hogy az emberi szabályrendszer rájuk ugyanúgy érvényes legyen!
Csak a mi szemléletünk tartja igaztalannak az istenek vagy éppen a sors rendelését, de
aki már túljutott e könyv első részén, pontosan érti: a görögök szerint saját sorsunkat mi
magunk választjuk, csak éppen elfeledkezünk róla. Mindenki az isteneket, a sorsot okolja
– mondja már az alvilág szerelmese –, legkevésbé önmagát. 
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Ganümédésszel is igaztalan az élet. De ki ez a Ganümédész? Szépséges kisfiú, Trósz
király gyermeke. Trószé, akiről Tróját elnevezték. A legenda szerint Ganümédész a leg-
szebb ifjú a földön. Ezért kívánta meg Zeusz, akit semmiféle erkölcs nem tartott vissza
attól, hogy az általa megkívánt emberi vagy isteni lényt valamilyen alakban (legyen az
bika, hattyú vagy valami más) magának elragadja. Ezért tiltotta meg az anyja, Rheia,
aki látta fia képtelen bujaságát, hogy megnősüljön, amire Zeusz – önmagához – méltó
választ adott: megfenyegette az anyját, hogy megerőszakolja. Édes gyermek, a görögök
főistene! Rheia nem ijedt meg, hanem gyorsan kígyóvá változott, ám rosszul mérte fel a
helyzetet, mert Zeusz ugyancsak kígyó alakot öltve beváltotta a fenyegetését. Egyszer
egy klasszika-filológus ismerősöm azt mondta, hogy a görög mitológia nem áll másból,
mint Zeusz bujaságából és Héra féltékenységéből. Ez a felületes megjegyzés a lényeget
nem értő számára, aki nem tudja, hogy az isteneken az erkölcsöt számon kérni a legki-
rívóbb ostobaság, jól hangzik. 

Ugyanakkor abban igaza lehet, hogy emberi szemmel nézve, hiszen mégis istenekről
van szó, a cselekedetek mozgatórugóját külsődleges szempontból valóban leírhatjuk így.
Ganümédész esetében sem más a helyzet. Zeusz, aki együtt akar hálni a szépséges ifjúval,
sassá változva ragadja el. Rembrandt fokozza a helyzetet: Ganümédészt egészen kicsiny
gyermekként ábrázolja (aki nem lehet több négy-öt évesnél), ezzel is „súlyosbítva” Zeusz
tettét. A sas legalább akkora, mint a gyermek. Sőt még hatalmasabbnak tűnik. Rembrandt
szépen játszik a világos és sötét színekkel, az egész kép tónusa félelmetes: hátul fekete
felleg vagy füst gomolyog, a sas teste szinte fekete, szemében a kéjvágy és a könyörtelen-
ség, írhattam volna (de már lusta vagyok javítani): könyörtelen kéjvágy. A gyerek teste
szinte világít. Kezében egy bokor ága, amit talán akkor szakított le, amikor a sas lecsapott
rá, talán gyermeki naivitással abba kapaszkodott, hiszen tudjuk, a gyermek már csak ilyen.
Fejére húzza a takarót és azt hiszi, hogy elbújt. Aztán jön a szörnyű felismerés.

A mítosz a továbbiakban még rémesebb. Zeusz két lovat (!) ajándékoz Trósznak a fiáért
cserébe, akit – nyilván, miután meghágott – az istenek pohárnokává tett, újabb vitára
adva alapot az olümposzi istenek között. 

Mi ebben az erkölcsös? Semmi. Szégyenteljes, felháborító, aljas – mai szóval élve: mocs-
kos pedofília. Vagy parafília, ahogy Zeusz szinte minden vonzódása. Ugyanakkor nem árt
tudnunk, hogy a görög és római korban teljesen természetes volt a felnőtt szexuális kap-
csolata a serdületlennel, amit egyes római császárok szinte „tökélyre” vittek. A leggusz-
tustalanabb közülük – talán még akkori szemmel nézve is, hisz Suetonius szintén elítéli –
a vén Tiberius császár, aki Capri szigetén a perverzió legkülönösebb válfajainak hódolt.
Az ab epistulis tisztséget betöltő Suetonius írja: „Capribeli magányában megtervezett egy
szalont, titkos kéjelgéseinek színhelyéül, ahol mindenhonnan felhajtott lányok és kéjfiúk
csapatai meg természetellenes közösülési módok kitalálói, akiket »sprintiáknak« hívott,
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háromtagú láncokba kapcsolódva fajtalankodtak egymással Tiberius szeme láttára, hogy
ez a látvány újra feltüzelje lankadó vágyait.” Szerencsétlen… – mondhatnánk. Talán az
tette tönkre ezt a szépreményű és komoly hadi sikerekkel büszkélkedhető embert, hogy
Augustus arra kényszerítette, váljon el szeretett feleségétől, Vipsania Agrippinától, és egy
feslett nőt (Augustus lányát), Iuliát vegye el. Tiberius, akinek ekkor a császár még azt
is megtiltotta, hogy korábbi feleségével találkozzon, végleg megkeseredett. Az állam-
ügyeket és a birodalmat gyűlölte, Caprin felépített kéjlakából irányította, csúnya paranoia
gyötörte. Ha Suetonius – részben Tacitus nyomán – ki is domborítja a császár bűneit, azok
amúgy sem lehettek csekélyek: „Még ennél is ocsmányabb, gyalázatosabb hírek keringtek
róla, amelyeket szinte még elmondani vagy meghallgatni sem lenne szabad, nemhogy
elhinni.” Gondolhatjuk, ilyen bevezetés után valami egészen elképesztőről lesz szó, és nem
csalódunk: „Állítólag zsenge kisfiúkat tanított be – akiket halacskának nevezett –, hogy
úszás közben a combja között forgolódjanak, és nyelvükkel meg gyengéd harapdálással
csiklandozzák. Sőt, azt is beszélték, hogy nagyobb, de még el nem választott csecsemők-
nek emlő gyanánt a hímvesszőjét adta a szájába. Effajta gyönyörűségek vonzották mind
hajlamánál, mind koránál fogva” (Kis Ferencné és Kopeczky Rita fordítása).

Jogosan tennénk fel a kérdést: mennyivel jobb ennél az istenük, Jupiter (Zeusz) ha-
bitusa? Igen ám, de a kérdés nem jó. Inkább úgy fogalmaznám meg: mennyivel jobb
az emberek habitusa az ő isteneikénél? Tiberius csak egy, a sort a végtelenségig lehetne
folytatni. Az ember habitusáról van szó, mégpedig arisztotelészi értelemben. Az em-
bernek ugyanis van habitusa, mert az értelem képes uralkodni a „pathos” felett, ami
az erényes életnek, mely a „jó” felé irányul, az alapja. De az isteneknek nincs habitusuk,
mert nem erényesek és nem erény nélküliek; egészen pontosan: kívül állnak a jó és
rossz kategóriáin.

Ganümédész esete mégis egzempláris történet. Fontosságát kiemeli, hogy már az
ókorban többek megénekelték. Nem csupán Rembrandtot vonzotta a téma, hanem pél-
dául Michelangelót is, aki a meztelen kisgyermekről készült rajzát 1532-ben platonikus
szerelmének, egy rendkívüli szépségű ifjúnak, Tommaso Cavalierinek készítette.

Ez a talán kevésbé ismert ábrázolás (Fogg Art Museum, Cambridge) egészen más, mint
a rembrandti felfogás. Az ifjút keményen markoló madár ugyanolyan hatalmas, karmai-
val szorosan fogja a lábait, szinte teljesen rátekeredik a testére. Ugyanakkor a félelem
nyomát sem látjuk az arcon, sokkal inkább egy érzékeny vagy ábrándozó tekintetet kap
a sas képében megjelenő isten, odaadás, reményteli gyönyör uralkodik rajta, a platonista
eszménynek való behódolás, ami megjeleníti a ficinói homoerotikus vonzalomról írot-
takat. Ha Tommaso a képet megkapta, akkor mindent értett belőle. 
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Michelangelo: Ganümédész elrablása, 1550-es évek,
fekete kréta barnás papíron, 361 x 275 mm,

Fogg Art Museum, Cambridge 

Ovidius a Ganümédész-történetről a következőket írja: 

„Phryg Ganymedesért lobogott szerelemben az égi
felség, s lelt alakot Jupiter, mit hord szívesebben,
mint magáét. Más madarat nem méltat e cselre:

azzá lesz, mely az ő villámát hordani tudja.
Nem habozik: hazudott szárnyakkal surran a légben,

s elviszi Iliadest, aki most nektárkeverője,
bár Juno nem akarja, italt tölt nagy Jupiternek.”

(Devecseri Gábor fordítása)

Rembrandt ezzel szemben az emberi habitust kéri számon – nyilván itt nincs jelen
olyan rejtett jelentéstartalom, mint a windsori képben –, nem titkolja el: lélekben a gyer-
mekkel érez együtt, mint persze minden más jóérzésű ember. Tiziano Marszüasz-képén
pontosan ugyanezt fedezhetjük fel. 

Talán ezért annyira megrázó a kép. A középkor embere számon kéri az ókor emberé-
nek ideáltípusát. Két világ csap össze: a keresztény humanizmus az antikok rideg esz-
ményvilágával. Tudjuk, a képekben mindig egy rom jelenti az elmúlt, istentelen világot,
ha másképp nem, hát háttér gyanánt. Rembrandtnál Zeusz gonosz, istentelen istenség,
az antikvitás parázna hőse, a múlt bukott istensége, aki olyan gaztettekre vetemedik,
amikre nincs szó. (És amiket a középkorban csak a kastélyok és kolostorok csöndes, sötét
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zugaiban követtek el.) Rembrandtnak a maga szempontjából igaza van. Csakúgy mint a
modern embernek, aki nem érti, hogy miért bűnhődik Antigoné, miért válik áldozattá
Iphigeneia. Csak azért, hogy Artemiszt kibékítsék? Mi köze van ehhez a lánynak? Vagy
ott van az egyik legszomorúbb történet, Kallisztó nimfa esete. Kallisztó Artemisz leg-
gyönyörűbb követője volt, szüzességi fogadalmat tett, amit egész életében tartani akart.
De jött Zeusz, akinek feltűnt a csodás lány, ámde az nem akart engedni a főisten kényének-
kedvének. Ezért Zeusz cselhez folyamodott. Artemisz képében jelent meg előtte, majd
amikor a nimfa gyanútlanul leengedte fegyverét, legott megerőszakolta. Kallisztó terhes
lett, és bár megpróbálta eltitkolni születendő gyermekét Artemisz elől, amikor egyszer
meztelenül együtt fürödtek az istennővel, kiderült az igazság. 

Tiziano Vecellio: Diana és Kallisztó, 1556–1559, olaj, vászon, 187 x 205 cm,
National Gallery of Scotland, Edinburgh
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Tiziano 1556–69 között készült képe éppen ezt a pillanatot ábrázolja. Hogy mekkora
hatással volt a történet a festőre, azt jól mutatja, hogy ugyanezt a témát néhány évvel később
ismét megfestette. (Az egyik kép Edinburgh-ben, a másik a Kunsthistorisches Museumban
található.) Érdekes lenne a kettőt összevetni, de erre most nincs mód. Elégedjünk meg
azzal, hogy a későbbi kép egész tónusában sokkal sötétebb, sokkal fenyegetőbb, jobban
példázza a jövőbeli tragikus eseményeket. Ugyanis koránt sincs itt ennek vége. Artemisz
száműzte a lányt szent erdejéből, de nem bántotta. Kallisztó egyedül maradt. Héra, aki
mint mindig, most is féltékeny volt férje csábításaira, a hajánál fogva felemelte és med-
vévé változtatta a lányt. Gyermekét, Arkaszt (jelentése: medve) viszont Hermész ellopta
Kallisztótól, és saját anyjának a gondjaira bízta, aki jó vadászt nevelt a fiúból. A legenda
szerint egyszer Arkasz az erdőt járta, amikor Kallisztó megpillantotta elvesztett gyer-
mekét. Megismerte, és keblére akarta szorítani fiát, azonban megfeledkezett arról, hogy
medve alakjában aligha fogja megismerni. Az ifjú megrémült az állattól, és lenyilazta
saját anyját, azonban Zeusz megsajnálta Kallisztót, és még mielőtt halálos sebet kapott
volna, felemelte őt a csillagok közé. Kallisztó így vált a Nagy Medve csillagképpé.
Zeusz mellé emelte gyermekét is, így Arkaszból lett a Kis Medve képe. Héra azonban még
itt sem hagyott békét a nimfának, ezért vándorol egész évben a Nagy Medve és a Kis Medve
az éjszakai égbolton.

Az antik erkölcsöket illetően Tacitus még pontosabb. Miután leírja saját korát, amely-
ből kiderül, hogy számos későbbi utánérzés ellenére az antikvitás távolról sem jelentette
minden létező világok legjobbikát („bemocskolódtak a szertartások, botrányossá fajultak
a házasságtörések […] gyilkosságok szennyezték a sziklákat” stb.), a következő igen pontos
megállapítást fogalmazza meg az istenek és emberek kapcsolatát illetően: „a római nép
számára szörnyűbb csapások vagy igazabb jelek soha nem bizonyították, hogy az istenek-
nek nincs gondjuk a gondtalanságunkra, de van a bosszulásra” (Borzsák István fordítása).
Ez volt a helyzet. Akár Kallisztó, akár Ganümédész vagy sok más mitológiai szereplő
esetére gondolunk. Az erkölcsöt nem kérhetjük, nem kérhetnénk rajtuk számon.

Rembrandt van Rijn mégis számon kér. A mester 1634-ben vette feleségül Saskiát,
akit forrón szeretett, s akit a róla készült festmények tettek világhírűvé. A szerelmi há-
zasság azonban szomorú véget ért. Három gyermekük meghalt, majd a szeretett feleség
is végleg eltávozott. A Zeusz által elragadott gyermek akár a sors végzése szerinti gyer-
meke lehetne. Lehetne. De számon kérni a sorson és az isteneken nincs mit, ez értelmetlen.
A művész ennek ellenére ezt teszi. Elementáris erővel. 

*
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Számon kérni a sorson nincs mit. És nincs miért. Aki ezt megérti, az ért meg mindent
igazán. Számon kérni az isteneken nincs mit. Aki ezt megérti, az érti meg az isteneket
igazán. Ez a mitológiai megértés alfája és ómegája. Ami viszont megmarad, az a „mégis”.

*

Pedig, ha valakinek lenne számon kérnivalója, az éppen Sziszüphosz (. Bünte-
tése talán csak Tantaloszéhoz hasonlítható, mégpedig nem súlyosságában, nem kegyet-
lenségében, hanem végtelenbe vetett értelmetlenségében. De ne menjünk ennyire előre.
A szikár tények Sziszüphoszról: a görög mitológia szerint Aiolosz fia egy nagyon bölcs,
ravasz ember, aki Atlasz leányát, Meropé Pleiraszt vette nőül. Számos botránya volt, még
gyilkosság is. A történet azonban, amely Sziszüphosz büntetésével végződik, paradox mó-
don a vele esett jogtalansággal veszi kezdetét. 

Sziszüphosz szomszédja ugyanis egy gonosztevő, bizonyos Autolükosz, aki apjának,
Hermésznek köszönhetően olyan képességekkel bírt, amelyek lehetővé tették, hogy lopásból
tartsa fenn magát. Mindkettejüknek marhacsordája volt. Sziszüphosz egyszer csak azt vette
észre, hogy az övé egyre fogy, míg a szomszédé egyre növekedik. Autolükoszra ugyan nem
tudta a lopást rábizonyítani, mert amikor éjjel ellopta a csordát, azon nyomban átváltoztatta
az állatokat; ami addig fehér volt, az fekete lett, aminek szarva volt, az szarv nélküli lett.
Sziszüphosz – mert maga sem ment a szomszédba ravaszságért – egy nap minden állat
patájába belevéste: „Autolükosz lopta”. Amikor másnap megint eltűntek az állatok, be-
rontott Autolükosz istállójába, felemelte az állatok lábát, és mindenki előtt rábizonyította,
hogy nyomorult tolvaj. Tény, hogy ő maga sem volt gáncsnélküli lovag, hiszen amikor
berontott Autolükosz házába, ott legott megerőszakolta a lányát, aki mellesleg Láertész
felesége volt. Így született Odüsszeusz, aki nem véletlenül lett híres ravaszságáról. 

A büntetés nem ezért érte. És még csak nem is azért, mert a delphoi jósda sugalma-
zására gyermeket nemzett saját unokahúgával, akit aztán vérfertőzéssel vádolt. Gyerme-
keit az anyjuk később megölte. Sokkal banálisabb dologért. Láttuk, az antikvitás számára
egy gyermek elrablása vagy megerőszakolása, akár a megölése nem akkora bűn, hogy azzal
érdemes lenne sokat foglalkozni. Gondoljuk meg: az antikvitásban a gyermek pótolható,
az asszony úgyszintén. A Titanicról az antikok előbb a férfiakat mentették volna, és csak
aztán az asszonyokat és gyermekeket. 

Sziszüphosz más vétket követett el, ami az ismert büntetést hozta magával. Ismét
Zeusz kéjvágya az igazi ok. Aszóposz folyamisten lányai közül Zeusz többet megerőszakolt.
Amikor azonban a legkisebb leány, Aigina is áldozatává vált, a folyamisten megdühödött,
és a lány keresésére indult. Korinthosz városába érve, amelyet Sziszüphosz alapított, meg-
tudta, hogy a lányt Zeusz ragadta el. Sziszüphosz maga árulta el a főistent. A folyamisten
éktelen haragra gerjedt, és rá is talált a főistenre egy erdőben, amint éppen a legkisebb
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lányát hágta. Zeuszra támadt, aki csak úgy menekülhetett meg, hogy sziklává változott.
Aztán visszaosonva az Olümposzra villámokkal sújtotta Aszóhoszt, és Aiginát titokban
– no nem az apa, hanem a féltékeny Héra miatt – egy szigetre csempészte, ahol a mítosz
szerint sas (!), illetve tűz képében többször szerelmeskedett vele. 

Erkölcsi problémák sem most, sem a történet folytatásában nincsenek. Hérát – mint
mindig – gyötörte a féltékenység, ezért amikor rájött, hogy Aigina Aiakosz nevű fiút szült
Zeusznak, mérhetetlen dühében elhatározta, hogy annak a városnak a lakóit elpusztítja,
ahol a fiút királlyá tették. Nem volt mérlegelés, nem volt alkudozás, ahogy Szodoma és
Gomora lakói esetében. A két eset valóban kevéssé hasonlít egymásra. Főleg a kimene-
tében. Héra megfertőzte a vizeket, egyben tikkasztó meleget küldött a szigetre, mire a
kiszomjazott emberek ittak a mérgezett vizekből, és szörnyű kínok közepette pusztultak
el. Hiába imádkoztak Zeuszhoz, az oltára előtt estek össze holtan. Héra féltékenységi
dührohama emberek tömegét pusztította el, eszeveszett tébolyában nem törődött azzal,
hogy szerencsétleneknek semmi közük az istenek közötti szexuális perverziókhoz. Nem-
csak hogy nincs közük, de természetesen nem is lehet, hiszen az emberi világ az istenire
nincs befolyással; ellenben ez fordítva – mint látjuk – nem igaz. Mindenki elpusztult,
Aiakosz kivételével, akinek imájára – és itt van a bibliai történettel kapcsolata – Zeusz
újra benépesítette a Földet. 

Kérdésként feltehetjük: ha Szodomával és Gomorával kapcsolatban a bűnösség kérdése
felvetül, de tíz igaz esetén az Úr enged Ábrahám kérésének, akkor miért pusztíthatja el a
görög istenség ártatlanok ezreit? Nagyon messzire vezet, ha választ keresünk. A keresz-
ténység kapcsolata az etikai kérdésekkel szorosabbnak látszik, mint a görög kultúráé. Ám
véleményem szerint ez csak a látszat. Az isteni és emberi világ kapcsolata lényegét te-
kintve nem különbözik egymástól. Ugyanis akár Ábrahám, akár Jób példáját nézzük,
az etikai jelenvalóságára ott sem lelünk. Izsák feláldozása – és erre Søren Kierkegaard
hívja fel nagyon hangsúlyosan a figyelmet – éppen az etika „teleológiai felfüggesztését”
jelenti, ahogy Jób esetében. Sem Ábrahám, sem Jób nem követett el semmit, sem az em-
beri jog, sem az isteni törvények ellen. Ártatlanok voltak, mint Oionénak a lakói. Ennek
ellenére az egyik esetben a saját fiának feláldozását kéri az Úr, míg Jób esetében az általa
leghívebbnek tartott követőjét egyszerűen kiszolgáltatja a sátán kényének-kedvének. Azt
tehet vele, családjával, szolgáival, vagyonával, amit csak akar, de az életét nem veheti
el. Szép! Aztán – ahogy Aiakosz – ő is mindent kétszeresen visszakap. Aiakosz országa
soha nem látott virágzásba szökken. De – Kierkegaard-ral szólva –: ahogy Jób sem kap-
hatta vissza gyermekeit, hisz születhetett kétszer annyi gyermeke, mint amennyi meghalt,
de azokat a fiúkat és lányokat nem pótolhatták, akik életüket vesztették, úgy Oionénak az
új lakosai és az ország fejlődése legalább annyira indifferens a már Hadész „vendégsze-
retetét” élvező, korábban szörnyű szenvedések között elpusztult ezreknek. Hol itt az
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etika? Sehol. Sem ott, sem itt. A történet legszebb része, hogy a mítosz szerint Zeusz meg
akarta kímélni fiát a halandóságtól és méltatlan öregségtől, de a Moirák elutasították ké-
rését. 

Azaz – mint a Prométheusz-mítosznál láttuk – a görög istenvilágban Zeusz csak lát-
szólag mindennek ura, a sors azonban rajta ugyanúgy uralkodik. Így Aiakosz meghalt,
de halála után a Tartarosz egyik bírája lett – szép karrier… –, és az árnyak fölött ült tör-
vényt. Sokszor meghívták az Olümposzra is, hogy az istenek vitájában döntsön. Isteni
lelkiismeret? Ugyan! A világi törvények teljes etikai ignorálása. Azt hiszem, Kierkegaard
ebben a dologban nem téved: az isteni és emberi világ toto genere különbözik, és ennek
a megkülönböztetésnek a legfontosabb része, hogy ahol az isteni kezdődik, ott az emberi
véget ér. Az isteni azonban mindig képes beleszólni az emberi világ történéseibe, ámde
úgy, hogy annak etikai törvényeit maga sem tartja be. 

l

Az emberi világ az etikát akarja, az isteni önkény azonban örök. 
l

Sziszüphosz esete kívül áll minden etikán. Amikor Aszóposz lányát kereste, és majdnem
megölte Zeuszt, akkor éppen Sziszüphosz volt az, aki elárulta a főisten tartózkodási he-
lyét. Zeusz ezért állt bosszút Sziszüphoszon. Meggyőzte Hadészt, hogy vigye le az alvi-
lágba és szabjon ki rá örök büntetést. Csavaros eszű Sziszüphosz azonban eljátszotta,
hogy nem tudja, hogyan kell a bilincset a karjára tenni, ezért rávette Hadészt, hogy mu-
tassa meg neki. Aztán a bilincset hirtelen bezárva megkötözte a halál urát. Erre az a kép-
telen helyzet állt elő, hogy senki sem tudott meghalni, még a kivégzett emberek sem.
Totális káosz lett úrrá. Az isteneknek kellett beavatkozniuk, végül kiszabadították Hadészt.
Ennek ellenére Sziszüphosz még egyszer átverte az isteneket. A feleségével megbeszélte,
hogy ne temesse el, így Perszephonét rávette arra, hogy engedje vissza néhány napra a
felső világra a temetését elintézni. Persze nem jött vissza, ezért aztán Hermész – aki
Prométheusz esetében is kulcsszerepet vállalt – erőszakkal visszavitte, és a Holtak Bírái
– nyilván Zeusz sugalmazására – arra ítélték, hogy egy hatalmas sziklát kell felgörgetnie
egy hegyre, majd legurítani a másik oldalra. Ám az ereje a hegy tetején mindig elfogy, és
a kő visszagurul a völgybe, és a munka kezdődik elölről. Újra és újra – az idők végezetéig.  
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Tiziano Vecellio: Sziszüphosz, 1548–1549, olaj, vászon, 237 x 216 cm,
Museo del Prado, Madrid

Tiziano 1548-ban vagy 1549-ben készült, és a Pradóban látható képe ezt a folyamatot
ábrázolja. Sajátos „tizianós” jegyekkel. Tudjuk, Tiziano határozott ecsetvonásokkal festett,
nagy precizitással, portréi rendkívül élethűek, és megfelelnek annak a leonardói esz-
ménynek, miszerint nemcsak azt fejezik ki, hogy milyen volt az adott ember (külsőleg),
hanem azt is, hogy milyen belülről; azaz pszichologizálnak. Perfekcióra való törekvés
jellemezte, képeit sokszor átfestette, sokáig eltette, majd elővette, korrigálta, amíg azt
nem érezte, hogy elérte a kívánt hatást. 

Ez a festmény elsődlegesen a fény és sötét technikájával készült, hasonlatosan a Ganü-
médész-képhez, a tónus egyértelműen sötét, amiből az izmok – mintha csak külön életet
élnének – emelkednek ki, szinte világítanak. Tiziano – amint ugyancsak tudható – az uj-
jaival is festett, bár inkább csak élete végén, amikor már gyakorlatilag vak volt. A képen
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a sötét fellegek közül nagyon kicsinykét előtűnik a távolban valami derengés, de ez nem
jelent az elítélt számára semmi reményt. Inkább kontraszt. Látszik, a kő szinte agyon-
nyomja, a cipekedés minden erejét meghaladja, csaknem beleszakad a megfeszített eről-
ködésbe. Közben végtelen magány tölti el.

Pontosan ebből a szempontból érdekes a neoklasszicista Alexandre Denis Abel de
Pujol (1785–1861) festménye, mert nem egy szereplőt vonultat fel a mítosz ábrázolásá-
ban, hanem kettőt. Davidnál tanult, festményén látszik, nem is áll messze mesterétől.  

Alexandre Denis Abel de Pujol: Sziszüphosz

A képen tehát két alak látható. Az egyik Sziszüphosz, a kor eszményének megfelelően
erős, dagadó izmokkal, a másik alak talán Hermész, aki a büntetést kiosztja a mítosz sze-
rint, vagy esetleg egy olyan alak, aki megakadályozza a feladat teljesítését. Látszik, hogy
a követ ellentétes irányba mozdítják, Sziszüphosz felfelé, míg a másik alak ezzel szemben
lefelé. Így a szakadatlan munka nem teljesülhet.

Igen „bájos” Marc Chagall képe, aki Sziszüphoszt már hason fekve láttatja, aki szó
szerint „elhasal” a feladat teljesítése közepette, és utolsó erejével még megpróbálja fel-
lökni a csúcsra a követ. A reménytelenség itt teljes. És a magány. A fekvő alaknak esélye
sincs a teljesítésre, nem úgy, mint Tizianónál vagy Pujolnál. Persze, ténylegesen ott sincs,
de aki nem ismeri a végkimenetet, az még akár láthatja a reményt. 
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Marc Chagall: Sziszüphosz, 1975, litográfia

Itt viszont nem. Bármilyen kedves a kép, Chagall zsenialitása ezt a reményvesztett-
séget tökéletesen kimutatja, anélkül, hogy vért, verejtéket vagy könnyeket festene.

*

Nem hangzott el azonban még a legfontosabb kérdés, amit Prométheusz esetében feltettünk:
mi a büntetés lényege, mitől annyira vigasztalhatatlan és reménytelen ennek az alaknak
a helyzete? Mitől igazán súlyos, sőt engesztelhetetlenül könyörtelen? Csak azért, mert
Zeusz paráználkodásának útjában volt? Nyilvánvalóan nem. A sors rendeltetése ebben
az esetben a kilátástalanság, a végtelen és értelmetlen erőfeszítés toposza, amely azonban
egyetlen dolgot figyelmen kívül hagy, és ezt általában az elemzések is mellőzik: az időt. 

Albert Camus értelmezése talán a legismertebb. Camus az emberi negatív érzelmek-
ből a kilátástalanságot emeli ki, azt, amely az öngyilkosokat is mozgatja, amikor végzetes
tettre szánják el magukat. Miért lenne azonban bűn az öngyilkosság? Nem inkább az a
bűn, ami az embert elviszi addig a pontig, hogy értelmetlennek látja az életét? Az értel-
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metlen élet nem folytatása pedig bölcs dolog. Az emberi életnek csak akkor van értelme
(látjuk, ebben az összefüggésben megint ezt a kifejezést használjuk), ha nem hétköznapi
szóhasználatában látjuk az értelmét. 

