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A BEVEZETÉS FOLYTATÁSA

Művészet nélkül lehet élni, csak nem biztos, hogy érdemes. 

Ha előszót írunk, akkor tegyük eltökélten. „Az ember persze vagy előszót, beveze-
tést, vagy utószót ír. Döntse el előre, ne játsszon a nyájas olvasó türelmével, még akkor sem,
ha úgy érzi, maga az utószó, a lezárás sokkal fontosabb annál, mint amihez a post scriptum
fűződik. Persze, ha úgy vesszük, igazán olvasó sem létezik, csak szöveg van, olvasó nélkül,
aminek mindenképp megvan az előnye, hogy nem is kell törődni magával az olvasóval;
így mindenki azt ír, amit akar. Ezt teszem én is, amikor az »előszavak« mellé egy utószót
függesztek, ezzel kétségbe vonva a szövegek egymásrautaltságát, azokat inkább magányos
önállóságba vetve kényszerítem annak beismerésére, hogy nincs írás író nélkül – az írás
maga az ember.” Mindezt Pszeudo Kierkegaard írja A megfordult világban, kissé öntörvé-
nyűen, bár korántsem erőszakosan, egyben ezzel azt mondja, hogy néha elég lenne csak
bevezetőt vagy csak utószót írni, szövegre már nagyon nincs szükség, hisz úgysem olvas
manapság senki. 

Pszeudo Kierkegaard-t, aki annyi mindent félreértett, megcáfolni látszik a Kép és
mítosz, A mitológia esztétikája című könyvem, amely 2014-ben jelent meg. Az első kötetet
érő figyelem felülmúlta a várakozásokat, ami talán mutatja, hogy mind a mitológia, mind
a festészet – és talán a filozófia – iránt igenis van érdeklődés, van kereslet, mégpedig a szó
legjobb értelmében. Ez vezetett arra – no meg a biztatások –, hogy folytassam a könyvet.
Őszintén szólva talán magamtól is megtettem volna, hiszen már az első könyv írásakor
éreztem, hogy tárgyam szinte kimeríthetetlen, a témák egymást adják, új és új kérdések
vetődnek fel, új és új történetek kápráztatják el a vele foglalkozót. Pedig mindenki azt
harsogja, hogy jelenkorunk felgyorsult világában a művészet és a filozófia senkit sem
érdekel, mindenki rohan a napi teendői ellátása után, majd esténként fáradtan esik össze
a televízió előtt.

Ugyanakkor mégis azt látjuk, hogy a manapság rendezett kiállításokra tízezrek
vesznek jegyet, végigtülekednek a tömegen, hosszú sorokban állnak, nem kevés pénzt
fizetnek ki a belépőkért, hogy az éppen aktuális alkotó képeit megtekintsék. (Ha ritkán
szerencséjük van, akkor a kiállítás éppen nem átverés.) Aztán, amikor belépnek a szen-
télybe, az aktuális művész képeit talán csak egy pillanatra látják, esetleg nem nagyon
tudnak róla semmit, és talán azt sem sejtik, hogy nem mindig a legnagyobbnak kikiáltott
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festőt, a leghúzóbb nevet érdemes nézni, hanem ott azt a másikat, azt, amelyik szerényen,
feltűnés nélkül megbújik a sarokban. De nem baj. Minden egyes kiállítás után növekszik
a vágy: többet akarok tudni a festőről, a korról, és nem utolsósorban – itt kezdődik a könyv
szerepe – magáról a festményről, amit a festő fest, hogy mi az, miért van ott, pontosan
úgy és nem másképp, kik szerepelnek a képen és éppen mit csinálnak. Idáig tart a mű-
vészettörténész szerepe. 

Könyvemben a filozófus ezt követően érkezik, és megpróbálja megmutatni, hogyan
kell párbeszédbe elegyedni az alkotóval, az alkotással, talán az egész európai kultúrával,
a civilizációnkat jelentő tradícióval, amely meghatározza az életünket, gondolkodásunkat,
akár tudomást veszünk róla, akár nem, sőt akkor is, ha egyenesen ignoráljuk. „A műalko-
tás egyedisége azonos a hagyomány összefüggésrendszerébe történt beágyazottságával.
Maga ez a hagyomány persze nagyon is eleven, rendkívül változékony. Egy antik Vénusz-
szobornak például más volt a hagyomány-kapcsolata a görögöknél, akik kultusz tár-
gyává tették, mint a középkor klerikálisainál, akik veszélyes bálványt láttak benne. Ami
azonban mindkét esetben azonos módon jelent meg, az a szobor egyszerisége, más szóval
aurája volt” – mondja Walter Benjamin a reprodukálhatóság kérdéséről készült nagy
hatású írásában.

Azonban nem egyszerűen a folytatást választottam. A második könyv tematikailag
folytatása az elsőnek, de el is tér tőle. Ebben az istenek világa után a félistenek, héroszok
és az emberek – istenektől és a sorstól befolyásolt vagy éppen uralt – világába tekintünk
be. Az elemzéseket hasonló módon végzem, mint az első kötetben, azaz a történeti le-
íráson, a különféle variánsokon túl mitológiaelméleti kutatásokkal vetem össze az éppen
aktuális mítoszt. Erre épül a filozófiai, eszmetörténeti elemzés, valamint a „képiség” első
kötetben követett elvének megfelelően a szóbeliség képi megjeleníthetőségének a kérdése,
amely a képzőművészet (főként festészet) alkotásainak az elemzésbe történő bekapcso-
lását jelenti. A koncepció szerint a Kép és mítosz könyvhöz hasonlóan teret enged a szabad
asszociációnak, a már említett filozófiai szintnek, vagy ha úgy jobban tetszik: az Erwin
Panofsky által lefektetett ikonográfiai-ikonológiai elveknek, mindezt sokkal inkább az
esszé formájához közelítve.

A képek valóban a szöveghez illeszkednek, de nem csupán szorosan kapcsolódva
az egyes témákhoz, hanem tágabb, filozófiai értelmezés lehetőségét kínálva. Az első kö-
tetben követett elveknek megfelelően a festészet mellett a művészet más területei (főként
az irodalom) ugyancsak helyet kapnak az elemzésben, kivéve a zenét, mert bár a képet
meg tudom mutatni, az irodalmi szöveget tudom idézni, de a zenét mondjuk nem tudom
eljátszani, ami – ahogy arra a korábbi könyvben is utaltam – nagy fájdalom. Miközben
ezt írom, folyton szól a zene, most éppen Bach Máté Passiójából az „Ach! Nun ist mein
Jesus hin!” rész, de ez közömbös, mert csak írni lehet róla, nem tudom elérni, hogy
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ebben a pillanatban felcsendüljön a zene. Közömbös? Talán nem. Biztosan hozzájárul
ahhoz, hogy mit, vagy legalább ahhoz, miként ír az ember. Zene nélkül biztosan nehezeb-
ben. (Sokszor érezni vélem egyes szövegeken, hogy a szerzőjük hallgat-e zenét, miközben
ír, vagy éppen milyen zenét hallgat. Nyilván tévedek, csoda tudja, lehet, hogy nem.)
Ugyanakkor nem hagyom ki a zenét, hisz nélküle lehet élni, de nem biztos, hogy érdemes,
ezért legalább írok róla, egyben megteremtve a lehetőséget arra, hogy a nyájas olvasó
később meghallgassa. Talán ez sem teljesen közömbös. 

Az első könyv megjelenése után (sajnos csak utána) került a kezembe a kiváló
francia művészettörténész, a reneszánsz nagy ismerője és népszerűsítője, Daniel Arasse
Raffaello látomásai című írása. Arasse több mint művészettörténész. Írásai néha a szép-
irodalom határait súrolják, sokszor pedig a filozófia területére tévednek. Talán éppen
emiatt annyira népszerűek: túlmutatnak a szikár tények ismertetésén. Arra elég egy kata-
lógus. Az, amit a múzeumban megveszünk, aztán soha nem vesszük elő. A korán meghalt
francia művészettörténész kiváló példája annak, hogyan lehet egyszerre élményszerűen
és szakszerűen írni egy egyébként komoly szaktudást igénylő témáról. Számos könyve
jelent meg eddig magyarul, hozzáférhetővé téve a művészet- és kultúrtörténet fontos kér-
déseit a szakmai háttérrel kevésbé rendelkező olvasónak. A mostani könyve két, időben
pontosan húsz év különbséggel megjelent írást tartalmaz Raffaellóról. Nos, ami érdekes,
hogy Arasse az első tanulmányáról így vall – persze retrospektív módon: „Az első úgy-
nevezett »tudományos« cikk volt, szerzőjének első publikációja, amellyel bizonyítani
akart, ennélfogva kellően nehézkes, hogy magáénak érezhesse a szakma” (Pataki Pál for-
dítása, kiemelés – Gy. Z.). „Hogy magáénak érezhesse a szakma” – pontos kifejezése
annak a gyermekbetegségnek, amelyet minden céhbeli átél, a kérdés csak az, hogy ebben
benne ragad, vagy képes rájönni arra, miszerint megfelelő és alapos tudásháttérrel nem
a szakmai, agyon lábjegyzetelt tolvajnyelv használata a legnehezebb, hanem az érthető,
horribile dictu: szép fogalmazás. Vagy legalább az arra való törekvés. Ernst Gombrich ugyan-
csak így gondolja, amikor azt mondja, hogy megpróbál egyszerű nyelven és szépen írni,
kerülve minden buktatót, vállalva ennek minden kockázatát. Pedig ő nem akar túllépni
a művészettörténeten, sőt saját ízlését alárendeli a kánonnak, vállalva, hogy nem lesz
„eredeti”. Nos, éppen ezzel válik azzá. Nem azzal, amiről ír, hanem ahogyan azt teszi.
Kant után szabadon: a „mi”-nél sokkal fontosabb a „hogyan”. 

*

A második könyv egy rövid bevezető fejezet előzetes gondolatai után pontosan
ezt célozza. Megpróbálja megtalálni az egyes történetekben meglévő közös alapot, ezért
egyes fogalmak, eszmék, hívószavak (kinek hogy tetszik) köré csoportosít (pl. bátorság,

9

01 Gyenge_Layout 1  2016.05.17.  16:00  Page 9



10

kegyetlenség stb.); gondolkodik, gondolkodásra hív, még mindig azzal az első kötetben
lefektetett alapelvvel, hogy az önkény és a tévedés jogát fenntartja. („Homo sum, humani
nihil a me alienum puto.” Azaz: „Ember vagyok, semmi sem idegen tőlem, ami emberi.”
A tévedés legkevésbé.) Ezt tartom. Különben miként lehetne vitatkozni, beszélgetni, már-
pedig – egyetértve Szókratésszel – a vitatkozás nélkül leélt élet nem élet. Tegyük hát
mindezt élővé, elevenné – nem utolsósorban: megkérdőjelezhetővé! Az igazi gondolat
mindig a vitában születik.
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PARRHASZIOSZ FÜGGÖNYE

„Weh Dem, der zu der Wahrheit geht durch Schuld:
Sie wird ihm nimmermehr erfreulich sein.”

(Friedrich Schiller: Das verschleierte Bild zu Sais)

Idősebb Plinius Historia Naturalis című művében meséli el azt a történetet, mi-
szerint két görög festő, Zeuxisz és Parrhasziosz egykor versenyre keltek egymással, hogy
melyikük a nagyobb és hozzáértőbb festő. Zeuxisz, aki méltán volt híres képeiről, olyan
élethű szőlőfürtöt festett a vászonra, hogy rászálltak a madarak, és megpróbálták lecsi-
pegetni róla a szőlőszemeket. Zeuxisz a madarak ítéletétől eltelve odalépett vetélytársa
képe elé, és arra biztatta Parrhaszioszt, hogy húzza el végre a függönyt, hadd lássa a fest-
ményt. Ám ekkor Parrhasziosz közölte Zeuxisszal, hogy ez nem lehetséges, mivel a függöny
maga a festmény. A történet szerint Zeuxisz elismerte vereségét. Belátta, hogy bár képes
volt a madarakat megtéveszteni, ám Parrhasziosz őt magát, a festőt tévesztette meg. 

A történet másik variánsa szerint Zeuxisz festett egy szőlőt vivő fiút, amely any-
nyira élethű volt, hogy rászálltak a madarak. Miután Parrhasziosz fülébe jutott a hír,
úgy feldühödött rajta, hogy kijelentette: ő nemcsak az állatokat, hanem az embereket
is meg tudja téveszteni. Ezért, amikor Zeuxisz elment a műtermébe, és egy képet keresett,
azt mondta neki, hogy ott van a függöny mögött. Amikor az megpróbálta elhúzni, kide-
rült, hogy a függöny maga a kép. 

Akár így, akár úgy történt, vagy akár meg sem történt ez az eset, a középkortól
kezdve ismert volt a festők körében. Egy amszterdami metszeten (Zeusi e Parrasio, in
Joost van den Vondel, Den gulden winckel der konstlievende Nederlanders, 1613) éppen
azt a jelenetet látjuk, amikor az egyik képen a madár megpróbál kicsípni egy darabot az
ábrázolt gyümölcsből, míg Zeuxisz hiábavalóan próbálja félrevonni a függönyt a másik
elől. (Érdekes, hogy a történetnek nincs túl sok ábrázolása, holott akár felhasználható
lett volna a festészet és szobrászat híres vitájában, illetve mélyebb értelemben az eset
a művészet céljáról mesél.)

11
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Joost van den Vondel: Zeuxisz és Parrhasziosz, in: Den gulden winckel 
der konstlievende Nederlanders, 1613, metszet

Ha csak a tényeket nézzük, ez a verseny így, ebben a formában valószínűleg soha-
sem történt meg. Egy Zeuxisz nevű festő valóban élt, a Kr. e. 5. században alkotott, ám
egyetlen festménye sem maradt fenn. Hírét az elbeszélések, hivatkozások őrizték meg.
Ugyanez mondható el Parrhaszioszról. Valóban kortársa volt, valóban volt köztük rivali-
zálás, de nemcsak róla, hanem magáról a görög festészetről sem tudunk túl sokat. Ami
a görög képi ábrázolásból fennmaradt, azt döntően vázarajzokról ismerjük. Így egyfajta
hiperrealista szintű ábrázolás ebben a korban több mint kétséges. Ami viszont nem
kétséges, hogy valóban ez lett volna akkoriban a festészet teljesítményének legmagasabb
kifejezése. A mi szempontunkból ugyanakkor ez lényegtelen. Sokkal érdekesebb, hogy
a történet mélyebb vonatkozásait alig említi valaki. 

Szerintem ugyanis másról van szó. Vagy legalábbis nekem ez a történet másról mesél. 

A valóság és az ábrázolt valóság természetéről.

Pontosabban a valóság és a valóságot ábrázoló művészet egymáshoz való viszonyá-
ról, amit abban a kérdésben összegezhetünk: hogyan viszonyul az ábrázolt, megmutatott,
lemásolt ahhoz, amiről készült? Pontosabban: melyik a valóságos? 

Hogy miről van szó, ahhoz vegyünk két példát. 1610. július 18-án Michelangelo Merisi,
akit – Milánó környéki szülőfaluja nevéről – Caravaggióként ismert a világ, összeesik a ten-
gerparton és meghal. Hatása felmérhetetlen, nem csupán Itáliában, hanem Európa számos
más részén. Haláláról beszélünk, mert az annyira teátrális, holott élete sem szűkölködött
hirtelen váltásokban, kudarcokban, sikertelenségben és elismerésben, megalázásban vagy
éppen dicsőségben. Egy híres eset viszont mintha ennek a talán minden idők egyik leg-
nagyszerűbb festőjének a példáján a „függöny és szőlő” kontroverziáját mutatná be.
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A történet valószínűleg jól ismert, de Gombrich eleveníti fel. Caravaggio Del
Monte bíboros közbenjárására 1599-ben kapta első jelentős egyházi megbízatását. A San
Luigi dei Francesi-templom Contarelli-kápolnája részére kellett megfestenie Szent Máté
életének jeleneteit. A vállalkozás azonban rosszul indult, ugyanis a Szent Máté és az
angyal első változatát a megrendelők nem fogadták el. A szent nem volt eléggé „szent”.
Számukra. Az első változaton, amely a berlini Kaiser-Friedrich Múzeumban volt és
a második világháború alatt megsemmisült, egy egyszerű, szorgos, munkában megfáradt
parasztembert látni, aki nem tudott írni-olvasni, egész testtartása a mindennapi emberek
dolgos életéről, „heideggeriül” szólva: a „földközeliségéről” szól. 