Az értelmetlen élet nem élet. Ha eldobja valaki magától, akkor mindenki megdöbben:
milyen iszonyatos nagy bűnt követett el! Nincs ez így jól! Ha valaki megunt kalapját ki-
dobja, mert kilyukadt a teteje, vagy búcsút vesz egy megunt tárgytól, aminek már nincs
jelentése számára, eldobja a kilyukadt zoknit, azt nem nevezzük bűnösnek. De tegyük
fel, hogy az öngyilkosságot bűnnek tekintőknek igazuk van. Nos, tényleg, tegyük fel: iga-
zuk van. Ha tehát valaki eldobja magától az életet, aminek pedig e nagy ellenzők szerint
mégis van jelentősége, akkor éppen magát büntette meg a legjobban, mivel megvált attól,
ami a legértékesebb. Bolond inkább, nem bűnös. Ha pedig bolond, akkor ahhoz joga van,
mindenkinek megvan a joga ahhoz, hogy úgy legyen bolond ebben a világban, ahogyan
neki tetszik, egészen addig, míg ezzel nem bánt másokat. Sőt! A bolond tettéért sem eti-
kai, sem jogi értelemben nem vonható felelősségre – ezt nevezik a jogászok „büntethe-
tőséget kizáró tényezőnek”. Megdönthetetlenül bizonyos, és csak a buta (nem bolond!)
ember nem látja, hogy az öngyilkosságot bűnnek nevezni teljes képtelenség.

„Az öngyilkosságnak több oka is lehet, s általában nem a legnyilvánvalóbb a leghat-
hatósabb. Az ember ritkán lesz öngyilkos hideg megfontolásból (bár elméletileg ez sem
zárható ki).” Én azt hiszem, van ilyen. Ezzel is különbséget tennék öngyilkos és öngyilkos
között. Camus elmerengése az öngyilkosságról nyilván a sziszüphoszi büntetés vonat-
kozásában érdekes, de alább látható, hogy annak inkább szociológiai vonzata van, amire
e mítosz értelmezésénél soha nem merészkednék. „Szinte mindig ellenőrizhetetlen
– folytatja –, hogy mi váltja ki a krízist. Az újságok gyakran írnak »szerelmi bánat«-ról,
vagy »gyógyíthatatlan betegség«-ről. Helytálló magyarázatok. De tudni kellene, hogy
aznap valamelyik barátja nem beszélt-e közömbösen az illetővel. Az a bűnös. Mert ennyi-
től is felfakadhat a felgyülemlett harag és keserűség. Nehéz tetten érni azt a pillanatot,
amikor a szellem a halál mellett dönt, a tettből azonban már könnyebb levonni a benne
rejlő következtetéseket. Az öngyilkosság – akárcsak a melodrámában – bizonyos érte-
lemben vallomás. Azt valljuk be, hogy az élet túllépett rajtunk, vagy hogy nem értjük.
De hagyjuk az analógiákat, maradjunk a köznapi szavaknál. Az ember mindössze annyit
vall be, hogy »nem érdemes«. Élni persze sosem könnyű. Az ember továbbra is végzi a
létezés által megkövetelt mozdulatokat, több okból, mindenekelőtt megszokásból. Az
élet elvetése azt föltételezi, hogy az ember, ha ösztönösen is, ráébred, hogy ez a megszokás
szánalmas, hogy az életnek nincs mélyebb értelme, hogy a mindennapi lótás futás esz-
telen, hogy a szenvedés fölösleges” (Vargyas Zoltán fordítása a Sziszüphosz mítoszából).

Ennek már több értelme van. Camus pontosan arról beszél, amit én az élet értelmet-
lenségének neveztem. Ott téved, hogy ehhez bármilyen barátnak, bármilyen ismerősnek
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köze lehetne. Nincs. Az puszta külsődlegesség. A lényeges dolgok mindig belül dőlnek el.
Pokollá teheti egy szerelem az ember életét, de nem akkor, amikor tart, hanem akkor,
amikor közönybe fordul. (Camus ne tudná?) Az érzéketlenség valóban gyilkos eszköz.
Gyilkosabb, mint a bárd, amellyel a nagy bűnösök fejét választják el a törzsüktől. De
minden belül dől el. 

Lényegesebb mindezen dolgok tudatosulása. A megérzés, hogy nincs tovább. Nos,
akkor jöhet a bátor tett. A görögök, a rómaiak és például a japánok tisztelték azokat, akik
képesek voltak megtenni. A zsidó vallás éppúgy tiltja az öngyilkosságot, mint a keresz-
ténység. Ennek legjobb cáfolata azonban éppen a zsidók történelmében található. A Ma-
szada ostromáról szóló híres történet egyszerre megrázó és szörnyen banális. A szentély
lerombolása után ezt a sziklaerődöt hihetetlen hősies helytállással védte egy zsidó csapat
a rómaiakkal szemben. Majd amikor már reménytelenné vált a védelem, elhatározták,
hogy nem adják meg magukat. Öngyilkosok nem lehettek, mert az szörnyű bűn. Ezért
a következőt tették. „Gyengéden átölelték feleségüket, megsimogatták gyermeküket, sírva
csókolták meg utoljára valamennyit, és végrehajtották elhatározásukat, mintha csak ide-
gen kézzel gyilkoltak volna. Elviselhetetlen fájdalom kínozta őket tettük miatt; úgy érez-
ték, hogy megsértik a halottakat, ha csak néhány pillanatig is túlélik őket: tehát lázas
gyorsasággal halomra hordtak minden értéket, meggyújtották, majd sorshúzással kivá-
lasztották tíz bajtársukat, hogy azok szúrják le a többieket. Mindegyik odafeküdt a fele-
sége és a gyermekei mellé, átölelte őket, és aztán nyugodtan várták a halált azok kezétől,
akik ezt a gyászos kötelességet teljesítették. Miután ezek remegés és tétovázás nélkül
sorra leszúrták valamennyi bajtársukat, ugyanígy rendelkeztek a maguk sorsáról is: akire
a sors esett, leszúrja a többi kilencet, végül öngyilkos lesz, mert megbíztak egymásban,
hogy mindegyikük egyformán fogadja a halált... Aki utolsónak maradt, végignézett még
a halottak sorain, hogy a nagy gyilkolásban nem maradt-e valaki, akinek megadhatja
még a kegyelemdöfést, és amikor látta, hogy mind meghaltak, felgyújtotta a palotát, kemény
kézzel mellbe döfte magát, és odarogyott sorstársai mellé...” (Révay József fordítása).  

Iosephus Flavius hűen írja le a történetet, amelynek igazságát ásatások is bizonyították.
Az utolsó katonát cseréppel sorsolták ki, csak neki kellett a bűnt magára vennie. A tör-
ténet álláspontom szerint pontosan azt mutatja, hogy az önkézzel vett halálnak is lehet
ethosza. Hisz ha az ember felakasztja magát, mérget iszik, akkor ő lesz öngyilkos, ő lesz
a bűnös, nem a kötél vagy a méreg. Ennek analógiájára elmondható, hogy a katona, aki
megöli gyermekét, feleségét, bajtársát, ebben a vonatkozásban csak eszköz. Mindenki,
aki elfogadja a halálnak ezt a formáját, in actu öngyilkosságot követ el. Vagyis az emberi
természet igenis tudomásul veszi, hogy vannak pillanatok, amikor az öngyilkosság iga-
zolható. Egyébként pedig a zsidó katonáknak ezt az eljárását méltán nevezhetjük heroikus
ostobaságnak.
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Camus szerint, amikor az értelmetlenség érzete eljön, az teljesen megfoghatatlan.
Egyszer csak megfosztja a szellemet az élethez szükséges álomtól, és az ember nem képes
számot adni róla. Hozzáteszem, érthető, hiszen szorongást vált ki, aminek a lényege
éppen maga a megfoghatatlanság. Ha a világmindenséget hirtelen megfosztjuk az összes
illúziótól, akkor az ember elveszti az otthonosság érzetét, idegennek érzi magát benne;
nincsen többé hazája, amelyre emlékezhetne, nincs ígéret földje, melyben reményked-
hetne. Biztos, hogy minden „egészséges” ember eljátszott már az öngyilkosság gondola-
tával, ezért ez az érzés és a „megsemmisülésvágy” közvetlen kapcsolatban áll egymással.
Camus szerint annyira fontos és megkerülhetetlen, hogy csak egyetlen „komoly filo-
zófiai kérdés van: az öngyilkosság. Ha meg tudjuk ítélni, hogy érdemes-e leélni az
életet, akkor választ adtunk a filozófia alapkérdésére.” Pontosan. Kierkegaard – aki ter-
mészetesen nagy hatással volt az egzisztencialistákra – maga is hasonló gondolatokat
fogalmazott meg. 

Camus tehát a kilátástalanságról beszél. „Az ember élethez való ragaszkodásában van
valami, ami erősebb a világ minden nyomorúságánál.” Persze vannak olyan öngyilkosok,
akik mindössze feltűnésvágyból lépnek a szuicid útra. Camus beszél egy íróról, aki
– modern kori Peregrinoszként –, amikor befejezte első könyvét, öngyilkos lett, hogy
felhívja a könyvére a figyelmet. Rá fölfigyeltek, de a könyvvel nem törődött senki…

Érdekes, hogy Camus az öngyilkosságról szóló fejtegetéseit nem terjeszti ki Sziszüp-
hoszra. Pedig az öngyilkosság lehetetlensége éppen a büntetés egyik aspektusa. Ezzel
szemben a „fölösleges és reménytelen munkáról” beszél. Hol van itt „munka”? Camus
ebben (is) téved. Amit Sziszüphosznak tennie kell, annak semmi köze a munkához. Sem
arisztotelészi, sem hegeli értelemben. Tévedését legjobban az alábbi sorok példázzák:
„Megveti az isteneket, gyűlöli a halált, szenvedélyesen szereti az életet.” Ezzel szemben
Sziszüphosz megveti az életet és szenvedélyesen szereti vágyának egyetlen igazi tárgyát:
a halált. Egyben értek csak egyet Camus-vel: megveti az isteneket. Miként Prométheusz.
Vagy Marszüasz. 

Annak feltételezése, hogy lehetséges mindig másképp felgörgetni a követ, és hossza-
san elmélkedni, miközben a legördülő kő után ballagunk, horribile dictu: elképzelni, hogy
mindebbe bárminemű változatosság hozható, a szenvedés paródiája. Hogy ebben rejlik
„Sziszüphosz csendes öröme” (ismét Camus), teljes félreértés. 

„A fenséges pillanatban, mikor visszapillant az életére, Sziszüphosz, a sziklája felé
haladva, végigtekint az összefüggéstelen cselekedetek során: ezekből áll össze a sorsa,
melyet maga teremtett, melyet az emlékezet fog egységbe, s melyre hamarosan a halál üt
pecsétet. Meggyőződvén róla, hogy minden emberi az embertől származik, csak megy,
megy tovább, mint a vak, ki látni vágyik, bár tudja, hogy sosem ér véget az éjszaka. Görög
tovább a szikla.”
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A kiemelés tőlem származik. Nem kis teljesítmény két egymással tökéletesen ellen-
tétes állítást tenni ilyen közel egymáshoz! Camus, a forradalmi bozótharcos, következő
mondatával fel is teszi az értelmetlenségek halmazára a koronát: „Minden ember meg-
találja a maga terhét.” Éljen!

Ezzel szemben a halál nem üt semmiféle pecsétet. (Nota bene: ekkor Sziszüphosz halott.
Nem tűnt fel, Camus?) Ha pedig tényleg ütne, akkor a mítosz komédiává változna. Meg-
szűnne a kilátástalanság. Persze valójában nem a kilátástalanság a lényeges, hanem a ki-
látástalanság oka: a megszűnő idő.

A megszűnő idő Sziszüphosz lelkét gyötri – de nem halálra, hanem a folytonos to-
vábbélésre. 

Még ha az alvilágban is. Nincs a büntetésnek határa. Nem szól semmi arról, hogy med-
dig tart a büntetés. Nem mondja senki, ha már százszor, ezerszer vagy akár milliószor
felgörgetted a követ, akkor a büntetés véget ér. Nincs idő. A büntetés ab aeterno történik,
és az idők végezetéig tart. Nincs tartam. Nincs igazi történés, hiszen a történésben jelen
lenne az idő. A történéshez kapcsolódna a változás, de itt olyan sincsen. A történéshez
tartozna a megtörténő, de itt ilyen sincsen. Ez az igazi poklok pokla. Nem az a szenvedés,
amit Platón például tüzes emberek képében leír, akik az igaztalan lelkeket megnyúzzák
és kínozzák – ez a szenvedés, mert nincs értelme. 

*

Egy másik fontos jel, amire úgyszintén nem figyeltünk eddig eléggé. A legenda szerint a
korinthosziak nem árulják le, hol van Sziszüphosz sírja. Talán nincs neki sírja. Vagy
a sír üres… 

Kierkegaard egyik írása a „legszerencsétlenebbről” azt a nyomorult lényt mutatja be,
aki képtelen meghalni. Erről a „valakiről” semmit nem tudunk semmit, még a nevét sem,
pedig legalább azt feltüntetik a síron, még akkor is, ha semmit sem mond. Sem azt, hogy
mikor élt, hogy élt-e egyáltalán, tett-e valamit, amit nem lett volna szabad. „Állítólag van
Angliában egy sír, melyet nem ékesít pompás emlékmű vagy mélabús környezet, csupán
egy kis felirat – a »legszerencsétlenebb«. Mondják, hogy felnyitották a sírt, de holttestnek
nyomát sem találták benne.” 

Kierkegaard szerint nincs mit csodálkoznunk. Arról van ugyanis szó, hogy a halál
kizárólagosan az ember számára adatott meg. Csak az ember képes meghalni, az állat
elpusztul. A halál tehát adomány, amellyel rajtunk kívül egyetlen létező sem bír. Ember-
létünk egyik legsajátságosabb bizonyítéka. „Az állat tulajdonképpen meg sem hal; ahol
azonban a szellem szellemként van feltételezve, ott megjelenik a halál szörnyű alakja.
[...] A halál pillanatában az ember a szintézis legszélső fokán található; a szellem – úgy-
mond – nem tudja ide követni, hiszen képtelen meghalni, tehát várnia kell, míg a test
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meg nem hal.” Ezért van némileg igaza a verébnek, Istennel szemben, ha földre hull, a
liliomnak, ha elhervad. Az ember számára azonban nem csupán adott a halál, de volta-
képp a filozófia sem más, mint a halállal való foglalkozás – ahogy a görögök mondták.

Ki a legszerencsétlenebb? „A legszerencsétlenebb, aki nem tud meghalni, boldog az,
aki meg tud halni, boldog lenne az, aki öregkorában halna meg, szerencsésebb az, aki
fiatalkorában, legszerencsésebb az, aki születése közben halna meg, a legeslegszerencsé-
sebb pedig az, aki soha nem születne meg” (Dani Tivadar fordítása). 

Nagyon érdemes ebből a szempontból megnézni Nietzsche egyik okfejtését, aki pon-
tosan az ellentétes oldalról elindulva, de ugyanezt fogalmazza meg. De erről majd később.
A lényeg az, hogy a halál – mind Nietzsche, mind Kierkegaard számára – nem csapás,
hanem kegy. Adott esetben kínos adomány. A halál a legkomolyabb dolog, nem lehet
vele könnyelműen bánni. Ahogy élet egyszer van, úgy ez igaz a halálra nézve is. Halál is
egyszer van. Megismételhetetlen, visszafordíthatatlan, sőt lényege éppen abban áll, hogy
irreverzibilis, azaz vissza nem fordítható. Ha nem is tudjuk pontosan, hogy mi a halál, azt
nyugodtan elmondhatjuk: ha valaki abból visszatért, az igazából meg sem halt, legfeljebb
eljutott az élet szélére. 

A halál komolysága egyet jelent az élet komolyságával. Ezért lehetséges, hogy a leg-
szörnyűbb betegség igazi borzalma abban áll, hogy nem lehet belehalni. Mert a halál
nem a legvégső dolog, hanem csak apró esemény a létező dolgokon belül; és keresztény
felfogás szerint a halálban végtelenül több remény van, mint ott, ahol tisztán emberi ér-
telemben nem csupán élet van, hanem ez az élet még az egészség és az erő teljében is áll
– mondja Kierkegaard. Majd hozzáteszi a híres sírbeszédben (Egy sírnál): „Magának a
halálnak ugyanis megvan a maga komolysága; a komolyság nem az eseményben, nem
a külsődlegesben rejlik, hogy most ismét meghalt egy ember, éppoly kevéssé, mintha a
komolyság megkülönböztető jegye abban rejlene, hogy a temetésen sok hintó volt, éppoly
kevéssé, mintha az az enyhítő hatású hangulat jelentené a komolyságot, mely szerint a
halottról vagy jót, vagy semmit, vagy ami akárcsak a legtávolabbról is megfelelhetne
annak, aki komolyan gondol a saját halálára” (Csejtei Dezső fordítása).

A halál az élet komolysága. Aki nem tud méltón meghalni, az nem élt értelmes életet.
Az önkézzel vetett halál pedig az egyik legmagasztosabb, legbátrabb módja a méltó ha-
lálnak. Persze csak akkor, ha aki elköveti, nem Peregrinoszként teszi, hanem annak be-
látásával, hogy az élet maga az értelmetlenség. Ha tudjuk, hogy a létezés tévedés, vagy
azzá vált számunkra, nincs többé szabad és méltó élet, akkor az az élet semmit nem ér,
a hozzá való végtelen ragaszkodás csak végtelen emberi gyengeség. A bátor férfi ekkor
kardjába dől – tudják ezt a görögök és a rómaiak. Az élet nem más, mint haladék, a halál
haladéka. Arnold Böcklin összehasonlíthatatlan kecsességgel ábrázolja. Mármint ezt a
„haladékot”. S persze a halált. Nos, magát az életet. Ez a tautológia.
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Arnold Böcklin: Önarckép a hegedűs halállal, 1871–1874,
olaj, vászon, 75 x 61 cm, Nationalgalerie, Berlin

Szóval pontosan ezt a haladékot festi meg. A Selbstporträt mit fiedelndem Tod 1872-es
képében. Ez a haladék tűnik fel a festő válla mögött feltűnő halál alakjában. A „fiedeln” itt
nem hegedülést jelent, annál finomabb. Azt jelölik ezzel, aki cincog a hegedűn. A hegedűn
itt nem játszik (spielen), nem zenél a halál, hanem a művész fülébe nyekereg. A halandó, aki
művész, de egyben az örök megkísértője, valamit hall ebből a „zenéből”, a halál zenéjéből.
Ő feszülten figyel: „aha, mintha szólna valami, mintha megérintene, a fülembe sóhajtana,
érzem, érzem, itt van, de mégis…” Biztos tudás nincsen. Sem az életről, sem a halálról.
A halál azért teszi az életet elviselhetővé, mert a bekövetkezése biztos, hogy mikor, az
bizonytalan. Mindünkben ott van ez az érzés, sokan hallják is e „zenét”, érzik a fuvallatot,
de elhessegetik a gondolatot, arrébb tolják az érzést, ám szabadulni nem tudnak tőle.
Miért? Mert annyira félelmetes a halál? Talán nem. Hanem azért, mert olyan hatalom,
amely nem győzhető le, vele szemben minden szánalmasan gyenge. Ott liheg a fülünk-
ben, érezzük hideg leheletét, ha arrébb megyünk, követ. Éppen az a bizonytalanság, hogy
nem tudható, mikor jön el, teszi az egész helyzetet annyira kétségbeesetté. És még valami.
A halál hegedűje. Nem tudom, megfigyelte-e már mindenki, ami ott van. Illetve, ami
nincs. A hegedűn egyetlen húr van. Egy húron nem lehet játszani, csak „cincogni”.
A többi elpattant, és már csak az utolsó van hátra, azaz az idő lejárt. Vége. Ennyi.
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Közeleg a halál pillanata, a művész ebből megérez valamit, de a fejmozdulatban még ott
van valami dacos ellenszegülés. A művész a művével győzi le a halált. A halál pedig
egy húron pendül.

Az önkezével gyilkoló ugyancsak a halált győzi le egy pillanatra. Nem vár tovább.
Előre lép, elébe fut a halálnak. És a halál itt vesztes lesz. Eltűnik a bizonytalanság által
keltett hatalom az élet felett, a bizonyosság ezt végleg kettészakítja, nincs többé, a sem-
mibe fut. Empedoklész ott állva az Etna krátere mellett, talán épp erre gondolt. Istennek
hitte magát, úgy járt-kelt az emberek között, akár egy istenség – és egy pillanatra tényleg
az volt. Amikor alászállt az izzó mélységbe, meglepte a halált. Egyetlen röpke pillanatra
biztosan meglepte.

*

Sziszüphosz sírja azonban nincs meg, vagy éppen üres. Nem többet, és nem kevesebbet
jelent, minthogy ez a szörnyűség szörnyűsége. A kilátástalanság, az értelmetlen küzdelem,
amely örökké tart, nincs vége sem térben, sem időben. A halálnak megvan az a pozitivitása,
hogy keretben tartja az életet. Van „tól–ig” benne, ezért nem tartalom nélküli. A világba
vetett Sziszüphosz persze meghal, de igazi értelemben tovább „él” a holtak világában, mert
számára a halál nem cezúra, nem mérték, nem befejezés. Hanem inkább egy új, örök és
reménytelen kezdet. A vég ígérete nélkül. Anélkül, hogy büntetésének kerete lenne.

Pedig az emberi értelemben vett halál lényege az lenne, hogy keretet szab. A keret
pedig azt jelenti, hogy véges az idő, véges a tér, ergo: véges az emberi lét. Éppen ez adja
a lehetőséget arra, hogy végtelenné tegyük a végességet. Az ember ugyanis nem lehet
sem végtelen, sem határtalan. Ezért mindkettőt a végességben kell megkísértenie. Ha az
élet tartalom nélküli lenne, ha örökké tartana, akkor nem szorítana semmi bennünket
arra, hogy megpróbáljuk tartalmassá tenni a múló időt. Amíg meghalunk. 

Böcklin kortársa, Friedrich Nietzsche tíz évet élt elborult elmével. Az utolsó tízet. De
addigra már mindent elvégzett, amit akart. Honfitársa, Novalis harminc évet sem élt, de
megírta azokat a verseket, amik megkísértik a halált. A Sehnsucht nach dem Tode ebből
a szempontból mindent elmond. Ezt a címet (Halálvágy) adni egy versnek igen kocká-
zatos dolog. De a derék Hardenberg (alias Novalis) nem riad vissza.

„Was hält noch unsre Rückkehr auf,
Die Liebsten ruhn schon lange.

Ihr Grab schließt unsern Lebenslauf,
Nun wird uns weh und bange.

Zu suchen haben wir nichts mehr,
Das Herz ist satt, die Welt ist leer.
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Unendlich und geheimnisvoll
Durchströmt uns süßer Schauer,

Mir deucht, aus tiefen Fernen scholl
Ein Echo unsrer Trauer.

Die Lieben sehnen sich wohl auch
Und sandten uns der Sehnsucht Hauch”

(„Mi tartóztatna vissza itt?
Rég pihen sok szerettünk.
Sorsunk zárják le sírjaik,

s most fáj, szorong a lelkünk.
Nincs mit keresnünk itt tovább –

telt a szív – üres a világ.

Elönt az édes sejtelem
titkos-hatalmas árja.

Így visszhangzik a végtelen
a szívünk bánatára.

Sóvárognak szeretteink,
s vágyuk fuvalma meglegyint.”)

(Rónay György fordítása)

Das Herz ist satt, die Welt ist leer – telt a szív – üres a világ. A legkínzóbb ellentét. Az
üres világ taszítása, az érzelem végessége és kiapadása. És a tudás sejtelme vagy bizo-
nyossága? 

A Böcklin-képen a művész kissé somolyog. Miért? Mert megcsalja egy pillanatra a
halált. A kreativitás ereje átszakítja a végesség vásznát. A létrehozás (), az alkotás,
a tett teremtő kibomlása olyan hatalom, mely fölött a halálnak nincs hatalma, azon egy-
szerű oknál fogva, hogy éppen ő adja hozzá az erőt. Ha a művészetet egy szóval akarnám
jellemezni (ami merő ostobaság lenne), azt mondanám: a művészetnek éltető ereje és
egyben kizárólagos témája a halál. A halál ezért szereti annyira a művészt, hogy cincog
neki egy kicsit. Látható, a művész nem fél. Felemeli kissé a fejét, de ijedtség nem látszik
az arcán. Ő is a halál zenésze, ezért értik meg egymást ennyire. Tudja a halált, de amikor
alkot, nem fél tőle. Akkor sem, ha létezésének talmi csillogása után egy sötét verembe
kell zuhannia. 

*
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Sziszüphosz ettől a lehetőségtől el van zárva. Amiről ő tud, az mindennél rettentőbb,
mindennél gyötrőbb. A végesség kegyelme tőle megtagadtatott. Ha valaki meghal, azt
mondják: nincs tovább. Sziszüphosznak ennél sokkal borzasztóbbat mondanak: bár meg-
halsz, de mindig van tovább. Ha valaki meghal, azt mondják: itt a vég. Neki azt mondják:
soha nem lesz vége. Az idő áldását az örök kínja semmivé tépi. Ennél borzasztóbb büntetés
nem létezik. Nem véletlen, hogy a Metamorphosesben Ovidius szánakozását is felkelti:

„Lép be, s a szent testnek súlyától nyomva, fel is nyög
ott a küszöb; három fejeit fölemelve ugat rá

hármat a Cerberus-eb; s Juno odahívja az éjszült
nővérek csapatát, kiket engesztelni hiába.

Börtön előtt, gyémántlakatú kapuiknak előtte
ültek ezek, kígyóhajukat fésülve szünetlen.
Ráismertek az éj imbolygó árnyai közt is,

s keltek az istennők. Gonoszok helye volt az a tájék;
Ott Tityos, feltárt beleit tépetni, kilenc hold

térségén terül el; te szökő habokat sosem érsz el,
Tantalos, és felszökken előled az ág, a gyümölcsös;

Sisyphos, ott kergetsz vagy emelsz leeső követ egyre;
Ixion forog, űzi magát, menekülve magától;
és kik a bátyjaikat merték átdöfni, a Belos

lányai, egyre vizet mernek, mely örökkön elillan.
Mindezeket Saturnus lánya tekinti mogorva
szemmel, s Ixiont legelőbb, és Sisyphos arcát

aztán, s megszólal: »Testvérei közt egyedül mért
ez gyötrődik örökkön, míg Athamas s felesége,

kik pedig engem megvetnek, fejedelmi lakukban
ülnek?«” 

(Devecseri Gábor fordítása)

Új alak áll elénk, egy új történet, amely az értelmezésnek még tágabb horizontját
nyitja. Egy eddig ismeretlen testvér. Egy család – más sors. 

Athamasz Sziszüphosz fivére, aki Héra parancsára feleségül veszi Nephelét, azt az árny-
alakot, akit Zeusz felesége hasonmására teremtett. Athamasz azonban Kadmosz leányá-
val, a szépséges Inóval megcsalja Nephelét, aki ezt beárulja Hérának. Az istenek legfőbb
asszonya erre dühödten elátkozza Athamasz házát. Innentől kezdve a mítosz több mint
félelmetes. Már csak azért is, mert döbbenetes hasonlóságot mutat Ábrahám és Izsák
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történetével. Ábrahám az olümposzi istenek között, avagy az olümposzi mítosz a Bibliá-
ban? Tudjuk, a híres bibliai történetben mi Ábrahám számára a feladat: 

„És lőn ezeknek utána, az Isten megkísérté Ábrahámot, és monda neki:
Ábrahám! S az felele: Ímhol vagyok. És monda: Vegyed a te fiadat, ama
egyetlenegyedet, a kit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijának földére,
és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondán-
dok néked. Felkele azért Ábrahám jó reggel, és megnyergelé az ő szamarát,
és maga mellé vevé két szolgálóját, és az ő fiát Izsákot, és fát hasogatott
az égő áldozathoz. Akkor felkele és elindula a helyre, melyet néki az Isten
mondott vala. Harmadnapon felemelé az ő szemeit Ábrahám, és látá a
helyet messziről. És monda Ábrahám az ő szolgáinak: Maradjatok itt a
szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda és imádkozunk,
azután visszatérünk hozzátok. Vevé azért Ábrahám az égő áldozathoz
való fákat, és feltevé az ő fiára Izsákra, ő maga pedig kezébe vevé a tűzet,
és a kést, és mennek vala együtt.” 

(Károli Gáspár fordítása)

Amikor Athamasz kikéri a delphoi jósda tanácsát, a követek azt a választ hozzák, hogy
Athamasznak fel kell áldoznia fiát, Phrixoszt, hogy megszűnjön az átok Boiótia földjén.
Be kell mutatnia a fiát engesztelő áldozatul Zeusznak. Ekkor pedig Athamasz „felkele”
jó reggelt, fogja fiát, és felvitte – nem a Moria, hanem – Laphüsztion hegyére.

„És szóla Izsák Ábrahámhoz, az ő atyjához, és monda: Atyám! Az
pedig monda: Ímhol vagyok fiam. És monda Izsák: Ímhol van a tűz és
a fa; de hol van az égő áldozatra való bárány?
És monda Ábrahám: Az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való
bárányról, fiam; és mennek vala ketten együtt.”

Athamasz körülnéz a hegyen, de minden idegszála megfeszül, készül az áldozatra,
miközben Phrixosz erről talán mit sem sejt. Nem ő tehet apja csalásáról, Héra féltékeny-
ségéről, Inó csalárdságáról. Ő csak áldozat. 

„Hogy pedig eljutának arra a helyre, melyet Isten néki mondott vala,
megépíté ott Ábrahám az oltárt, és reá raká a fát, és megkötözé Izsákot
az ő fiát, és feltevé az oltárra, a  farakás tetejére.
És kinyújtá Ábrahám az ő kezét, és vevé a kést, hogy levágja az ő fiát.”
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Athamasz kezében ott a tőr, megfogja a fiú fejét, talán pont úgy, mint Ábrahám, a fiú
küzd, talán éppen úgy, mint Izsák, de minden hiába: az apa ereje győzedelmeskedik.

„Akkor kiálta neki az Úrnak Angyala az égből, és monda: Ábrahám!
Ábrahám! Ő pedig felele: Ímhol vagyok.
És monda: ne nyújtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt;
mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezél a te fiad-
nak, a te egyetlenednek én érettem.
És felemelé Ábrahám az ő szemeit, és látá hogy ímé háta megett egy
kos akadt meg szarvánál fogva szövevényben. Oda méne tehát Ábra-
hám, és elhozá a kost, és azt áldozá meg égő áldozatul az ő fia helyett.” 

Amikor az apa éppen el akarja vágni a fiú torkát, előlép Héraklész, és lefogja a gyil-
kolni vágyó kezet. De a fiút leginkább az menti meg, hogy Hermész egy szárnyas arany-
kost (!) küld a helyszínre, nos, nem azért, hogy azt áldozzák fel a fiú helyett – mint a bibliai
történetben –, hanem hogy hátára pattanva leszáguldjon a völgybe, majd tova a messze-
ségbe. Nem mellesleg a kosnak az aranygyapja arról lesz híres, hogy később ennek kere-
sésére indulnak el az argonauták. 

Athamasz pedig megússza száműzetéssel. Sokkal jobban jár, mint testvére, Sziszüphosz.
Bár az istenek többször bakkhoszi őrülettel sújtják. Ez talán büntetésnek látszik, én úgy
gondolom: nincs ennél nagyobb kegyelem. Bár néha megszállja az éleslátás átka, azért az
őrület tartósnak látszik. Az őrület megfoszt a józan ész borzalmától. Veszélyes mindenki
számára, de kényelmes annak, aki benne él, vagy pontosabban: akiben benne él ez az őrület.

*
Testvére, Sziszüphosz pedig egyre újra és újra nekivág a hegynek. Minden ugyanaz, minden
változatlan, a kő, a hegyoldal, az akadályok, az izzó nap, mely folytonosan csaknem elvi-
selhetetlenné teszi a járást. Mit járást! Egy hatalmas kő hegytetőre gördítéséről van szó.
Albert Camus írja: „Otthagyom Sziszüphoszt a hegy lábánál! Minden ember megtalálja a
maga terhét. De Sziszüphosz a felsőbbrendű hűségre tanít, mely isteneket tagad és sziklákat
emel. Ő is úgy ítéli, hogy minden jól van. A gazdátlanná vált világ neki se nem meddő, se
nem kicsi. A kő minden egyes darabja, a sötétlő hegy minden egyes ércszilánkja külön kis
világ a számára. A csúcsokért vívott küzdelem maga is betöltheti az ember szívét. Boldog-
nak kell elképzelnünk Sziszüphoszt”(Vargyas Zoltán fordítása). Camus súlyosan téved. 

Mindig minden ugyanaz, semmi sem változik, ez is éppen a büntetés része – sőt ez
maga a büntetés, a boldogság teljes hiánya. A nagyság és a boldogtalanság mindig kéz a
kézben jár. Sziszüphosz nagysága, az isteni akarattal szembeni szabadságvágya naggyá teszi. 

*
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Sziszüphosz felfelé tart a hegyre. Hogy aznap hányszor tett kísérletet, arról nem szól
semmi. Egyszer, esetleg reggel már megkísérelte, nem tudjuk, meddig tart egy görgetés,
délben talán kicsit megállhat, de rögtön folytatja, hogy aztán éjszaka, nos, igen: mi tör-
ténik vele éjszaka? Akkor sem pihenhet? Mikor alszik? Mikor eszik? Van erre normális
válasz? Nincs. A felvetés értelmetlen! Itt nincs reggel, nincs délután, nincs „hányszor”,
de még igazából fent és lent sincs, csak a végtelen tartam van, a gyötrelem végtelen tar-
tama, mert nincs idő.

Sziszüphosz görnyedten megy – ahogy Tiziano megfestette – felfelé a hegyre. A kő
előtte. Lassan lehajol, a vállára veszi, szinte földig görnyed a szikla súlya alatt; teste mint
a nyíl megfeszül. Gerince csaknem elpattan, miközben arra gondol, ismét meg kell ten-
nie, ismét meg kell próbálnia – nincs választása, nincs szabadsága, nincs esélye arra,
hogy bármi mást tegyen, hogy pert kezdjen az istenekkel, nem, őt már nem érdeklik az
istenek, nem érdeklik a bűnök, amelyeket vagy elkövetett, vagy nem; nem érdekli más,
csak a kő. 

Ha valamire egyáltalán vágyik, az a vég. De éppen a halál végessége tagadtatott meg
tőle, mert ha lenne halál, akkor lenne idő – és fordítva. A földkerekség egyik legnagyobb
ura lehetne, most egy nyomorult szolgával is cserélne, csak lenne egy kicsiny lehetősége
az elmúlásra. Ahogy Kierkegaard ugyancsak az Egy sírnál című művében írja a szolgáról:
„Amikor például egy szegény ember, egy szolga, kinek ritka szabad napjainak néhány
óráját takarékosan kell felhasználnia, kimegy egy sírhoz, hogy emlékezzen valamelyik
elhunytra s hogy saját halálára is gondoljon, mikor tehát egy efféle embernek a szűkös
lehetőségeket figyelembe véve kell segítenie önmagán, mégpedig oly módon, hogy e séta
egyszersmind az élet élvezete is legyen s hogy a kinntartózkodás egyúttal vidám és üdvös
időtöltés legyen a soknapi munka után, olyképpen, hogy az odakinn eltöltött idő alatt hol
az elhunytra emlékezik, hol komolyan gondol önmagára, hol pedig a szabadságnak és a
környezetnek örvend, mintha csak az ember felüdülést keresne egy szép tájban, mintha
merő szórakozás lenne, s ezért az éppen magával vitt élelem csakis a sokféle élvezetet
szolgálná; nos, bizonyára egyetértenénk abban, hogy mikor egy ilyenfajta ember nemes
egyszerűséggel és szépen egyesíti önmagában az ellentéteket.”

Ez a komolyság a halál által nyerhető tanulság. A komolyság emberi vonatkozásában
érvényes, de Sziszüphosz kívül áll az emberin. Kierkegaard az élet esendőségéről elmond
egy igen tanulságos történetet. Ez Lucianos alvilágban játszódó meséje: egy ember azt
ígéri a felső világban, hogy mindenképpen elmegy egy meghívásra. Nem sokkal később
egy tetőtégla agyoncsapja. „Nem kell megszakadni a nevetéstől? – kérdi Charon. – Az
ember az egyik pillanatban azt hiszi, mindent tud, pedig ugyanabban a pillanatban nem
tud semmit” (saját fordítás). 
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Ó, mennyire szívesen nevetne ezen Sziszüphosz! Bár jönne az a cseréptégla, amely
agyoncsapja! Bár lenne a legcsekélyebb esélye arra, hogy megszabaduljon a tartalomnél-
küliség elviselhetetlen igája alól! Minden, az életet igazán ismerő, minden, az életet igazán
megvető így sóhajt fel velem: „Bár jönne már hozzám is az a cseréptégla, amely megsza-
badít az értelmetlen játszadozás terhes nyűgétől!”

A halál felemészti az életerőt, de adja is. De csak akkor, ha tudatosan gondolunk arra,
hogy véges létünk múló pillanatát a végtelenbe kitágítani nincs lehetőségünk. Ez áll szem-
ben a mindennapok emberének sekélyes cselekedeteivel. A „komolyságban rejlő halál”
ugyanis – Kierkegaard szerint – olyan „életerőt ad”, mint semmi más. Mégpedig azzal,
hogy „éberré” tesz. Ezzel szemben a mindennapok embere, akit ő itt „érzéki embernek”
nevez, ennek még a gondolatától is menekül. „Az érzéki emberrel az alábbiakat mondatja
a halál: együnk, igyunk, holnap úgyis meg kell halnunk.” Ugyanis bár a halál egyenlővé
tesz, a halálban nem különbözik egymástól király, miniszter, gyilkos, rabszolga, de még
a sírásó sem. Ám megkülönböztet a rá való vonatkoztatás. Az, hogy miként viszonyulunk
az elkerülhetetlenhez. Tarthatjuk szerencsének. A legnagyobb szerencsének! És tarthatjuk
a legnagyobb szerencsétlenségnek. Egyben biztosak lehetünk: mindenképpen megmagya-
rázhatatlan marad. Az élethez az erő tartozik, a halálhoz ennek az erőnek a kioltódása, bár-
mely erős legyen egyébként a lélek. Ugyanakkor a halál sajátosan másképp minősül, ha
a rendszeralkotó és másképp, ha az egzisztencia oldaláról szemléljük. (Akár egy utolsó
fricskaként.) Kierkegaard mondja: „Ha a halál mindig bizonytalan, és én halandó vagyok,
akkor ez azt jelenti, hogy ezt a bizonytalanságot lehetetlen általában megérteni, ha én
nem általában vett ember vagyok.” Éppen ezért lesz az élet feladata, hogy szubjektívvé
váljunk. És akkor ez a bizonytalanság dialektikus értelmet kap. Majd így folytatja: „Mivel
ennek a bizonytalansága minden pillanatban benne van, csak akkor győzöm le, ha min-
den pillanatban legyőzöm.” A rendszeralkotóról pedig a következő megállapítást teszi:
„Amikor reggel fel akart kelni, még nem tudott arról, hogy már halott” (saját fordítás). 

A halál az egzisztencia számára végtelen feladat, amelyet meg kellene oldania, és amit
megoldani soha nem lesz képes. Ennek a feladatnak a sajátossága, hogy minden pillanatban
jelen van, minden egyes percben jelen való – akár tudomást veszünk róla, akár nem. Akár
van még bennünk életerő, akár már lemondtunk róla. De éppen ez éltet. Életünk értelme
a halálba van merítve – mondja valahol Hegel. Ha ez igaz, akkor az élet éltető ereje a
halál. Ha nincs halál, nincs az a mozgatórugó, amely mindig egyre tovább és tovább hajt,
amely még életünk perctöredékeit is fontossá teszi. 

Sziszüphosz elől elzárt minden olyan lehetőség, amely elhozhatná a végső megnyug-
vást. Mivel nincs elmúlás, cselekvésének sincs semmi értelme. Sziszüphosz egész te-
vékenysége tökéletesen értelmetlen. Ez a büntetése. Nem a kő, nem annak irtózatos súlya,
nem a fáradtság, ami a hegy tetejéig elkíséri, nem a végtelenül kínzó feladat. Hanem a
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végtelenül meghatározott, tartalommal nem rendelkező értelmetlenség. A kő ennek csak
szimbóluma. Lehetne más is.

*

Ha kicsiny ideig értelmetlen feladatot kell végeznünk, az elkeserít. Ha több ideig kell ér-
telmetlen dolgot csinálunk, az még jobban elkeserít. Ha kimondottan hosszú ideig kell
ezt tennünk, akkor nagyon-nagyon elkeserít. Ha azonban egész életünkön keresztül,
akkor boldogok leszünk. Igen, boldogok, mert így nincs a distancia, ami az értelmes és
értelem nélküli között különbséget tudna felmutatni. Ha viszont az idők végezetéig (ha
van olyan) kell ezt tenni, akkor végtelenül rezignáltak leszünk, és a végtelen rezignációnál
őrjítőbb dolog nem létezik. 

*

Ezért mutat túl ez a mítosz önmagán. Azt példázza: mit tesz az értelmetlenség azokkal,
akikre az életben rákényszerítik, és nem lázadnak ellene. Sziszüphoszra rákényszerítik,
de neki nincs semmi reménye, mert kívül áll az időn. A mindennapok embere, akire ezt
ugyanúgy rákényszerítik, viszont benne van az időben, a halál tőle nem tagadtatott meg.
A halál kegyelme…

Ha ennek ellenére lemond a lázadásról, és egyszerűen belenyugszik abba, ami körül-
veszi, akkor lemond önmagáról, lemond a saját szabadságáról, és forgalomképes lesz, akár
az aprópénz. A szelíd (vagy annak látszó) Kierkegaard ezzel kapcsolatban nagyon ke-
ményen fogalmaz a Vagy-vagyban: „A plebs, a tömeg, a végtelen embersereg másokat
untat […] Ez az állatfajta minden bizonnyal nem a férfi vágyának és a nő gyönyörének
a gyümölcse. Mint minden alacsonyabb rendű állatfajt, ezt is a nagymértékű termékeny-
ség jellemzi, és hihetetlenül szaporodik. Szinte érthetetlen lenne, ha a természetnek ki-
lenc hónapra lenne szüksége ilyen teremtmények előállítására, melyek inkább tucatjaival
állíthatók elő” (Dani Tivadar fordítása).

Ez az ember felelőssége. Sziszüphosz mint kereskedő, ügyvéd, miniszter vagy csak
lókupec. Köztünk van, de nem vesszük észre. Nem vesszük észre, ha nem értjük meg,
miről szól a mítosz.
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4. Az egzisztencia mítosza – Nárcisz

A szerelem olyan érzés, amely mindent megmozgat, mindent felkavar, mindent átvál-
toztat, semmit nem hagy meg eredeti medrében folyni, hanem vihart hoz. Felforgató för-
geteget, benne a normális eszelőssé lesz, a nyugodt tébolyulttá, a tiszta szennyessé, az
ártatlan őrjöngővé válik. Vagy talán Schopenhauernek van igaza? Amikor egy „rövid”
körmondatban a szerelem lényegét a következőképpen adja vissza: „Mert bármely föl-
lengzőnek mutatkozzék is a szerelem, csupán a nemi ösztönben gyökerezik, sőt egyálta-
lán nem egyéb, mint közelebb meghatározott specializált, a legszorosabb értelemben vett
egyénített nemi ösztön. Ha mármost azt a fontos szerepet tekintjük, melyet a nemi sze-
relem játszik minden fokán és árnyéklatában, nemcsak a drámákban és regényekben,
hanem az igazi világban is; hol az élethez való szeretet után a legerősebb és legtevéke-
nyebb ösztönnek mutatkozik, az emberiség fiatalabb részének erejét és fele részben gon-
dolatait is folyton elfoglalja, majdnem minden emberi törekvésnek végső célja, minden
ügyre kártékony hatást gyakorol, a legfontosabb dolgokat óránkint félbeszakítja, sokszor
a legnagyobb elméket is zavarba ejti egy időre, az államférfik és tudósok kutatásai közé
nem röstell ringyrongyával háborítólag közbelépni, szerelmes levélkéit és hajfürtöcskéit
még miniszteri tárcákba és filozófiai kéziratokba is be tudja csúsztatni, azonfelül min-
dennap a legbonyolultabb s legkellemetlenebb ügybajokat támasztja, legbecsesebb vi-
szonyokat föloldja, a legerősebb kötelékeket széttépi, némelykor életet vagy egészséget,
máskor vagyont, rangot és boldogságot kér áldozatul, sőt aki idáig becsületes volt, azt
lelkiismeretlenné, aki idáig hű volt, árulóvá teszi, tehát egészen ellenséges démonként
lép föl, aki mindent iparkodik fölforgatni, összezavarni, fölhányni – akkor az ember föl-
kiált: Mire való a lárma, minek a sürgölődés, forgolódás, aggódás és rettegés? Hiszen
csak arról van szó, hogy minden zsák meglelje a foltját” (dr. Bánóczi József és dr. Kelen
Ferenc fordítása).

Schopenhauernek egy dologban feltétlen igaza van. Nem a nemi ösztönre gondolok,
erről eleget vitatkoztak/vitatkoznak Freud óta. Erósz szerepéről már volt szó, valamint
arról is, hogy mennyire képes az emberi értelmet ez a szenvedély, minden szenvedélyek
legerősebbike, összezavarni. Még a nagy filozófus elméket is, ahogy azt Schopenhauer
látja. Milyen kár, hogy őt nem zavarta meg senki! Porphürion vagy Médeia esetében,
akik józan eszüket vesztik a szenvedély hatására, ez már megtörtént. Othello esetében
szintén láttunk hasonlót, de nem lehet mindenki III. Richárd, aki hideg fejjel eldönti,
hogy gazember lesz. A görögök számára isteni szenvedély, amely bár felbontja a szokásos
életközeg szabályait, mégiscsak égi természete van. Mint tudjuk, ez az „istentől megszál-
lottság” a legnemesebb valamennyi közül, pontosan égi jellegének köszönhetően; annak
is, akit magával ragad, és annak is, aki csak részesülhet belőle, tehát részes a szent őrületben.
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Az őrület nem tartja tiszteletben az etikai normát, az őrült soha nem lesz tudatosan
erényes. Etikán kívül egybetart. Sokkal jobban, mint a szenvedélymentes, ataraxiás, meg-
fontolt állapot.

l

A szenvedély kapocs, születésekor megbonthatatlannak látszik, majd úgy tűnik tova,
hogy nem is értjük, mi volt, mi zilálta szét életünk.

l

Schopenhauernek nincs nagy véleménye a hűségről, ahogy általában a társas kapcso-
latokról sem. Schopenhauert nem téveszti meg a „fellengzős” szerelem, hiszen szerinte
a szerelem szétzúzza az erény utolsó mentsvárát. Ezt írja fenti „metafizikai” elmélkedései-
ben (A nemi szerelem metafizikája): „A férfi a szerelemben természete folytán állhatatlan-
ságra hajlandó, a nő pedig állandóságra. A férfi szerelme érezhetően alászáll attól a perctől
fogva, amelyben kielégítésre talál; majdnem minden más nő jobban ingerli, mint akit már
bír; változatosságot óhajt.” Majd így folytatja: „A nő szerelme pedig éppen e perctől fogva
fokozódik.” Majd meg is magyarázza: „Ez a természet céljának következménye, mely
fönntartásra, tehát a faj minél nagyobb szaporítására irányul. A férfi ugyanis kényelme-
sen száznál is több gyermeket nemzhet egy évben, ha ugyanannyi nő áll a rendelkezésére;
a nő pedig akárhány férfitól is egy évben mégis csak egy gyermeknek adhat életet” – nagy
bölcsen hozzáteszi –: „az ikerszülésektől eltekintve.” A konklúzió kifejezetten az erényes-
ség kérdését veszi célba: „Ennélfogva a házassági hűség a férfiban mesterséges, a nőben
természetes.” A nő házasságtörése tehát a „természettel ellenkező volta miatt sokkal meg-
bocsáthatatlanabb, mint a férfié”. Vagy idevehetnénk Nietzsche feljajdulását is: „Ó, ez
a lelkek szegénysége kettesben!” „Ó, ez a szánalmas élvezet kettesben! Ők mindezt há-
zasságnak hívják; és azt mondják, házasságaik az égben köttetnek. Nos, én nem szívlelem
ezeket az égi hálóba gabalyodott állatokat!” És a Lou Andreas-Salomé után hiába epekedő
Nietzsche még durvábban vonja le a végső következtetést: „Igen, szeretném, ha a föld gör-
csökben fetrengene, valahányszor a szent (Heiliger) egy libával (Gans) párosodik.” 

Megtudjuk Nietzschétől, hogy a szerelem „kurta bolondság” (kurze Torheit), a házasság
pedig nem más, mint „hosszú balgaság” (lange Dummheit). Annak az embernek a bor-
zasztóan keserű szavai, aki mindennél jobban szeretne szenvedélyesen szeretni, de nincs
rá lehetősége. Magányos, akinek egyetlen társa éppen ez a magány. Keresi a szerelmet,
de mindenhol csak önmagát találja. Úgy is jár, mint ama másik: a szerelem szenvedélye
saját maga ellen fordul, Nárciszként hanyatlik alá az őrületbe.
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„Minden városban tisztelték Aoniában
őt, ki ha kérdi a nép, sose téved, a válasza biztos.

Első lett, ki igaz szavait tanúsítani tudta,
kékvizű Liriope, akit egykor görbefutású

vízzel körbeölelt Cephisos, a habja közé zárt,
s tört testére vadul. Terhes lett, s szült is a szép lány

egy fiat, ezt rögtön kedvelték akkor a nimfák,
s Narcissusnak hívta. Kiről kérdezte, megér-e

hosszú időt, vénsége korát meglátja-e majdan, s
»Hogyha magát sosem ismeri meg!«, szólt erre a szent jós.”

Nárcisz mítosza szintén alaptörténet. Olyan erővel hat, mint Prométheusz vagy
Sziszüphosz. Nárcisz a megismerésre törő ember mítosza, a vágyakozó emberé, aki
midőn megismer, vágya nyilát önmaga felé fordítva pusztul el. 

A görögöket a megismerés terén két tényező vezette. Az egyik a delphoi jósda felirata,
Szókratész vezérlő elve: „ismerd meg önmagad!” ( . A másikat a hét görög
egyike, Szolón fogalmazta meg: „Semmit sem túlzottan.” És ez így van rendjén. Hosszú
élete lesz, ha magát sohasem ismeri meg – szól a jóslat. És persze, ha nem ismeri meg
a szerelmet. Ekhó, a szépséges nimfa azonban egy pillanatra lehetőséget teremt a szenvedély
fellobbanására. Hisz – és ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni – Nárcisz szenvedélymentes
életet él, elutasít mindent és mindenkit, aki csak útjába kerül. Szenvedélye csak később
gyullad lángra. 

„a nagy szépség mellett nagy dölyfe is éledt:
egy fiatal fiú és egy lány sem kapta szerelmét.
Őt, hogy hálóval remegő szarvasra vadászott,

látta a nimfa, ki nem-némán figyel egyre a szóra,
s nem tud előbb másnál szólalni, a vissz-szavú Echo.
Test volt még Echo, nem pusztán hang, de a csacska

nem használta bizony másképp, csak akár ma, a hangját:
sok szóból csak a végsőket mondhatta el ismét.”

A lány beleszeret, de ő az, akit Héra (Juno) azzal büntet, hogy csak a szavak végét
tudja elismételni. Mi az ok? Nem fogjuk kitalálni! Zeusz. Ismét a farka után rohanó ma-
gasztos főisten. Zeusz ugyanis nimfákkal üzekedett, és hogy a féltékeny fúriaként nyomá-
ban lihegő Héra rajta ne kapja, Ekhó tartotta fel az istennőt szép szavú fecsegésével. Ez
a tragédiája. Szép szava csak ismétel. Mindig csak az utolsó szót. Pontosan tudjuk, hogy
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a kimondott szó ereje mit jelent a görögöknél. Gondoljunk csak Orpheusz és Eurüdiké
tragédiájára. Nem szabad visszanézni, nem szabad megszólalni. Itt meg lehet szólalni,
de a beszédnek oly csalfa értelme lesz, hogy majdnem olyan, mint a hallgatás.

„»Jer!« harsan fel a szó ajakán: »Jer!« válaszol Echo.
Hátratekint, senkit nem lát, s »No felelj, mi okért futsz?«

kérdezi; és ugyanazt, mit mondott, hallja megintcsak.
Erre megáll, s ama válaszadó hangtól becsapatva,
»Itt egyesüljünk«, szól. Nem hallott kellemesebbet
Echo még, amit újrázhat; hát szól: »Egyesüljünk.«

És elhíve, amit maga mondott, lép a sürűből
nyomban elő, megölelni nyakát a remélt szeretőnek.

Az menekül, s menekülve: »Kezed vidd onnan odébb!« szól.
»Inkább meghalnék, semmint a tiéd legyek!« így szól.

Mást a leány nem mond: »A tiéd legyek!« - ennyi a válasz.
S minthogy megveti őt a fiú, megbúvik a berken,

rejti a lomb arcát, barlangban tartja lakását;
ámde szerelme, mit eldobtak, csak erősül a kíntól.

És nyomorult testét sorvasztja a fürge serény gond,
bőre is elszárad, minden testnedve a légbe

illan el. És végül csak a hangja s a csontja marad meg:
megvan a hangja ma is; kővé vált, hírlik, a csontja.

Erdőn rejtekezik, ki se jő a fenyérre, a bércre;
halljuk, ahogy szól ő; de bizony csak a hangja az élő.”

Az első tragédia a történetben, ami teljesen megfelel a neoplatonikus elvárásoknak:
nincs helye a földi szenvedélynek, csak az ég felé irányuló érzelemnek. A megismerés
akkor jön el, amikor a lét bosszút áll a magát az istenségek helyébe képzelő halandón.
A megismerés egyben a megsemmisülés. A tudás hatalom, amely ebben az esetben kí-
méletlenül elpusztít. 

„Szomját oltani vágy, s más szomj nő benne eközben,
míg iszik ott, a saját képét meglátja, szerelme
fellobban, s ami csak rezgő víz, testnek alítja.

Megbámulja magát, nem mozdul, az arca se rezdül,”
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Caravaggio: Nárcisz, 1598–99, olaj, vászon, 110 x 92 cm,
Galleria Nazionale d'Arte Antica, Róma    

Pszeudo Kierkegaard írja A megfordult világban: „A megpillantás – ahogy Nárcisszusz
esetében – mindig az önfeledtség végét hozza el, valaminek, a kutatásnak, keresésnek,
öntudatlan vágynak a lezárását. Midőn az első ember meglátta és megértette, mit jelent
a tudás, szégyenében eltakarta testét a kíváncsi tekintet elől. Ami addig természetes volt,
az most művi lett. Megkapta a világot, és elvesztette azt a természetes szülő közeget, mely
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létének organikus alapját képezte. Valamit valamiért. A tudás elnyerése a gyermeki derű
elvesztése. A gyermek sokáig nem tud a halálról, nem tudja, mi az elmúlás. Ezért látni
sokszor gyerekeket a várárok környékén azzal játszani, hogy gyíkokat és békákat kínoznak,
édes mosollyal az ajkukon – halálra. Hallottam egy esetet, amikor egy jómódú helsingöri
családban született egy kislány. Bátyja nem volt idősebb nála, legfeljebb egy-két évvel.
A jövevény azonban annyira betöltötte a házat, annyira elfoglalta mindenki helyét – leg-
inkább az övét –, lefoglalta mindenki életét, hogy úgy érezte, tennie kell valamit. Először
csak játszani akart a pólyában alvó, vagy éppen síró testvérével. Hajtogatta takaróját, de
a kicsi nem reagált, piszkálta játékát, de vagy sírás, vagy közömbös tekintet volt a válasz.
Aztán egyszer fogta a párnát, és addig szorította a kicsi arcához, hogy mire a szülők elő-
kerültek, addigra az megfulladt. Látta a rohangálást, magán érezte az apa vad dühtől el-
torzult tekintetét, és amit addig nem értett, lassan világossá vált számára. Felnőtt lett
abban a pillanatban, amikor átélte a halál közvetlen élményét. De csak mosolygott, ahogy
csak az ártatlanságukat hirtelen elvesztő lelkek tudnak mosolyogni, mosolygott, még
akkor is, amikor a balta szétloccsantotta a fejét. Nos, ő ártatlanságának elvesztése közben
tapasztalta meg közvetlenül, legközvetlenebbül a halált” (közreadó: Gyenge Zoltán).