13

Caravaggio: Szent Máté és az angyal, 1602, olaj,
vászon, eredetileg: Kaiser-Friedrich-Museum,

Berlin

Caravaggio: Szent Máté és az angyal,
1602, olaj, vászon, Contarelli-kápolna,
San Luigi dei Francesi-templom, Róma
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Nincs glória, nincs apoteózis, az angyal a képen semmit sem sugall, inkább írni
tanít. Nem a szentet, hanem az analfabétát. Szent Máté helyett Lévi ben Halfát látjuk, aki
vámszedő volt, vagyis azt a foglalkozást űzte, amelyet a zsidók annyira megvetettek.
A bal kéz otrombán fogja a könyvet, szinte belekapaszkodik némileg kétségbeesetten,
a jobb kéz tollfogása esetlen, iskolázatlanságra, bárdolatlanságra utal. Még csak nem is
egy intellektuális alak, de semmiképp sem egy szent. Inkább egyszerű földműves. Talán.
A hanyagul keresztbe tett láb ugyancsak a mindennapiságra utal. Mint ahogy maga
a jelenet: hétköznapi. Csak a mellette álló alak szárnya sejtet valami mást. Ha nem lenne
ott, azt gondolhatnánk, hogy unokája tanítja az öregapót az írni-olvasni tudás rejtelmeire,
miközben a szerencsétlen paraszt kétségbeesetten küzd a számára – kora és iskolázatlansága
miatt – csaknem megoldhatatlan és sziszifuszi feladattal. Közben illetlenül lecsúszik róla
a köntös, mert arra sem figyel, a hiábavaló erőfeszítés minden energiáját leköti. A lába
koszos, mint az egyszerű szántóvetőé, a karja izmos, kopasz fejét a földön végzett munka
közben megkapta a nap. Nos, a kép pontosan ezektől zseniális. A festő az időbelit meg-
érinti az időn kívülivel. Hirtelen – mint Zeusz Ganümédészt – a későbbi szentet beemeli
az egyediségbe, ám éppen ezzel válik egy egyszerű paraszt egyetemessé, kitágítva a teret:
a partikuláris lesz az univerzális. Látszólag egy egyszerű ember, egy hétköznapi, érdek-
telen alak, aki szent és nem szent, akit már nem lehet egyszerűségében szemlélni, hanem
a „szentséget” minden mozdulatában érzékeltetni kell. Amikor áll, ül, eszik, alszik és más
nagyon emberi dolgokat csinál. De piszkosul szent módjára. 

A megrendelőknek nem tetszett. Tiszteletlenségnek tartották egy szentet így ábrá-
zolni. Caravaggio ezért még ugyanabban az évben megfestette a második, ugyancsak
remek, de egyúttal érdektelenebb változatot.

Ezen a képen az angyal nem a szent mellett áll, hanem onnan jön, ahonnan egy
jól nevelt angyalnak jönnie kell – az égből. Fentről hozza az ukázt, mit kell írni és miként,
de már nincs az apostol mellett, a testiséget átveszi a tünékeny légiesség. Ott vagyon
a glória, na, persze: hol lenne? A „föld”-del a történetnek semmilyen kapcsolata nincs,
csak az „ég”-gel; hisz az angyal éppen jóízűen levitál, sőt minden levitál egy kicsit, még
Máténak az egyik lába is éppen csak, hogy érintkezik a talajjal. Köntöse szépen elren-
dezve, akár egy mennyországi seregszemlén. Szó sincs tanításról. Szó sincs egyszerű
parasztemberről. Máté művelt ember módjára tartja a tollat, mint aki azt a legteljesebb
természetességgel használja. Persze ez a kép ugyancsak remek. Caravaggio zsenialitása
az angyal – ezzel együtt az egész kép – örvénylő ábrázolásában, a szent arckifejezésének,
mimikájának bemutatásában mutatkozik meg; a fény és árnyék kezelésével így a festő
pontosan a lényegre irányítja a tekintetünket. 

Nos, melyik valóságos? Nem kérdés: mindkettő. De azért egyetértek Gombrich
elemzésével, miszerint bármennyire szép a második változat, az első bizonyos szempontból
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többet mond. Véleményem szerint a profán környezet az esemény szakralitását sokkal
jobban kidomborítja. Az sem mellékes, hogy átvitt értelemben éppen a „függöny”-re utal,
pontosan azzal, hogy nem az lesz a lényeg, amit közvetlenül látunk, hanem az, ami a
kontextus által igazi valóságosságként megmutatkozik, feltárul a tekintet előtt. 

A másik példa még elevenebben mutatja ezt a kettősséget. Ez René Magritte 1968-as
litográfiája, amely a La Belle Captive (Galerie Mourlot) címet viseli, amit felhasználva a fran-
cia Nouvelle Vague neves írója és rendezője, Alain Robbe-Grillet ugyanezen a címen
(A szép fogolynő) filmet készített. Hol van az általunk vélt valóság és az imagináció határa? 

René Magritte: A szép fogolynő, 1968, litográfia, Galerie Mourlot, New York

A kép mintha még pontosabban példázná Zeuxisz és Parrhasziosz történetét, mint
a korábbi kettő. Persze ehhez kell az a körülbelül háromszáz év, ami a két festőt elválasztja. 

Adva a függöny, amely általában valamit elleplez, eltakar és nem feltár, azonban
ezen a képen a függöny a valóság egyik áttűnő szegmense, sokkal több és fontosabb, mint
az, amit egyébként eltakar. A függöny itt nem függöny, hanem a kép genezisének része,
a bázis, amin a műalkotás létrejön, miként a kitakart égboltozat a festmény sziluettje
által „áttűnik” rajta. Nem tudom, ismerte-e a festő, és ha igen, volt-e bármilyen kapcsolat
a kép és az antik történet között, de ez most kevésbé lényeges. Lehetett. Hisz Zeuxisz és
Parrhasziosz története – mint említettem – eléggé ismert volt az antikvitás óta. Ezért
is érdekes, hogy igen kevesen vállalkoztak a megfestésére. Amit tényleg nem értek. 

A művészet megmutat valamit a valóság egészéből, mondhatnánk egy olyan
valóságot, amely a közvetlenül érzékelhető világ mögött/felett/alatt létezik. Van egy első
valóság, az empirikus valóság, ez érzéki észrevevéssel feltérképezhető és elsajátítható.

15
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Rá a közvetlenség jellemző; és létezik egy második, egy imaginárius valóság, amely
a közvetlen empirikus, tapasztalati észrevevés mögött tárul fel. Lacan szerint ez az emberi
képesség jellemzője: az állati értelem a felületihez, a látszathoz vonzódik, az emberi a mö-
göttest kutatja. Súlyos vád a conditio humana elvárásával szemben. Gondoljunk bele! Vagy
John Ruskinnak van igaza? Hogy ti. a festészet egész technikai ereje annak visszaszerzé-
sétől függ, amit a szem ártatlanságának nevezhetünk, más szóval pusztán a színfoltok
egyfajta gyermeki érzékelésétől, annak tudata nélkül, hogy ezek mit jelentenek, azaz
ahogyan a vak látná ezeket, ha visszanyerné a látását. Lássuk tehát, hogyan lehet ebben
a kérdésben egy kicsit közelebb jutni az általunk vélt igazsághoz:

• A közvetlen valóság 

Ez Zeuxisz szőlője. Amire rászállnak a madarak, mert annyira valóságosnak látszik.
A közvetlen. A mindennapi tudat, a hétköznapi néző pontosan ezt várja el az ábrázoló
művészettől: legyen mindinkább a valóság minél pontosabb mása. Másolja le mindazt,
ami a valóságban (természetben) benne van. (Teljesen mindegy, hogy a természetben
minden „valósághűebben” létezik, mint mondjuk egy képen. De mit nekik ellenvetés!)
Pedig Gadamerrel szólva: mind a természet, mind a művészet megszólít bennünket. Ám
a művészeti alkotások, a művészi szép csak azért vannak, hogy megszólítsanak, pontosan
ez a funkciójuk, a céljuk (Hegel ezt feltárásnak vagy leleplezésnek nevezi), a természeti
szép viszont nem ezért van. Nem ez a célja, ha van egyáltalán célja. Csak utalok erre,
hiszen az első kötetben részletesen kifejtettem a természeti és művészeti szép közötti
különbséget és azok összekeverésének problémáit (lásd csalogány példa Kanttól).
A közvetlennek nevezett valóság (természet) jelentősége tagadhatatlan, elengedhetetlen,
hiszen erre az elsőre épül fel a második, magasabb szint, de éppen ezért az első mindig
közvetlen marad. Ugyanakkor a mindennapi tekintet számára ez tűnik valódinak. A külső
tapasztalat igaznak látja. Pontosabban: ezt látja igaznak, a másikról nem tud. Nincs róla
közvetlen élménye, és mivel hiányzik a közvetlenség (kézzelfoghatóság), ezért a másik
számára talán egyáltalán nem létezik. Schopenhauer kezdő mondata A világ mint akarat
és képzetben így szól: „a világ az én képzetem” (Die Welt ist meine Vorstellung). Ami két
dolgot biztosan jelent: egyrészt mindaz, ami számomra megjelenik, az a világ. Látom az
ajtót, a csizmát, a kutyámat meg még sok minden mást: ez a világ, mert ez jelenik meg
így és így számomra. A másik, hogy minden annyiban minősül világnak, amennyiben
megjelenik számomra. Gondosan olvassuk el a két mondatot: nem ugyanaz. Az első min-
denki számára érthető: amit látok, érzek, tapasztalok, az van. A másik viszont azt jelenti,
hogy minden csak annyiban létezik, amennyiben számomra van. Ennek megfelelően
a világ objektivitásáról való „tév”-„képzetet” nyugodtan kidobhatjuk. Ugyanis a világ
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objektivitása azt jelenti, hogy az akkor is ugyanúgy létezik, ha nem tapasztalom, ha már
nem vagyok, mondjuk – ami azért csak-csak előfordul –, mert meghaltam. Igen ám, de
a halálom után létező világ képzete is az én képzetem.

Az objektivitás legmélyebb alapja a szubjektivitásba vetett hit és bizonyosság. 

Ne feledjük: a mindennapi gondolkodás őrületesen hisz a megjelenő anyagi való-
ságban. Jól példázza ezt, hogy 1986-ban sokan azért nem hitték el, hogy az atombaleset
következtében sugárzás van, mert „nem érezték”, „nem látták” jönni a sugarakat. Vagy ennek
a világnak a mélységes hitét fejezi ki az a mondás: amit megeszek, az az enyém. A matéria
hitére épül manapság a legnagyobb vallás. Ma szinte mindenki egy dologban hisz: az anyag-
ban. Ha belegondolunk, ma a materializmus a legelterjedtebb vallás. Az egész annyira röhejes.

Hegelnek teljesen igaza van, amikor azt írja: e rossz és mulandó világ látszatát és
megtévesztését (Schein und Täuschung) a művészet választja le a jelenségek igaz tartalmáról,
és magasabb rendű, szellemi valóságot ad neki. A látszat (Schein) és jelenség (Er-schein-ung),
amiben ez a látszat megjelenik, az pontosan azt a közvetlenséget takarja, amit mi kézzel-
foghatónak tartunk, amit tapasztalunk, látunk, hallunk, tapintunk stb., és ezért, de csakis
ezért tartjuk valóságnak. Azonban mindemögött ott van az igazi, felettes és szellemi valóság,
az igazi valóság, ami éppen nem kézzelfogható, éppen nem tapintható vagy érzékelhető,
szép „magyar” szóval: intelligibilis; csak az érzékfelettiként létező. Ez a művészet. A hét-
köznapi gondolkodás persze azt fogadja el valónak, amit megfog, ízlel vagy szagol. Az igazi
– Hegel szerint: szellemi – valóság nem fogható meg, nem ízlelhető, nem szagolható. 

A materiális hit templomaiban az anyag mindenhatóságához imádkozó ember ebből
semmit sem ért. Nem fog soha érteni. És ez valahol jó. A művészet – ahogy a filozófia –
nem tömegsport, de még csak nem is társas foglalkozás. Az egyesre utal, ahogy Hérak-
leitosz figyelmeztetése: „bár a logos közös, úgy él a sok ember, mintha külön gondolkodása
volna, pedig a kosmos […] mindig van és lesz örökké élő tűz (), amely fellobban
mértékre és kialszik mértékre” (Kerényi Károly fordítása). A tűz, házi tűzhely nem egyszerű
tűz vagy láng ( nem, ez a kozmosz otthonosságára utal, ahol az ember azért ember,
mert az istenek közelében lakozik (   A lá Heidegger. Az ember helye
az istenek közelében van. Ahogy azt a mitológia mutatja.

• Az imaginárius valóság

Parrhasziosz függönye. Ami mindig a közvetlenség mögött van. A közvetett. Pon-
tosabban: ami a közvetítés által jut el hozzánk. Ami nem látszik valódinak. Első látásra.
Vagy ami első látásra valódinak látszik (függöny), de jelentését csak a kontextus adja.
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Ami nem fogható, nem tapintható, nem ízlelhető. Azt hisszük, hogy azt látjuk, pedig
csak az értelmezést követően tárul fel a megfigyelő, értő és érző ember számára. A kép-
zelet világára utal, egy távoli egységre, olyan, amiről a közvetlen tapasztalat nem adhat
számot. Egészen pontosan a külső tapasztalat nem. A belső igen. 

Ismét Hegel. Mint láttuk, az anyagi és szellemi érzékek között tesz különbséget,
de csak ezek között. Az anyagi: a tapintás, szaglás, ízlelés. A szellemi: a látás és hallás. Eddig
rendben van. De nem beszél a belső tapasztalat lehetőségéről. A belsőről persze beszél, de
nem abban az értelemben, hogy abban az érzelmi indulatok, a szenvedélyek együttesen
kaphatnak szerepet a szellemi feldolgozás lehetőségével. Ész és szenvedély. Az utóbbi
a racionalizmus atyja számára közömbös, gyakorlatilag teljes egészében indifferens.

Hogy világos legyek: ott a kép, rajta a színek, alakok, formák stb. (érzéki valóság),
de ott van az általa kiváltott érzelmi azonosulás, avagy szenvedélyes elutasítás, amiből
egyetemlegesen következik a gondolkodás, a szellemi – hegeli értelemben vett – elsajátítás
(imaginárius valóság). Ez utóbbi egyben továbblépés az „érzéki átszellemülése” felé, amit
maga Hegel is olyan fontosnak tartott az Esztétikájában. Azonban nem kap figyelmet,
hogy az érzéki átszellemülése egyben érzelmi affekciót vált ki a szemlélőben. Tetszik,
elutasítja, azonosul vele, dühöt vagy éppen örömöt stb. vált ki belőle. Hegel számára ez
indifferens.