Ekhó is ártatlanul veszett el. De a hangja él, és ahogy Caravaggio képén látjuk, az ár-
nyékból előtűnő ifjú a megpillantáson túl eggyé olvad a képpel, akit/amit lát. Az egyik
kéz szinte folytatása a tükörbeli másának. A test szinte világít, a vágyakozás csaknem
megfogható. 

Talán igaza van Pszeudo Kierkegaard-nak, talán nem, amikor azt írja: 

„Amikor Nárcisszusz belenézett a tükörbe, akkor és ott született meg a művészet.”

Bár talán kissé patetikusan hangzik, és tagadhatatlanul lehet benne némi szenvelgés
– elképzelhető, hogy a nagy dán utánzója éppen egy lány (Regine) után epekedett, aki leg-
alább annyira elérhetetlen volt számára, mint Nárcisz számára a tükörképe –, mégis lehet
némi igazság a mondatban. Legalábbis Caravaggio képét nézve úgy vélem. Nárcisz és a
festészet (nem a művészet!) kapcsolatára egy rendkívül jelentős, századokon át megha-
tározó mű is utal. Ez a könyv Leon Battista Alberti 1436-ban írt Della Pittura című írása.
Alberti a következőképpen fogalmaz: „Hallottam barátaim között a véleményt, hogy a
költők állítása szerint a virággá változott Narcissus volt a festészet feltalálója: és minthogy
a festészet minden művészet virágává vált, az egész Narcissusról szóló történet éppen ide-
illik. Mit mondasz, mi egyéb a festészet, ha nem magunkhoz ölelni a forrás vizének tükrét?”
(Hajnóczi Gábor fordítása). 

Mint látjuk, Alberti egészen másképp kezeli az allegóriát, mint Pszeudo Kierkegaard,
hiszen ő a vérből fakadó nárciszokra utal, amikor a festészet genezisét említi. Pszeudo
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Kierkegaard ezzel szemben a megpillantás momentumát emeli ki, amelyet nem szűkít a
festészetre, hanem a művészet születésének metaforáját látja benne. A megpillantás, látás
quodja, azaz mikéntje érdekli, semmiképp sem a virágok fakadása, bár elismerem, az is
érdekes asszociáció. A szem és látás teremtő erejére később bővebben vissza fogok térni.
De álljon itt a szöveg – quod erat demonstrandum. 

„Tetszik is és látom; de akit látok s aki tetszik,
föl nem lelhetem azt: foglyul tart csalfa szerelmem.

S hogy jobban fájjon: nem választ tengerek árja
bennünket ketté, s nem utak, hegy, zárt kapu, várfal:
csöpp kicsi víz pusztán. Maga is kívánkozik énrám;
mert valahányszor csókjaimat közelítem a vízhez,

ő is, bárha hanyatt, ajakával hajlana hozzám.
Azt hiszem, érintem: szeretem, s kicsiség akadályoz.

Jöjj ki, akárki vagy is! Mért csalsz meg, mondd, te egyetlen?
Mért hátrálsz, te kívánt? Se koromtól nem menekülsz, sem

képemtől, tudom én, hisz már kedveltek a nimfák.”

Caravaggio képe meglehetősen vitatott. Többen kétségbe vonják, hogy valóban Cara-
vaggio alkotásáról van szó, amivel most nem kívánok foglalkozni. A képnél maradva vi-
szont azt látja mindenki, hogy egy végtelenül letisztult festménnyel áll szemben, nincs
rajta semmi, ami különös vagy feltűnő lenne, de talán éppen ez az, ami megfogja, és nem
engedi el a tekintetet. A festményt nézve azt érezzük, amit Louis Marin a festészetről leírt:
„A festmény a látásban tárulkozik fel, és léte kimeríthetetlenül árad ebben az adomány-
ban, mely nem más, mint a tekintetre való várakozás.” Tegyük hozzá: pedig Marin egyál-
talán nem Nárcisz megpillantásáról, és még kevésbé a mítoszról beszél, holott szavai alapján
akár joggal ezt gondolhatnánk. „Mivel a festmény eredetileg a tekintethez hangolt, ezért
a tekintet általi felismerése – folytatja, még talán kissé Hegelre emlékeztetve – egyben a
tekintetnek a festmény általi felismerése is: kettős fizetség cseréje, a tekintet és a festmény
kettős kiegyenlítődése” (Darida Veronika és Marsó Paula fordítása). 

A megpillantás a tükörben történik. A tükör egyébként is – ahogy Arasse mondja –
a művész kézjegye. Legyen szó az Arnolfini házaspárról (van Eyck), Campin festményeiről,
vagy éppen erről. 

A festő a képet mindig magáról készíti, hiszen túl azon, hogy kézjegy, az azonosság
és másság kontroverziája, a felismerés pillanata. Ha nem félnék attól, hogy földhöz vágják
ezt a könyvet, akkor hosszasan idézném Hegelt, A szellem fenomenológiájának azt a részét,
ahol a tudat és öntudat közötti átmenetről beszél. A lényeget azért felidézem, vállalva
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a kockázatot. A megismerő és a megismert között sokáig azt hittük, hogy létezik egy „füg-
göny” (Vorhang), amely a kanti elméleti ész következtetésének megfelelően eltakarja a
kettőt egymástól. A megismerés mindig arra irányul, hogy az azonos (An-sich-Sein) meg-
közelítse a másikat (Anderssein), ami tőle elválik; ez történik akkor, amikor a megismerő
tudat a megismerendő tárgy mélyébe kíván hatolni. Hegel ennél is többet mond. Azt ál-
lítja, hogy a megismerő (ez a szövegben: das schauende Innere – betekintő belső) és a
megismert (das reine Innere – tiszta belső) egybeesik, mert a „függöny” mögött nincs
semmi látnivaló, ha mi magunk nem megyünk mögéje, éppannyira azért, hogy lássunk,
mint azért, hogy legyen mögötte valami, ami látható. Vagyis: a megismerő én és a meg-
ismerni vágyott – egy és ugyanaz. Ez az énazonosság kérdésének legnagyobb aporiája.
Az én az ént pillantja meg (Hegel ezt nevezi öntudatnak), a másikkal (magával) való azo-
nosságot akarja, de ebben benne van a másik (én) megszüntetésének a vágya is. Remé-
lem, nem volt borzasztó, és még itt vagy, nyájas olvasó.

A Nárcisz-mítosz talán azt mutatja meg, amit A szellem fenomenológiájának első része
leír. Azonos, más, majd újra az azonosság. Ebben a sorrendben. A reflexió, az eredeti,
másság tudata nélküli azonosság széttörése azzal, hogy a tükörképben feltűnik a másik.
Majd végső mozzanatként annak a felismerése, hogy a „más” – „én” vagyok. Hogy vagyok.
A filozófiában ezt a megbékélés felé vezető út követi. A művészetben a halál.

„Jól tudom: én vagyok az; látom: nem csal meg a képem;
éget az önszerelem; tűz gyújt, amit én rakok, engem.

Mit tegyek? Ő kérjen? Kérjem? S ha igen, mire kérjem?
Vágyam tárgya velem: koldussá kerget a bőség.
Bárcsak a testemtől valahogy megválni lehetne!

Elbágyadt feje végül a zöld puha gyepre hanyatlott;
és az urán ámuló két szemet éjszaka zárta.

Akkor is orcáját, hogy a lenti világba leszállott,
nézte a Styx vize közt. Naias-nővérei sírtak,
hintették lenyesett hajukat testvér-tetemére;

sírt a Fa-tündér mind; jajaik viszonozta a Visszhang.
Már máglyát, remegő fáklyát, hordágyat emeltek:
s teste sehol nem volt; a helyében sárga virágot,
hószínű szirmokkal körítettet, lelnek a réten.”

Eldönthetetlen, hogy Nárcisz tekintetében mit látunk. Nyilván az elmerengést, a fel-
ismerést, de azt sem tudjuk, hogy a vízbe (tükörbe) néz, vagy önmagába fordul, hogy
néz-e egyáltalán valahová. Sok értelmezése ismert. 
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Tegyünk hozzá egyet. A szorongást, amely hosszú útján követte, és amit Ekhó csak
megszemélyesített, ebben a pillanatban a kétségbeesett vágy váltja fel. A képen a két kéz
érintése egybefolyik, a bal kéz pedig – mint mondtuk – a tükörbeli kép folytatása a való-
ságban, vagy a külső valóság folytatása a belsőben. Kinek hogy tetszik. Nekem inkább
a második. 

Ami fontos (talán a legfontosabb): ez a kép minden más Nárcisz-ábrázolásnál töké-
letesebb. Ugyanis csak és kizárólag Nárciszra koncentrál. Mindenhol máshol feltűnik egy
Cupido, egy Ekhó, vagy éppen egy-két nimfa (Poussin, Waterhouse, West, Grass, Lépicié),
vagy legalább egy kutya, például Curradinál. Kivétel Poussin nagyszerű Flóra birodalma
című képe, de annak középpontja már nem ez a történet. Ezen Nárcisz már egy átlátszó
üvegedénybe néz, és mivel az edényt maga Ekhó tartja, az embernek óhatatlanul mora-
lizálni vágyik kedve, amit nem tud visszatartani (pedig kellene), és azt mondja, hogy a kép
nem sugall mást, minthogy az ember eldobja magától a beteljesülés lehetőségét (Ekhó),
pedig a lány felajánlkozik, ott van, jelen van, sőt ő tartja a korsót, és arra vágyik, amit el-
érnie nem lehet, amibe – éppen a beteljesíthetetlenség miatt – belepusztul. 

Nicolas Poussin: Flóra birodalma, 1631, olaj, vászon, 131 x 182 cm,
Gemäldegalerie, Drezda
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Miért nem fogadja el Nárcisz Ekhót? Gondoljuk meg: mi történne, ha elfogadná?
Jobb lenne? Feleségül venné, a nő szülne neki gyermekeket, majd megcsömörlene az egyre
vénebb és házsártosabb, szépségét már csak nyomokban őrző asszonytól, eljönne a pil-
lanat, amikor megkérdezné: Ki ez? Mi végre tettem? Mi végre kellett nekem mindezt vé-
gigszenvednem, amikor ott volt a forrás? És vágyna, örök életében vágyna vissza. Talán
Hölderlin írta (nincs kedvem utánanézni, hogy hol): nehezen költözik, aki a forrás kö-
zelében lakik. Nárcisz örök életre bánná, hogy otthagyta a forrást, a tó tükrében meglátott
örök szépséget a földi mulandóságért cserébe. Mondom, az ember moralizálni vágyik,
de visszafogja magát.

Caravaggio képe tökéletes. A sötét háttérből szinte világítva kiemelkedő Nárcisz törté-
nete éppen az egyedüllétben megtalált társról, majd annak elvesztéséről szól. Így tökéletes.
Elkerülhette volna Nárcisz a végzetét? Nem. Minden olyan kísérlet, amely erre irányult
volna, eleve kudarcra ítélt. 

Teljes félreértés Nárcisz történetével moralizálni, megállapítani, hogy a túlzásba vitt
önszeretet pusztító erő. Ne vonuljunk ki a társadalomból, ne tagadjuk meg az emberi
kapcsolatokat – a badarságokat a végtelenségig folytathatnám. Pedig a Nárcisz-mítosz
szinte minden értelmezésére éppen ezeket szokták használni. Nárcisz azonban nekem
nem erről mesél. Sokkal inkább a fentebb említett önmagára irányuló vizsgálódásról,
arról, hogy jelentsen másoknak bármit a külvilág, az „én” belső hatalmát semmi el nem
emésztheti. 

l

És még arról: a magány nem egyedüllét.
l

Talán egyfajta skizofrénia, de az a világban való létezés is. Folytonos meghasonlás,
folytonos visszavágyódás, annak érzetével, hogy mennyire fáj az idő. Éppen ennek tu-
datával találhatod meg önmagad. Sajátos fordított androgün történetként. 

Pauszaniasz előadásából az derül ki, hogy kétféle Erósz létezik, de nemcsak abban az
értelemben, ahogy arról már korábban szó volt, hanem másképp: a közönséges és a nem
közönséges Erósz. A közönséges Erósz azokat ejti szerelembe, akik „silány emberekkel”
kielégülnek, akik szerelmüket elsősorban külső megjelenésük alapján részeltetik előny-
ben, míg a belsőre nem figyelnek, nem tudnak semmit a lélekről. 

A nem közönséges Erószban „nincs semmi női, csakis férfitermészet”, azaz akiket „ez
az Erósz ihlet meg, a férfinem felé fordulnak, azt szeretik, ami a természettől fogva erő-
teljesebb és értelmesebb”. Gondoljunk csak a neoplatonikus Ficino ezzel kapcsolatos
fejtegetésére. A szerető férfi és szeretett ifjú (az erastes és az eromenos) szerelmét más és
más vezérli. Az ifjú a testét adja oda a bölcsnek cserébe azért, hogy tudást nyerjen. Alki-
biadész minden szégyenérzet nélkül bevallja, hogy ezért akarta elcsábítani Szókratészt.
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„Minthogy pedig azt hittem, hogy sóvárog ifjúi szépségem után, isteni ajándéknak tar-
tottam ezt, és csodálatos szerencsének, mert azt hittem: ha kedvét töltöm Szókratésznak,
meghallok mindent, amit tud…” Miért lehetséges mindez? Miért lehetséges Pauszaniasz
beszéde, aki előbbre valónak tartja a férfi szerelmet a férfi-nő kapcsolatnál? Nos, azért,
mert a legnagyobb erotikus csábítást a szellem hordja magában. A szellemet nem érinti
az idő, nem öregszik, nem lesz ráncos és löttyedt, nem lógnak rajta narancsbőrök; a szel-
lem örök. A szellemnek van tehát a legerősebb erotikus kisugárzása, kivéve, ha nem
az első, közönséges Erósz ragadja meg a lelket, ám az azok minőségétől is függ. A nem
közönséges lélek a másik szellemébe lesz szerelmes. 

Caravaggio képe kapcsán, vagy ha a beteg Bacchust nézzük, nem lehet a festő homo-
erotikus vonzalmától elvonatkoztatni. A szodómia a maga korában súlyos bűn volt. Bár
kiirtani a bigott csököttség sem tudta, gyakorlóit azért máglyára küldték, ha lehetett. Ma
sem tennék ezt néhányan máshogy. Caravaggio rendszeresen keveredett különböző ve-
rekedésekbe, botrányokba, kereste az utcafiúk kegyét, pereket indítottak ellene, sőt egy
gyilkosságot is elkövetett – igaz, egyesek szerint önvédelemből. Máltára menekült, de
egy verekedés miatt végül bebörtönözték. Onnan továbbmenekülve újabb verekedésben
súlyosan megsérült, ismét bebörtönözték, majd kiszabadult, és még abban az évben,
1610-ben, egy tengerparton találták holtan. Állítólag megkapta a pápai kegyelmet, de
hajója már elindult, utána futott, ámde a tengerparton összeesett. Mint egy szerencsétlen
amerikai filmben. Nem kényelmes élet, viszont annál eseménydúsabb. 

Sekélyes dolog lenne a képben homoerotikus viszonyt látni. Főleg, ha nem is Cara-
vaggio festette. De a plátói–ficinói kettős viszony abban az értelemben, ahogy a kétfajta
Erószról beszéltünk, mindenképpen fellelhető benne. Az önszeretet az egyik legnormáli-
sabb érzés. Jogosultságát még az egyébként rigorózus és szigorúan normatív kanti etika is
elismeri. Valahogy abban a formában, ahogy a józan ész (common sense) szerepét. A min-
dennapi józan ész visszatart attól, hogy például magam ellen ostobaságot kövessek el,
bár a kérdés mindig az, hogy mit tartunk ostobaságnak. Ugyanakkor a háttérben mindig
ott munkál az önszeretet, így ha a második Erósz ragadja meg a lelket, akkor képes va-
gyok arra, hogy a képmásban meglássam a Phaidrosz-dialógusban oly sokat említett esz-
mét, ideát. Nárcisz ebbe szeret bele. Az eszme szerelmese lesz, az eszméé, és mivel nem
tudja kézzelfoghatóvá tenni, belepusztul. 

Kierkegaard Az ismétlés című művében – amelyre már többször hivatkoztam – egy
olyan történetet ír le, amely meglehetősen hasonlít a Nárcisz-mítoszra. Ezt a könyvet
a fordításomhoz írt utószóban a „19. század Phaidroszának” neveztem. Akkor nem fej-
tettem ki részletesen, hogy miért, most megteszem. A történet roppant egyszerű. Adott egy
ifjú, aki egy lányért epekedik. Van egy idős barátja, akivel minden lépését megbeszéli, le-
velek formájában. Szimpla történet – gondolhatnánk. De mögötte sokkal többről van szó.
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Az ifjúnak választania kell – miként Nárcisznak –, hogy a megfogható (Ekhó), vagy a
megfoghatatlan szépség lesz szerelme tárgya. Maga választ, de mint az érzés rabjaként
szenvedőnek be kell látnia, hogy választása a minden és semmi közötti döntés, azaz
ezen a meglehetősen ingoványos talajon megy végbe. Gyötrő, kínokkal teli út, amely-
nek télosza – miként Nárcisz bolyongása – látszólag céltalan. Amikor dönteni kell, az
olyan lelkiállapotot teremt, amit Kierkegaard nemes egyszerűséggel viharnak (Torden-
veir) nevez.

Nárcisz esetében ez a „vihar” a megpillantás. A vihar, mely mindent felforgat, az
ember egész személyiségét szétzúzza, átformálja, az addig érvényesnek és igaznak hitt
dolgokat pillanatok alatt megszünteti. Úgyhogy az ember ott áll kétségbeesett vágyban
égve, s a kérdés számára csak az, hogy vállalja-e ezt a kétségbeesést, önmagát teremtő-
erővé formálja, vagy hagyja elveszni. Nárcisz esetében ez jelenthetné a visszahőkölést,
illetve a megváltoztathatatlan elfogadását. Ezt a megváltoztathatatlant nevezték a görögök
sorsnak. Kierkegaard-nál az ifjú választása – ahogy Nárcisznál – a földi szerelem eluta-
sítása. Itt viszont a vihar zaját követő csendből egy önmagát megformáló, önmagát újra
megtaláló ember mint költő lép elénk, aki immár érzéseit, érzelmeit, és ezek közül a leg-
erősebbet, a legszentebbet: a szerelmet énekbe foglalva nem az időnek, hanem a pilla-
natnak (időn kívülinek) tartja fenn. Költő, aki a szerelem végességét elvesztette, de az
elvesztés fájdalmában és gyönyörében önmagát megteremtette, helyesebben: önmagát
mint költő teremtette meg, hogy az érzést, a szenvedély érzését örök időkre megőrizze.
Költő, akinek a fájdalmak és szenvedések jelentik a sorsot, már nem hagyhatja maga mö-
gött, amit átélt, meg kell énekelnie, az útnak, amelyet sorsként választott, a daimonok
intézése szerint be kell teljesülnie. Az ifjú erről így ír: „A mámor poharát ismét felém
nyújtják, már érzem illatát, hallom a bizsergető zenét – ám előbb mutassunk be italál-
dozatot azért, aki a kétségbeesés magányában veszteglő lelket megváltotta: dicsőség
neked, asszonyi nagylelkűség! Éljen soká a gondolat szárnyalása, éljen soká a halálos ve-
szedelem az eszme szolgálatában, éljen a harc kínja, a diadal ünneplő ujjongása, éljen
a végtelen örvénylés tánca, éljen a hullámcsapás, mely egyszer a mélybe húz, máskor a
csillagokba repít” (saját fordítás).

Éljen soká a gondolat szárnyalása, a halálos veszedelem az eszme szolgálatában! Ha
valaki az „eszme” közelében él, akkor nincs egyedül; még akkor sem, ha ez a legmagá-
nyosabb létezés, a legkínzóbb magány, a „más” kapcsolatának teljes hiánya, ámde sem-
miképp sem egyedüllét. Az eszme szolgálatában élő soha sincs egyedül. Magánya poétikus,
teremtő, alkotó magány, de vele van az eszme, és – bár sajátos skizofréniának tűnhet –
önmaga. Az újra elnyert „én”. Kierkegaard-nál ez a költői egzisztálás, mert az ismét el-
nyert én az egzisztálás lehetőségét valósággá oldja. Mert költőnek lenni annyit jelent,
mint az egzisztenciaként létezni. 

177

02 Gyenge_Layout 1  2014.03.10.  17:06  Page 91



Mennyire más ez, mint a látszólagos társas lét! Sokan barátokat gyűjtenek, ismerő-
söket zárnak karanténba, „arcokat” tesznek el „albumokba” („könyvekbe”), azt remélve,
hogy a sok-sok ismerős oldja a magányt, holott ennél magányosabb vegetáció soha nem
volt a világon. Mások megházasodnak, nem tudva, hogy a házasság nem a magány meg-
szüntetése, hanem két magányos ember együtt szenvedése. Ezt mutatják, hogy a barátság,
az ismerősök gyűjtögetése, a társasági élet, és ennek legszörnyűbbje: a házasság telis-tele
van ceremóniákkal, megtámogatott morális oszlopokkal, és mindjárt rossz embernek ki-
áltják ki azokat, akik ki akarnak lépni ezekből a pszeudo élethelyzetekből. Ha csak ráné-
zünk arra, hogy Kierkegaard kétféle egzisztenciát különböztet meg, akkor mindjárt látni
fogjuk, hogy ez tulajdonképpen a következő három: a költői egzisztencia és a vallási egzisz-
tencia mellett ott van a nem igazi „egzisztencia”: az árnyékegzisztencia. Nem fejti ki, mire
gondol igazán, ezért szabadon leírhatom, hogy én mire gondolok árnyékegzisztencia-
ügyben.

Az árnyékegzisztencia éppen a pszeudo léthelyzetek autentikusnak hazudása, amelyek-
ben minden pszeudóvá válik: az értelem, az érzés, a lét és létezés. Az „olyan, mintha” ál-
lapota. Amikor úgy tűnik, hogy igazi, valós élethelyzetek vannak, de igazság szerint
minden művi, mesterséges, nem más, mint a valós (actu) látszata. Vagy csupán árnyék.
És ahogyan Platón barlanglényei is csak árnyékot látnak, legfeljebb valósnak hazudják.
Ezt teszik a modern kori árnyékegzisztenciák. Persze mindenki nyugodtan mondhatja:
unalmas a nyavalygás, mindez egy „entellektüel” kultúrpesszimizmus, az élet elszaladt
felette. Ki foglalkozik már ezzel a balfék dánnal, a meghülyült Nietzsche Frigyessel, vagy
a pszichoanalízisben impotenciát kapott Freuddal, a sikertelen frankfurtiakkal, a mindig
betegeskedő kafkai lélekkel, a balga belga Magritte-tal, és folytathatnám. De akkor szépen
kérem, valami csöppnyi argumentáció adassék nekem arra vonatkozóan, hogy itt van a
Kánaán! És ha igen, akkor miért nem? 

Teljes mértékben viszont Kierkegaard-nak sincs igaza. Véleményem szerint egy eg-
zisztencia van – talán ezt sejtette Rilke –, amely a következő kettő: az egzisztencia és
ennek utánzata, az árnyékegzisztencia. Lehet az egzisztencia költői, vallási vagy bármilyen
más. Egyetlen sajátossága van: az általánossal szemben kivétel.

l

Az általános a mindent akarja, de a semmit szorítja. A kivétel a semmi közelében él, de
markában tartja a mindent.

l

Mennyire érdekes, hogy ezt a különbséget még messzebb tudjuk visszavezetni, talán
egészen a Johannes Capreolus-féle hagyományig (15. század), de ebben a formában
Schellingig biztosan. Amikor ez utóbbi különbséget tesz pozitív és negatív filozófia között,
akkor ezt a következőkben látja: a negatív gondolkodásban az általános a prius, az elsőd-
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leges; az egyes (der Einzelne) a posterius, a másodlagos. Azaz a negatív gondolkodásban
az egyes ember, az individuum másodlagos. Akkor a mi világunk ennek megfelelően egy
negatív világ. A normák határozzák meg az egyes ember életét, a szabályok tengere írja
elő, mikor keljünk, mikor reggelizzünk, mikor dolgozzunk, mikor párosodjunk, mikor
legyünk egészségesek, mikor betegek, mikor éljünk és mikor haljunk, hova és hogyan
temessenek, mekkora hőfokon hamvasszanak, hogy viselkedjünk keresztelő és temetés
alkalmával, miként feküdjünk a ravatalon, mit engedjünk és ne engedjünk meg magunk-
nak, egyszóval: az általános teljes egészében maga alá gyűrte az egyes minden akaratát,
vágyát és gondolatát. 

Az élet számsorok összessége, mert az általánosnak mérnie kell, és amivel mér, az a szám.
Valaki belegondolt, hogy a mai embernek hány számot kell vagy kellene megjegyeznie?
A szám az, amivel leírhatók, beazonosíthatók vagyunk. Az ember az általános számára nem
más, mint számsorok összessége. A PIN-ember ma az árnyékegzisztencia. A PIN jelentése
sajátos: Personal Identification Number, azaz az a szám, amivel mint „személyt” (person)
meghatároznak, pontosabban: a szám (number), amivel azonosítanak (identification).

Felemelő érzés, nem? Én egy szám vagyok, a szám én vagyok. Árnyékegzisztencia,
az utolsó ember, nem azért utolsó ember, mert ő az, aki még megőrizte emberi mivoltát.
Éppen ellenkezőleg! Ő a legmegvetendőbb – ebben áll utolsó mivolta. Az utolsó ember
(letzter Mensch) – mint tudjuk – Nietzsche találmánya, lényegileg (nagyjából-egészéből)
ugyanaz, mint az árnyékegzisztencia. „A föld akkorra törpévé zsugorodott, és ott ugra-
bugrál rajta az utolsó ember, aki mindent eltörpít. Fajzata kiirthatatlan, akár a földi bolha,
az utolsó ember él a legtovább.” A Zarathustra lapjain állnak ezek a szavak. Az utolsó
ember az, aki a legmegvetendőbb, aki már önmagát sem tudja megvetni többé. 

Ebben a világban az utolsó ember, az árnyékegzisztencia kiválóan érzi magát. A világ
mennyiségben gondolkodik, nem minőségben, és éppen ez az, ami a csordának megfelel;
a csordának, amiben a látszategzisztencia éldegél. A mennyiség ugyanis szám. A világba
beleégett a számok már-már misztikus tisztelete. Mekkora a fizetésem, a vagyonom, mek-
kora a növekedés, az infláció, a CDS-felár, hányan születtek és hányan haltak meg (az
senkit nem érdekel, hogy ki halt meg), hányan járnak iskolába, templomba és kuplerájba,
hányan fekszenek kórházban és a temetőben, hányan pusztultak el az aktuális tömeg-
szerencsétlenségben, hányan házasodnak, hányan válnak, hányan szeretkeznek, hányan
maszturbálnak, hányan építkeznek, hányan rombolnak, hányan gondolkodnak – nos, ez
utóbbi nem annyira biztos, hogy érdekes –, hányan lőnek, gyilkolnak, erőszakolnak? Há-
nyan? A végtelenségig lehet fokozni.

„Pásztor sem lesz, de lesz egy nyáj. Mindenki egyet akar, mindenki egyenlő: aki más-
ként érez, önként megy a bolondokházába.” És persze „bolond az, aki kövekbe vagy em-
berekbe botlik”. (A Zarathustra Szabó Ede fordítása.)
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Lelke rajta, ha valaki ezt kultúrnyavalygásnak tartja. Nárcisz nem árnyékegzisztencia,
ezért nem kér az általánosból. Az ő világában az egyes a prius, és az általános a posterius,
a másodlagos. Ez a pozitív világ, az egzisztencia világa. 

Nárcisz nem egyszerűen a megismerés hérosza, nem csupán az önpusztítás soha meg
nem nyugvó allegóriája, az önszeretet borzalmára felhívó példa, a valós szerelmet, az
emberi kapcsolatokat szétziláló erő felkiáltójele, hanem a kivétel, aki szembeszáll a léte-
zéssel, szemben áll az általános fentebb leírt világával. 

Ha most a 20. század első felének Franciaországában lennék, és a Café de Flore teraszán
szürcsölném a kávémat, Simone de Beauvoir, Albert Camus vagy Sartre társaságában,
akkor azt mondanám, hogy Nárcisz az egzisztencia lovagja.