Erwin Panofsky szerint az ikonológia valami hasonlót művel, sőt, maga az ikonológia
nem más, mint a szellemi felfogás szintjére hozott ikonográfia. Sokban hasonlít Hegelhez,
ugyanakkor eltér a fentebbiektől. Panofsky azt mondja, hogy az ikonográfia – a műalko-
tásnak a leírása; ikonológia – annak értelmezése, interpretációja. Azonban, lehet, hogy
tévedek, de mindig úgy éreztem, hogy nála ez egyrészt nagyon erősen a történetiséghez
kötött, másrészt ugyan utat nyit a szimbolikus, allegorikus stb. tartalmak felé, ámde
az érzelmi azonosuláshoz vagy a filozófiai diskurzushoz, amit a képpel, kép apropóján
(és persze magunkkal) folytatunk, nem igazán. Mintha Hegelt, Gadamert és Panofskyt
kellene valahogyan összegyúrni, hozzáadni egy kis Simmelt, jól összerázni, és valamivel
tartósítani. Mielőtt azonban teljesen bolondnak nézne bárki, olyannak, aki összekeveri
a szakácsművészetet a képzőművészettel, tegyük ezt tréfán kívül világossá: a „pictural turn”
(Mitchell), „ikonische Wendung” (Boehm) ugyanazt fedezte fel a „képi fordulat” kifejezé-
sével, vagyis a kép szerepének a megnövekedését és a világunkban eluralkodó ikonikus
kultuszt, a mindenek feletti képi reprezentációt. De ennek a teóriának a klasszikusai
meglehetősen bizonytalanok. „Ha” tényleg van képi fordulat – mondja Mitchell –, akkor
interdiszciplinaritásra van szükség. Mintha „tényleg” bizonytalan lenne. Teljes joggal. Elég
csak a gyermekekre nézni, akik már nem fognak kockát a kezükbe, nem építenek várat,
hanem tableten előhívják a kockát, és felépítik belőle a várat. A képiség erejének a jelenléte
tagadhatatlan. Manapság a kézírás tanítását egyre többen tartják értelmetlennek, hisz
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gépelni kell tudni, nem írni; nem vetve számot azzal, hogy így a képtelen, sekélyes,
a pragmatizmus moslékában fetrengő nívótlanság be fogja teljesíteni önmagát. Nem gon-
dolva azzal, hogy a kognitív képességeket a kéz foglalkoztatása az elme tevékenységével
összekapcsolva fejleszti arra a szintre, ahol a kreativitás egyáltalán megjelenik. 

Ez nem az a „kép”. Kép és kép között van különbség. Nem értem, erre miért nem
figyelt senki. Különbséget teszünk egyszerű és komplex kép között. 

• Egyszerű kép. A materiális világhoz kötött nem közvetít semmilyen belső tar-
talmat, amit a szenvedély vagy az elme tevékenysége a közvetlenségből kimozdítana;
pusztán magyarázza, elemzi az egyébként kézzelfoghatót. Ilyen egy elsőbbségadás
kötelező tábla. Vagy Heideggernek a Lét és időben „megénekelt” irányjelzője.
Elsődlegesen passzivitást vár el, vagy minimumkövetést; fogadd el, fogadj be!
Maradj veszteg, az önállóság nemkívánatos, kövesd, amit mindenki követni szokott,
amelyet mindenkinek követni kell! Ez a kép az első valósághoz tartozik. Talán az,
amit Belting „vizuálisan megjelenőnek” nevez, és amivel kapcsolatban jogosan jegyzi
meg, hogy össze szokták téveszteni a „kép”-pel. Én azt mondanám: a szimpla, egy-
szerű képet a komplex képpel, hisz a megjelenő vizuálist ugyancsak képnek kell
neveznünk, mindössze az értelme lesz más. Talán úgy, ahogy Belting érti, talán
nem. Az egyszerű kép a közvetlen valóságot képezi le.

• A komplex kép viszont más tartalmat jelent. A második, az imaginárius valóság
színterén foglal helyet. Nem egyszerűen analizál, hanem felhív a közös gondolko-
dásra, együttes és szenvedélyes beszélgetésre, továbbgondolásra, együttes (idegenül:
koegzisztens) létezésre. Ilyen az oszlopcsarnokban feltűnő angyal az angyali
üdvözlet képeken. A komplex kép túllép a közvetlenségen, a megfogható anyagi-
ságon. Aktivitást kényszerít: tedd, változtasd meg önmagad a szenvedélyben fogant
gondolkodás által, kérdezz és kételkedj, légy benne és általa önálló, autonóm
egyéniség. A kép nem csupán kép, hanem benne van a szellem és a szenvedély.
Aby Warburg szerint a szenvedélyformula (Pathosformeln) révén a képek valamilyen
egyetemest fejeznek ki, mégpedig az emlékezet tradicionális megjelenésében.
(Ha írnék lábjegyzetet, akkor most egy bekezdés következne Warburg Mnemosyné-
atlaszáról mint egyedülálló vállalkozásról.) A komplex kép akár Beltingre is utalhat,
aki a „hiteles kép” („Das Echte Bild”, ahol az „echt” egyszerre jelent „hitelest” és „valóst”,
vagy „igazit”) után kérdez, amely kapcsán a kép és az igazság fogalmát köti egybe.
Csak éppen semmit sem mond arról, hogy mi az igazság. Az első kötetben részle-
tesen foglalkoztam a „sors” jelentése kapcsán az „igazság” lehetséges értelmezésével
az Ér-mítosz alapján. Belting szerint viszont a „hiteles kép”-től azt várjuk, hogy
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a valóságot úgy adja vissza, amilyen. Adja. De milyen az „amilyen”? Nicolaus
Cusanusszal többre megyek, mint Beltinggel. Szerinte kétféle látás létezik. Ebből
az első egyedi tárgyakra vonatkozik, míg a második az absztrakt látás (visus
abstractus) – és ez utóbbi a visus essentialis (De visione Dei). A lényegi látás vagy
a lényeg meglátása.

A kérdés ugyanis még mindig: mi a valóság, illetve milyen a valóság? Milyen
neked, nekem, a harmadiknak; ahányan vagyunk, annyiféleképpen látjuk, az egyik ezt a
színt barnának, a másik vörösnek, a harmadik sárgának látja, az egyiknek tetszik, a másik
rosszul lesz tőle, és még folytathatnánk. Olyan ez, mint Gorgiasz híres hármas tételének
a harmadik része. Gorgiasz első tétele: a világ nem létezik. A második: ha létezik, akkor
sem megismerhető. A harmadik szerint, ha a világ meg is ismerhető, nem közölhető,
mivel a számtalan értés (meg- és félreértés) annyifelé viszi az értelmet, hogy azt csak és
kizárólag a „meg nem értés” fogalmával adhatjuk vissza. 

Így a hiteles kép felvetése sem fog túl sok eredménnyel járni. Belting maga írja:
„a hiteles kép önellentmondás, hiszen olyasvalamit helyettesít, amit valóságosnak
tartunk” (Hidas Zoltán fordítása). Igaza van! Kár, hogy nem gondolta végig. Gondoljunk
csak Gombrichra, aki jogosan hívja fel a figyelmet arra, hogy Leonardótól Géricault-ig
hányan próbálták minél pontosabban lefesteni a vágtató ló alakját. Manet-nak volt igaza,
amikor a longchampi versenyen elölnézetből ábrázolta a lovakat, teljesen másképp, mint
ahogy addig szokás volt vágtató lovat festeni. Ross King az impresszionizmusról szóló
könyvében pontosan ábrázolja ezt a kettősséget. Ernest Meissonier, a kor ünnepelt és
legjobban fizetett, ekként dúsgazdag festője megtehette, hogy a Grande Maisonban
A franciaországi hadjárat festésekor – mivel a téli táj látványára volt szükség – először
felszóratta cukorral a padlót, ami azonban odavonzotta a méheket, ezért gyorsan el kellett
takarítani. Ezt követte a liszt, amellyel saját bevallása szerint a téli táj tökéletes illúzióját
teremtette meg. Ezt a patkányok miatt kellett aztán még gyorsabban eltüntetni. De pénze
és fantáziája (fantáziátlansága) nem ismert határokat. Amikor a fő művének szánt
Friedlandot készítette, külön vértes csapat állt rendelkezésére, hogy a vágtázó lovakat
tanulmányozhassa. (A Friedland 1807-ben talán Napóleon legnagyobb győzelme volt,
amikor az orosz haderőt szétzavarva I. Sándor cárt a kis korzikai békére kényszerítette.) 

Ezt akarta Meissonier megragadni. Mert a nagy pillanatokat meg kell ragadni. De
nem kell megállítani. Ezt Manet jobban tudta. Ahogy azt Marc Gotlieb írja Meissonier-ről,
még a saját lovát sem kímélte, úgyhogy szegény pára kiszenvedett a nagy képért cserébe.
De megérte az áldozat, hiszen az ugyancsak jelentéktelen és fantáziátlan III. Napóleon,
a Victor Hugo által csak „Napoléon le Petit”-nek csúfolt fickó korában a sikert a nagybácsi
hihetetlenül erős kultusza biztosította, így a derék Meissonier nem tévedhetett.
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Ernest Meissonier: Friedland, 1861–75 k., olaj, vászon, The Metropolitan Museum of Art, New York

És valóban. Talán ma nehezen hihető, hogy ehhez a képhez több száz tanulmányt
készített, eredeti zubbonyokat szerzett be, bábukat használt stb. Sőt, mivel vagyona
engedte, egy búzatáblát vásárolt, majd lovakkal összetiportatta, hogy lássa milyen, amikor
lovak gázolnak benne. Fahrt-sínt építtetett, és egy kocsin keresztül haladt a lovak mellett,
vázlatokat készítve róluk. Ma már mindez nehezen hihető. Mint ahogy az is, hogy a kép
a Paris-Artiste 1872. január 25-i számának tanúsága szerint kétszer annyiért kelt el, mint
amennyit valaha fizettek élő festő munkájáért. King remek érzékkel ábrázolja ezt az akkor
nagyszerű, nagy hírű, mára szinte teljesen (legalábbis kortársaihoz mérten jogosan)
elfelejtett festőt, egyben szembeállítva olyan szánalmasan nyomorgó, kínlódó, semmi-
rekellő alakokkal, mint Manet vagy Monet, vagy általában bárki, aki az 1860–70-es években
az új festészeti irányzat születésénél jelen volt, és ma a legnagyobbak között tart számon
a művészettörténet. Szemben a gazdagon, elismertség közepette meghalt – és a múlt
homályába vesző – Meissonier-val. (A Friedland ugyan a Metropolitan Múzeum gyűjte-
ményében található, a többi képét, például a Franciaországi hadjáratot azonban lázasan
kell keresni a „szánalmas” impresszionisták gazdag kollekciója között/mögött a Musée
d’Orsay-ban.) És a slusszpoén: hiába fecsérelt annyi időt és energiát a vágtató ló ábrázo-
lására a derék mester, a mai fényképfelvételek bizonyítják – mutat rá Ernst Gombrich –,
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ahogy bárki más, ő ugyancsak tévedett. Tévedett, mert a vágtató ló lábai sokkal szürreá-
lisabbak, mint ahogy azt bárki képzelte. Kínos, de valahogy úgy, mint Manet festményén.
Aki ugyebár, pénze nem lévén, nem végzett tanulmányokat, nem tiportatott lovasokkal
búzát, sem búzával lovat, a cukrot a kávéhoz használta, a lisztet a sütéshez. „Csak” a
fantáziájára hagyatkozott. Nem az érzéki, hanem éppen az imaginárius valóságot célozta,
amely teljesen máshol van, mint az előbbi. A tanulsága éppen az, hogy az ún. valóság
néha (talán: legtöbbször) sokkal inkább megragadható a benyomás, az érzés, mintsem
a mikroszkóp alá tett tudományos vizsgálódás által. Vagy: a valóság mindig más és más.
Az érzéki sokkal inkább, mint az imaginárius, vagyis a szimplán megjelenő, a képzelet
által életre keltett. 

Lehet, hogy a fantázia az igazi valóság terepe? Ki tudja? Egy biztos: nélküle nincs
művészet. Nélküle nincs élet – teszi hozzá Kierkegaard. A fantázia viszont nem a közvet-
lenül érzékelhető valóságból merítkezik. Nárcisz esetében az előző könyvben éppen erről
volt szó: a kép és a tükör-kép, a fantázia és a valósnak látszó őrült feszültségéről, amiben
megszületik a látás (megpillantás) segítségével maga a művészet.

A görögök, mármint a szkeptikus bölcsek, ismerték az epokhé (ἐποχή) fogalmát,
amely felfüggesztést, valamitől tartózkodást jelent. Kierkegaard a Filozófiai morzsák című
írásában, valahol a Közjáték című fejezetben írja, hogy ezzel a görögök nagyon fontos
dolgot ismertek fel: az ítélettől, a következtetés levonásától vissza kell tartanunk magunkat.
Pontosan azért, hogy ne higgyünk el mindent a közvetlen valóságnak. Annak, ami annyira
kézenfekvőnek tűnik. Igen: tűnik. Példája: ha azt látom, hogy a bot a vízbe merítve megtö-
rik, akkor igenis jól látom az elhajlást, tévedni csak akkor tévedek, ha ebből levonom azt a
következtetést, hogy a bot törött. Az ítélettől (következtetéstől) való tartózkodás pontosan
a valóság relativitásán alapul. Nincs, nem létezik olyan, hogy objektív valóság. 

Eduard Manet: Lóverseny, 1875 k., olaj, fa, National Gallery of Art, Washington
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Itt van a másik kép, ugyancsak az Egyesült Államokban található (National Gallery
of Art, Washington), de nem Meissonier-től, hanem Manet-tól, a Lóverseny (At the Races).
A lovak teljesen szürreálisak, egyáltalán nem úgy festenek, mint a korábbi képeken
vágtató lovak lábai (előre kettő, hátra kettő). Mégis – talán meglepő – sokkal közelebb
vannak a valósághoz. 

Mi az igazság? Mi a valóság? Egyértelmű válasz nem adható, bár az igazságról
korábban elég sok mindent elmondtunk. 

Erwin Panofsky esetében minden mindennel összefügg, és ez nem mindig előnyös.
Ugyanez igaz az életére is. A már említett Warburg és Panofsky között a kapcsolatot
az ún. Bibliothek Warburg jelentette. A zsidó származású Panofsky a nácik elől menekült,
Warburg ugyancsak, sőt még korábban (bár nem sokkal) hagyta el Németországot, a két
gondolkodó mégis két különböző korszakot reprezentál. A Warburg-könyvtár a nácik
hatalomra jutásáig Hamburgban volt, aztán Hamburgból Londonba menekítették. Minden
épeszű menekült ekkor. Még egy könyvtár is. Ebben volt igazgató Fritz Saxl, aki ugyan-
csak komoly inspirációt jelentett Panofskyra nézve. Maga Panofsky 1933-ban emigrált
az Államokba. 

Erwin Panofsky leginkább a már többször említett „ikonológiai módszer” kidol-
gozása miatt vált híressé. Nézzük ezt röviden: az ikonológiai módszer lényege kurz und
gut – és kevésbé bonyolultan – a következő. Három szint van:

– a preikonografikus szinttől elindulva
– az ikonografikus elemzésen át
– az ikonológiai szinthez elérve. 

Bár – mint majd látjuk – a megértés szerintem másképp tagolható. Az egyes szintek
leírásával nem fogok senkit fárasztani. A harmadik az, amely leginkább közel áll ahhoz,
amit magam vázolni, aztán ebben a könyvben követni kívánok. 

Saját felosztásom a műalkotás feldolgozási szintjeire nézve és az előbbiekre (Hegel-
től Gadameren át Panofskyig) alapozva a következő:

1. Külső tapasztalás → a közvetlen valóságban feltűnő egyszerű képre vonat-
koztatva
2. Megértés és élmény → átmenet az egyszerű képből a komplex kép felé az
imaginárius valóságban
3. Belső tapasztalás (élmény és megértés) → az imaginárius valóságban feltűnő
komplex kép
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1. Külső tapasztalás. Az első, a külső tapasztalás leginkább a preikonografikus
elemekkel lehet(ne) közös. Látom/hallom a műalkotást, érzékelem a formát, nagy-
jából felfogom a cselekedeteket, s talán azt, hogy történik ott valami, de az maradok,
amit a híres példa mond Leonardo da Vinci Utolsó vacsorája kapcsán: egy bantu
néger, aki semmit nem hallott Krisztusról, így a kép csak egy kellemesen lakmározó
társaság estéjét jeleníti meg számára. 
Ez Panofskynál egyben a második szint. Itt nem. Azt hiszem, ma a legtöbb múzeum-
látogató ezen marad, de legalább bemegy és megnéz egy-egy kiállítást, meghallgat
egy operát, megnéz egy színházi előadást vagy egy filmet. Leginkább ez utóbbit. 

2. Megértés és élmény. A megértés akkor jön, amikor a befogadó a műalkotással
egy kulturális közeget állít szembe, abban értelmezi a történeti, művészeti, tech-
nikai stb. kontextust. Tudja, mi és miért történik a műalkotásban vagy a műalkotás
által közölt üzenetben, el tudja helyezni az adott alkotást a maga korában, a stílus
környezetében, érti a jelentést, legalább sejti a másodlagos közlést, képes értelmezni,
összehasonlítani, válogatni és nem utolsósorban: értékelni. Az utolsó vacsora
példája kapcsán tudja, miről szól a jelenet, tudja, mit jelent a bor és a kenyér, érti
a szimbolikus jelentést, ismeri a perspektíva szabályait, talán hallott Alberti híres
könyvéről, a firenzei kupola építésének golgotájáról, Michelangelo szobrászati
elveiről, a reneszánsz általános felfogásáról, esetleg Ficinóról stb. Képes össze-
hasonlítani, összevetni és értékelni, mert az ehhez szükséges műveltsége jelen-
valóként létezik, eljár operába, kifejezetten rajong a Wagner-ciklusért, ismeri
a standbergi kalandot, megnézi a legnézettebb színházi előadásokat, olvassa a
róluk készült legfontosabb értelmezéseket. 
Ha nem is szakmája, nem művészet- vagy zenetörténész, mégis tiszteli azokat,
akik sokat tudnak a korról, a festményről, ahogy azt Arasse a Festménytalányokban
elősorjázza. Ő minden kiállítást szervező, színházi rendező vagy karmester álma.

3. Belső tapasztalás. Pontosabban: a belsővé tett tapasztalat és megértés. Többet
jelent, mint az ikonológia (Panofsky), többet, mint kulturális jelenségek és szim-
bólumok története (Cassirer), de egyáltalán több, mint a művészeti megértés; azt
nem nélkülözheti, ám túllép rajta. Ez a filozófiailag belsővé tett élmény (Georg
Simmel) és megértés (Hegel). Sőt nem csak az. Annál több (Gadamer), mert jogosan
mondja: „Az esztétikai élmény mindig egy végtelen egész tapasztalatát tartalmazza”
(Bonyhai Gábor fordítása). 
Ami több: diszkusszió, a megszólalásra késztetés kontextusában, vagyis amikor maga
a mű szólal meg, ha arra ráveszik, maga beszél, mesél, elmond, és az önmegértés
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sajátos módja (Gadamer). Azonban szerintem a három (élmény, megértés, pár-
beszéd) valahogy egyszerre van jelen. Az élmény, amit a műalkotás ad, legyen az
bármi. Az élmény, amely segíti a megértést, a képben való felismerést, és egyben
továbbvisz, magával ragad, ámde eközben párbeszédre hív, értelmezést ad és
értelmezést követel, vitatkozik, vádol és védekezik, eltol magától, elidegenít, majd
magához von; egyszerre van jelen fizikai értelemben, egyszerre van jelen mentális
összefüggésekben, nem hagy békén, folyamatosan foglalkoztat, már-már őrjítő
módon, aztán hirtelen elenged, megnyugtat, de csak azért, hogy a következő pilla-
natban az idegein érezhesse az ember a feszültséget, a várakozást, a dinamizmust.
Ez a művészet-filozófia feladata. 

Párbeszéd a művel, a műért és a mű által. Amikor továbbvisz, értelmezést, újabb
gondolatot nyújt, akkor ismét érzést kavar. És így tovább. Talán szemben a második
szinttel, de azt nem elmellőzve. Minden csak akkor hagyható el, akkor hagyhatod magad
mögött, ha már birtokoltad. A három szint egymásra épül, egyik a másik nélkül nem
létezik, illetve létezhet, de a harmadik csak úgy, hogy magában foglalja az első kettőt.
A belső tapasztalás csak akkor jöhet el, ha a külső tapasztaláson és megértésen túl vagyunk.
Másképp annak csak a látszata lesz, szimpla dilettantizmus. Látunk ilyet eleget, a jólérte-
sültség, fantáziátlan ítészkedés álarcába bújva. Csak menjünk el néha-néha kiállításokra
vagy koncertekre, és hallgassunk bele a szünetben az előtérben zajló beszélgetésekbe,
intellektuális csevejbe. Jól fogunk szórakozni. 

Hogy világos legyek (maradok a példánál): 
– Először meg kell néznem a képet, meg kell hallgatnom a zenét, külső tapaszta-
lásban mindennek meg kell jelennie. (Megnézem: Az utolsó vacsorát. Nem könnyű,
előre kell jegyet rendelni.)

– Aztán meg kell értenem az üzenetet, amit küld, főként abban az összefüggésben,
amit a kulturális mező nyújt számomra, élveznem kell az alkotás derűjét és
fájdalmát, a perspektíva által nyújtott tökéletes kép látványát. (Látom az elfogás
előtt történteket, János derűs arcát, az ökölbe szorult vagy éppen tanácstalanul
mozduló kezeket, tudom, mi következik, félek, de tetszik és megborzongat.)

– Majd ezt követi az élményként felfogott megértés, a megértésbe rejtett élmény.
A kettő – szemben számos közkeletű vélekedéssel – éppen, hogy nem kizárja,
hanem erősíti egymást. (Látva a festményt megkérdezem tőle a sorsszerűség és
véletlen jelenlétének nyomasztó érzését, vajon nem lehetett-e volna másképp,
eltöprengek azon, hogy ahogy a kígyó – lásd Kierkegaard elemzése A szorongás
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fogalmában –, esetleg éppen az isteni gondviselés, avagy éppen az árulással ékelő-
dött be az időbe; a tett igaz természete valóban az a szimpla magyarázat, amit
a világ erről adott vagy valami, ami mögötte van. Avagy: belegondolok abba a
reménytelen helyzetbe, amit az eukarisztia jelent, annak hagyományos értelme-
zésébe, modern, szekuláris kiüresedésébe, amely egy egyre inkább idegenné váló
világban tartalmát csaknem teljesen elvesztette, szinte színjátékká silányult.)
Bergman az Úrvacsora című örökbecsű filmjében a modern kor „úrvacsorájának”
kiüresedését egyértelműen összeköti az egyre otthontalanabbá, hidegebbé váló
emberi világgal. A pap az, aki nem hisz. A hitetlen az, akinek megjelenik az Úr.
Hogy van ez? Minden annyira fehér és rideg. (És tényleg: a filmben egyébként
folyamatosan hideg van. Fázom.)
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1520 k., olaj, vászon, Collection of The Royal Academy of Arts, London
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Ha már Az utolsó vacsorát hoztam fel példának: a fenti képen az eredeti, megfakult
freskó és Giampietrino (Collection of The Royal Academy of Arts, London) 1520 körül
készült másolata áll előttünk, azaz az eredetiből rekonstruált kép. (Egyesek szerint a majd
húsz évet igénybe vevő restaurálás után a freskó jelentős része a restaurálók és nem
Leonardo keze nyomát viseli. Bár ezt a festmény bemutatásakor az idegenvezetők katego-
rikusan tagadják. Pedig jól tudjuk, a mű befejezése után már a mester életében elkezdődött
a festmény végletes leromlása. Amin a külső körülmények legalább annyira segítettek,
mint a freskótechnikához kevésbé értő, ezért folyamatosan kísérletező mester maga. De
ez most ebből a szempontból közömbös. Hol a valódi kép? Melyik az? A még a mester
életében készült, az eredetit alapul vevő változat? Vagy a restaurált, milliméterről milli-
méterre újrafestett freskó?) 

Visszatérve a fenti gondolatmenetben vázolt szukcesszív (egymásra épülő) szintek
(külső tapasztalás, megértés és élmény, belső tapasztalás) magyarázatához, nyilvánvaló, hogy
jelen esetben egy összetett és egymásra épülő komplexitásról beszélhetünk. A művészet-
és kultúrtörténet megállapításait kidobhatod, de csak azután, ha már a tied volt. Ahogy
Nietzsche írja a „szellem három változásáról” a Zarathustrában. Ezeken keresztül remekül
lehet szemléltetni az egyes szinteket. „A szellem három átváltozását említem meg néktek:
hogyan lesz a szellemből teve, a tevéből oroszlán, és végül az oroszlánból gyermek.”
(A Zarathustrát Szabó Ede fordításában idézem. Néha módosítom.)

A szellem első szintje a teve. A teve a teherbíró szellem, aki/ami magára veszi a
tudást, a műveltséget, a megismerés nehéz és fáradságos keservét (lásd Platón barlang-
embere megismeréséről), az okosság kínját; és ismétlem: a sok-sok tudás terhét. Ezeket a
nehézségeket viseli a „teherbíró szellem”, a teve, aki ezzel súlyosan megrakodva végigmegy
a sivatagon, étlen és szomjan. Amikor a pozitív, megtanulható tudást keressük, amikor
könyveket veszünk kézbe, hogy ismereteket szerezzünk, akkor pontosan azt tesszük, amit
Nietzsche a tevének tulajdonít. Az ismeret maga a teher, amit viselnünk kell, de ahhoz,
hogy viselhessük, előbb magunkra kell vennünk. Iskolába jársz, hogy tanulj, pedig nyűg
és fáradság. Könyvtárakat bújsz, hogy tudj, pedig nyűg és fáradság, tanítót keresel, hogy
bölcsebb légy, pedig nyűg és fáradság. Mennyivel egyszerűbb ezekről lemondani és élni
az édes ostobaság semmitmondó napjait, a hályogkovács bátorságával testet edzeni, nem
azért, hogy egészséges légy, hanem hogy nagyobb legyen a karméreted, mint az eszed,
herét vasaltatni, örömlányokhoz járni, nem nézni, nem látni, nem hallani. Ez a legegysze-
rűbb, a legkényelmesebb. 

Platón írja a megismerésről a barlanghasonlat kapcsán, hogy a barlanglények, akik
a félhomályt tartják fénynek, a fényt sötétnek, mindössze azért, mert életükben csak a
homályt látták, ezért számukra az lesz az igaz. Aki ellenben fényt látott, az nem igazodik
el kellőképpen a sötétben. Mint ahogy az első kötetben ezt részletesen leírtam. Mit jelent?
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Az az ember, aki a kézenfekvő dolgokat látja: ez itt egy ház, egy autó, az egy bankszámla,
alma stb., és azokat, csak és kizárólag azokat fogadja el igaznak, az a barlanglények közé
tartozik. Vagy „egydimenziós ember” (Marcuse), „árnyékegzisztencia” (Kierkegaard),
„ressentiment” (Nietzsche), „közönséges ember” (Schopenhauer) – as you like it.

Ha valaki azt mondja, hogy létezik olyan világ, amely nem kézzelfogható, ahol
a szerelem, az érzés, az akarat lakozik, ahol a filozófia és a művészet kozmoszt teremt,
az kilép ebből a félállati vegetációból és érdemes lesz arra, hogy embernek neveztessék.
A conditio humana gondolatát korábbiak szerint ebben az összefüggésben gondoltam.
Nem az teszi az embert emberré, hogy két lába és két karja van, az orra a két füle közé
szorult, és fő szabályként két lábon jár. Nem. Schopenhauernek igaza van: „A közönséges
ember, a természet a gyári terméke, amiből naponta ezret és ezret létrehoz” alkalmatlan
az emberi életre, amely az elmélyülést (kontempláció) és a művészet szemlélését jelen-
tené, de az „tekintetét nem nyugtatja sokáig egy-egy tárgyon”. És hozzáteszi (A világ mint
akarat és képzetben), hogy „mindennel olyan hamar kész van”. Igen. Ez a lényeg. A gyorsa-
ság. Gyors kaja, gyors vonat, gyors internet, gyors nők, gyors élvezet, gyors munka,
lehetőleg azonnal, de inkább tegnapra, tökéletesen értelem nélkül. Aztán gyors halál
anélkül, hogy akár egy percet élt volna. 

Mindaz, ami ezután következik, a semmi, a nagy és végtelenül büdös semmi. Pedig
az emberit éppen a művészet teszi azzá, ami, ahogy arra ismét Schopenhauer hívja fel a
figyelmet: „Minden szép élvezete, a vigasz, amit a művészet nyújt, a művész lelkesedése,
mely elfelejteti vele az élet fáradalmait, a géniusznak az a másokkal szemben élvezett
kiváltsága, amely a tudat tisztaságával arányosan fokozódó szenvedésért és a heterogén
emberi nem közti sivatag-magányért egyes-egyedül kárpótolja.” A művész – szerinte – a
„szüntelen szenvedés állapotában levő akarat. A világ lényegének tiszta, igaz és mély
felismerése így önmagában való cél lesz a számára” (Tandori Dezső fordítása). 

A szellem második átváltozása az oroszlán. Vissza Nietzschéhez: „Azonban a
legmagányosabb sivatagban megy végbe a második átváltozás: a szellemből oroszlán lesz,
szabadságot akar zsákmányolni magának, és úr akar lenni a saját sivatagában.”

A szabadság a döntő tényező. Az oroszlán a tevével szemben a szabadságot testesíti
meg, a terhet szétmarcangolja – persze csak azután, hogy a teve azt magára vette – és valami
újat, szokatlant állít, és ez a szabadság mámorító érzése. Az oroszlán a küzdelmet keresi.
Az erős háborúban edződik, a ressentiment kerüli a konfliktust. Amikor Nietzsche
az „utolsó emberről” (der letzte Mensch) ír, akkor éppen a közönséges, jól nevelt és
hihetetlenül fantáziátlan, de gyávaságában igen vakmerő polgárra gondol. Vagy, ha ő nem,
én igen. Az utolsó ember a komfortot keresi. A kényelmet, amibe a művészet, filozófia
jelenléte – hisz fölöttébb zavaró tényezők – nem fér bele. „Elhagyták azokat a vidékeket,
ahol kemény volt az élet: mert melegre szorulnak. Még szeretik a szomszédjukat és
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hozzádörgölőznek, mert melegre szorulnak.” Aztán, ami az ő „küzdelmük”: „Civakodnak
(zanken) is még, de hamar kibékülnek – különben gyomorrontást kapnának.” Lehetetlen
figyelmen kívül hagyni a mondatok maró iróniáját. Nem gúny, nem egyszerű gúnyoló-
dás, hanem keserű és egyben gyilkos – és jogos – irónia. A harc (Krieg vagy Kampf)
helyét a civakodás (Zank) veszi át, mint nyomorult visszfénye az egykori nagyságnak.
Az oroszlán harcol, küzd, pontosan abban az értelemben, amit a szabadság jelenthet
mindenki számára. A polgár, a ressentiment addig civakodik. A szabadság a szent nem
kimondására. „Új értéket teremteni – erre még az oroszlán sem képes: de szabadságot
teremteni magunknak az új teremtéshez – erre képes az oroszlán hatalma.”