Nem kér semmit az általánosból, ő kivétel marad, nem kér az emberi kapcsolatokból,
ő kivétel marad, nem hat rá az általános figyelmeztetése, ő kivétel marad, nem kell neki
a lány, aki a megnyugvást jelentené, ő kivétel marad. Nem akarja a megnyugvást, hisz
tudja, érzi, az nem más, mint az általános hatalmának börtöne, márpedig ő nem akar fo-
goly lenni, levegőre és fényre vágyik, ezért csak megy előre és előre, pontosan a forrás felé,
hogy ezzel beteljesedjen a végzete. Magányos, de nincs egyedül. Elnyerte énjét, még akkor
is, ha ennek ára a pusztulás. 

Ezért tökéletes Caravaggio képe: Nárciszt csak önmagában szabad ábrázolni, ha pon-
tosan meg akarjuk mutatni lényének lényegét. Nárcisznak lenni nem társas foglalkozás.
Minden, ami körülötte van, gyengíti ennek az elementáris, egyszerre teremtő és egyszerre
pusztító erőnek a jelenlétét, pontosabban ennek az erőnek a katartikus megélését.

Pszeudo Kierkegaard írja A megfordult világban (közreadó: Gyenge Zoltán): „A tó vi-
zébe pillantó ifjú tekintete maga a művészet egyetlen, képben felfogható és örök allegóriája.
Egységes egészbe foglalja a pillanat és az örök találkozását, amelyre a művészeten kívül
semmi más nem képes.” Majd hozzáteszi: „Mennyien szerették volna megfejteni, meg-
érteni, honnan, miként és legfőképp: miért van erre egyáltalán szükség, miért kell ez ne-
künk, kell ez egyáltalán nekünk, vagy csak eltűrjük, mert így szoktuk meg, eltűrjük,
holott nem jó semmire?” 

Pszeudo Kierkegaard-nak csak részben van igaza, jóllehet, őt az igazság egyáltalán
nem érdekli, kizárólag a becsület, ami – valljuk be – elég beteg dolognak tűnik. Az viszont
igaz lehet, hogy „az ember mégis vágyik vissza, miként Nárcisszusz, a megelőzőhöz, a foly-
tatás előtti eredeti kezdethez. És hiába vágyik, miként Nárcisszusz sem kapja vissza a
nem-tudás édesbús kedélyét, úgy a felnőtté vált ember sem a gyermeki lét csodás hangolt-
ságát. Csak érzi, csak reménytelenül féli az időt, és szenvedi az idő fájdalmát.” Pszeudo
Kierkegaard-tól csak egyet tanultam meg – mást nem is nagyon érdemes –, hogy fáj az idő.

Nárcisz ezt is megkerüli. A pillanat a meg-pillantás. A magyar szó remekül adja vissza:
megpillant és pillanat. A német még kifejezőbb: Augenblick (pillanat), Auge (szem), Blick
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(tekintet, pillantás), amiben többletként maga a látás szerve, a szem is benne van. Emlé-
kezzünk: a szem a látás hordozója, olyannyira, hogy Platón szerint a Nap (a legfőbb jó), nem
látás, de látás csak általa van. A szem potencialitás. Megvan benne a látás képessége. A lehe-
tőséget aktualitássá, valósággá a Nap teszi. Illetve a tükör, ami itt kép: tükör-kép. A megpil-
lantás az a pillanat, amikor Erósz megragadja a lelket, és nem engedi. De Platóntól tudjuk,
hogy ezzel még nem dőlt el semmi. Erósz intencionálja, irányítja a lelket, de döntése attól
függ, hogy eredendően milyen, mit választott magának a Léthé mezején. Látjuk: minden
az Ér-mítoszhoz kapcsolódik vissza.

Nárcisz elfordulhatna, főként akkor, amikor rájön, hogy a szépség fizikailag elérhe-
tetlen. Azt szokták mondani, hogy Nárcisz abba pusztul bele, hogy nem kapja meg a lá-
tott szépséget, mert mire rájön, hogy az nem valóságos, már elveszett. Butaság. A látott
szépnek igenis van realitása, ám ez nem immanens, hanem transzcendentális. Az im-
manens realitás és a transzcendentális idealitás abban különbözik, hogy az egyik kap-
csolatba hozható az általánossal, a másik azonban minden ízében a kivételeshez, az
egyeshez, a pillanatban élő egzisztenciához kötött. Ebben a formában realitása is van, de
ez az eszmében található. Amennyiben az eszme realitással bír, úgy a narcisztikus jelleg
egészen más értelmet kap, mint ahogy korábban hitték.

Az immanens realitás megfakul, eltűnik, szétporlad, semmivé lesz. Az idő szabályai
érvényesek rá, szép lassan felemésztik. Az immanens realitás az általánoshoz tartozik,
a normák szabályai szerint létezik, ahol a számok ülik diadalukat. A mennyiség határozza
meg, ezért lehetnek itt a tér és idő koordinátái érvényesek. 

A transzcendentális idealitás nem változik, kívül áll az enyészeten, kivételes, és időn
kívüli, soha nem fog megsemmisülni. Az időn kívül létező a pillanat, amelyben a meg-
pillantás megtörténik. Ennek a világnak, amely az emberek jelentős többségétől elzárt
marad, viszonyítása a minőség és nem a mennyiség. 

Az egyes mindig minőségileg meghatározott a többhöz képest. Az sem véletlen, hogy
Hegel a Logikájában a minőséget veszi elsődlegesnek, mert az véleménye szerint létmeg-
határozás (ha megmondom valami minőségét, akkor azzal megadom őt magát mint lé-
tezőt), és csak a minőségi változás csap át a „mérték” szintjén mennyiségi változásba.
Ugyanakkor Hegellel szemben úgy gondolom, hogy ez a mennyiségi változás a minő-
ségre nézve, ha az az egyszeri, pillanatban élő és kivételes egyes – közömbös. Ennyivel
több és más a létező egzisztencialista felfogása a német idealizmus konceptualista leve-
zetésével szemben. 

Nárcisz valamit megpillant a víz tükrében. A tükör-kép a szemben változik képpé –
hisz nemcsak a visszatükröző víz, hanem maga a szem is egyfajta tükör! Ennyiben igaz
Pszeudo Kierkegaard megállapítása, miszerint ebben a pillanatban születik meg a művészet.
A meg-képződés pillanatában, a meg-pillantás által. A szem (a látás) teremtő pillanat
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az egyes egzisztencia számára. A tudatosulás, annak elfogadása, hogy a más én magam
vagyok, egyben a dividuumot meghaladó individuum (oszthatatlan) megszületése. „In der
Moral behandelt sich der Mensch nicht als individuum, sondern als dividuum” – írja a fenti-
ekkel rímelve Nietzsche. Újra létrejön az egység, amely különbségnek látszott. Ezzel szemben
a morálban, amely a szabályok által létezik, a jog erejével üt azon, aki ettől eltérni látszik.

*

Mit tükröz a víz? Mit jelent ebben az esetben a tükörkép? 
A kép megfestése – számos értelmezés szerint – a valóság prezentálása. Mint például az
egyiptomi művészetben. A kép nem egyszerűen kifejez, nemcsak re-prezentál, hanem
prezentál. Valóssá válik a megalkotásával. 

Nárcisz esetében tükörképről beszélünk. De mit tükröz a tükörkép? És mi tükröz? 

Három kép-szegmens adott: 
l Nárcisz arca; 
l Nárcisz arca a tükörben; 
l a tükör tükrözése a szemben.

Akárhogyan is nézzük, a valóság három részre szakadt. Ha valaki azt mondaná, hogy
a második az elsőt, Nárcisz arcát már transzformált formában adja vissza, erről nehéz
lenne vitát nyitni. Arról igen, hogy meddig terjed ez a transzformáció. A harmadik pedig
a már transzformálódott képet fogadja be, ami egy ismételt vagy többszörözött transz-
formáció? A transzformált transzformálása. Torzulás? Nem feltétlenül. De mindenképpen
más és más valóság. 

A tükörben egyfajta kép megfestett formáját látjuk, egy másikét a szemben. A valóságok
egymásra tolulása mögött azonban ott van valami – és remélem, ezzel új értelmet adhatunk
a Nárcisz-történetnek –, a transzcendentális idealitás. Pontosan ez kapcsolja össze a
három képet egységes egésszé. Amikor Pszeudo Kierkegaard azt mondja, hogy ebben
a megpillantásban fogan meg a művészet, bár nem fejtette ki, mire gondol, de – már csak
azért is merem mondani, mert jól ismerem a gondolkodását – nem juthatott más követ-
keztetésre. 

Továbbmenve: a képben az immanens realitás és a transzcendentális idealitás egybe-
olvad. A festményben tehát ugyanaz megy végbe: az egymással szembefeszülő oldalak ki-
békülése és felmutatása, leleplezése. A mű maga a beteljesülés, görögül , amely-
ben megvalósul az egység; amennyiben minden egyes mű abszolút individuális.

Nárcisz döntése, a transzcendentális idealitás követése, megkérdőjelezhetetlen, auten-
tikus létezés. Az eggyé válás pillanata pedig a halál. Pedig nem történik semmi más, mint
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egyfajta sóvárgás a teljes egész felé. Ahogy Platón írja a Symposionban: „a teljesség vágyát
és sóvárgását hívjuk Erósznak”. Nárcisz ezzel lesz hű önmagához, hű az eszményhez,
amelyet haláláig szolgált, mely oly gyorsan bekövetkezett.

Ez a teljesség, amely Nárcisz szemébe beleég: az egy és minden eszméje, a sóvárgás
vége, a megnyugvás kezdete: a halál. 

„Mit lát, még nem tudja, de lángol azért, amit ott lát,
tévelygése, szemét rászedve, szemét tüzesíti.”
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5. A szenvedély mítosza – Hérótól Polüdeukészig

Ezek a történetek az egység kérdéséről szólnak. Sokan talán meglepődnek ezen. Holott
legalább két okból nem jogos a meglepődés. Egyrészt: a preszókratikus görög számára
– aki a mítosz közelében élt – nem volt fontosabb, mint annak felmutatása, hogy az egy-
ség a kozmoszban a legfontosabb szervező erő, minden tudás alfája és ómegája azt tudni,
hogy minden egy (Hérakleitosz).

Másrészt: Abélard és Héloise, Rómeó és Júlia – mind-mind kezdetben kettősség. Ismét-
lem Platónt (akit nem lehet elégszer ismételni): az embert a teljesség utáni vágy mozgatja,
ezt hívjuk szerelemnek. Mit akar Abélard? Eggyé válni Héloise-szal. Rómeó pedig Júliával.
Sikerül? Feltétlenül. A köztük lévő szakadék az a bizonyos két betű: „és”. Ezt kell meg-
szüntetni, hogy a szerelem végképp beteljesüljön.

l

A szerelem szenvedélye a megszüntetett kettősségben nyer feloldást.
l

Talán sokan ezt nevezik hűségnek. Sokan pedig ezen kacagnak a legtöbbet. Mi a
hűség? Létezik? A nagy kételkedők nyilvánosan kétségbe vonják az értelmét, ugyanakkor
titokban mindennél jobban vágynak rá. Qui habet, dabitur ei – azaz akinek van, annak
adatik. Bár ez egy ágostoni, azaz par excellence keresztény gondolat, mégis Nietzsche juthat
róla az eszünkbe. Miközben Zarathustra jön le a hegyről, találkozik a szenttel az erdőben.
A következő vita – vagy inkább párbeszéd – zajlik köztük. A szent kérdezi: „»Mit keresel
most az emberek között?« […] Zarathustra így felelt: »Szeretem az embereket.« »Hát én«,
mondotta a szent, »én miért jöttem az erdőbe és pusztaságba? Nem azért, mert nagyon is
szerettem az embereket? Most Istent szeretem: az embereket nem szeretem. Nekem az
ember nagyon tökéletlen jószág. Az emberszeretet megölne.« 

Zarathustra így felelt: »Mit is beszéltem szeretetről! Ajándékot viszek az embereknek!«
»Semmit se adj nekik«, mondotta a szent. »Végy le róluk inkább valami terhet, s viseld

velük együtt! – ez válik legjobban javukra: csak neked is javadra váljék! 
És ha adni akarsz nekik, csak alamizsnát adjál, s még azért is hadd kolduljanak!« 
»Nem«, felelte Zarathustra, »alamizsnát nem adok. Ahhoz nem vagyok eléggé szegény«”

(Szabó Ede fordítása, kiemelés – Gy. Z.).
Nem vagyok eléggé szegény. Pedig a józan ész, a mindenekfelett uralkodó „common

sense” erre azt mondaná: „badarság”! Nem a szegény ad alamizsnát, hanem éppen az, aki-
nek van miből. Zarathustra azonban a szeretetről beszél. Az ajándékról. Alamizsnát az
ad, aki szegény, és nem feltétlenül javakban értve. Aki igazán ad, az nem szegény, az gaz-
dag; aki pedig sokat ad, az gazdagabb, aki pedig mindent ad, az a leggazdagabb. Adni a
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mindent lehet „csupán” – sugallja Nietzsche. Nem csöpögtetni, nem osztogatni, hogy
egyre biztosabbak legyünk önmagunkban, hogy ti. meglesz a mai napi jó cselekedet, és
ettől kis nyomorunk is elviselhetőbbé válik, mert látjuk: van nyomorultabb nálunk, aki
kéreget, akinek adni lehet, és az nem, ó, nem én vagyok, hanem mindig a „te”. 

Mi köze van ennek a szerelemhez? A szerelmes mindent ad, egészen úgy, hogy kiüresíti
magát. Nem alamizsnát oszt és nem üveggyöngyöt szór a koldusok elé. Mindent ad.
A mindenét, a teljes valóját adja, hiszem, szerelme éppen attól teljes, hogy a szeretett lény-
ben a legnagyobb tökéletességet látja, még akkor is, ha a világ csak kacag rajta.

l

Az igazi szerelem bizonysága – a hűségben nyert halál.
l

A szerelem ereje lehet pusztító, ahogy azt láttuk. Ezen belül lehet másokat és/vagy
önmagát pusztító. Ugyanakkor lehet megbékélést hozó. A duális világ felszámolása, meg-
szüntetése, eggyé robbantása, az egy, az örök egy megteremtése azzal a hatalmas, sem-
mivel össze nem mérhető erővel, amit ez az érzés az embernek kölcsönöz. Amikor nincs
az „és”. Nincs Rómeó, nincs Júlia. Amikor a minden egy. Ezt megmutatni, ábrázolni akár
a költészet, akár a képzőművészet eszközeivel az egyik leghálásabb, de talán legnehezebb
feladat. De mint Marintől tudjuk: a festmény néma költemény. Hogyan lehet akkor meg-
szólaltatni? A kiváló Louis Marin erről a következőket mondja: „A festmény azt ábrázolja,
ami önmagától is megmutatkozik, és ez a megmutatkozásra képes lesz a tekintet adomá-
nyának jutalma. A festmény az a különös hely, ahol a reprezentáció örömteli tekintetté
alakul” (Darida Veronika és Marsó Paula fordítása).

A „représentation” ábrázolást jelent, Arasse szerint egyúttal a festmény hatására, ha-
tékonyságára, a szó eredeti értelmében a megmutatkozó tartalmára utal. Ezt csak részben
tudom osztani. A tartalom ugyanis – és erre sem Marin, sem Arasse, de Panofsky sem
figyel – mindig az adott lényeget jelenti, hegeli értelemben a „Wesen”-t, vagy ha úgy job-
ban tetszik: az essentiát. Ebben a nem titkoltan hermeneutikai ízű megfogalmazásban
nagyon el van rejtve – aminek érvényét persze nem akarom vitatni – a dolog mögöttes
tartalma. A „représentation” ugyanis nincs „presentation” nélkül, ahogy a lényeg is annyi-
ban érvényes, amennyiben a létben megnyilvánul. Ezt nevezzük existentiának, ahogy
erre a bevezetésben már utaltam. A kép ekként nem egyszerűen ábrázolás, hanem létre-
hozás, nemcsak re-presentatio, hanem a szemlélő tekintet által életre keltett akkor és ott
megnyíló pre-sentatio, azaz ami benne lényegként volt jelen, az most egzisztensként lép
elő. Marin fogalmi rendszerén belül maradva: a költemény ekkor életre kel, megszólal,
hozzánk beszél. Ismét Hérakleitoszt idézve:

„Nem tőlem, hanem a logosztól halva, bölcs dolog elismerni, hogy minden egy.” (  
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Mindenfelől tudjuk, hogy a szerelmesek vágya az egyesülés. Az igazi szerelmesek
– mondják, ilyen a mesében van (no meg a mítoszban) – a tökéletes vonzalmat a tökéletes
hűségben fejezik ki. Ez csak a külső burok. Sokszor nem a szerelem az érdekes, hanem a
vágy az újraegyesülésre. 

Arisztophanész meséli a Symposionban (Lakomában), hogy az androgünok egyesí-
tették magukban a férfit és nőt. Ahogy mondja: „kezük négy volt, lábuk is, mint a kezük,
s két teljesen egyforma arcuk egy egészen kerek nyakon”, sőt „nemi szervük is kettő volt”.
„Járni egyenesen is tudtak, mint ma, amerre éppen akartak, ha pedig gyorsan kellett
menni, mint ahogy a bukfencezők feldobják egyenesen a lábukat és hányják a kereket,
ők is, az akkor még nyolc végtagjukra támaszkodva, gyorsan karikázva haladtak előre”
(Telegdi Zsigmond fordítása).

Eléggé bizarr kép, lássuk be… Zeusz mindenesetre gondosan kettévágta őket, mert
hatalomra vágytak, és már az Olümposzt fenyegették. „Miután pedig az egységes természet
kettéhasadt, mind a két felet a másikhoz húzta a vágy.” Átkarolták egymást, újra az egye-
sülésre vágyakozva, „végül belehaltak az éhségbe és teljes tétlenségbe, mert semmit sem
akartak egymás nélkül csinálni”, azaz belehaltak a reménytelen sóvárgásba. Minden hiába
volt, még egyesülni sem tudtak, mert a nemi szervük hátul volt, így nem „egymást termé-
kenyítették meg, hanem mindezt a földbe csinálták, akárcsak a tücskök”. Zeusz megkönyö-
rült rajtuk, „áthelyezte tehát előre, s ezzel lehetővé tette, hogy egymással egyesüljenek: a
férfi a nőben hajtsa végre ugyanazt, éspedig azért, hogy ha az ölelésben férfi találkozik
nővel, megtermékenyítse, s utódot hozzon létre, ha pedig férfi a férfival, legalább kielé-
gülés származzék az együttlétükből, s miután abbahagyták, munkájuk felé forduljanak
és az élet egyéb dolgaival törődjenek”. 

Nem kétséges, amit egyébként nem csupán Platóntól tudunk, hogy a férfi és férfi közötti
szerelem a görögök számára nem csupán természetes, de bizonyos értelemben magasabb
rendű, mint a férfi és nő közötti kapcsolat, mert testi és szellemi együttlétet egyaránt
ígér. De ez most nem érdekes. „Kettő lett egyből, most szüntelenül keresi ki-ki a maga
másik felét.” Tökéletes. A széthasadt ember a szerelmes nevet kapja, szerelme folyvást arra
készteti, hogy a megbontott egységet újra létrehozza. Miért? Mert a teljességre, a tökéle-
tességre vágynak. Istenek akarnak lenni, még ha csak a vágy pillanatában is. Nincs szá-
mukra tér és idő; idő különösen nincs, hisz egyébként nem mondanák egymásnak azt,
hogy „örökké”. Mindezt ismét csak a vágy pillanatában. Ez a vágy pedig arra irányul,
hogy a „kettőből egy legyen”, ami összekapcsolódik az ember ősi kívánalmával: 

l mindenhol ott legyen (tér), 
l és mindenkor jelen legyen (idő). 
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Ez nyilvánvalóan lehetetlen, pontosabban csak isten számára lehetséges. Nem vélet-
len, hogy a bűnt sokan úgy definiálják, mint az ember azon igyekezetét, hogy a teremtésben
a teremtő helyét foglalja el; Isten helyére lépjen. Ezt látjuk a már említett „ember-himnusz-
ban” is, amikor az ember leigázza a természetet, ahelyett, hogy együtt élne vele, vagy ész-
revenné: ez a más-lét (természet) nem tőle független, nem idegen, nem áll vele szemben,
hanem éppen a létezésének teret adó lét. Nem tárgy, nem eszköz, hanem olyasvalami,
ami nélkül az embernek nevezett lény létezése teljesen kizárt. Leigázni és meghódítani
a természetet egyre jobban sikerül, csak közben elfelejtjük: amilyen arányban meghó-
dítjuk a természetet, olyan arányban pusztítjuk önmagunkat. Pürrhoszi győzelem. 

Azt viszont nem tagadhatjuk, a másikhoz fűződő szenvedélyes ragaszkodás olyan ér-
zést kelt, mintha az ember istenné válna, vagy legalábbis megsokszorozná önmagát. Ezt
a hűség fogalmában tudjuk kifejezni. A hűség nem feltétlenül a másik iránti feltétlen oda-
adást jelenti – legyen szó szerelemről, barátságról, vagy ami a görögök és latinok számára
oly fontos volt: bajtársiasságról –, hanem a másikban fellelt én megtalálásának és meg-
őrzésének élményét. Ott érvényesül, ahol a tökéletességet látom a másikon keresztül ön-
magamban, és bár magamat lefokozom, hogy szenvedélyemet minél erősebb érzelembe
tudjam belehelyezni, a végső cél az én megerősítése, a belső szilárdság elérése. Azt akarom,
hogy a másiknak mindig igaza legyen velem szemben – ahogy Kierkegaard a Vagy-vagy
utolsó részében írja –, mert ezzel nekem is igazam lesz a másikkal szemben, ennek elis-
merése a másik feltétlen elfogadását (az én megszilárdítását) jelenti. 

Külön kérdés az elismerés problémája.
Hegel A szellem fenomenológiájának egyik, talán legfontosabb részét felhasználva és

jelen szituációra lefordítva a következőket mondhatjuk. Az elismerés, a más által történő
elismerés az ember ősi vágya. Szinte mindent ezért tesz. Ha leül poharazgatni az asztal
mellé, és vitába száll a társaival, a vita tétje a másik által való elismerése. Ha egy nő csi-
nosan öltözik fel, akkor elismerésre vágyik. (Nem a férfiaktól, hanem a nőktől. Figyeljük
csak meg: ha egy férfi és nő jön vele szemben, mindig azt figyeli, hogy a nő hogyan szem-
léli, ehhez képest a férfi teljesen másodlagos. A nő a nő miatt öltözik szépen, sminkel,
csinosítja magát stb., legkevésbé sem a férfi miatt. Fordítva ez azért igaz, mert a szépség
a férfitól megtagadtatott, azt a teremtő csak a nőnek tartotta fenn. A férfi szépsége ezért
is kelt sokszor émelygést a jó ízlésű nőben.) Ha a gyermek szaval az iskolában, elis-
merésre vágyik, amikor összeverekszik egy játék miatt, elismerésre vágyik, ha felnőttként
üzletet köt, jó üzletet, elismerésre vágyik, ha a munkahelyén külön feladatot vállal, elis-
merésre vágyik, ha meghal, és pompás sírhelyet emeltet, még akkor is elismerésre vágyik.
Minden pillanatunkban elismerésre vágyunk, ez még az élet akarásánál is ősibb ösztön.
Persze ez Hegelből nem következik, de kit érdekel Hegel?
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Egy fontos dologra azért felhívja a figyelmet: ha van elismerő, akkor van, aki elismert.
És lesz olyan, aki csak elismerő, de őt magát nem ismerik el. Mert ez egy harc. Az egyik
(Hegelnél: öntudat) küzd a másikkal, a szabadságért (elismerésért). A harc egyenlőtlen
viszonyokat gerjeszt: az egyik (öntudat) a szabadsága érdekében kockára teszi az életét
(ez az úr), míg a másik (öntudat) lemond a szabadságáról, hogy megmentse az életét
(szolga). A szolga csak elismerő, míg az úr csak elismert. A szolga azért lesz az, ami, mert
az élet számára fontosabb, mint a szabadság. Azaz – és ezt fontos lenne eszünkbe vésni –
vannak dolgok, amik sokkal fontosabbak, mint a puszta élet. Az ember a szabadságához,
emberi méltóságához jobban ragaszkodik az életénél (hacsak nem akar szolga lenni),
annyira, hogy akár az életét is kockáztatja. Ha nem így lenne, akkor nem lenne értelme
semmilyen magasztos tettnek, semmilyen lázadásnak, forradalomnak, ellenállásnak va-
lamely önkénnyel szemben. Vigyázzunk, ha az élet szentségéről papolunk, akkor ezzel
az emberi kultúra legfontosabb eszményeit tagadjuk meg! Mert mindig lesznek ostobák,
akik szerint az élet mindenekfelett áll. Nos, jó, de akkor például Miltiadész vagy Scaevola
tette értelmetlenné válik. Ha az élet szentsége mindenekfelett van, akkor Miltiadésznek
kutya kötelessége lett volna, hogy mint a nyúl, fusson a perzsák elől. Hogy mentse az
életét. Ostobaság, de az ostobák mindig többen vannak.

l

A hűség az elismerésnek az a formája, amikor a másik csak elismerő akar lenni, amikor
mindketten csak elismerők akarnak lenni, amivel kivívják az élettel szembeni elismerést. 

l

Erre Hegel nem gondol, de ezt a ráció sem engedi meg. Azonban az érzelem, a szenve-
dély – ilyen fogalmakat Hegelnél nem nagyon találunk – felülírja a spekulatív merengést.
A Hegel utáni gondolkodás még mindig nem eléggé következetes ebben a kérdésben.
Az „és” megszüntetésének hatalmas vágya pedig pontosan ebből fakad. Az „és” megszün-
tetése éppen a halál csodálatos kiváltsága – ez merő akcidencia, csaknem mellékes dolog.
Viszont a csoda éppen ebben van. És a heroikus tett is ettől az, ami. A „heroikus” tett egy-
szerűen több mint „hősi”, az egyik legszenvedélyesebb vágy az „és” megszüntetésére.

Héró és Leander 

Héró és Leander tragikus történetének két antik feldolgozását ismerjük. Ovidius a Heroides
17. és 18. levelét írja a két abüdoszi szerelmes nevében. A másik feldolgozó, a Kr. u. 5–6.
század fordulóján tevékenykedő Muszaiosz egy szofisztikus szerelmi regényben írta meg
a tragikus esetet. De most hagyjuk ezeket. 
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Vegyünk inkább egy magyar feldolgozást az igen korai időkből. Íme:

„Sestus és Abidus két szép Városának
Két részrül koronás Királyi valának
Egy kis tenger által el választatának

Egy mástól ‘s a’ parton két felől valának

Abidus Várának volt egy szép Legénnyé
Fija a’ Királynak, kedves szeme fénnyé
Leánder a’ neve az Ország reménnyé
Ha el nem boritná az halál örvénnyé

Sestus Várának is volt egy szép Leánya
Tündöklött ortzáján piros Szivárvánnyá
Királj Leány Héró Parium márvánnyá
Az Attya de Szüzén tartani kivánnya.”

(A szöveg sorsa több mint érdekes. Gulyás József adja közre ezt a Sárospataki Könyv-
tárban talált iratot, amelynek a szerzője ismeretlen. Gulyás viszont a mára szinte teljesen
elfelejtett, a 17. században élt és a kortársai által „magyar Ovidiusnak” nevezett Gyöngyösi
István hatását látja benne. Ezek alapján azt feltételezi, hogy esetleg Völcsei Tóth István
lehet a szerző. Ez utóbbit egyébként az irodalmárok többsége nem tartja valószínűnek.) 

Teljesen mindegy. Ez a régi magyar szöveg költői értékét tekintve nagyon messze áll
a már említett antik elődöktől. A fenti nevek szintúgy a feledés homályába vesztek, csu-
pán a terület kutatói emlékeznek rájuk. Jó alkalom kissé leporolni őket.

Nézzük akkor a szikár históriát e régi magyar szöveg „segedelmével”. A két fiatal az
ókor híres szerelmes párjainak egyike. A monda szerint Héró Aphrodité istenasszony
papnője volt Sestusban. Abydosban élt Leander, aki halálosan beleszeretett Héróba. 