A szabadság így mindennek az alfája és ómegája. Az emberlétnek ugyanúgy, mint
a művészetnek. Hegel hasonlóképpen látja: a nem szabad művészet nem művészet.
Amennyiben a művészet célját nem önmagából nyeri, hanem valamilyen külső érdeknek
megfelelés által, akkor elveszti szabadságát, elveszti szabad jellegét, megszűnik művészet
lenni. Gondoljunk csak a Harmadik Birodalom „művészetére” vagy a Zsdanov neve által
fémjelzett szocialista realizmusra. Ezeknél a szabadság minden lehetősége megszűnik.
A megrendelő mondja meg, hogy mit kell „alkotni”, néha még azt is, hogyan. Akár a
Hitlert különböző jelmezekben ábrázoló „festményekről”, akár a szocialista realizmus
műhelyeiben megformált sziklatekintetű, sziklakemény mellű, sziklaszilárd arcú munkás-
asszonyról, munkásférfiről van szó. A művészethez az egyiknek ugyanannyi köze van,
mint a másiknak: semmi. Igaz ez mindenféle politikai, ideológiai akaratnak való meg-
felelésre. Akkor ugyanis a cél már nem belső – ismétlem Hegelt –, hanem külső lesz.
A művészet a szabadság hiányában megszűnik művészet lenni. Vagy Gadamert idézhet-
nénk Az igazság és módszerből: „A szabad művészet megrendelés nélkül alkot. Legfőbb
jellemzőjének éppen az látszik, hogy alkotása tökéletesen független, s ezért társadalmilag
is kívülálló jellegzetes vonásait ölti, akinek életformái nem mérhetők a közerkölcs mércé-
jével” (Bonyhai Gábor fordítása). (Megjegyzésképpen két dolog: nyilván attól, hogy egy
Johann Sebastian Bach a brandenburgi őrgrófnak ajánlja a művét, még szabadon alkotta
meg. Hisz a kérdés: a Brandenburgi versenyekben Bach vagy az őrgróf személye dominál.
A válasz nem kétséges. A másik: a művészet és erkölcs általában véve két különböző
dolog: erkölcsiséget, nevelést – ezt akarja pedig minden etatisztikus hatalom – elvárni
a művészettől barbárság. A tanítás, nevelés és a szép két különböző dolog; a szépet elő-
írásként értelmezni ugyanúgy ostobaság, mint szépnek vagy rútnak nevezni egy normát.)

Mindehhez egy nagyon jellemző példát említek. 1928-ban az NSDAP (a német
náci párt) meghirdette a „harc az igazi nemzeti művészetért” programot. A Völkischer
Beobachter (a náci párt lapja) 1927. augusztusi számában tudósított a Kampfbund für
deutsche Kultur (Harci Szövetség a Német Kultúráért) létrehozásáról, amely a hazafias
és népi írókat, költőket és művészeket akarta előtérbe állítani. Szemben azokkal, akik
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az „igazi német értékeket” akarták elnyomni, jellemzően a 20. századi avantgárd moz-
galomra gondolva. 1933-ban Hitler letette a Haus der deutschen Kunst (Német Művészet
Háza) alapkövét. Ennek egyenes következménye volt az 1937-ben Münchenben rendezett
„Entartete Kunst” (nagyjából: Elfajzott Művészet) című kiállítás és a vele párhuzamosan
megnyílt „Große Deutsche Kunstausstellung” (Nagy Német Művészeti Kiállítás), amelynek
Goebbels doktor által propagált üzenete: „a nemzeti érzésnek át kell hatnia az alkotásokat”.
Az „Entartete Kunst” kiállításon elrettentő például Kandinszkij, Max Ernst, Kokoschka
stb. művei voltak láthatók, míg a másikon a nácik tenyeréből evő „művészeké”. De miért
fontos ez? 

Mert egzempláris, mert mintaszerű történet mindahhoz, amiről eddig szó volt.
A szabadsághoz, az alkotás geneziséhez, a conditio humana fentebbi megfogalmazásához,
a közönséges ember uralmának tobzódásához, és mindahhoz, amit a művészet a hatalmi
tébollyal, a nivellálódással és nihilizmussal, a szolgai megfeleléssel szemben jelent. Nem
csupán ott, hanem most, és persze később. (A kiállítás kudarca jellemző: az „elfajzott
műveket exponenciálisan többen nézték meg, mint a mellette nyílt „Nagy Német Művé-
szet” kiállítást.)

A másik ok. A művészettel vagy a filozófiával szemben bármit elvárni az igazi
barbárság jele. Akár Zsdanovnak, akár Goebbelsnek hívják az illetőt. Hogy a kettő között
nagy különbség nincs, azt mutatják a szavaik: „A mi irodalmunk telítve van lelkesedéssel
és hősiességgel. Irodalmunk lényegénél fogva optimista, és azért erős, mert új ügyet
szolgál. A mi irodalmunk nem fél a tendenciózusság vádjától. Nem kötjük meg íróink
kezét […] Pozitív hősökre orientáljuk őket és olyan témákra, amelyeknek anyaga lehetővé
teszi e pozitív hősök teljes emberi kibontakozását, nehézségeken, hibákon, konfliktuso-
kon át” (Zsdanov). És Goebbels doktor a sajtó szerepéről: „Jó propagandista használ
igazságokat, féligazságokat és hazugságokat, szelektál az információk között, bonyolult
témákat vagy gondolatokat leegyszerűsítve ad elő, az érzelmekre játszik, támadja az
ellenfelet, és gondosan megcélzott hallgatósághoz szól egy ügyet hirdetve.” Ezt várja
el a művészettől is. Mostanában e mellett a gyakorlati használhatóság, a haszon elvárása
merül fel. Ez már nem (csak és feltétlenül) ideológia, lehetséges, hogy színtelen, szagtalan
és fantáziátlan gazdasági szemlélet. Schelling szerint ennél nagyobb barbárság nem
létezik. Elvárni a művészettől, hogy hasznot hajtson, ez csak egy politikusnak vagy
lakájának, esetleg a csőcselék siserahadának juthat eszébe, vagy olyannak, aki életét
a terméketlen hangyaszorgalom koordináta-rendszerében élte le. Az oroszlán viszont a
szabadsággal belezavar abba, amit mindez jelent. Szétmarcangol rögzült hiteket,
téveszméket, megcsontosodott elvárásokat. Széttép mindent, ami addig örökérvényűnek
látszott. Lerombolja a csökött rögeszméket, a kisszerű és szellemtelen vágyakból épített
légvárakat.
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A szellem harmadik átváltozása a gyermek. „Mire képes még a gyermek, amire az
oroszlán sem volt képes? Miért kell a ragadozó oroszlánnak még gyermekké is válnia?”

A választ Nietzsche talán legszebben megfogalmazott mondata adja:
„Ártatlanság (Unschuld) a gyermek és feledés (Vergessen), újrakezdés ő és játék,

magából kigördülő kerék, első mozdulat, szent igenlés.”
Magából kigördülő kerék (aus sich rollendes Rad). Feltűnő – nekem mindenképp –,

hogy mennyire emlékeztet ez Arisztotelész mozdulatlan mozgatójára. Arisztotelész azt
mondja, hogy minden mozgásnak van oka, és annak is van oka, amelyik mozgat, és
annak is… és így tovább a végtelenig. Vagy a végéig – ahol ott van egy olyan mozgató,
amely bár mozgat, őt nem mozgatja semmi. (Aquinói Szent Tamásnak milyen könnyű
lesz ezt Isten fogalmával azonosítani.) Az önmagából kigördülő kerék – a mozdulatlan
(vagy mozgatatlan) mozgató. Az első aktivitás, amelyből minden levezethető, de ő maga
semmiből sem következik. A tiszta, totális aktivitás. Nos, ez a gyermek. A szent igenlés
(ein heiliges Ja-sagen). A „szent nem” (oroszlán) után a „szent igen” (gyermek). 

Miről van tehát szó a szellem három átváltozásánál? Egyrészt arról, hogy a teremtő
akaratnak ismernie, viselnie kell a világ terheit, majd, ha viselte, szét kell tépnie, hogy
belőle egy egészen új, szabad és autonóm világot teremtsen. Kevésbé általánosan: mit
jelent ez számomra? Azt, hogy bárminek a tagadása (megtagadom ezt és ezt a művészetet)
előtt ismernem kell (tudnom kell, mit tagadok; azaz meg kell tanulnom, alapos isme-
reteket kell szereznem előbb, ami, lássuk be – Platón után szabadon –, mennyire nehéz
és fárasztó), hogy aztán tagadhassam (gyűlölöm ezt és ezt a művészetet, vagy akár
a művészetet magát) – mert, ha ez a kettő hiányzik, a gyermek nem mondhatja ki az első
és szent „igen”-t. Vagy mondjuk: lehet azt mondani, hogy pl. nem szeretem Hegel filozó-
fiáját, az egy kutyaütő stb.? Persze. Teljesen jogos és elfogadható, de előtte mindenképpen
legalább bele kellene olvasni néhány művébe. 

Mindezek nélkül nincs tagadás. Mondhatja egy államférfi: mi szükség a művésze-
tekre, mi szükség a gondolkodásra, mi szükség a hitre, amikor ezeket nem lehet az anyagi
haszon körében értelmezni, nem lehet pénzre váltani, belőle GDP-t növelni, rezsit fizetni,
kiflit venni a sarki boltban vagy – még hasznosabb módon – örömlányokra költeni?
Ráadásul a művészet vagy filozófia renitens, mert kérdezésre, gondolkodásra, kritikára,
autonóm, önálló és önállóságot vállaló szabad létezésre veszi rá az embereket. Nosza,
szüntessük meg a művészetet, lesz helyette lakájmutatvány, nosza, szüntessük meg a
filozófiát, lesz helyette lakájideológia, hisz az ember elsősorban állampolgár, fenyegessük
meg létezésében, és akkor annak is örül, ha életben marad, de éppen csak; legyen koldus,
kapjon alamizsnát, de ne csak úgy, hanem hagy könyörögjön érte, esze ágába sem fognak
jutni olyan levitézlett és ódon fogalmak, mint: szabadság, méltóság, gondolkodás és
személyiség! Ne foglalkozzunk az ízléssel, az túlontúl rendszerkritikus, a jó ízléssel még
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kevésbé, mert az egyenesen államellenes! Mondjuk meg mi, hogy mi a helyes ízlés, mit
kell követni, mit gáncsolni! Dobjuk ki a szemétbe azt a gondolatot, miszerint az ízlésen
kötözködni lehet ugyan, de az ízlésről vitatkozni nem – ahogy Kant mondta! Persze Kant
maga ugyancsak szilenciumot kapott az államtól. Vigyázni kell ezzel a Kanttal. Jelenléte
– ahogy általában a művészeté vagy filozófiáé – rendszerellenes tevékenység, amit bün-
tetni kell. Üldözni, tűzzel-vassal irtani! 

A művészet vagy a filozófia maga a veszély. A művészet és filozófia még annál is
veszélyesebb. A művészetről, művészettel párbeszédet folytató filozófia a legveszélyesebb. 

Függöny vagy fátyol. Mit takar, mit rejt el, mi lehet mögötte? Parrhasziosz fátyla,
amelyet nem lehet félrelebbenteni, tudjuk, nem mutat semmit, hanem csak önmagát.
„Csak” önmagát. Friedrich Schiller balladája a szaiszi fátyolról (Das verschleierte Bild zu
Saïs) méltóképp mutatja ezt a helyzetet. Az ifjú, aki életében nem tett mást, mint türelmet-
lenül kutatta az igazságot, most ott áll az egyiptomi templom közepén, látja a hatalmas
alakot, látja, amint egy függöny takarja. 

„»Mit rejt a fátyol, mi lehet mögötte?«
»Az igazság« – így a válasz. – »Hogyan?

Én csak az igazságot kergetem,
és éppen azt takarják el előlem?«”

(Halasi Zoltán fordítása)

Az igazság. Ott áll a papok előtt, akik soha nem éreztek késztetést arra, hogy az
„igazság” elől a fátylat félrehúzzák. Annál sokkal bölcsebbek. A szaiszi fátyol lényege
éppen az elfedés, az eltakarás. De akkor mi az igazság? (Ezt a kérdést most kétértelműnek
vehetnénk.) Az ifjú nem bír magával. Meg kell ismernie az igazságot. Holott még az
egynapos életű lelkek is pontosan tudják, hogy inni kell, sőt: sokat kell inni az Amelész
vizéből, amelynek révén mindenki jótékonyan elfelejti az igazságot. A sorsot. A saját
sorsát. Ő félrerántja a fátylat. Másnap félájultan találják a templomban. Amit látott, arról
sohasem beszélt. Csak annyit mondott, amit a fejezet mottójaként idéztem: 

„Weh Dem, der zu der Wahrheit geht durch Schuld:
Sie wird ihm nimmermehr erfreulich sein.”

Azaz: „Jaj annak, ki bűnös úton jut az igazsághoz, az örömét nem leli benne soha.”
Vagy, amit mindez szintén jelent: nem lehet az igazságot fáradságos munka nélkül,
egyszerűen, erőfeszítést mellőzve elérni. Ha ezt teszi, úgy az igazság megbünteti a szentség
meggyalázóját. Platón barlangemberének tudnia kell, hogy a felfelé vezető út kimerítő
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és göröngyös. Egyébként a monda másik változata szerint, aki félrevonja az igazság elől
az elleplező függönyt, ott nem talál semmit. Vagy mégis?

Schiller biztos benne. Novalis ugyancsak. Ismétlem: az igazság megbünteti
a meggyalázóját. Azt, aki érte végzett tevékenység megúszásával akarja rögtön és azonnal
megszerezni az igazságot. Az ilyen jár ostoba javasasszonyokhoz vagy igazlátókhoz.
Megérdemli. Az igazság megbünteti. Mivel? Önmagával. Novalis Die Lehringen zu Sais
(A szaiszi tanítványok) című írásában pontosan ezt mutatja meg. Igen pontosan és
tanulságosan. A legérdekesebb az a jegyzete, amelyet művének megírásához fűzött.
Pontosan kell idéznünk, hogy teljes egészében átérezzük ezeknek a szavaknak a súlyát: 

„Einem gelang es – er hob den Schleyer der Göttin zu Sais – 
Aber was sah er? Er sah – Wunder des Wunders – Sich selbst.”

Pontosan, igen, pontosan az, amit fentebb írtam. Önmagával bünteti meg. A mondat:
„Egyvalakinek mégis sikerült – fellebbentette a szaiszi istennő fátylát – és mit látott
vajon? Csodák csodájára – önmagát.”

Hegel még pontosabb. Mintha éppen itt folytatná. A kérdéssel: tényleg, vajon mit
láthatott? Hegel csaknem megegyezik Novalisszal. Valamit ismét telibe talál. Van egy mély
értelmű (csaknem féloldalas) mondata (nem fogom idézni) A szellem fenomenológiájá-
ban, ahol a „Tudat” fejezet végén ugyancsak egy „függöny”-ről (Vorhang) beszél. Azt
mondja – leegyszerűsítve –: a megismerés során a megismerő, amikor elér ahhoz a
„függöny”-höz, amely „állítólag eltakarja a belsőt” (a belső itt ugyanaz az „igazság”, mint
fent), akkor a függönyt félre kell húznia, és mögé kell mennie, „éppannyira azért, hogy
lásson, mint azért, hogy legyen ott valami, ami látható”. Ahogy később Merleau-Ponty
mondja: „én a látó, egyben látható vagyok”. A függöny/fátyol mögött nincs tehát semmi,
ha mi magunk nem megyünk mögéje pontosan azért, hogy ott legyünk mint látó szem,
és ott legyünk mint a látás tárgya, azaz, ami megismer és ami megismerhető. Hegel
ugyancsak kiemeli – hasonlóan Schillerhez –, hogy könnyedén nem lehet megkerülni
a függönyt, az csakis fáradságos munka eredménye lehet.

*

Ha már fáradságos munka, nos, akkor vágjunk bele. És tegyük jókedvűen, együtt,
nem kizárva a tévelygés lehetőségét. De az erdő úgyis olyan ösvényekből áll, amelyek
több irányba futnak, aztán megszűnnek, hogy újak induljanak belőle. A munka menetét
illetően a teve, oroszlán, gyermek nyomvonalán haladunk. 
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Beszélünk a mitológia történetéről, a lehetséges kontextusokról, hogy a közvetlen
valóságtól együtt eljussunk az imaginárius valóságig, hogy a külső tapasztalásból belső
tapasztalás (érzés és megértés) szülessen, nietzscheiül szólva: gyermekként kimondhassuk
az első esetlen szót. Vagy Novalisszal, Hegellel együtt a munka után félrerántsuk a füg-
gönyt, hogy meglássuk önmagunkat. Vagy Parrhasziosszal tartva közelebb lépjünk a
függönyhöz, alaposan megvizsgáljuk, nagyon alaposan, esetleg meg se próbáljuk félrevonni,
ne próbáljunk mögé kerülni, mert a fátyol ráncai között úgyis feltűnik az, amit mindig
kerestünk. Erről fogunk a továbbiakban szólni.
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A SORSSZERŰSÉG MÍTOSZA – OIDIPUSZ
ÉS A LABDAKIDÁK

„Oidipusz anyját is láttam, gyönyörű Epikasztét,
őt, aki rettenetes dolgot tett balgatag ésszel:

nőül ment a fiához; az ifjú megölte az apját,
és így vette el; ámde az istenek ezt fölfedték”

(Homérosz: Odüsszeia. Devecseri Gábor fordítása)

A sors mibenléte és igazsághoz való viszonya az első kötet témája volt. Erre most
nem térünk ki. Legyen elég, hogy a sorsszerű minden esetben az a cselekvés, amiről nem
tudunk, amiről fogalmunk sincs vagy éppen az akaratunk ellen megy végbe; vagy belátjuk
hatalmát és szabadon választjuk, vagy kiszállunk ellene és megpróbáljuk megváltoztatni.
A sors azt jelentheti, hogy a szükségszerű nem önmagában létezik, hanem csak a szabad-
sággal folytatott harcában. És vice versa. Nem lehet eltagadni, és – mint látjuk majd – az
epikus hősök oly sokat hivatkoznak a sors rendeltetésére.

Manapság sokkal nehezebb tudomásul venni a sorsot, a sorsszerűség által meg-
határozott történések kényszerű menetét. Schelling határozottan kikel ellene és a modern
ember sekélyes komfortizmusának tartja, hogy – a görögökhöz képest – nem tud szembe-
nézni a sorssal. „A hamis kímélet, mely a szükségszerűség komoly látványát elviselni
képtelen petyhüdt ízlésnek hódol, nem csak önmagában véve megvetendő, hanem
egyszersmind elvéti azt a voltaképpeni művészi hatást, amelyre törekszik” (Zoltai Dénes
fordítása). A „petyhüdt ízlés” gyermeki daccal fordul a tragikus hős végzete ellen, és nem
érti, hogy itt a történések teljesen más dimenzióba kerülnek, ahol a „normális” világ
értékrendszere végérvényesen véget ér. A lényeg maga a küzdelem. Hegelnél a küzdelem,
a harc az egyes öntudatra jutott ember szintjén jelenik meg. Mit állít? Ha két ember
találkozik egymással, tudnak önmagukról, de nem fogadják el a másikat, akkor ennek a
viszonynak egyenes következménye lesz a harc. Harc azért, hogy a másik elismerje, hogy
magát a másik fölé állíthassa. A harc tehát csak látszólag folyik a létért (struggle for life),
sokkal inkább a szabadságért. Pontosabban két konkurens oldal áll szemben egymással:
az élet és a szabadság. Az egymással küzdő emberek közül az egyik végül feláldozza
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a szabadságát azért, hogy elnyerje az életet. Vagyis az egyik oldalon az élet és a szabadság
van, a másikon csak az élet. Szabadságáról – manapság ez szinte természetes – az utóbbi
lemondott. Ő a szolga. A másik az úr. Hegel iszonyú pontosan fogalmaz – örök érvénnyel.
Ehhez teszi hozzá Kierkegaard, hogy a modern ember már a legcsekélyebb áldozat nélkül
lemond a szabadságról, hisz olyannak int búcsút – teszem hozzá –, amivel egyébként
sem tud mit kezdeni. Hogy a nagy dán egyik követőjét, a nagyszerű Unamunót, a jelentős
spanyol egzisztencialista gondolkodót idézzem: „nem a zsarnok teremtette a rabszolgát”,
hanem a rabszolga a zsarnokot. Mélyen igaz. Valahogy Platón ugyancsak erre utal,
amikor – közvetve – azt állítja, hogy a zsarnokságnak ugyancsak megvan az alanya, éppen
az, akinek a zsarnokság tetszik, az, aki abban érzi jól magát, az, aki legkevésbé sem akarja
a szabadságot, hanem lemond róla a békéért és rendért cserébe. Nos, hogy ezzel egyben
magáról is lemond, kit érdekel? Nézzünk fel, emeljük fel a fejünket a könyvből, és
meglátjuk: mind itt szaladgál körülöttünk, megelégedetten és boldogan röfögve. Azaz:
inkább ne nézzünk fel, olvassunk tovább. 

Mi van azonban akkor, ha az ember nem törődik bele a sorsába, hanem szembe-
száll vele, kikel ellene, dacol vele, mint viharral szemben a szikla – ahogy a költő mondaná.
Ennek egyik legmaradandóbb példája Oidipusz. Története – egyben a Labdakidák végzetes
históriája – az egyik legismertebb, legjobban feldolgozott történet, amely röviden a
következőképpen foglalható prózában össze. (Prózában, hiszen más módon annyian
írtak már róla.)

Európé

Azt ugyan mindenki tudja, hogy Oidipusz kitett gyermek volt, egy jóslat miatt,
amely szerint felnőve veszélyes lesz szüleire. Azonban a történet sokkal korábbról kez-
dődik. Mégpedig onnan, amikor Zeusz, a folyton a fallosza után loholó főisten, beleszeretett
Európéba, majd bika képében elrabolta a szépséges lányt, hogy aztán Kréta szigetén sassá
változva tegye magáévá. Az Európé elrablása című festmény – Rembrandttól származik
és 1632-ben készült, jelenleg a J. Paul Getty Museumban látható – éppen azt a pillanatot
örökíti meg, amikor a lány mit sem sejtve felül a végtelenül szelíd bika hátára, egy
virágfüzért helyez a szarvaira, mire a bika vad vágtába csap és a tengeren át vonszolja
magával a lányt, egészen addig, míg Kréta partjainál földet nem ér. Onnan a történet
a fentiek szerint folytatódik.
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Rembrandt van Rijn: Európé elrablása, 1632, olaj, vászon, J. Paul Getty Museum, Kalifornia

Kadmosz

Európé számtalan festőt megihletett, nem úgy, mint Kadmosz története. Szinte
alig van róla kép, holott több szempontból is megfelel a keresztény hős típusának. Ez az
alábbi képről kiderül. 

Ám ki ez a kevésbé ismert Kadmosz? Agénór és Télephassza fia, Európé testvére,
aki kétségbeesetten keresi húgát, egészen addig, amíg a delphoi jósda javasasszonya,
Püthia azt nem tanácsolja, hogy mondjon le róla, ehelyett építsen egy várost. Ez Théba
alapításának története. 
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Hendrick Goltzius: Kadmosz, 1573–1617, olaj, vászon, Museet på Koldinghus, Kolding

Hendrik Goltzius (1558–1617) manierista stílusban alkotó németalföldi festő ezen
a képén Kadmosz leghíresebb történetét festi meg. Kadmosz, miután felhagyott Európé
felkutatásával, a sors rendeltetése szerint egy tehenet követve jut el addig a helyig, ahol
az állat összerogy, és megalapítja a várost, amelyet majd Thébának neveznek. Ovidius
leírásában ez egészen csodásan hangzik:

„»Réti tehén jön eléd,« így szól Phoebus szava, »mely még
járom alatt sose volt, s még görbe ekét sose vonszolt.
Szeld a nyomán utadat, s ahol ő lehever puha fűbe,

ott magasíts bástyát, s alapítsd Boeotia várát.«
Castali barlangból csak alig szállt völgybe le Cadmus,

őzetlen kis üszőt lát lassan lépni a lejtőn,
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gyönge nyakán nem hordta jelét ez a szolgai sorsnak.
Lépésről nyomain lépésre megindul utána,

s útmutató Phoebust dicsérgeti néma imája.”
(Devecseri Gábor fordítása)

Pontosabban megalapította volna, és rögvest, eleget téve csodás tekintetű Apollón
felhívásának, de a helyet egy hatalmas sárkány őrizte, aki minden emberét megölte, míg-
nem Kadmosz megelégelve ezt véget nem vetett a sárkány életének. (Nota bene: nem
lándzsával döfte le, ahogy a képen látható, hanem egy sziklával verte szét a fejét, bár a
lándzsa nyilván jobb eszköz, mert így Kadmoszt könnyebben be lehet azonosítani Szent
György alakjával, így a festő maga ugyancsak ehhez alkalmazkodik.) A sárkány motívumra
később még visszatérek az aranygyapjú történeténél. A kép azt a rettenetes küzdelmet
hivatott mutatni, amelyet Ovidius annyira szépen és érzékletesen énekel meg:

„Csakhogy a dárdát már nem fogja föl így e keménység,
görbült háta-gerincének közepébe verődött

s állt meg a vas, belső részébe merülve a szörnynek.
Tombol kínjában, s a fejét tekeríti, a hátán

nézi sebét, s a beszúrt kelevézt mardossa a sárkány,
és nagy erővel megrángatja, feszíti, lazítja,

rántja ki nagy nehezen, de marad csontjában a vashegy.
Meglévő mérgét ez az új dühödése növeszti,

és a nyakán az erek kidagadnak teljes erővel,
vészokozó ajakát a fehér hab körben elönti,

földet a pikkelye megzörget, csúf-kormu lehellet
szájából a leget fertőzi, akárcsak a Styxből.
Hol nagy tért befogó gyűrűvé gyűri a testét,

hol pedig éppúgy áll egyenest, mint bérci fenyőszál,
majd mint záportól dagadott folyam, úgy nekizúdul,

és mely a melle elé magasul, tovasöpri az erdőt.
Hátrál most kissé az Agenor gyermeke; óvja
jól az oroszlánbőr; s a kitátott szájat elétolt

lándzsával késlelteti. Az vad vasnak ad egyre
őrjöngőn sebeket, mardossa hiába az ércet.
Méregadó szájpadlásán omol-árad a vére,
körben a zöld füveket vérével festi vörösre;

csak könnyen sebesült: a csapástól visszaszökellve,
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vonta vas-érte nyakát visszább, s kikerülte a fegyver
mélyebb sújtását, nem hagyta húsába hatolni.

Végül Agenorides gerelyét torkába taszítja,
s nyomja, előrenyomul; hátrál sebesülten a sárkány,

tölgybe botol - s a nyakát odaszegzi a lándzsa a tölgyhöz.
Szörnyű súlya alatt meggörbül a tölgyfa, s a kígyó farka csapásaitól felnyög, 

mint ostorütéstől.”

Athéné tanácsára Kadmosz a földbe vetette a sárkány fogait, mire fegyveres
emberek (sparsusok) keltek ki a földből, akik egymásnak estek, s közülük csak öt maradt
életben. A sparsusok voltak a „vetett emberek”.

Ami igen lényeges és Oidipusz sorsát illetően nem mellékes, hogy a mitológia
szerint az emberek és istenek Kadmosz és Harmonia nászában keverednek egymással.
Robert Graves megjegyzi, hogy ez volt az első, halandók által rendezett lakodalom, ahol
az istenek jelen voltak. Nem véletlenül. Harmonia ugyanis Árész és Aphrodité lánya.
Kadmosz unokája Labdakosz, akinek fia Laiosz, Oidipusz apja. Azaz mindannyian az
istenektől származnak. Egészen pontosan ez már Kadmosz származásában megfigyelhető,
hiszen az apja Agénór, Poszeidon isten és Libüa gyermeke volt. Lehet követni? Nem
fontos. Illetve annyiban mégis, hogy nélküle nehezen értjük meg Oidipusz fogadkozását,
amikor a gyilkos (aki nem mellesleg ő maga, csak még nem tudja) után kutakodik:

„…meg nem állít semmi sem,
míg nem tudom, ki ölte meg nagy Labdakos

fiát, ki Polydóros unokája, ős
Kadmos üke, mesés Agénór sarja volt?”

A Szophoklész jól ismert művében, az Oidipusz királyban (Babits Mihály fordítása)
felhangzó bosszúfohász pontosan erre a tragikus, ám egyben isteni származási rendre
utal. Még csak annyit e meglehetősen kusza családi kötelékekről, hogy Kadmosz sok
gyermekét veszítette el, ezért bánatában azt kérte az istenektől, hogy feleségével együtt
változtassák kígyóvá, akik ezt megtették, így került el végül a Boldogok Szigetére.

„Bajtól és kortól nehezülten, a házuk előbbi
bú teli sorsáról szóltak s a maguk nyomoráról:

»Tán csak nem volt szent«, szól Cadmus, »rég az a kígyó,
mit dárdám átvert, miután Sidont odahagytam,
és melynek fogait friss magnak szórtam a földbe?
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Hogyha az égi lakóknak ezért sújt szörnyű haragja,
hát legyek én magam is kígyóvá, hosszú hasúvá.«”

Ovidius pontosan ezt írja le. Orvostörténeti példa lett belőle: egy betegséget nevez-
tek el róla, ez az ún. Kadmosz-szindróma, ami egy francia szociológus, Michel Pacaud
agyszüleménye, és annak az állapotnak a megjelölésére szolgál, amikor idős szülők
a leszármazójukat (vagy leszármazottaikat) elveszítik. De ennyit a gyógyításról. Meg a
családi genealógiáról. 

Akárhogy van, a sors rendeltetése már Oidipusz születése előtt fenyegetőn ott
lebeg élete, népe és nem utolsósorban utódai feje felett. Oidipusz, aki Labdakosz unokája,
részben apja, Laiosz thébai király kíváncsiságának köszönheti szörnyű sorsát. Laiosznak
ugyanis, aki a szép Iokasztét vette feleségül, nem sikerült gyermeket nemzeni. Már-már
azt hitte, hogy a sors kegyetlenül elbánt vele (pedig csak „kegyes” volt), hisz ha mint
uralkodónak nincs törvényes leszármazója, az kínos, és – lássuk be – „királyéknál” abban
a korban súlyos csapást jelentett. Nincs utód, nincs törvényes örökös, jön a széthúzás, a
háború és mindenféle egyéb szörnyűség, ami csak szem-szájnak ingere. A gyermektelen-
séget akkor a sors csapásának tartották, ma genetikai problémának. A király ezért akkori
jó szokás szerint jóslatot kért az istenektől, hogy miért nem lehet gyermeke. Erről
Szophoklész Oidipusz királyában maga Iokaszté szól:

„Mert jóslat jött valaha Láioshoz - én
nem mondom, Apollótól, csak szolgáitól -,

hogy sorsa a gyermek kezétől veszni el,
aki tőlem és tőle majd születni fog.

Lám pedig rablók ölték őt meg hír szerint,
egy hármas keresztúton, ismeretlenek;

míg a fiát, ki életével harmadik
napig sem ért el, kitette vad hegyen,
lába-csuklóit gúzsba kötve szorosan.

Így Phoebus nem váltotta be sem azt, hogy ez
megölje atyját, sem azt, ami Láiost

gyötörte, hogy saját fiától hulljon el.
Pedig hát ezt »határozták« a jóslatok.

Ne gondolj hát jósokkal, mert amit az ég
akar, hogy tudjunk, megjelenti ő maga”

(Babits Mihály fordítása)
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Azaz egyszerűen szólva Laiosz tudomására hozzák az istenek, hogy ha Iokaszté
gyermeket szül, akkor a sors szörnyű végzése szerint a gyermek felnövekedve megöli
apját, és anyjával vérfertőző, utálatos viszonyba kerül, melynek során gyermekeket nemz
neki. A jóslat Apollóntól (Phoebus) származik. A sors megmondja, mit tegyenek: ne
törekedjenek arra, hogy gyermekük legyen. Ám Iokaszté ebbe nem törődik bele, ezért
egy éjszakán leitatja a férjét, aki vele hál és gyereket nemz neki. Amikor aztán kilenc
hónap múlva megszületik a gyermek, a király, bár maga nem képes megölni, ezért egy
pásztorra bízza, hogy kezét-lábát megkötözve tegye ki, ami egyébként meglehetősen
szokványos eljárás volt a görögöknél. Arra persze a király sem számíthat, hogy a pásztor
megkönyörül a gyermeken és Korinthoszba viszi, ahol akkor Polübosz király uralkodik.
De erről maga Oidipusz mondja el a következőket:

„Az én apám volt korinthosi Polybos,
anyám dórisi Meropé. A legkülönb

voltam én ott a polgárok közt, míg ez az
eset történt, mely méltán meglepett, de nem
volt, oly nagyon szívemre venni, semmi ok.