„E’ két Város közt volt Cupido menése
És a’ Tenger felett lett el repülése

Itt két nyilat ránta ‘s ennek el lövése
Az Héró ‘s Leánder szive meg sértése”

Mint látható, itt is Erósz a tettes, ő az, aki a szíveket egymáshoz viszi, de mint tudjuk,
ellene nem tehetünk semmit. 
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„Hérónak meg tettzet az ö Legénysége
Szivéb(en) meg akadt tündöklő szépsége

Szép Leandernek is Héró ékessége
Kedves volt ortzája hajnal fényessége”

Héró enged szerelmének, s mivel a tengerparton egy toronyban lakik, ezért éjjel
fáklyát gyújt, hogy szerelme a tengert átúszva eltaláljon hozzá. 

„Nem nézem a’ Tenger járhatatlanságát
És az habok miatt let darabosságát
Vagy a’ szelek által esett zugóságát

Meg Iád lábaimnak könnyű furtsaságát
De mihelyt Estve lesz gyújtott fákját vegyél

Melyet szegeletin Tornyodnak ki tegyél”

Leander a fényt követve Abydosból átússza a Hellészpontoszt  Ez a
szoros az Égei-tengert köti össze a Márvány-tengerrel. Csaknem hetven kilométer széles,
és elválasztja egymástól Európát és Ázsiát. Ebben a vonatkozásban Leander teljesítménye
egyéb szimbolikus jelentéssel is bír.

Igen ám, de egy viharos éjjelen a szél eloltotta a fáklyát, és Leander eltévedt a tengeren.
Kimerült tagjai felmondták a szolgálatot. Holttestét a hullámok odasodorták Héróhoz,
aki kétségbeesésében kedvesét követve szintén a tengerbe ölte magát.

„Így a’ kik éltekb(en) egy mással valának
Egy kő Sziklán ketten edjüt meg halának
Ezt meg ölte mérge a’ Tenger habjának

Amazt le ugrása Széliről Tornyának

Így holtok után is edjüt feküvének
Nem lett el válása fáklyája tüzének
Meljet az Istenek az Égre vivének

Szerelmi Tsillagnak méltán nevezének”
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Peter Paul Rubens: Héró és Leander, 1605 k., olaj, vászon, 128 x 217 cm,
Gemäldegalerie, Drezda

Rubens 1605-ben festette Héró és Leander című képét. Ebben a témában talán a leg-
szebb alkotás ez a Zwingerben található festmény. Rubens életéből ismert, hogy első fe-
lesége Jan Brant humanista lánya, Isabella, akit a festő 1629-ben bekövetkezett haláláig
szeretett és betegsége alatt is kitartott mellette. A nő idő előtti halála mélyen lesújtotta.
Négy év múlva Isabella unokahúgát, a 16 éves Helène Fourment-t veszi feleségül, aki gyak-
ran szerepel a képein. Rembrandt róla festi meg például egyik legerotikusabb képét, a
Pelzchent (Bundácskát). Helène fiatal kora ellenére szellemes, okos nő, tízéves házasságuk
alatt öt gyermekkel ajándékozta meg a férjét, akit egyébként 18 évvel túlélt. Nem csoda,
Rubens és közte 37 év volt a korkülönbség. A két nő iránt érzett vonzalmát mi sem bizo-
nyítja jobban, mint hogy a mester már említett A három grácia című képen mindkét fele-
ségét megörökítette, pontosan szemléltetve, hogy ez a két személy mit jelentett az életében. 

A kitartás és hűség kérdése valószínűleg mindig is foglalkoztatta Rubenst. Korai mi-
tológiai képe és későbbi alkotása, valamint élettörténete ezt mutatja. A női ideál – akár
az ő, akár Rembrandt képeit nézzük – alaposan megváltozott. Az antik szépség, a kecses,
már-már idealizált formák harmóniáját az életközeliség váltja fel. Ezek a nők hús-vér ala-
kok, a földhöz köthetők, tele vannak élettel, egyáltalán nem idealizáltak. Olyanok, mint
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a mindennapi holland élet asszonyai, akiknek feladatai közé tartozik a gyermekszülés,
az élet továbbadása, hiszen a való élettel állnak a legszorosabb kapcsolatban. Erőteljesek,
árad belőlük az energia. Az energia, amivel a nő az élet átörökítője lesz. A titokzatosság
a múlté, a rejtelmesség és a kecsesség szintén. 

A nő többé nem ikon, akit tisztelni kell. A nő maga az érzékiség, a hús, amit a néha
rengő háj fejez ki. A nő Rubensnél a hús. Azaz nem a szépség érdekes, hanem az érzékiség.
Botticelli vagy Raffaello nőit nem lehet megkívánni. Rubens női azonban folyamatosan
a kéjvágy állapotában vannak. A férfi ennek a bujaságnak lesz az áldozata, de boldogan
bukik el minden próbán.

Ez még a Héró és Leander képen is át-áttűnik. Ugyanakkor a kép – mivel egyetemes
érvénnyel akarja ábrázolni a soha el nem múló szerelmet – témájához illően idealizál.
Egyszerre életteli és egyszerre testesíti meg az örök eszmét, a maradandót, amivel minden
egyes ember eljátszik, aki alkot, él és szeret. Hogyan lehet megállítani a múló pillanatot?
Örökké tenni az időt? A szerelem ennek legnagyobb dilemmája. 

A válasz logikus: úgy, hogy megszüntetjük az „és”-t. A képen a halott Leander látható,
akit meztelen nők vesznek körül. Jobbra tőlük Hérót látjuk, amint épp leveti magát a
szikláról. Érdekes, hogy a képnek nincs „alja”. Azaz folyamatosan hullámzik, a testek egy-
máshoz való viszonya is ezt a hullámmozgást követi és erősíti, mintha minden mozogna,
minden sejtelmesen, ám a kétségbeesést magában hordozva ringana. Bár a sötétségből a
fény is előbukkan, mégsem jelent segítséget a jelenben, de reménységet ad a jövőre nézve.
A sujet egyébként meglepően népszerű, igen sok feldolgozása van. De Horst vagy az ak-
tokat közismerten kedvelő William Etty képei mást mutatnak, sehogyan sem váltják ki
azt a szorongató érzést, amit Rubens képe. Ugyanez igaz Nicolas Regnier vagy Domenico
Fetti feldolgozására. Viszont van egy kép, amit nem lehet kihagyni. 

Ez Willam Turner képe. A Tate Galleryben látható festmény 1837-ben készült. Ebben
minden benne van, amit a romantika a szorongató szerelemről és az ezt feloldani képes
(vagy annak hitt) halálvágyról gondol. A vöröses, barnás színbe burkolódzó festmény maga
a sejtelmesség. Háttérben egy már-már valószerűtlen magasságokba nyúló antik épít-
mény. Ez a kép ugyanis „mozog”, nincs rajta egyetlen apró részlet sem, amely ki tudná
vonni magát a panta rhei élménye alól. Nem a tenger perspektívájából mutatja az ese-
ményt, hanem a lány szempontjából, a magas szirt irányából, ahonnan a homályba vesző
tenger is egészen más arcát mutatja.
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William Turner: Héró és Leander búcsúja, 1837 , olaj, vászon,
Tate Gallery, London

Turner a szemet arra használja, hogy egy adott érzést exponáljon vele, ahogy a fény-
képezőgép blendéje teszi a konkrét pillanattal. Az egész kép homályos, nincs benne
semmi a józan ész tisztaságából, hanem inkább az érzelem mélyben rejlő és kavargó lá-
tomását vetíti elénk. Turner képén is megpillanthatjuk a napot, de az nem ragyog, nem
süt, nem világít, csak vörösesen izzik a háttérben, miközben az előtérben mintha a hold
derengene, amely piszkos ezüstös csíkot vet a vízre. Turner – az impresszionizmus atyja,
de legalábbis inspirálója – egész életében magában hordta azt az érzést, amit ma melan-
kóliának nevezünk. Nem volt vele egyedül. Ez a melankólia tűnik fel a képein, az elmúlás
érzete, amely a Héró és Leander búcsúját jellemzi. 

Turner nem egyszerűen egy festő, hanem költő, aki ecsettel ír sorokat. Élete – apjához
való viszonyát kivéve, de talán éppen annak köszönhetően – nélkülöz mindenféle társas
kapcsolatot, önmagába burkolódzik, magányába záródik. Csak fest és fest, de képeit szinte
sohasem adja el. Amikor mégis megteszi, napokig letargiába esik, mert úgy érzi, lelkének
egy részét tépte ki magából. Kortársa, Kierkegaard – anélkül, hogy tudnának egymásról –
a ködös Dániában nagyon hasonló életet él. Társasága mindkettejüknek a magány, amely
– ezt fontos újra és újra elmondani – nem egyedüllét. Az egzisztencia magánya soha nem
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egyedüllét, hanem az alkotás gyönyörében önmagával folytatott párbeszéd. Nem maga,
hanem mások örömére. Mint Prométheusz fájdalmas sikolya, amit rajta kívül mindenki
más csodás éneknek hall.

Az „és” megszüntetésének heroikus kísérlete nem marad nyom nélkül a többi ember lelké-
ben sem. Nincs tovább. Vagy éppen így van tovább? A két Ámor harca ebben teljesedik ki? 

Mielőtt erre bármilyen értelmesnek látszó választ próbálnánk adni, nézzünk egy
másik példát.

Philémón és Baukisz 

A görög mitológia talán legszebb, de mindenképpen egyik legmegrázóbb története, az
„és” megszüntetésére tett másik heroikus kísérlet.

„Hallgat már a folyam, Bámulják mind e csodákat:
Ixion fia meg, minthogy vadszívű s az istent

megveti mind, e nagyon hívőkön csak nevet, így szól:
»Mind mese ez; túl sok, mit vélsz, Achelous, az égről,
hogyha, minek csak akarja, alakját elveszi s adja.«
Mind megdöbbentek, s az ilyen szót nem helyeselték;
s adta Lelex legelőbb, érett-korú, -lelkű, a választ:

»Végtelen ám a hatalma, határt sosem ismer, az égnek;
s mit csak az égi lakók kívántak, teljesedett is;

s hogy sose kételkedj: hárs mellett tölgyfa magaslik
phryg halmok közepett, közepes kőfal körülöttük:

láttam, mert Pittheus odaküldött egykoron engem,
minthogy az apja, Pelops volt régen e föld fejedelme.

Nem távol tó áll, tó most, hajdanta lakott föld,
most szárcsák, vöcskök, vízityúkok lakhelye, posvány.«”

Hallgat már a folyam, Bámulják mind e csodákat. Ovidius ragyogó költeménye szívet
szakajtó képpel indít. Pedig „csak” egy egyszerű történetet mesél. 

Zeusz gyakran álruhát öltött, és lejött az Olümposzról az emberek közé. Néha állat-
alakban is. Főleg, ha kéjvágyát és hihetetlen szexuális éhségét akarta kielégíteni. De ezt
már láttuk. Egy alkalommal ismét álruhában jelent meg a földön, kedvenc kísérőjével,
Hermésszel együtt. Zeusz elhatározta, utánanéz, mennyire vendégszeretők az emberek.
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„Arra halandó képében Jupiter s vele pálcás
gyermeke jött, Atlantiades, de levetve a szárnyát”

A két isten vándornak öltözött. Járták a vidéket, és bekopogtattak minden ház kapu-
ján. Ennivalót kértek meg éjjeli szállást. Senki sem fogadta be a vándorokat, sem gazdag,
sem szegény. Rengeteg helyen próbálkoztak, ám mindenütt ugyanúgy jártak. Végül egy
kicsiny kunyhóhoz értek, amely szegényebb volt, mint bármelyik, amit eddig láttak. Ami-
kor ide bekopogtak, sarkig tárult a kapu, kedvesen behívták őket. Le kellett hajtaniuk a
fejüket, hogy beléphessenek az alacsony ajtón, de aztán egy barátságos és nagyon tiszta
szobácskában találták magukat, ahol egy kedves arcú szakállas öregember és egy derűs
öregasszony üdvözölte őket. Mindent megtettek, hogy vendégeik jól érezzék magukat.
Baukisz volt a neve az anyókának, az apót pedig Philémónnak hívták.

„Kértek ezer házban pihenőt és éjjeli szállást,
zártak ezer házat reteszek; hanem egy befogadta
mégis a két istent, csak sásfedeles kicsi kunyhó,

ám jó Baucis anyó s vele egykorú férje Philemon
házasok ott lettek még ifjan, s ott öregedtek
együtt, és a szegénységet megvallva viselték

könnyen e kunyhóban, sose lázadt ellene lelkük;
ott urat és szolgát, vendég, be hiába keresnél:

ők az egész háznép, s a parancsot az adja, ki kapja.
Hát hogy az égi lakók e szerény kicsi házhoz elértek,

és fejükét hajtván alacsony kapuján bekerültek,
már elibük széket hoz az agg, le is ülteti őket;

rá a serény Baucis takarót tesz, durvaszövésűt,
tűzhelye langyosodott hamuját tovasöpri, föléleszt
tegnapi csöpp parazsat, táplálja levéllel a lángot

s száraz kéreggel; lobbantja öreg lehelettel;
fölszelt mézgafenyőt, padlásról hozza a rőzsét,

tördeli szét, s a kis üstnek alá odarakja serényen.
Majd, a locsolt kertből ami zöldséget hoz a férje,

fosztja levéltől mind; azután kormos fatetőről
ágas villával leemel füst lepte szalonnát,

mit be soká őrzött, darabocskát szel le belőle,
és a tűzön buzgó vízben megfőzi puhára.

Múlatják az időt közben, csalják csevegéssel,
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várakozásuk könnyű legyen. S ama bükkfa-medencét,
falba ütött szögről mely függött görbe fülével,
langyosodott vízzel töltik, fürdetni a lábuk;

állt a középen egy ágy, raknak rá nádbuzogánynak
pelyhével töltött vánkost; fűzből keret és láb.”

Rembrandt Harmenszoon van Rijn: Philémón és Baukisz, 1658, olaj, fatábla, 
55 x 69 cm, National Gallery of Art, Washington

Megetették, megitatták őket. A lakók figyelmét egy csodás dolog hívta fel arra, hogy
vendégeik nem közönséges emberek. A bor ugyanis, bármennyi kupával öntöttek belőle,
mindig újratöltődött. Érthetetlen volt. Az égi lakók, amikor az öregek egyetlen lúdjukat
le akarták vágni, felfedték isteni mivoltukat. Az öregek – felismerve az isteneket – egész
testükben remegve kértek bocsánatot vendégeiktől a szegényes vacsoráért. 

Rembrandt 1658-ban festett képe ezt a pillanatot ábrázolja. A festmény színei
„rembrandtosan” sötét tónusúak, szinte csak az alakok emelkednek ki kissé a barnás-sötétes
háttérből. De csak alig. Kezükben a levágásra szánt lúd, miközben megtörténik a felismerés,
az a pillanat, amely Arisztotelész Poétikája szerint is a dráma egyik hathatós eszköze, maga
a drámai pillanat. A rembrandti szkéné egyszerű, nem beazonosítható. Kortársa, ifjabb
David Ryckaert ugyanezt a történetet már egyenesen egy flamand parasztházba helyezi.
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„Nádbuzogány-pelyhes vánkost tesznek kerevetre,
rendezik el buzgón; fűzből kerevet-keret és láb;

rá takarót tesznek, mit egyébkor elő sose vesznek,
csak szent ünnepeken; de bizony hogy ez is csak öreg volt

és foszlott, illő mindenhogy a fűz-kerevethez.
Dőlt le a két isten. Nekitűrőzködve, remegve

asztalt ád az anyó: de a háromból rövidebb volt
egy láb: tettek alá cserepet, s eltűnt a különbség,
már egyenes; lapját zöld ménta sikálja simára.
Tiszta Minervának kétszínű bogyója kerül rá,
s ősszel termő som borseprő-óvta gyümölcse;
répa, cikória is, sajttá sürűdötten aludttej,

s véle tojás, langyos hamuban forgatva kifőzött,
mindez agyagtálban. S keverő, ami éppoly ezüstből
volt vésett, vele meg faragott poharak, valamennyi

bükkfából, sárgállt vájt öblük szőke viasszal;
csöpp kis idő: s melegen küldött neki étket a tűzhely,

végül a nem nagy időn át vénült bor jön utána,
s második asztalnak mindez hamar ad helyet aztán:
ott a dió, füge, ott az aszalt datolyák meg a szilva,
majd remekillatú alma kerül kereköblű kosárba,
s bíborosul vessző leszedett friss fürtje, a szőlő.
Ott középütt, a fehér lépes méz; és ami legfőbb:
jóakaró orcák, sose rest, sose szűkös igyekvés.
Közben a kancsóról látják, hogy megtelik újra

mindig, amint kiürül, s hogy a bor megemelkedik önként,
megrémülnek, a furcsa csodán, tenyerét fölemelve
Baucis anyó könyörög s vele félénk férje Philemon,

rögtönzött kicsiny étkeikért a bocsánatuk esdve.
Volt egy lúdjuk, a kis kunyhó őrzője, egyetlen,
ezt a lakók le akarták vágni az égi lakóknak;

fürge a lúd, repdes, fárasztja a két öregembert,
játssza ki őket igen hosszan, s fut az égi lakókhoz

végül is oltalomért: mire ők tiltják leölését.”

Zeusz megnyugtatja őket, és azt mondja, hogy a gonosz vidék megkapja méltó bün-
tetését, ők pedig a jutalmukat. (Ahogy korábban az Ábrahám és Izsák történet juthatott
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eszünkbe, erre is van „özönvízszerű” bibliai példa.) Víz borítja el a tájat, ahol eddig a
szomszédság lakott. Egy korábbi, 1625-ben készült Rubens-festmény éppen ezt mutatja.
Itt a táj az elsődleges (erre utal a kép címe: Tájkép Philémón és Baukisszal vagy Viharos táj),
a szereplők is per tangentem, a kép szélén csoportosítva láthatók. Ember legyen a talpán,
aki megmondja, hogy Zeusz főisten éppen a szomszédokat elpusztító áradatot mutatja
Philémónnak és párjának, miközben kísérője ledér ruhában „dávidi” mozdulattal pózol
mellette. 

Peter Paul Rubens: Viharos táj, 1625 k., olaj, fa, 147 x 209 cm,
Kunsthistorisches Museum, Bécs

„Égből érkeztünk, bűnhődni fog itt a sok ádáz
szomszéd, érdeme díjában; de ti, szólnak, a vészből

megmenekültök, igen; de ki kell most lépnetek innen,
s nyomdokaink kísérve, a hegy meredek tetejére
mennetek! Így is tesz mindkettő, botra hajolva

lépdelnek föl a domb derekán igyekezve a vének.
Annyira voltak csak, mint nyíl tud szállni, a csúcstól,
s vissza amint néznek, látják, hogy lent az egész táj

mélyre, mocsárba merült, csak az ő kicsiny otthonuk áll még;
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sírnak a szomszédok sorsán, s ámulnak az aggok;
s ím az a kettőjüknek is oly kicsi ócska lakocska

templommá válik: cölöp állott, most csupa oszlop,
sárgul a zsupp, s a tető tündöklik sárga arannyal,

díszes az ajtófél, márványból rakva a padlat.”

Zeusz ezt követően kegyes hangulatban megkérdezte tőlük, hogy mi a kívánságuk,
hogyan jutalmazhatná vendéglátásukat. A két öreg tanácstalanul egymásra nézett,
majd azt mondta, hogy a templomban akarják szolgálni az isteneket, és hozzá azt a ke-
gyet kérik, hogy egyszerre halhassanak meg.

„Saturnus fia most szelíden megkérdezi tőlük:
»Mondd, te igazságos vénember s hű felesége

ennek a jó férjnek, mire vágytok?« Csak keveset szól
Baucisszal, s közösen vele már ezt kéri Philemon:

»Itt mi a papjaitok, szentélyetek őrei légyünk,
s mert egyetértésben töltöttük az életet együtt,
egy legyen elhívó óránk, sose lássam a sírját

én feleségemnek, ne temessen el ő soha engem.«”

Az istenek kegyesek voltak: a két öreg még sokáig látta el a papi teendőket a gazdag
templomban. Egy napon ott álltak az aranytetejű márványszentély előtt, az életükről be-
szélgettek, amely oly nehéz és mégis oly boldog volt. Ahogy emlékeiket idézgették, egyszer
csak mindketten azt látták, hogy a másiknak a testéből ágak sarjadzanak. Csak annyi
idejük maradt, hogy utoljára elköszönjenek egymástól. „Isten veled, én hitvesem!” – mond-
ták egyszerre, akkorra már sűrű lomb takarta el az ajkukat. Ahogy e szavakat kimondták,
Baukisz hársfává, Philémón tölgyfává változott, így emberhaláluk után is együtt ma-
radtak. A hárs és a tölgy egyazon tőből nőtt ki.

„Teljesedik vágyuk: hív őrei voltak a szentelt
helynek, míg éltek; s mikor őket az aggkor, az évek

megtörték, s mikor épp ama lépcsőn állva, az elmúlt
dolgokról szóltak, hát Baucis látja: Philemon

lombosodik, s Baucist leveledzeni látja Philemon.
Már mindkettőnek kezdett arcára a lombcsúcs
nőni, mikor míg még lehetett, »Isten veled, édes

hitvesem!« ezt mondták, egyszerre, s az ágak is ekkor
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és egyszerre belepték ajkuk: a thynosi tájon
azt az iker két fát a lakos mutogatja ma is még.

Ezt szava nem játszó sok vén (nem volt oka csalni)
mondta el énnekem; magam is láttam koszorúkat

függni az ágakon ott, s szóltam, magam is, koszorúzva:
»Égi legyen, kit az ég kedvel, s tisztelt, aki tisztel!«”

Az idő elleni hadakozás, a megtartás mindenekfeletti vágya készteti az embereket arra,
hogy megkísértsék az isteneket. Philémón és Baukisz – ahogy Kasztór és Polüdeukész –
az „és” megszüntetése, mondhatnánk, de itt egy másik érzés, a szeretet munkál, és nem
a szerelem szenvedélye, mint Héró és Leander, Orpheusz és Eurüdiké vagy, hogy ne csak
mitológiai példát említsünk, Abélard és Héloise esetében. 

Kasztór és Polüdeukész

Kasztór és Polüdeukész (Castor és Pollux) Léda gyermekei, Polüdeukész magától a folya-
matosan saját phalloszát kergető Zeusztól származik. 

Léda története külön elemzést is megérne, hisz képi megjelenítésére számtalan példát
lehet találni. A legismertebb talán a Michelangelo képe után festett Peter Paul Rubens képe,
de Correggiótól Paul Cézanne-ig jó pár alkotást találunk ennek példájára. (Zeusz hódításai-
nak képpé formálása kedvelt téma: Correggio Jupiter és Io festménye, ahol Zeusz felhőként
öleli magához a szépséges lányt, vagy a Danaé története, ahol Zeusz nem állatként, hanem
aranyesővé válva termékenyíti meg kiválasztottját, egyaránt jó példa erre. Egyébként ez
utóbbi motívum Correggiótól és Tizianótól Rembrandtig számtalan festőt megihletett.)

Rubens Léda-képe 1598 és 1602 között készült, jelenleg a Fogg Artban látható. Sokszor
használják ezt a festményt a rejtett vágy, a kéj vagy éppen a világot uraló libidó ábrázo-
lására – talán nem véletlenül. A hattyú szépsége elbűvölő, ugyanakkor rejtélyes, pontosan
még a lénye sem megfogható. Ha Zeusz legszebb „állatos” hódításáról kell szót ejtenünk,
akkor a sas, bika, kígyó és egyéb vadak közül a hattyú motívum magasan kiemelkedik.
A kép teljes természetességgel ábrázolja a hattyú behatolását a nő testébe, amely azért
is egyedülálló, mert magát az aktust képileg megformálni elképzelhetetlen lett volna,
viszont az allegória köntösébe ágyazva egészen mást jelentett, és nem okozott hangos
botrányt. Márpedig ez egy szeretkezés in natura – akárhogy is nézzük. Zeusz isten a nő
lába közé hatol, a nő teste ugyanazt a formát veszi fel, mint a hattyú furcsán tekeredő
nyaka, befonja lábával a testébe behatoló phalloszt megjelenítő madarat. A kép hihetet-
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lenül, mondhatnánk fülledten erotikus. A szeretkezés misztériumát rögzíti. Amikor a
test a testbe kapcsolódik, amikor egyik lágyan a másikba csusszan, ami meg nem érthető,
fel nem fogható kapcsolatot fest az elborult tekintet elé, leginkább a képzelet mezején.
A szem becsukódik, a test megnyílik, az értelem bezárul, és teljesen zárva marad, amíg az
érzés kavalkádja és eruptív öröme el nem illan. Ez van ebben a képben, ez a misztérium. 

Peter Paul Rubens: Léda és a hattyú, 1598–1602, olaj, fa, 65 x 81 cm,
Fogg Art Museum, Cambridge

A nő megadja, amire a férfi vágyik, a test pedig befogad. Nem tehet mást, ez a sorsa.
Léda, Thesztiosz király gyönyörű lánya, magába engedte az isteni akaratot. Hogy lelki-
ismeretét rendbe hozza, még aznap éjjel együtt hált férjével, Tündareósz királlyal. A gyer-
mekek közül Heléna, aki később a „szép” jelzőt kapta, valamint Polüdeukész (Pollux)
halhatatlanok voltak, mivel Zeusztól fogantak, míg Klütaimnésztra és Kasztór nem, mert
apjuk a király volt. A fivérek együtt voltak a dioszkuroszok.

Ők a testvéri szeretet példái, archetípusai, megtestesítve mindazt, ami a leghevesebb
emberi érzelmet az erotikától mentesen képes közvetíteni. Kiváló harcosok, olümpiai baj-
nokok, azaz vetélytársak, de az egymáshoz való ragaszkodásuk mindenekfelett áll. A vég-
zet – látjuk – úgy határozott, hogy anyjuknak csak egyik fia fog meghalni. Mivel Kasztór
apja, Tündareósz, halandó volt, Polüdeukész, Zeusz fia lévén, a halhatatlanok közé került.
Polüdeukész azonban csak akkor volt hajlandó elfogadni a halhatatlanságot, ha Kasztór
is részesülhet benne. Ezért Zeusz mindkettejüknek megengedte, hogy napjaikat felváltva
hol a felső világban, hol meg a föld alatt töltsék. Testvéri szeretetük jutalmául a csillagok
közé kerülhettek.
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Poszeidón később a hajótörött tengerészek megmentőjévé tette őket, és megadta nekik
a lehetőséget, hogy a tengerjárók számára kedvező szelet támasztva adják vissza a reményt.
A fehér bárány áldozata, amellyel a tengerészek elnyerik az isteni ikerpár támogatását, a
későbbi időkben is szokás maradt. Emellett ők lettek a spártai játékok védőistenei. 

*

Az „és” megszüntetésére – ezzel az egység helyreállítására – tett három heroikus kísérlet
csak néhány a sok közül. A képet nagyon sokáig lehetne továbbiakkal színesíteni. 
Három egzempláris eset. Alapvetően egyeznek, és mégis lényegileg különböznek egy-
mástól. 

l Héró és Leander. Az érzéki szerelem egysége alapján teremti meg az „és” megszün-
tetésének lehetőségét.

l Philémón és Baukisz. A szeretet szolgál alapul az individuális egység megteremté-
séhez, itt az érzékiség már semmiféle szerepet nem kap, a színtiszta, éteri platóni 
érzelem van jelen. Amikor az esetleges érzéki szerelem – jaj, de elcsépelt! – szeretetté 
transzformálódik.

l Kasztór és Polüdeukész. Az a testvéri szeretet, amely teljesen nélkülözi és nélkülözte 
az érzékiséget, ennyiben tehát más, mint a második, mivel itt érzelmi transzformá-
cióról nem lehet szó. 

*

Sokat mond, és nem felejthető tapasztalatot ad: az egység legteljesebb formája a halál.
Az immanens létezéstől szabadítja meg a lelkeket. A halál minden különbözőséget felold,
semmivé tesz; összeköti azt, ami eddig széttartott a létezésben. A halál a megbékélés
végső gesztusa. Arcát nem látjuk – mint Böcklin képén –, csak érezzük jelenlétét, jeges
fuvallatát, sejtjük dermesztő mosolyát, ahogyan a vállunk mögött csendben ott ólálkodik.
Legyen szó bármiről, a végső, legtökéletesebb, legszebb megoldás a rossz és mulandó
világ látszatának végleges lebontása. Mert ott és akkor az „és” végleg megszűnik, semmivé
porlad. 

*

Az idő elszáll, a pillanat az öröklétbe dermedten megmarad. 
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6. A téboly mítosza – Dionüszosz

„Hajdankorban a szavak alkotói nem tartották se rút, 
se szégyenteljes dolognak az őrjöngést”

(Platón: Phaidrosz)

„Hát gúnyolja az ostoba gúnyt a Téboly,
hogyha a szent éjben meglepi dalnokait.”

(Hölderlin: Kenyér és bor)

Friedrich Hölderlin talán legfontosabb verse az eredetileg a „Der Weingott” (Boristen)
címet viselte, amely Brod und Wein (Kenyér és bor) címre változott. Ebben az eljövendő
(közeledő) istent (der kommende Gott) meghirdető Hölderlin valami egészen új aspektusból
villantja fel a dionüszoszi istenség lényegét, s egyben összekötő erejét az antikvitás és a
romantikus vallásfelfogás között. Egészen más alapra helyezi ezáltal mindazt, amit eddig
a görög istenvilágról tudtunk. (A vers Rónay György fordítása.)

Platónnál a szent téboly ugyancsak pozitív. Hiszen maga Szókratész is ettől „szenved”,
ahogy több alkalommal – például a Prótagorasz vagy A lakoma című dialógusokban –
leírja. Ez utóbbi helyen Platón éppen arra utal, hogy Szókratész Agathónhoz igyekezvén
vacsorára egy helyen megállt, és nem mozdult. Állítólag ez a „betegség” – amelyet később
az epilepszia vagy a szomnambulizmus egyik változataként azonosítottak – többször
megszállta. „Ez a szokása: néha félrehúzódik és megáll ott, ahol éppen van.” Majd hoz-
záteszi: „Ne bolygassátok, hagyjátok csak” (Telegdi Zsigmond fordítása). A téboly isteni
megszállottság. Dionüszoszi őrület. Ha igaz, akkor vajon ki ez a félelmetes és nehezen
kiismerhető isten?

Ahogy Rubens képén látjuk, Dionüszosz, Bakkhosz (  a fékevesztett
vágyak megtestesítője, a bor és mámor istene, akit szokásos „kísérői” vesznek körül. Néz-
zük csak meg „adoniszi” testét, a bortöltő nő kivillanó mellét, a részegségtől mindenre
fittyet hányó pisilő kisfiút, és magát az istent, aki serlegét a kancsó alá tartja, miközben
lábát szent állatán nyugtatja. Ez persze csak a felszín. 
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Peter Paul Rubens: Bakkhosz, 1638–1640, olaj, vászon (eredetileg fatáblán), 
191 x 161 cm, Ermitázs, Szentpétervár

Dionüszosz ugyanis a legrejtelmesebb istenség mind közül. Emlékezzünk: Dionüszosz
nélkül nincs mitológia. Mert Dionüszosz az „eljövendő isten”. Az az isten, aki az antik csodák
birodalmát az új hittel összeköti, és egymással békébe hozza. A rejtekező, aki nem fedi fel
arcát, nem adja ki igazi lényegét. A történetek mögül valami más emelkedik ki csendesen,
de egyre fenyegetőbben.

Nézzük előbb a szikár „tényeket”, mielőtt Hölderlinre visszatérnénk. Dionüszosz ese-
tében ez sem egyszerű dolog. Nevezik kétszer születettnek is, mivel már a fogantatása
körül számos bizonytalanság volt. Itt a latin mondás fordítottja igaz: „Pater certa, mater
incerta est” – azaz az apa biztos, az anya bizonytalan. A legelterjedtebb felfogás szerint
Zeusz – ki más? – halandóvá változva szerelmi viszonyt folytatott Szemelével. Mások
szerint Perszephonével. Az első esetben a történet úgy szól, hogy Héra (akiről tudjuk,
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hogy legalább annyira féltékeny volt, mint amennyire élvhajhász Zeusz) rávette a gya-
nútlan Szemelét, ne hagyja békén a férfit, amíg az igazi alakjában meg nem mutatkozik
neki: fedje fel igazi alakját és természetét, különben honnan tudhatná, hogy a férfi való-
jában nem egy szörnyeteg. Így is lett, Szemelé addig nem volt hajlandó ágyba bújni Ze-
usszal, amíg az meg nem mutatta valódi alakját. Ám Zeusz igazi alakja a villám, ami
miatt, amikor megjelent Szemelé előtt, halálra sújtotta. Maga Dionüszosz mondja Euri-
pidész szerint önmagáról az alábbiakat:

„E thébai földre jöttem én. Zeusz gyermeke,
Dionüszosz, kit Szemelé, Kadmosz lánya szült,

s a villám-adta tűz volt bábaasszonya.
Halandó képét öltve, isten, itt vagyok,

Dirké patakja és Iszménosz habja közt.
Villámütötte anyámnak sírját látom itt
a palota mellett, s lakhelyének romjait,
mik még lehellgetik Zeusz élő lángjait,

anyámmal szemben Héra nemvesző dühét.”
(Devecseri Gábor fordítása)

A „villámütött anyának” hat hónapos magzatát azonban megmentették, Hermész bevarrta
Zeusz ágyékába, hogy elrejtse Héra bosszújától, ezért is nevezik „kétszerszületettnek”.

Egy másik változat szerint a gyermek – szarvakkal és kígyókoszorús fővel – Zagreusz-
ként (ez később fontos lesz) Perszephoné és Zeusz együtthálásából született. Fontos ki-
emelni, hogy Perszephoné (, az alvilág istennője, a fény és sötét között kóborló
isten, Démétér és Zeusz lánya, vagyis ebben az esetben a phalloszát lengető főisten vér-
fertőzést követett el. Úgy en passant. Héra persze mindent megtudott, és rettenetes ha-
ragra gerjedt. Feltüzelte a titánokat, hogy játékokkal csalják el a csecsemő Zagreuszt, és
tépjék szét. Zagreusz menekült, de hiába öltött mindig más és más alakot, nem segített,
mert megragadták, darabokra tépték, aztán a húscafatokat egy üstben megfőzték. Azon
a helyen, ahová a vére hullott, gránátalmafa nőtt ki a földből. Nagyanyja, Rheia azonban
megmentette a szívét, és szívéből újraélesztette a gyermek Dionüszoszt. Egyesek szerint
meg ezért lett „kétszerszületett”. 

A féltékeny Héra azonban tovább tombolt, mivel férje ellen nem fordulhatott, miden
dühét a gyermekre vetítette. Mindent elkövetett, hogy elpusztítsa. Hermész, hogy meg-
óvja, előbb kossá változtatta és a Nüsza hegyén lakó nimfák felügyeletére bízta. Miután
Dionüszosz férfi lett, Héra rájött, hogy Zeusz fia, ezért őt és a kísérőit egyaránt őrülettel
sújtotta. Ezért viselkednek olyan féktelenül az isten követői, kiváltképp a szatírok, és kö-
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zülük is leginkább Dionüszosz nevelője, Szilénosz. Hívei fenyőtobozvégű, borostyánnal
körülfont bottal, ezt hívják thürosznak, kardokkal és tülkökkel vannak „felfegyverkezve”,
és iszonyú lármát csapnak, amerre járnak. A szőlő és nedűje mindenhová elkíséri, a sza-
tírok bort vedelnek, nőket és gyerekeket erőszakolnak, féktelenül dorbézolnak, azaz semmi
és senki nem szabhat határt gerjedelmüknek. Ha valaki ellenszegül, azzal mérhetetlen ke-
gyetlenséggel bánnak el. Így történt, hogy amikor Damaszkusz királya ellen akart állni
ennek az isteni csordának, maga Dionüszosz nyúzta meg elevenen. 

De az sem járt jobban, aki ellenszegülve Rheiával húzott ujjat. Szerencsétlen Lükur-
gosz király egyszer Dionüszosz teljes kíséretét legyőzte és elfogta. Maga az istenség úgy
menekült meg, hogy a tengerbe ugrott üldözői elől. Rheia erre dühében őrültséggel verte
meg Lükurgoszt (érdemes erre figyelni: nemcsak Dionüszoszt, hanem mindenkit, aki
körülötte van, kerülget a téboly), minek okán az fejszével agyonverte a fiát. Abban a hit-
ben, hogy szőlőtőkét vág le, lecsapta az orrát, majd egyenként valamennyi ujját, mielőtt
visszanyerte volna ép eszét. A királyt végül a trákok vad lovakkal tépették szét. 

És ez csak egy a kegyetlenebbnél kegyetlenebb történetek közül. 
Ugyanakkor ott vannak a bakkhánsnők, akiknek élveteg kegyetlensége messze földön

hírhedt. Thébai királyát, amikor a bakkhánsnőkkel együtt Dionüszoszt elfogatta, ugyan-
csak téboly szállta meg, így egy bikát kötözött meg az isten helyett. A bakkhánsnők ki-
szabadultak, teheneket és egyéb állatokat szétszaggatva tomboltak, majd a bortól végleg
megrészegülten, vallási extázisban leszakítva a törzséről a fejét magát a királyt is dara-
bokra tépték. Rémes!

*

Mindannyian pontosan tudjuk azonban, hogy ebben az esetben sokkal többről van szó,
mint szörnytettek vegyes egyvelegéről. Még annál is többről, hogy ez a kultusz a bor imá-
datához, szorosabban véve a föld- és szőlőműveléshez kötött. Ennél sokkal, de sokkal
többről. 

Most térjünk vissza Hölderlinhez. A híres Kenyér és bor elégiában Hölderlin olyasmit
hirdet, amit előtte – így, ebben a formában – senki. Sokan, sokféleképpen várták, hitték,
remélték az antik világ újraéledését, azonban itt egy filozófiai-vallási szinkretizmus vá-
gyát fogalmazza meg az „eljövő isten” alakjában; Dionüszosz Krisztus előképeként a ke-
reszténységgel való megbékélést testesíti meg. A bor és a kenyér nemcsak a kereszténység
alapszimbóluma, hanem legalább ennyire hozzátartozik a dionüszoszi kultuszhoz. Az
eucharisztia szentsége Krisztus szavaira utal vissza: „Aki eszi az én testemet és issza az
én véremet, bennem marad, és én őbenne” (Jn 6,56). Illetve: „És vette a kenyeret, hálát
adott, megtörte és e szavakkal adta nekik: Ez az én testem, amely tiérettetek adatik: ezt
cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat, miután megvacso-
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ráztak, és ezt mondta: E pohár az új szövetség az én vérem által, amely tiérettetek ontatik
ki” (Lk 22,19–20).

Novalis testvére, a ma már gyakorlatilag teljesen elfeledett Gottlob Albrecht Carl von
Hardenberg, aki „Rostorf ” álnév alatt publikálta verseit, egy 1804-ben Berlinben megje-
lent művében (Pilgrimmschaft nach Eleusis) a természet misztériumát hirdeti, és az ember
végtelen vágyakozását a szerelem iránt. A romantika központi eleme – a felvilágosodás
észvallásával szemben – az emóciók, érzelmek új színpadra való állítása, és mindenek-
feletti érvényének elismertetése. Innen csak egy lépés az érzelmek, a vágyak, az emoci-
onális dionüszoszi világ újrafelfedezése, és a jelenkori képzettel való összekötése. Nem
kívánom az érzelmek és a kereszténység egybekapcsolását külön elemezni, elégedjünk
meg azzal, hogy abban a korban ez a vágy (ti. a kettő kibékítése) általános igény volt,
amely a filozófiában (Herder, Schleiermacher) ugyanúgy megfogalmazódik, mint az iro-
dalom világában. (Gondoljunk csak például Novalis erről szóló értekezéseire, vagy Otto
Heinrich Graf von Loebenre, az „Isidorus Orientalis” álnéven ismert német romantikus
író-költőre, Eichendorff és Tieck barátjára, akinek a Guido című 1808-ban megjelent re-
génye ugyanezt a vonulatot erősítette.)

Hölderlin elégiája, a Kenyér és bor azonban ennek az érzésnek a semmivel nem ha-
sonlítható példáját adja. Az olümposzi istenek elhagyták ezt a világot, de visszatérésük
várakozásteljes állapotot hoz nekünk, amely kedvez a múzsák énekének.

„Minden mennyei lény hona, ó, boldog Görögország!
Hát igazat mondtak ifjúkorunk idején?

Ünnepi csarnok, a padlata tenger, az oszlopa hegység,
ősi időktől szent célokra emelt valahány!

Ám hol vannak a trónok, templomok és az edények,
s a nektárteli dal, isteneket vidító?

Hol, hol fénylenek ők, az igék, távolba találók?
Szunnyad Delphi, s a nagy Sors szava nem dübörög?
Hol van a Fürge? derült égből hol csap le szemünkbe

mennydörgőn mindent boldogító tüze már?
Éter Atyánk! hangzott s szállt  ajkról ajkra ezerszer,

s egymaga nem bírta senki az életet el;
osztva-cserélve gyönyör csak a jó, idegent gyarapítva

ujjong, s álmában nő a szó ereje
fényes Atyánk! és zeng, ahová csak elér, a szülőktől

ránk hagyott ős jel ojtva-teremtve alá.”
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És a végén a remény:

„Mert így jönnek a mennyeiek le közénk, s a homályból
megrendítve kel az emberiségre napuk”

Manfred Frank teljes joggal jegyzi meg, hogy nyilvánvalóan nem az olümposzi istenek
visszatéréséről van szó. Ebben az esetben az „olümposzi istenek” nem topográfiai meg-
jelölés, az „Olümposz” – az a bizonyos, nem is túl magas hegy északon – nem az istenek
lakhelye, hanem allegorikus értelmű megnevezés. (Tegyük hozzá, a görögök számára is.)
A képzelet, a fantázia helye (mely fantáziát Kierkegaard felettébb jelentősnek, az emberi
differentia specificának tartotta). Frank szerint a visszatérést az „istenek napja” (Göttertag)
jelöli. Ő hívja fel a figyelmet arra, hogy Hölderlin másik himnuszában (Der Einzige) Dio-
nüszosz Krisztus és Héraklész testvéreként (Bruder) jelenik meg („Ich weiß es aber, eigene
Schuld ists! Denn zu sehr, / O Christus! häng ich an dir, wiewohl Herakles Bruder”), még-
pedig mint egy egységes (egységesítő) istenség (der gemeinsamme Gott), ahogy azt egy
korábbi elégiájában írja. 

Momme Mommsen pedig arra utal: ez az egységesítő istenkép (Dionüszoszról) meg-
található már az antik szövegekben, jóval a romantika előtt, többek között Diodórosz
(Diodorus Siculus), Héliodórosz és Euripidész szövegeiben. Utóbbi többször utal arra, hogy
itt valami újról van szó: „Az új istenség, kit te csúfolsz és nevetsz, ki sem tudom még mon-
dani, mily nagy lesz hamar egész Hellászban.” Ozirisszel – a pusztuló és újjászülető isten
alakjában – azonosítva valami egészen mást jelent, valami olyasfajta többletet hordoz, amely
nem csupán az egyiptomi istennel, hanem a keresztény hitvilággal való azonosulást is elő-
készíti. 

Hölderlin kortársa és barátja, Schelling a Dionüszosz-képet egészen ebben a szellem-
ben magyarázza. Dionüszosz három alakban létezik:

l Zagreusz
l Bakkhosz
l Jakhosz

l Zagreusz
Zagreusz történetét azzal lehet kiegészíteni, hogy ő tulajdonképpen Dionüszosz egyik
alakja vagy potenciája. A bika képében széttépett isten mítosza az ősi Krétának arra
a szokására utal, amelynek értelmében minden esztendőben uralkodóvá tettek egy
gyereket egy napra Krétában, majd a Bikakirály helyett feláldozták, és nyersen meg-
ették. A szertartás szelídebb változata a görögök körében tovább élt. 
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Ő az első Dionüszosz-alak, a múlt, maga a sötétség, maga az alvilág. A kifejtetlen, ar-
tikulálatlan első potencia. Mivel a múlt a már nem létező, ez az alak a halottak világához
tartozik, benne van a legkevesebb emberi vonás, a misztériumban ő maga a már nem
létező világ. Nem véletlen, hogy Perszephoné gyermeke. 

l Bakkhosz
A második Dionüszosz-alak, aki a lélek (Seele) és a szellem (Geist) között közvetít.
Schelling rögtön hozzáteszi, hogy a lélek, amely a szellemet nem hozhatja létre, nem
valós, lélektelen lélek (unselige Seele), ezért ez a forma sem lehet végleges. Ez a
Dionüszosz-alak a jelent reprezentálja, kilép az alvilágból, ő lesz a bor és a szőlő ura.

l Jakhosz
A harmadik Dionüszosz-alak. Ő a jövő, helyesebben az eljövendő, a megszabadító és
megtartó istenség – ahogy azt Kuno Fischer megjegyzi a Schellingről írott művében.
Ez az istenalak a remény, az új vallás, az új isten – miként arra Euripidész is utalt –,
egy új korszak kezdete. Jakhosz az anyai mellen felnövekvő Dionüszosz, az anya
pedig, aki táplálja, Démétér. Démétér ( az egyik legfontosabb isten, a föld-
anya, maga az éltető erő, a termékenység megtestesítője. 

Dionüszosz így válik minden mitológia alapkarakterévé, aki egymagában reprezen-
tálja a múltat, a jelent és a jövőt. Igen, a jövőt, az emberiség számára eljövendő reményt.
Nem véletlen, hogy az „eljövendő isten” alakjában többen éppen Dionüszoszt vélik felfe-
dezni, esetenként Krisztus egyfajta paradigmatikus előképeként. Manfred Frank kiemeli,
hogy Dionüszosz nem véletlenül lesz a romantika kedvelt istene, sőt a korai romantika
központi alakja, akit előszeretettel azonosítanak Krisztus személyével, hogy ti. Krisztus
nem más, mint a „szellemivé lett Dionüszosz (der vergeistigte Dionysos)”.

A Dionüszosz–Krisztus-párhuzam azonban más vonatkozásban is tetten érhető. Van-
nak olyan elemek, amelyek túlmennek a puszta formai hasonlóságon. Ilyenek: az eljövő
isten várása (advent), aki a jövőt hozza el; a bor kultusza, illetve az a tény, hogy mindkettő
idegen maradt a saját közegében, azaz más jelentéssel bírt ott, ahol megjelent, és mással,
ahol tevékenységét kifejtette. A közelgő ünnep, amelyben a megváltó isten örömét leli,
szintén hasonló momentum. Hölderlin ezt énekli meg:

„Jöjj Isztmoszba tehát! hol a Parnasszosz körül ott zúg
a tenger, s Delphi szirtjein izzik a hó.

Ott, a Kitarion bércein, ott, az olümposzi tájon
szőlők, fenyvek alatt, honnan Thébe csobog
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s Iszmenosz ömlik alá a kadmoszi földre, az isten,
kit várunk, onnét jő, s oda visszamutat.”

Rónay György szép fordításához azonban most elengedhetetlen, hogy hozzáfűzzük
az eredeti szöveget, hisz az eljövendő isten (kommender Gott) fogalma ekkor válik ért-
hetővé:

„Drum an den Isthmos komm! dorthin, wo das offene Meer rauscht
Am Parnaß und der Schnee delphische Felsen umglänzt,
Dort ins Land des Olymps, dort auf die Höhe Kithärons,

Unter die Fichten dort, unter die Trauben, von wo
Thebe drunten und Ismenos rauscht, im Lande des Kadmos,

Dorther kommt und zurück deutet der kommende Gott.”

Dionüszosz és Krisztus. A pusztuló és feltámadó isten, akit a várakozás izzó légköre
vesz körül. Aki új korszakot teremt. Az isten, aki emberi alakot ölt. Ismét Hölderlin:

„Mért hallgatnak a hajdani szent színházak is immár?
Örvendően mért nem lejt avatásra a tánc?

Férfifejen, mint rég, mért nem hagy jelt egy-egy isten,
bélyeget is mért hogy a kiszemeltre nem üt?

Vagy maga jött el s emberi formát öltve az égi
ünnepek végét, vigaszul, így veti tán?”

Eredeti nyelven:

„Warum schweigen auch sie, die alten heilgen Theater?
Warum freuet sich denn nicht der geweihete Tanz?

Warum zeichnet, wie sonst, die Stirne des Mannes ein Gott nicht,
Drückt den Stempel, wie sonst, nicht dem Getroffenen auf?

Oder er kam auch selbst und nahm des Menschen Gestalt an
Und vollendet und schloß tröstend das himmlische Fest.”

Az ember formát öltő isten – az emberré vált isten. A „Menschen Gestalt”, a „der
menschengewordene Gott”. Ő az, aki beteljesíti (vollendet) az ünnepeket. A megváltás
ígéretével, vagy legalábbis egy új kezdet reményével. Démétér és Dionüszosz a termé-
kenység istenei, miként Ízisz és Ozirisz. Kenyér és bor nélkül nincs élet. 
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„A föld termi, de a fény áldja meg a kenyeret, s a
mennydörgő isten adja a bor gyönyörét;

róluk ezért juthatnak eszünkbe az égiek: egykor
itt voltak, s visszatérnek az időben. Ezért
dicsérik buzgó szívvel költők a Boristent,

s nem veszi korcs dalnak az Öreg éneküket.”
Az eredetiben:

„Brot ist der Erde Frucht, doch ists vom Lichte gesegnet,
Und vom donnernden Gott kommet die Freude des Weins.
Darum denken wir auch dabei der Himmlischen, die sonst

Da gewesen und die kehren in richtiger Zeit,
Darum singen sie auch mit Ernst die Sänger den Weingott

Und nicht eitel erdacht tönet dem Alten das Lob.”

A „fény” szenteli meg a „kenyeret”, az itt volt (da gewesen) istenek az idő teljességé-
ben, vagy az igazi időben (richtige Zeit) térnek vissza a földre. Ahogy a kilencedik stró-
fában sokkal pontosabban írja: „Mit allen Himmlischen kommt als Fackelschwinger des
Höchsten Sohn”, azaz mint fény (fáklya)hozó jön el az égiekkel a Legfőbb lény fia. Teljesen
egyértelmű utalás a személy kilétére, Dionüszosz igazi, legbelsőbb lényegiségére.

*

Görög aspektusból vizsgálva Apollóval szemben Dionüszosz ugyancsak nem pusztán a
bor és mámor, a vigasság, az esztelen mulatozás és részegség istene. Több ennél. A vágy,
az érzelmek és emóciók istensége a letisztult éteri formákat megszemélyesítő isten-
alakokkal szemben. Ebben az értelemben a görög mitológia világán belül ő az antiisten,
az atipikus isten, a nem isten – a szó eredeti értelmében –, a „szemben isten”, akiből
éppen ezért hiányzik sok isteni attribútum, és a contrario ebből következik: nagyon sok
emberi tulajdonság fellelhető benne. Dionüszosz a par excellence ember-isten, vagy ha
úgy jobban tetszik: az isten-ember.

Lényegét illetően Friedrich Nietzsche ezt pontosan látja. Első jelentős művében (A tra-
gédia születése), amelyet még Richard Wagnernek ajánlott, éppen ezt az „ellen-jelleget”
emeli ki, amikor a görögség egyik meghatározó princípiumává teszi. Christoph Jamme
ezt abból a szempontból találja fontosnak, hogy egy antiisten-felfogással szemben az em-
beri jelleg válik hangsúlyossá. Szerinte az istenek világa eltávolodott az emberekétől,
ugyanakkor a nyilvános misztériumvallások népszerűsége egyre nőtt, amely jelenség
hátterében többek között az akkoriban új erőre kapó Dionüszosz-kultusz állt. Nem
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véletlenül: az elvont, absztrakt istenvilággal szemben (vagy ahelyett) a mélyen emberi
egzisztenciális élményt tudta felmutatni. 

Nietzsche még ennél is továbbmegy. „Apollónhoz és Dionüszoszhoz fűződik az a fel-
ismerésünk, hogy a görög világban, eredetük és céljuk szerint, roppant ellentét áll fenn
a szemléletes, apollói művészet és a zene, Dionüszosz nem szemléletes művészete között:
e két, olyannyira különböző törekvés egymás mellett halad, egymással többnyire nyílt
ellentétben és egymást örökkön és egyre hathatósabban mind újabb és újabb művekre
ösztönözve, hogy állandósítsák a köztük feszülő ellentét harcát, amit a közös »művészet«
szó csak látszólag hidal át; mígnem, a hellén »akarat« metafizikai csodatette folytán, egy-
mással párban jelennek meg, és ez az egyesülés végül létrehozza az attikai tragédia, épp-
oly dionüszoszi, mint amennyire apollói művészetét” (Kertész Imre fordítása). 

A két elv egymásnak feszülése valaminek az elfedése. Az apollói művészet arra hiva-
tott, hogy elfedje a lét igazi lényegét, hogy az ember ne szembesüljön közvetlenül a lét
borzalmával. A művészet ezzel teszi elviselhetővé az életet, ez akadályozza meg, hogy ép
eszünkre hallgatva azonnal megszabaduljunk a siralomvölgytől, amit létezésnek szoktak
nevezni. Ezzel találkozik az egyes ember a mindennapok közönyében, és bár megcsömörlik,
gyávasága vagy józan esze (e kettő ebben az esetben talán ugyanaz) meggátolja abban, hogy
azt tegye, ami méltán elvárható lenne. Az apollói álomvilág szép burkot helyez a létre.
Az „álom” művészete áll itt szemben a „mámor” művészetével. Ezt aztán a görög tragédia
próbálja egybefésülni. Ideig-óráig sikerül. Tudjuk, érezzük vagy legalább sejtjük, hogy a
dionüszoszi világot az apollói világ fátyla leplezi csupán előlünk. Ám, amikor ez felsejlik,
akkor maga a teljes borzalom láthatóvá, sőt átélhetővé válik… 

Nietzsche szerint ezt egy par excellence dionüszoszi alkat, Szilénosz, az istenség kí-
sérője mondja ki az élet és halál kapcsolatáról Midaszhoz intézett beszédében. Érezzük
mi is: Szilénosz több egyszerű szatírnál. Egy a sok közül? Nem. Sokszor keveredik éppen ezért
Szilénosz és Dionüszosz alakja. Rubens festményén Szilénosz, a részeg szatír, éppen abban
a helyzetben látható, amikor a mámor átcsap a részegségnek ama állapotába, ahonnan a
halandó számára nincs visszaút a józan észhez. Pontosan érezzük, hogy ez a tunya, kövér,
a bortól jócskán tántorgó ember a következő pillanatban elesik, annak ellenére, hogy az
egyik szatír látszólag támogatja. A párduc, Dionüszosz állata, belekap a szőlőbe, miköz-
ben elöl, alul, hátul egyaránt tombol a „dionüszia”.
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Peter Paul Rubens: A részeg Szilénosz, 1616–1617, olaj, fa, 
212 x 214,5 cm, Alte Pinakothek, München

A dionüszia totális. Elöl a lógó mellű nő két fekvő gyereket szoptat. Egy másik a hát-
térből pajzánul tekint a nézőre. De ami a legérdekesebb, az egyik (négernek látszó)
szatír keményen belecsíp Szilénosz fenekébe, amit az észre sem vesz. No, persze. Van
az a részegség. 

Érdemes hát rögtön – és nem csupán Nietzsche miatt – e jeles férfiúval, Szilénosszal
kezdeni. Rubens képe, A részeg Szilénosz pontosan mutatja a mámor hatalmát, azonban
az egyetemes érvényének köszönhetően nem korlátozódik erre. Nietzsche ugyanis egy
olyan történetet mesél el, amelyben az egyik résztvevő Szilénosz, a másik pedig az antik
mitológia legnagyobb balféke, Midasz király. Szilénosz Ovidius leírásában mintha csak
Rubens festményéről lépne ki, annyira pontos a körülírás.
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„Bacchusnak bizony ez sem elég, odahagyja a földjük,
és jobb társaival Tmolus szőlőihez indul

s Pactolus folyamához, amely még akkor arannyal
nem csobogott, s irigyen fövenyéért senkise nézte.
Bacchánsnők, szatírok vették körül ott is; azonban

Silenust, kit a bor totyogóssá tett, meg a vénkor,
földmívelő phrygek elfogták, s vitték, koszorúkkal

kötve, Midas elibé, kit a cecropi Eumolpusszal
együtt thrák Orpheus tanított volt szent dühödésre.”

Ovidius története azonban itt eltér attól, amit aztán Nietzsche leír. Az ismert változat
szerint mivel Midasz király felismerte őket, lakomát adott a tiszteletükre. Az isten hálából
teljesítette egy kívánságát. Nicolas Poussin képén a lakoma után éppen ezt a pillanatot
láthatjuk, miközben úgy mellesleg keresztényi értelemben véve több bűn „veszi körül
őket”, a részegségtől a paráznaságig bezárólag. Ha jól látom, a jobb oldalon az egyik gyerek
egy kecskebakkal hágatja a másikat. Mintha a baknak meredezne is a „vesszeje”.