Valaki egyszer tivornyában, ittasan
»cserélt gyereknek« mondott engem bor között.

Dühöm aznap visszatartottam, bár alig:
másnap elmentem, s megkérdeztem effelől
apámat és anyámat. Bennük nagy harag
gyűlt arra, kinek száján kiszaladt a szó.

És én örültem haraguknak, de azért
gyötört is ez, mert feltűnő volt s híre szállt.
Titkon hát, hogy ne tudja apám és anyám,

Delphibe mentem; s Phoebus, bár nem méltatott
válaszra abban, amiért jöttem, más gonoszt
jövendölt, más keserves, szörnyű dolgokat,
hogy anyámmal kell szerelembe esnem, és

e föld színére tűrhetetlen fajt hozok.
És hogy saját apámnak leszek gyilkosa.”

Amikor Oidipusz felnőve elmegy a delphoi jósdába, a legenda szerint Püthia üvöltve
zavarja el, annyira megundorodik sorsa láttán. Igaza van később Teiresziasznak: ez egy
„kétélű átok”. Azt jósolják Laiosznak, hogy gyermeke fogja megölni és anyját feleségül
venni, mire a gyermek Korinthoszba kerülvén, ezt megtudva éppen azért menekül el,
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hogy az anyjának hitt nőt és az apjának hitt férfit meg ne ölje, amivel éppen a sors
rendelését teljesíti be. Elmenekülvén ugyanis Korinthoszból éppen a nem ismert apjával,
Laiosszal fut össze egy szorosban, ahol azt legott megöli, beteljesítve ezzel ama jóslatnak
első felét, amelyet magától oly távol akart tudni. 

Menekül a sors elől, és minél távolabb hiszi magát, annál közelebb kerül végzetéhez.

A kitett gyermek Platónnál és Arisztotelésznél ugyancsak ismert volt, teljesen
természetes, hiszen a görögök úgy gondolkodtak, hogy a nem életképes gyermekeket a
közösség nem fogja felnevelni, azaz az egyén, aki nem tud hasznot hajtani a közösségnek,
ne várjon el semmit tőle. Platón írja: „Mármost a kiváló szülők gyermekeit átveszik, s úgy
gondolom, csecsemőgondozóba viszik dajkákhoz, akik külön laknak a város egy részében;
a silányabb szülők gyermekeit pedig, vagy akik kiválóktól csenevésznek születtek, egy
megközelíthetetlen, titkos helyen annak rendje és módja szerint eltüntetik” (Szabó
Miklós fordítása). Világos beszéd. A silány gyermekeknek nincs lehetőségük a városállam
részévé válni. Nincs választás. Nem egy altruista szemlélet, lássuk be. 

Ez történik Oidipusszal. Kiteszik. Nem dobják le a Taigetoszról, hanem kiteszik.
Kap még egy esélyt. Ha az istenek mégis meg akarják szánni, mégis azt akarják, hogy éljen,
akkor majd gondoskodnak róla. Persze igazából sok alternatíva nem volt: vagy elpusztultak,
mert éhen haltak, vagy elpusztultak, mert felfalták őket a vadak. Oidipusz esetében
azonban másképp lesz. A pásztor megszánja:

„PÁSZTOR
Azt mondják, hogy saját fia: de hogy van ez,

csak a királynő mondhatná meg odabenn.
OEDIPUS

Tán a fiút ő adta néked?
PÁSZTOR
Ő, király!

OEDIPUS
S mit kívánt tőled?

PÁSZTOR
Hogy veszítsem el szegényt.

OEDIPUS
A saját anyja! Szörnyű!

PÁSZTOR
Baljóslat miatt.
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OEDIPUS
Mi volt az?
PÁSZTOR

Hogy meg fogja ölni szüleit.
OEDIPUS

És miért adtad ennek az öregnek át?
PÁSZTOR

Megszántam, és azt hittem, ő majd elviszi
idegen földre, ahol ő lakik... De csak

nagyobb bajra mentette meg. Ha te vagy az,
mint ettől hallom: szörnyűségre szült a sors”

A szánalom ebben az esetben a sors szörnyűségét teljesíti be. Mindenkinek jobb
lett volna, Oidipusznak ugyanúgy, ha nem éri meg a felnőttkort. Nincs mit tenni. Akár
így, akár úgy, ez a sors szeszélye. Oidipusz harcol a végzet ellen, s bár bukásra ítéltetett,
ez a harca fejezi ki heroikus tettében a szabadság végtelen vágyát. „A szabadság legnagyobb
gondolata és legnagyobb győzelme az, amikor az ember valamilyen kikerülhetetlen
bűnért is magára veszi a büntetést, hogy ily módon önnön szabadságának elveszítésében
éppen ezt a szabadságot bizonyítsa, és pusztulása a szabad akarat végső kinyilvánítása
legyen” – mondja Schelling a művészetfilozófiáról szóló előadásaiban. Régóta gondol-
kodom azon, hogy nem éppen ez-e az alapja a tragédiában rejlő bukásnak, majd az azt
követő megbékélésnek és megtisztulásnak. Nos, szerintem igen. A tragédia lényege éppen
abban áll, hogy a hős önként áldozza fel az életét: önként megy a kikerülhetetlen sors
elé. Oidipusz ebből a szempontból jó példa. Szeretné kikerülni a sorsát, fut előle, de ezzel
éppen a sors felé közeledik egyre gyorsabban és kikerülhetetlenül. Majd kutatva a bűnöst,
lépésről lépésre rájön, hogy a keresett személy nem más, mint önmaga, aki megölte apját,
feleségül vette anyját; ő a bűnös, de a kutatást mégsem hagyja abba, immár elfogadva,
beletörődve a sors végzésébe. Elébe fut a sorsának. Schelling ugyanezt mondja: „a bűntelen
bűnös önként magára veszi a büntetést, és az nem más, mint a tragédia fenséges volta,
a szabadság megdicsőülése, a szükségszerűséggel való legteljesebb azonosulása” (Zoltai
Dénes fordítása). 

Ennek megfelelően mindebben semmi szerepe nincs a véletlennek, csak a sors
által előre elrendeltnek, így például Oidipusz találkozása Laiosszal nem a véletlen, hanem
a szükségszerű műve. Ennek persze nem mond ellent, hogy a halandó a szükségszerűt
sokszor véletlenként tapasztalja. Ebben válik igazán érthetővé a Freiheitsschrift (Szabadság-
irat) híres megállapítása: „Az igazi szabadság egy szent szükségszerűséggel van össz-
hangban, ilyesmit érzünk mi az igaz ismeretben, mivel a szellem (Geist) és a szív (Herz)
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csak a saját törvényei szerint kötött, és önkéntesen igenli azt, ami szükségszerű.”
Önkéntesen igenli azt, ami szükségszerű. Nem erről lenne szó Oidipusz történetében?
A gondolatot Schelling voltaképp megismétli, amikor azt mondja: „maga az abszolút
szabadság nem más, mint abszolút szükségszerűség”.

Lényegét vizsgálva világosan látható, hogy Schelling élesen elkülöníti a Szophok-
lész, Aiszkhülosz, illetve az Euripidész által jegyzett tragédiát. Míg az első két szerzőnél
a sors, a szükségszerűség uralkodik, s így például a Prométheusz-dráma a „legnagyobb
emberi jellem ősmintaképe, addig Euripidésznél hiányzik a magasztosság és a költői
tisztaság; ő a múlandóság szolgája, hogysem apostola lett volna a halhatatlan és örök
szépnek”. Ezzel szemben Arisztophanészt igen nagyra tartja, még a Szókratészről nem
túlzottan hízelgő képet festő Felhőket is megmagyarázza. Koncepcionálisan egyébként
– Schelling szerint – a tragédia és a komédia a szükségszerűség és a szabadság viszo-
nyában különbözik egymástól. A tragédiában a szükségszerűség az objektum, a szabadság
a szubjektum, míg a komédiában ez a viszony megfordul. Mindez azonban semmiképp
sem jelentené azt, hogy a sors nincs jelen a komédiában. A sors a szophoklészi tragédiá-
hoz képest ellentétes alakot ölt, és éppen ez jelenti a komikum lényegét. Ezért – mondja
Schelling – szellemét tekintve Arisztophanész egy Szophoklésszel, „csak más alakban”. 

A történet borzalma semmihez nem hasonlítható. Oidipusz megöli az apját, fele-
ségül veszi az anyját, gyerekeket nemz neki, akik így egyszerre a gyermekei és a testvérei,
ekként maguk is átkozottak. A szörnyűség még rejtve van, senki nem sejti, nagyon lassan,
iszonyatosan lassan válik egyre fenyegetőbbé, egyre kézzelfoghatóbbá.

Szphinx

A felfedés kiindulópontja a Szphinx thébai őrjöngése. Tüphón és Ekhidna szülötte.
Kérdéseire a három múzsa tanította. Σφινξ, nevének jelentése: „fojtogató”. A Szphinx
nevű lény női fejjel és oroszlán testtel bír, kígyófarka és sasszárnya van. (A szörny a
görögöknél sokszor női jelleget visel. Nem véletlenül. Erre még visszatérek.)

Jean-Auguste-Dominique Ingres képe, az Oidipusz és a Szphinx 1808–25 között
készült, jelenleg a Louvre-ban látható, és a klasszicista festészet minden erényével és
nyűgjével együtt ábrázolja azt a jelenetet, amikor Oidipusz odalép a szörny elé. Nagyon
iskolás kép. Mellesleg (vagy nem mellesleg) ugyanis Ingres a romantika és az akadémikus
festészeten kívüli minden művészeti próbálkozás ádáz ellensége volt. Alakjai „nagyszerűek”,
ábrázolása „példaszerű”, a mozdulatok „heroikusak”, és az egész dögletesen unalmas,
semmitmondó. A Szphinx egyébként Héra „ajándéka” a thébaiaknak – természetesen
büntetésül érkezett „ajándék”. Tevékenysége a thébaiak szívatása, ami abban áll, hogy
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mindegyiküknek feltesz egy találós kérdést, és aki nem tud rá válaszolni, azt kedvesen
megfojtja, majd felfalja ebéd gyanánt. Vagy vacsoraként. Vagy mindegy. A kérdés, amit
Oidipusznak kell megfejtenie, így hangzik: „Melyik az az élőlény, amelyiknek hangja csak
egy van, de lába hol kettő, hol három, hol négy, s akkor a leggyöngébb, amikor a legtöbb
a lába.” A válasz… De előbb egy másik kép.
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Jean-Auguste-Dominique Ingres: Oidipusz és a
Szphinx, 1808–25, olaj, vászon, Musée du 

Louvre, Párizs  

Gustave Moreau: Oidipusz és a
Szphinx, 1864, olaj, vászon, Metropolitan

Museum of Art, New York
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Természetesen Gustave Moreau. Ha mitológia, akkor Moreau nem maradhat
háttérben. Moreau és mitológia – elválaszthatatlanok. Fontos sujet a mitológia a szimbo-
lizmus számára. Jók a képek, mert legalább használhatók. Ez a kép 1864-ből származik,
a címe ugyanaz, mint Ingres festményéé. Csak New Yorkban található. És más.

Gustave Moreau mintha kicsit másolná Ingres-t. A helyszín ugyanaz, még egy
holttest lába is látszik a képen, ami az előtörténetre utal. Moreau azonban továbbmegy,
és ezzel a képe sokkal érdekesebb lesz, mint idősebb honfitársáé. Nem. Nem a kézre
gondolok, amelyik reménytelenül kapaszkodik a sziklába. Nem. Nem a túldíszített vázára,
amelynek finoman unalmas ornamentikája szinte minden Moreau-kép sajátja. Hanem
a Szphinx testtartására, az el nem titkolt erotikus konnotációra, ahogyan a női test szinte
belemászik a férfiba, nemi szervébe karmol, a szó szoros értelmében felfalja – és nem
csak a tekintetével. Freud – aki egyébként odavolt az Oidipusz-meséért – talán ismerte
ezt a képet, talán nem. Nem nézek utána, lusta vagyok. Ha ismerte, örült neki. Hiszen
azt fejezi ki, hogy a nő „befalja” a férfit, a férfi egyetlen gondolata, életének értelme és
mozgatója a szexualitás, gyakorlatilag minden egyes percét kitölti, meghatározza; fallosza
nélkül létezésre képtelen. A találós kérdés, annak meg nem válaszolása csak maszlag.
Nem – sugallja Moreau –, itt Erószról van szó, dühöng a libidó, amely szinte kicsöpög
a képből. Férfiként nézve szinte „fáj”, ahogy ez az oroszlántestű nőstény belemar Oidipusz
nemi szervébe. 

A nő arca szép. Nagyon szép. Szelídnek látszik, ugyanakkor vágyakozó, sőt számí-
tó. Minden nő számító, pfuj! – mondaná Moreau. Szinte minden női ábrázolása ezt
mutatja, főként a Salomé-képek. Vagy ezt látjuk a Jelenésben. Nem véletlenül. A mester
sohasem nősült meg. Az 1860-as évek elején megismerkedett Adelaide-Alexandrine
Dureux-vel, aki magántanító volt, és nem mellesleg tíz évvel fiatalabb a festőtől. Titkos
szerelmi viszony alakult ki közöttük, amely közel harminc évig (!), Alexandrine haláláig
tartott. Moreau bőszen titkolta kapcsolatát, annyira, hogy sokan vagy nőgyűlölőnek, vagy
homoszexuálisnak tartották, pedig egyszerűen – talán az apja miatt – csak megjátszotta,
hogy magányos és a művészeten kívül nem érdekli semmi. Mintha mindenáron meg
akart volna felelni a Leonardo-féle elvárásnak, miszerint: „Ha egyedül vagy, magadé vagy.”
Semmi olyan létrehozása, amihez még egy emberre van szükség, nem lehet érdekes, nem
lehet értékes. Nota bene: azért sokszor ezek a nagy elkülönülők a leginkább frusztráltak.
Ilyen volt Schopenhauer, Nietzsche vagy Kierkegaard. De erről az első kötetben eleget
írtam. Talán Otto Weininger kivétel ez alól, aki Schopenhauer-tanítványnak vallotta magát,
de ő nem frusztrált, hanem idióta. A nagy Freud ugyancsak annak tartotta – joggal.
Eszméi (Nem és jellem című nagy sikerű és elhíresült könyve nyomán) azonban azért
érdekesek, mert egy korszak (férfi) gondolkodását meghatározzák, sőt bizonyos 20. század
első harmadában keletkezett ordas eszmék alapjául szolgálnak. A nő – eszerint – olyan
lény, aki mágikus erejével megbabonázza a jobb sorsra és szellemibb életre érdemes férfit,
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és lehúzza magához a szexualitás fertőjébe. A nő „Szphinxként” tapad a férfira, kiszívja
belőle az életerőt, aztán eldobja mint értéktelent. A nő rátelepszik a férfira, gazdatestként
használja, és amikor már nem képes belőle táplálkozni, akkor a csonka testet arrébb löki,
és újat választ magának. Mint egy Alien. Egy, kettő, három – vagy? Ez a fajta idiotizmus
nem csupán a múlt századnak, de Moreau korának ugyancsak közkeletű balgaságai közé
tartozott. 