Nicolas Poussin: Midasz és Bakkhosz, 1629–1630, olaj, vászon, 
98 x 130 cm, Alte Pinakothek, München
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A kép azt sugallja: „Gondold meg, mit akarsz kérni!” De hiába.

„Ő pedig él evvel, de balul: »Tedd«, mondja, »mihez csak
ér testem, minden változzék sárga arannyá«.

Liber rábólint, kárára megadja, amit kér,
csak sajnálja, miért nem akart jobbat s okosabbat.

Víg Berecynthus bajnoka, megy, kárának örülve,
s ezt-azt érintvén próbálja, mit ér az igéret,

s hinni magának alig képes: mert, lám, alacsony tölgy
ágát tépi le, és az az ág ott nyomban arany lesz.
egy követ is fölemel, s az a kő is sápad aranytól;
nyúl egy röghöz is: érintése hatékony, a rögből

lesz tömör érc; leszakítja Ceres ért-magvu kalászát:
s lett aratása arany; fáról mit tép le, az almát

Hesperis-almának látnád; ajtó tetejéhez
ér most ujjaival, s a tető sugarazva világol;

és tisztán csobogó vízben tenyerét ha lemossa,
megcsalná Danaét is akár a kezén csöpögő víz;

lelkében hely alig van már e reménynek, aranynak
lát mindent.” 

Midasz kezében tehát minden arannyá változik, ami egyfelől áldás, hisz az ember
soha nem nyugvó vágyát elégíti ki, amely arra irányul, hogy a sziklából is aranyat alkos-
son; másrészt átok, mert:

„- Míg így örvend, a cselédei asztalt
étkekkel raknak, s a kenyérnek semmi hiánya:
s íme, Ceresnek ajándékát ahogy illeti jobbja,

menten megmerevül keze közt a Ceres adománya,
s hogyha mohó foggal lakomáját rágni kívánja,

hát foga sárga arany-lemezekbe harap, soha másba;
Bacchus ajándékát csobogó vízzel ha vegyíti,
olvasztott aranyat vélnél leömölni a torkán.

Új nyavalyáján döbbenten, gazdag-nyomorultan,
futna a kincseitől s iszonyodva utálja, mit esdett.

Éhségét bőség sosem enyhiti; égeti torkát
szomja, s az undok arany méltán kínozza szünetlen;
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égnek emelve kezét s tündöklő karjait, így szól:
»Vétkeztünk, Lenaeus atyám! A bocsánatod esdjük;

hát könyörülj rajtam, ments meg ragyogó nyomoromtól!«” 

Ez volt az ovidiusi közismert változat. Mindenki ismeri, Midasz király története az
emberi kapzsiság általános és elfogadott leírása.

Nietzsche ellenben valami mást mesél el. Mivel Midasz megfelelő módon bánik Szilé-
nosszal, egy kérdést tehet fel a szatírnak. A kérdés hasonló ostobaság, mint az Ovidiusnál
található aranymese. Ugyanis a király azt kérdezi: ugyan mondja már meg neki, mi az
embernek a legüdvösebb.

„Makacsul hallgat, és nem mozdul a démon; ám a király nem enged, míg végül Szilé-
nosz harsány nevetésben tör ki: »Nyomorúságos egy napig élő, a gond és véletlen gyer-
meke, minek kényszerítesz arra, hogy megmondjam neked azt, amit nem hallanod volna
a legüdvösebb? A legjobbat el nem érheted: a legjobb neked meg nem születni, nem lenni,
semminek lenni. A második legjobb azonban neked – mielőbb meghalni.«”

Nietzsche szerint ez a párbeszéd azt mutatja, hogy a görögök ismerték a lét rettenetét
és borzalmait, és ahhoz kellett az apollói álomvilág művészi ragyogása, hogy egyáltalán
túléljék. A görögök a művészi világ közbeiktatásával az iszonyatot, a lét iszonyatát ken-
dőzték el, rejtették el a közvetlen szemlélet elől. Ez volt a túlélés záloga. A lét rettenetének
elfedése, annak a tudásnak az elleplezése, ami tud a lét elviselhetetlen fájdalmáról, gyöt-
relmes rettenetéről. Ezért megteremti a szilénoszi bölcsesség inverzét: a legrosszabb mi-
előbb meghalni, másodsorban legrosszabb, hogy egyáltalán meg kell halni. Ez a modern
ember általános élettapasztalata – vagy, amit ő annak hisz. És boldogan vigyorog hozzá…

Emlékezzünk: erről az öngyilkosság „bűnné” silányítása kapcsán már volt szó. 
A dionüszoszi elv azonban időről időre áttöri az apollói álomvilág látszatköntösét, a

józan valóság hideg árnyai közé berobban a vágy, a mámor, az érzelmek tobzódása, és
aztán – bármennyire szabadulni akar tőle az ember – nem hagy nyugodni. A művész
– vagy pontosabban: a szépség szerelmese – éppen ezt látja. A művész tisztában van a
borzalommal, de nem tud mit tenni e tapasztalás ellen, nem képes már visszatérni a min-
dennapok acélos közönyébe. Az őrület nem engedi. A józan ész mindig illedelmes, ám
a téboly ezt mindig visszatérően széttépi. Már akinél. Nietzsche egy másik helyen, a
Zarathustrában így fogalmaz: „Nem bűnötök, elégültségetek kiált az égre, még bűnökben
is fukarkodtok, ez kiált az égre! Hol késik hát a villám, hogy végignyalna rajtatok nyel-
vével? Hol az a téboly, amellyel be kéne oltani benneteket?” (Szabó Ede fordítása).

Mit jelent a „szent téboly”, az őrület? Valami rossz, amiről az illedelmes emberek il-
ledelmes világában illik nem tudomást venni? Mi az őrület? Tudjuk, hogy a szent téboly-
ról már Alkibiadész beszél, amikor a filozófiát olyan kígyómaráshoz hasonlítja, amely
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őrületet okoz, és nem utolsósorban egy olyan beavatottságot jelent, amely elhozza az is-
teni tudást (filozófia). Akiket megmart a kígyó, azok megértik a filozófia tanítását, akiket
viszont nem, azok akármennyire igyekeznek, bármennyire is törekednek feléje, semmit
el nem érnek. Mennyire összecseng ez a dionüszoszi misztériumok titkos tudásával, ami-
ről még Euripidész is így ír:

„Boldog, akit beavattak ily
magas égi titkokba: az az útján tisztán jár,

a lelke a szent rajé immár,
az a bérce bakkhánsul
kivonulva, megtisztul.”

A tudás tehát lehet tiszta értelem által adott ismeret. Nos, persze, persze, erre töre-
kednünk kell. Jó és szorgos hangya gyanánt meg kell próbálnunk minél többet magunkra
szednünk; de a lényegi ismeret a szívben van, ami az érte végzett szakadatlan munka
során egyszer csak önmagától feltárul, felvillan a lélekben – ahogy azt Platón mondja. 

l

Az értelem a tiszta ész tudása és a téboly által közvetített isteni ismeret és tapasztalás.
l

Schelling egy alig ismert írásában ezt a helyzetet rendkívül érdekesen fejtegeti. Figyel-
meztetünk olvasó, hogy jelen esetben a kanti alapokon felnövő, az értelem és ész csaknem
mindenható erejében hívő klasszikus filozófusról van szó, aki azonban egy pillanatra ki-
esik a konceptualista szerepből, vagy legalábbis kiesni látszik, egészen egzisztencialista
kételkedőként lép fel. 

Az őrületet ugyan Kant is leírja az Antropológiájában, de csak mint gyakorló hipochon-
der, szárazan, tényállásszerűen, messzemenő következtetés levonása nélkül. Schelling
azonban más. Ő az emberi szabadságból indul ki, azt a fontos előfeltevést teszi, miszerint
az emberi szabadság valamilyen módon az emberi egzisztencia „sötét foltjához” köthető,
mert éppen ez a relatív függetlenség teszi lehetővé számára, hogy személyiséggé váljon,
és ugyebár a személyiség nem létezhet szabadság nélkül. A nem szabad ember, nem szemé-
lyiség, nem individuum, jóllehet – ránézésre – ezt a téves képzetet kelti. 

Az emberi egzisztencia mélysége azonban a szellem, avagy a lélek nagyságához mér-
hető, ám egyik sincs meg a másik nélkül – ez a 19 század egyik nagy felfedezése. A tébolyt
általában betegségnek szokták tartani, de ahogy betegség és betegség között, téboly és
téboly között is van különbség. Néha a beteget – ahogy magát a betegséget is – sokkal
könnyebb elviselni, mint az egészséget vagy egészségest. Ha már a betegségnél és Dio-
nüszosznál tartunk, érdemes egy pillanatra megállnunk Caravaggio képénél!
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Caravaggio: A beteg Bakkhosz-gyermek, 1593 k., olaj, vászon, 
67 x 53 cm, Galleria Borghese, Róma

A téboly vagy a részegség és mámor látszólag sokkal kevésbé van jelen Caravaggio
ismert képében, A beteg Bakkhosz-gyermekben. Azonban ez a gyermekisten beteg. Dio-
nüszosz gyermekként való ábrázolása egyáltalán nem furcsa, számos példát találunk rá.
Itt inkább egy serdülő ifjúként jelenik meg az isten, ahogy azt a Győzedelmes Ámor ese-
tében láttuk. A hasonlóságok sorát folytatva, ez a kép is árulkodik a festő és a megrendelő,
Vincenzo Giustiniani márki homoerotikus vonzódásáról. (A korábbi képén egyesek szerint
maga Caravaggio mester látható.) Az attribútumok ugyanúgy megvannak, amennyiben
a szőlő a kezében és az asztalon is feltűnik. A kép különlegessége azonban nem ez. Még
csak nem is a fény-árnyék viszony, amely a legtöbb „caravaggiós” képet jellemzi.
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Ez az ifjú lehetne egy egyszerű, a római kloákák környékéről származó gyerek, akiben
nincs semmi isteni, semmi pátosz. Egy egyszerű kölyök. A szőlő kivételével az „isteni
jelleg” nem érzékelhető. Ugyanakkor a tekintete igen beszédes. Némi magyarázatot ad
talán a betegségre. Ez a tekintet csábító, erotikus, ami önmagában teljesen megfelel a Dio-
nüszoszról alkotott képnek – de egyáltalán nem a középkori erkölcsöknek. A szodómia
több bűnt jelent. Elsődlegesen a paráznaság bűnét. A pénzért vett szenvedélyt vagy annak
látszatát. (Maga a szó, „parázna”, a görög porneiából származik, ami szajhát jelent.) Az
egyik legsúlyosabban elítélendő bűn a homoszexualitás, hiszen természet elleni vétek,
amely mint ilyen, üldözendő, horribile dictu: kiirtandó. Nota bene: az egyház meg is tett
mindent ennek érdekében. Bár bőségesen találunk mind az egyház tagjai, vezetői, mind
az uralkodók között saját nemüket kedvelőket, ez nem tartotta vissza a világi és egyházi
törvényhozókat a szigorú büntetésektől. „Férfival ne hálj úgy, amint asszonnyal hálnak:
útálatosság az. És semmiféle barommal se közösülj, hogy azzal magadat megfertőztessed, és
asszony se álljon meg barom előtt, hogy meghágja őt; fertelmesség az” (Móz III. 18,22–23).
Az ilyen bűnöket elkövetők nem nyernek bebocsátást a mennyek országába – mondja
Pál apostol. Még a maszturbáció is súlyos vétek, közkeletű tévképzet szerint – amelyet
Kant lelkesen osztott – gerincvelő-sorvadást okoz. Tiltották hát, de nem tudtak vele mit
kezdeni. Sem a homoszexualitással, sem a paráznasággal, legkevésbé a maszturbációval.
(Csak megjegyzésképpen: a középkor egyébként sem volt egységes a női és férfi masz-
turbáció megítélésében. Korai szakaszban a nőket éppúgy elítélték, mint a férfiakat, de
ez idővel megváltozott. Mivel azt tartották, hogy a gyerek fogantatása a női örömérzéshez
kötött, ezért később a nők esetében nem volt már büntetendő az önkielégítés, nem fe-
nyegették őket szörnyű következményekkel. Sőt bizonyos értelemben nem csupán meg-
engedett, hanem ajánlott is lett. Egyesek szerint erre utal Tiziano Urbinói Venusának
félreérthetetlen kézmozdulata. Talán Giorgione Venusa szintén. Arasse az előbbi képet
egyenesen „pin up”-ként aposztrofálja, ami nyilván túlzás. A képet nézve érdemes ki-
emelni, hogy a szodómiát a 3. században még csak a fiatal fiúkkal való kapcsolattartás
tilalmára korlátozták, ami – mint emlékezhetünk rá a korábbiakból – az antik felfogáshoz
képest bizony jelentős szemléletváltást tükrözött. A leszbikus viszonyt is kevésbé tartották
bűnnek, mint a férfi homoszexualitást.)

Ugyanakkor a homoszexualitás büntetése a 12. századra érte el azt, amit később is
megtartott – több-kevesebb változtatással –: legtöbbször a máglyán égtek el az effajta
„eltévelyedettek”. Ezen az sem változtatott, hogy a szájhagyomány a szodómiát „papi
bűnnek” is nevezte, ami kiválóan tükrözi annak előfordulási helyét. A 17. századi Itália
sok változást hozott e téren, ám a bűn mégiscsak bűn maradt.

Ezt mutatja Caravaggio egy másik korai Bakkhosz-képe.
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Caravaggio: Bakkhosz, 1596 k., olaj, vászon, 95 x 85 cm,
Galleria degli Uffizi, Firenze

Ez a fiú nem fiú, illetve sokkal inkább nőies, mint férfias, de nem azért, mert még
éretlen és gyermeki, hanem azért, mert határozottan feminin vonásokat hordoz. Szemöl-
döke kihúzva, akár egy nőé, haja szépen bodorított, a lepel lassan, érzékien lecsúszik a
válláról és felfedi egyik mellét. A poharat tartó kéz kecses, a kisujj eltartva, ahogy a nők
szokták. Az arc kissé püffedt, álmatag, mint aki nem aludt az éjjel, hanem az érzéki gyö-
nyöröknek hódolt. Másik kezében egy fekete szalag, ebbe dugja az ujját, ami a tekintettel
egybevetve a felajánlkozás jele. „Ölelj, és megkapod, amire vágysz!” Ez a fekete szalag „tér
vissza” Manet Olympia-képében. Az üzenet ugyanez: „Fizess, és megkapod, amire vágysz!”

Caravaggio Bakkhosz-képein ezek a fiúk már nem ártatlanok, tekintetük sóvár, ki-
elégülésre vágyó, csábító. Cél az erotikus élvezet. Semmi platonizmus.
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Az első képre visszagondolva a másik érdekes sajátosság: a betegség. A problémát
részben az okozza, hogy egy isten nem lehet beteg. Semmilyen módon. A tökéletesség
(márpedig egy isten fogalmilag tökéletes abban, hogy az emberektől végtelenül különbözik)
megakadályozza a betegséget. Ha mégis betegségről beszélünk, milyen formájáról lehet
itt szó? Miben betegedett meg a gyermek Bakkhosz? Nyilván nem nátha vagy valami
ilyesféle jöhet szóba. Nem. Bakkhoszt a vágy betegíti, ami teljesen megfelel a schellingi
alapvetésnek. Őrült vágy, az érzelmek elpalástolásának parancsával való szembeszegülés,
ahogy az egyébként Caravaggio egész életét jellemezte. A vágyban nincsenek szabályok,
nincs kategorikus parancs, amit be kellene tartani. De maga Kant, a senkivel soha, sem-
milyen szexuális kapcsolatot nem létesítő nagy königsbergi is ettől szenved. Azért is „cso-
magolja” be magát takarójába éjszaka, nehogy egy önkéntelen pillanatban elkövesse a
bűnt. Caravaggio fittyet hány a normálisok szabályrendszerére, nem érdeklik a szerinte
képmutató társadalom erkölcsi vagy jogi elvárásai, ő nem fogja szublimálni a vágyait,
hanem keresi a szent tébolyt, és – tegyük hozzá – meg is találja. Úgy hal meg, ahogyan
élt. Autentikusan, vállalva annak következményét, hogy egzisztenciaként létezett. 

Bakkhosz betegsége ebből a fajtából való. A vágy betegíti meg. Ám a keresztény hipok-
rácia (ὑπόκρισις = megítélni, játszani) azt sugallja, hogy a vágyak elfojtása a bűn meg-
előzésének az egyetlen eszköze, azaz akkor vagy jó és erényes, ha nem éled ki vágyaidat,
hanem szublimálod őket. Nietzsche többek között ezért tartja az egész kereszténységet
képmutatásnak, mert a természetellenességet tanítja, sőt azt emeli törvénnyé. 

A gyermek, beteg Bakkhosz azonban más. Ahogy a betegsége is. Kilép a konvencio-
nalitás szürke közönyéből, vállalja magát a normálisokkal szemben; mer önmaga, mer
egzisztencia lenni. Vállalja azt, amit a „normálisok” világa betegségnek tart.

*

Schelling szerint – bár a téboly betegség – nem mindegy, hogy elmebajról, ostobaságról
vagy őrületről van szó. Az ostobaság (Blödsinn) nem érdekli, sokkal inkább az őrület,
a téboly (Wahnsinn). „Az értelem bázisa tehát az őrület. Ezért az őrület szükséges elem,
amelynek azonban nem szabad előtérbe kerülnie, nem szabad aktualizálódnia. Amit mi
értelemnek nevezünk (ha ez valóságos, élő-eleven, aktív értelem), az tulajdonképpen nem
más, mint a szabályozott őrület” – mondja a Stuttgarti magánelőadásokban (Weiss János
és Gyenge Zoltán fordítása). 

Az első, a „Blödsinn” reménytelen, azzal nincs mit tenni. A másik, a „Wahnsinn” azon-
ban olyan energiát hord magában, ami az egzisztenciához köthető, ezért lehet az értelem
bázisa. Erről a különbségtételről feledkezik meg Michel Foucault e témában írt vaskos
könyvében. 
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Csak egy példát említve: beszél a bolondság 
l kritikai, 
l gyakorlati, 
l kijelentő és 
l analitikus tudatáról, de nem beszél a bolondság (őrület) filozófiai tudatáról.

Bár számos fontos megállapítást tesz, többek között az általunk is érintett bűn és őrü-
let kapcsolatáról, pontosabban annak változásáról, az alapvetés hiánya miatt elemzései
felszínesek maradnak. Az őrület (nem szeretem a bolondság szót) filozófiai tudata nem
helyettesíti az egyébként külön nem nevesített – de legyünk őszinték: a gyakorlati tudat-
ként felfogható – kulturális tudatot. A filozófiai alapvetés viszont az őrület lényegére és
egzisztenciális feltételeire kérdez rá. Foucault ezt nem teszi meg. Igaz, sem Kantot, sem
Schellinget nem olvassa, forrásai döntően franciák. 

Pedig Kant az Antropologie in pragmatischer Hinsicht című művében foglalkozik a
„Wahnsinn” kérdésével, és azt mondja, hogy bár ez a betegségnek egyik szörnyű formája,
mégis az ilyen emberek „boldogtalan rögeszméjükben gyakran éles elméjűek”. 

Schelling ennél sokkal precízebb. „Azok az emberek, akikben nincsen benne az őrület,
az üres, terméketlen értelem emberei. Innen a megfordított mondás: nullum magnum
ingenium sine quadam dementia; és innen van az isteni őrület, amelyről Platón és a költők
beszélnek. Ugyanis, ha a lélek befolyása uralja az őrületet, akkor egy igazi isteni őrület jön
létre, amely a lelkesedés és a tevékenykedés általában vett alapja. A puszta értelem is, ha erős
és élő-eleven, tulajdonképpen nem más, mint uralt, féken tartott és elrendezett őrület.”

Nocsak! Ezt egy racionalista filozófustól, Hegel barátjától nem várnánk. Akikben
tehát nincs benne az őrület, vagy az őrületnek legalább egy szikrája, azok a szürke min-
dennapok lovagjai, az arctalanság, a trivialitás mártírjai. Ők maguk mint kiválasztottak
mindent meg is tesznek azért, hogy ez ne így legyen. Ők az „egészségesek” – a szó privile-
gizált értelmében. Schelling ismeri az isteni őrületet, és nem látja úgy, hogy ez feltétlenül
elválasztott az értelemtől, mivel annak alapját képezi. Nem semmi – mondhatnánk ma-
napság – a német idealizmus egyik klasszikusától az ilyesfajta kijelentés! 

l

Nullum magnum ingenium sine quadam dementia – nincs zsenialitás valamennyi 
őrület nélkül. 

l

Az antikok ezt pontosan tudták. Tudták, hogy az isteni megszállottság, a mánia
() ihletettséget jelent, amely nélkül nem létezik sem költészet, sem művészet, sem
filozófia, és hogy az idióta ) az individuálist jelenti, azt, aki a privátszférát előny-
ben részesíti, aki másoktól elkülönül, ahogy azt később a deviáns kifejezés (latin deviatio,
de-via = útról való letérés) is mutatja. Ennyit az etimológiáról.
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Továbbmenve: a görögök szerint a szentség szintúgy a látomásban mutatkozik meg.
A természetfelettivel való kapcsolathoz a mindennapi értelem által uralt világból való
kiszakadás szükséges, amit az ember éppen az őrület bizonyos módján képes megtenni.
Dionüszosz alakja, orphikus értelmezése, és nem utolsósorban az eleusziszi misztériu-
mok, mind ezt jelentik. Ez utóbbi csak a beavatottak számára adott, ezért ma sem tudunk
mindent pontosan róla. Egy biztos: nem valamilyen logikailag levezethető, pontos strict
tanítás, szigorú analitikus rendben felsorakoztatva, szabályokat betartva a megfelelő dog-
mák alapján. Sokkal inkább látomás, az őrület projekciója és extázisa, mely utóbbiról jól
tudjuk, hogy sem Plótinosz, sem Szent Ágoston számára nem valamilyen racionális cse-
lekedet, hanem éppen az anyagi, értelemszerű világból történő ki-lépést (ex-stasis) jelenti;
csak a világ látja ezt felesleges őrületnek.

Dionüszosz, a meghaló és feltámadó isten pontosan ezt az érzelmi erupciót fejezi ki,
mindenféle visszafogottság nélkül. A legmélyebben rejlő emberi vágyat, ami nem mindig
mer és akar felszínre törni, de a józan ész sem mindig engedi megnyilvánulni, élővé, ele-
venné válni, aktívan hatni, alkotni és szeretni. Ezek mind-mind „irracionális” dolgok,
és a mai világ számára értékelhetetlenek.

Egyik kedvenc képem mintha erről mondana véleményt. Ez a frivol, szemtelen kép
Guido Reni munkája. A szemtelenség par excellence a szabályok áthágása. Az 1623
körül festett Bakkhosz az egyik legszemtelenebb alkotás. 

Guido Reni: Részeg Bakkhosz, 1623 k., olaj, vászon, 
72 x 56 cm, Gemäldegalerie, Drezda
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Némi idétlenséggel azt a címet adhatnánk a képnek: Panta rhei – azaz „minden folyik”.
Egy jól táplált Bakkhosz gyermek iszik a borból, miközben a mellette lévő hordóból
folyik a bor – ezt fiziológiailag megerősítendő: a gyermekből is, immár vizeletté változva.
Míg a bor egy edénybe csörgedezik, addig a gyermek a természetbe juttatja vissza, amit
a bor neki adott. Felül tölt, alul ürít. Tesz erre a világra, a világ véleményére, hogy ki mit
gondol, ő a mában él, nem foglalkozik az idővel, nota bene: ahogy egy istentől az elvár-
ható. Mintha megint Euripidészt idézné:

„Sohasem bölcs, aki túl okos, ember maradok. Hisz az élet rövid úgyis; ki szüntelen
nagyot üldöz, elereszti a jelent.”

Egyébként ez a kép mintha egy 1520 körül készült metszetet utánozna, amely még
továbbmegy a frivolitásban. Hans Baldung Grien alkotásáról van szó.

Hans Baldung Grien: A részeg Bakkhosz játékos puttókkal, 1503–1545, fametszet,
Herzog Anton Ulrich Museum, Braunschweig 

A képen egy gyermek egyenesen a részegen hortyogó, rusnyán elhízott Dionüszosz
isten isteni fejére vizel, aki egy szörnyű nagy hordó tövében fekszik. Vagyis itt nem ifjúról
vagy gyerekről van szó, hanem a meglett istenről, a részegség, és nem a vágy vagy a
mámor istenéről. A frivolitás egyértelműen tapintható. Még inkább, ha figyelembe vesszük,
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hogy a német festészetben az 1500-as évek körül kezd némi érdeklődés mutatkozni a
mitológiai témák iránt. Főként, ha Dürer és Cranach képeire gondolunk. Teljesen nyilván-
való, hogy Grien ezen a képen moralizál, kigúnyolja az emberi gyengeséget (a részegség
ezek közül az egyik), ahogy azt Bosch vagy később Brueghel teszi. Hogy Grienben is
megvan a szarkasztikus képesség az emberi gyarlóság ábrázolására, azt a férfi és nő
három életkorszakáról festett képei igen jól mutatják.

A bakkhoszi mámornak egyébként számos más ábrázolását találjuk. Rubens egy
másik képe, Bellini gyermek Dionüszosza, Velázquez sajátosan a saját korába helyezett
ábrázolása, Tiziano már említett műve, amelyhez jó érzékkel hozzá lehetne venni
Tintoretto képét, Cuylenborch festménye, Luca Giordano alvó istenalakja, La Hire kissé
egyszerű lélekre valló patetizmusa, Manfredi moralizáló ábrázolása, Vos győzelmi me-
nete – mind-mind értelmezésért kiált. És a sort még bőven lehetne folytatni. Talán egyet-
len más mitológiai alaknál nincs ekkora, zavarba ejtően gazdag kínálat.

*
Pontosan végigmenve ezeken a képeken, azt mondhatjuk, amit Hérakleitosz. Parafrazeálva:
mindenben ott van az egy (  Dionüszosz – ha mindenhol más és más formában tűnik
is fel – valahol éppen abban egy és ugyanaz, hogy magát a legmélyebben emberi lényeget
fejezi ki. A szenvedély szenvedélyes akarását, ami nélkül – Kierkegaard-t szabadon idézve –
az élet egy fabatkát sem ér. Ahogy a romantika számon kéri a felvilágosodástól az érzel-
meket, a vágyat és szerelmet, úgy reprezentálja az ész alóli felszabadulást ez a nagyon
emberi, eljövendő vagy közelgő isten – ha már hihetünk az egyik legnagyobb romanti-
kusnak, Hölderlinnek.

Az eljövendő isten pedig ezt hozza magával. 
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IV. ALFA VERSUS ÓMEGA

Az Ér-mítosszal indítva, eljutva a Dionüszosz alakjával leírt mitológiai egységhez, nehezen
képzelhető el, mi mondható még minderről. Persze számos mítoszt elő lehetne sorolni,
hiányérzetet felhánytorgatni, de ha a gondolatmenet követhető, akkor ezt megkísérelni
talán felesleges. Ez mentegetőzésnek tűnhet – nyilván az is. A gondolatmenet nem zárt,
mint a nagy rendszerek. Nem zárja ki a tévedés lehetőségét, hanem párbeszédre hív.
A dionüszoszi értelmezések ennek meglehetősen tág keretet adnak. 

Mert Dionüszosz egyben a kórus dithüramboszi (διθύραμβος) isteni zenéje, a végtelen
hangzás, a tébolyult dallam, szemben az apollói kithara letisztult hangjaival, ám azokat
nem tagadva, sokkal inkább beolvasztva és felhasználva. Az élet tragikus kifejeződése.
Az ellentétek gyönyöre, feloldás nélküli együttlétezése, a zene igazi szelleme és hatalma,
ahogy azt Friedrich Nietzsche vallotta. „A jelenségek minden változékonysága ellenére
a dolgok mélyein az élet hatalma, ereje, gyönyöre szétbonthatatlan” – írja A tragédia szü-
letésében. Hozzátehetnénk, mert a bölcs tudja és elismeri – nem tőlem, hanem a logosztól
hallván –, hogy „minden egy”. 

*

Ez vezet vissza a természet szívéhez, ahhoz az organikus elragadtatottsághoz, amelyet a
múltban a görög már átélt, de ha jól figyelsz, és megfelelően cselekszel, akkor rá fogsz
jönni: mindez a jelenben történik. És ez minden igaz mitológia első és egyben végső
tapasztalata.
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