A kép több mint kifejező. Idézzük csak a derék Weininger „gondolatait”! „A koitusz
gondolata a nőt mindig és minden alakban (még ha állatok közt is történik) élénken
foglalkoztatja, ezt a nő sohasem utasítja vissza, nem tagadja meg, nem taszítja az aktus
undorító volta.” A gond csak az, hogy ez a „disznó” nő éppen ezzel a csodás Ottóval nem
akar undorító módon „koitálni”. Kínos, nagyon kínos… „A nő a fallosz igézete alatt áll, és
sorsának könyörtelenül áldozatul esik.” Csak nem Otto az áldozat? Ismét kínos. Nagyon az.
Ami viszont megragadta a kortárs maszkulin egyedfejlődötteket, főleg, ha volt tapaszta-
latuk a női nemről (ellentétben Bécs korai hősével), az inkább a nő és az eszme kap-
csolata, amelyben azok is láttak némi rációt, akiket a nőknél elszenvedett kudarcok nem
tettek nőgyűlölővé. Ezt írja: „A nőnek nincs viszonya az eszméhez, nem igényli, de nem
is tagadja: a nő nem morális és nem anti-morális, hanem a matematika nyelvén a nőnek
nincs előjele, a nő iránytalan, sem nem jó, sem nem rossz, sem angyal, sem ördög, még
önző sem (ezért tarthatják altruistának), a nő amorális, ahogy alogikus. Minden lét
azonban morális és logikai lét. A nő tehát nincs.” Kristálytiszta „logikus” következtetés:
ha a lét morális és logikus, a nő pedig egyik sem, akkor a nő nincs. Bámulatos szillogisz-
tika. A javából. Csak halkan, egész halkan kérdezném: akkor mit zavarja? Főleg, akkor
miért folytatja? Pedig, pedig. „A nő hazug. (…) A nő hazudozó. Az állatnak éppoly
kevéssé van metafizikai realitása, mint a nőnek, de az állat nem beszél, tehát nem
hazudik.” (Ez olyan „szép”, hogy álljon itt eredetiben: „Das Weib ist verlogen. Das Tier
hat zwar ebensowenig metaphysische Realität wie die echte Frau: aber es spricht nicht, und
folglich lügt es nicht.”)

Hm. Ezzel még kezdhetnénk valamit, ha a nő „lenne”. De nincs. „Az állatnak
éppoly kevéssé van metafizikai realitása, mint a nőnek, de az állat nem beszél, tehát nem
hazudik.” Bár, ha a nő nincs, akkor? Enyedi Ildikó filmjében (Az én XX. századom, 1989)
egy színész zseniálisan játssza Weiningert. A kis kopasz göcsörtöt, aki egy feminista gyűlé-
sen néhány száz nő előtt szónokol, egyre jobban belelovalva magát a mondandójába,
egyszer-egyszer csábosan végignyal a nyelvével az ajkain, tenyerével végigsimítja a táblát,
majd exhorációja végén olyan hangon visítozik, mintha gondolatmenetétől maga jutna
el az orgazmusig.

Weininger élete egyébként ugyanolyan banális volt, mint a halála. 1903-ban kibérelte
azt a szobát, ahol Beethoven meghalt, zongorázott, énekelgetett, poharazgatott, majd
szíven lőtte magát. Mindössze huszonhárom éves volt.
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Moreau képe pontosan erről a rejtett szexualitásról szól. A női démon kiszipo-
lyozza a derék, jó kiállású, szép tekintetű férfit, aki a nő szemét nézi, az igéző tekintetet,
és nem veszi észre a szörny igazi lényét, nem látja az oroszlántestet, a kígyófarkat, és nem
érzi a húsába mélyedő körmöket, illetve, ha érzi, akkor az erotikus vágyat kelt benne.
Mire észreveszi igazi természetét, ó jaj, késő!

Nietzsche szerelme ugyancsak viszonzatlan. Vágyakozik Lou Andreas-Saloméra,
de – hiába akarja, nagyon akarja – elutasító választ kap. Az első könyvben írtam erről.
Ahogy Schopenhauerről is, aki nem tud mit kezdeni sikeres, de gyermekével nem törődő,
nagyvilági életet élő, a hidegben Goethéhez simuló anyjával, ezért inkább mond néhány
sutaságot a női nemről. 

Ugyanakkor, ha Oidipuszról van szó, valóban kihagyhatatlan Sigmund Freud.
Freud megértéséhez érdemes ismernünk a családi hátteret. Sigmund, Jakob Freud vidám
és könnyelmű textilkereskedő fiacskája apja második házasságából származott. Anyja
apjánál lényegesen, éppen húsz évvel fiatalabb. Analizáljuk egy kicsit? Nem kéne…
Amalia Freud, az életvidám anyuka alig húsz a fia születésekor, míg az apa már negyven,
ami akkoriban meglett kornak számít, nem meglepő, hogy a mama harmincöt évvel éli
túl a papát. A gyermek és az anyja között a korkülönbség évre pontosan ugyanannyi,
mint az anya és az apa között volt. Nos, ezzel abbahagyom a számháborút, nem mintha
ez a hülyeség ne lenne folytatható. Freud – többek között – az 1917-es előadásaiban beszél
az „Ödipusz-komplexusról”. De ha már ma délután (2015. március 17. Szeged, szépen
süt a nap) a számok bűvöletébe kerültem, akkor hagy tegyem hozzá: erről éppen a nyerő
számú, a huszonegyedik előadásában (Bevezetés a pszichoanalízisbe) beszél, természetesen
a libidófejlődések kérdésével összhangban. De visszatérve a mesterhez. Morog. Nem
tetszik neki, hogy ütős elmélete miatt egyik hívét a fronton letiltják előadások tartásáról.
Mert az még elviselhető, hogy valaki gyermekkorában a fütyijével vagy a vaginájával
játszik, vagy a székelést erotikus tettnek tartja (lelke rajta), de az már nem tolerálható a
„császkir” hadseregben, a joviális, még mustárgázt is csak néha-néha eregető grabeni
főtiszteknél, hogy arra gondoljon, az anyukája mást jelenthetett neki, mint táplálót, védel-
mezőt, vagy akinek a szidalmazása után menetrendszerűen jött a párbaj valahol Grinzing-
ben. „Könnyen belátható – írja Freud –, hogy a kis emberke az anyját kizárólag magáénak
szeretné tudni, zavarónak érzi az apja jelenlétét, kedvetlenné lesz, ha az apa az anyja
iránti gyengédsége a jelenlétében megnyilvánul, megelégedettségét fejezi ki, ha apja
elutazott vagy távol van” (Hermann Imre fordítása). Maga a nagy Sigmund ugyanakkor
elismeri, hogy ez még vajmi kevés az apagyilkossághoz vagy a vérfertőzéshez. Mégis – teszi
hozzá – gyökereiben, csírájában benne van az emberben. És vice versa ez történik az
apa–lány kontextusban, azaz nemileg a dolog mindenképpen eleve meghatározott és
ripsz-ropsz megoldott a professzor által.
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François-Xavier Fabre: Oidipusz és a Szphinx, 1806–1808, olaj, vászon, Dahesh Museum of Art,
New York 

Az Ödipusz-komplexus egészen érdekesen nyilvánul meg François-Xavier Fabre
festményén (Oidipusz és a Szphinx, 1806–1808). A szörny arca kemény, már-már férfias,
és ha előredomborodó emlőit nem látnánk, nem sok nőiest gondolnánk róla. A derék
portréfestő, a Prix de Rome birtokosa, az előkelő társasági élet kegyeltje egy hihetetlenül
statikus képet fest az eseményről, merev beállítással, ugyanakkor pompázatos háttérrel.
A Szphinx kegyetlen arca azt sugallja: „feltehetem a kérdést, de úgysem tudsz rá vála-
szolni, képtelen leszel megmondani mi az, ami megmentené a várost a szörnyű haragtól,
miközben magam elpusztítok mindent és mindenkit, csak nézz a fenyegetően előremeredő
koponyákra a lábaimnál”.
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Apropó, a válasszal még adós vagyok. Természetesen az ember. Ő az, aki kisgyer-
mekként négykézláb jár, férfiként két lábon, öregkorában pedig botra támaszkodik. Ezt
mondja Oidipusz. A válasz pedig talált. Olyannyira, hogy a szörny szégyenében levetette
magát Phikiónról, mire a hálás nép királlyá emelte Oidipuszt, aki feleségül vette a meg-
gyilkolt király feleségét (saját anyját), Iokasztét. Aztán igazán rendben lenne minden.
Oidipusz élhetne nejével-anyjával boldog életet, nemzhetne neki még több gyermeket-
testvért, igazán szép ez az egész, csodás lehetne – és Freud végtelenül örülne. Bár csak
halkan kérdezem: mit kezdünk akkor Otto Weiningerrel? Aki, ahogy azt Robert S. Wistrich
kiemeli, asszimiláns zsidó családból származó ifjú és később súlyosan terhelt antiszemita
lett, az apját végtelenül imádta, és legszívesebben az anyját ölte volna meg, mint az apjához
való viszonyát végletesen megakadályozó személyt. Sőt, híres, hírhedt nőgyűlöletének
első oka a mama személye. Na, erre varrjunk gombot! Azonban jön a dögvész.

A dögvész miatt Oidipusz a delphoi jósda tanácsát kéri, amit sógora (by the way:
nagybátyja), Kreón megoszt vele: 

„Halld hát, amit az istentől hallottam én:
világos szókkal arra intett Phoebus úr

fertőzetet táplál magában ez a föld:
vessük ki, ne növeljük orvosságtalan!”

Meg kell találni a „fertőzetet”, aztán el kell távolítani, azzal elhárul Théba felől a
veszély. Nincs mit tenni, nyomozni kell, meg kell találni a bűnöst, mégpedig úgy, hogy
magáról a bűnről gyakorlatilag nem tudunk semmit. A helyzet nem könnyű. Száműzni
kell valakit, vagy vérrel lemosni a bűnt. Mennyire igaza van Hérakleitosznak: az istenség
Delphoiban nem mond ki semmit, „csak” jelez. Itt és most, ebben a pillanatban ez a „jelzés”
szinte értelmezhetetlen. Ha pedig valamit nem értünk, attól leginkább szorongunk –
mondja Kierkegaard, hol máshol, mint A szorongás fogalmában. A tudatlanság szüli a
szorongást; félni valamitől lehet, a nem tudott, a semmi érzete szorongást kelt. 

A gyalázat szele megérinti, pedig csak a sors kérlelhetetlensége teszi lehetségessé
az elképzelhetetlent.

Freudnak mégis igaza van. Végtelenül igaza: „A mitológia megtanítja Önöket, hogy
az isteneknek gátlástalanul jogában áll az emberek által állítólag annyira megvetett vérfer-
tőzés, s értesülhetnek az ókor történetéből, hogy az incesztusos testvérházasság az uralkodó
személy számára megszentelt előírás volt (a régi fáraóknál, a perui inkáknál).” És a lényeg:
„Így tehát egy, a köznéptől megvont előjogról van szó.” Teljesen igaz. Egy apró dologban
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téved. Az istenek nemcsak ezt, hanem sok minden mást is megvonnak az emberektől.
A bűn ekként éppen az istenek státuszára pályázás, ahogy Schelling fogalmaz: éppen az,
amikor az ember kíván a „centro”-ba lépni, vagyis amikor el akarja foglalni az istenek,
az isten helyét. Az incesztus az emberektől megtagadtatott. Bár valóban vannak kivételek.
Itt nem a fáraókra vagy akár a vérkereszteződés miatt idiótává silányult spanyol Habsbur-
gokra gondolok (tessék megnézni Goya debil uralkodókról készült képeit!), hanem a
Biblia egyik legismertebb példájára. Van a Kunsthistorischesben egy kép, amely kezdettől
fogva lenyűgözött. Ez Albrecht Altdorfernek, a dunai iskola legjelesebb alakjának, Lót és
lányai című 1537-ben készült festménye.

Albrecht Altdorfer: Lót és lányai, 1537, olaj, fa, Kunsthistorisches Museum, Bécs

A történet nyilván ismert, ezért csak egészen nagy vonalakban: Szodoma és
Gomora, a két bibliai város olyan mélyre süllyedt a bűnben, hogy az Úr úgy döntött,
elpusztítja, kénköves esővel teszi a lakóival egyetemben a földdel egyenlővé. Előtte az Úr
két angyala megszállt Lót házában, de a szodomaiak megjelentek nála:

„Lefekvésök előtt a város férfiai, Sodoma férfiai körülvevék a házat, ifja, örege,
mind az egész község egytől egyig. És szólíták Lótot, mondván néki: Hol vannak a férfiak,

a kik te hozzád jövének az éjjel? Hozd ki azokat mi hozzánk, hadd ismerjük őket.”
(Gen.18.4.5.)
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Nem kétséges, hogy a „hadd ismerjük meg őket” felszólítást a „közösülés” értel-
mében kell venni, azaz a lakosok homoszexuális erőszakot akarnak tenni az ismeretlenek
rovására. Lót a két lányát ajánlja fel nekik, akiket még „nem ismert” férfi, ami ebben az
értelemben szüzességet jelent, azaz a lányok tiszták és érintetlenek. Csak lábjegyzetként
(az úgysincs) érdemes megjegyezni, hogy a freudi elméletnek ez a történet ugyancsak
kedves, és az sem véletlen, hogy a szexuális eltévelyedést évszázadokon keresztül Szodoma
város nevével jelölték. A város elpusztul, Lót és családja megmenekül, bár felesége a tiltás
ellenére visszafordul (ó, örök asszonyi kíváncsiság, minő végzetet hozol fejedre, akár
Eurüdiké esetén) és sóbálvánnyá változik. Az apa két lányával megmenekül. A továbbiakban
barlangban élnek, de mivel a lányok (derék kislányok) bibliai értelemben „nem ismertek”
még férfit, ezért elhatározzák, hogy apukát leitatják és vele hálnak. Előbb a nagyobb,
aztán a kisebb, jó testvérként megosztozva az apai élvezeten. („Beméne a nagyobbik, és
hála az ő atyjával, ez pedig semmit sem tuda annak sem lefekvéséről, sem fölkeléséről.”)
Ugyanakkor arról meg mi nem „tudánk”, hogy a lányoknak lett valami bajuk ebből a tettből.
A történet annyit mond, hogy mindkettő gyermeket szül, az egyik a moábiták, a másik
az ammoniták őse lesz. Ugyanis oka van a tettnek. A gyermek nemzése. A lányok nem
csupán attól félnek, hogy nem „ismernek meg” férfiakat, sokkal inkább attól, hogy nincs
férfi, aki gyermeket nemzene nekik. A fajfenntartás pedig nagy szó. Libidó és faj fenntar-
tására irányuló ösztön, előbbi Freud, utóbbi Schopenhauer, s így a kettő – mixtura a
javából. Pszichoanalízis és a „nemi szerelem metafizikája”.

Ugyanakkor, ami nagyon érdekes és szembeötlő Altdorfer méretes festményén:
az apa tekintete. Nem kell ezt már leitatni, megy az bor nélkül! Valami hasonlót sugall
a kép. Egy élemedett, ám kora ellenére izmos felsőtestű férfi, leplezetlenül kéjsóvár
tekintettel, alig várja, hogy a nő széttegye a lábát és örömét lelje vele. „Megismerje.” Az ez:
vérfertőzés a javából, de kit érdekel? Freudot? Nem tudom, hogy ezt a képet ismerte-e,
lehetséges, hisz a közelben, Bécsben volt. Lehetséges, hogy hivatkozik rá, csak elkerülte
a figyelmemet. Egy biztos, itt nincs mit tenni, a teória hirtelen, a szokatlan körülmények
hatására praxissá változott, a két alak rögtön buján egymásba mélyeszti a testét, bár még
az sem lehetetlen – figyeljük meg a testtartást! –, hogy ez éppen most, ebben a pillanatban
történik. Lót éppen bagzik édeslányával. Olyan, mint egy vén kecske a „sónyalás” utáni első
percben. A lány is somolyog, neki ugyanúgy tetszik a dolog. A környezet jobban hasonlít
egy szabadtéri kéjlakhoz, mintsem egy zord hegyi barlanghoz, ahogy az a Bibliában áll.
A háttérben szép vörös lángokkal pusztul a város. Idilli. 

Nem kétséges, ha dögvész van, és nem múlik, akkor kutatni kell az okát. Oidipusz
sem tudja, hogy mit vagy kit kell keresnie. Homályos az egész, semmi nincs, illetve csak
a semmi van, amelyről Kierkegaard írja: „Mi van akkor? Semmi. És mi a hatása a semmi-
nek? Szorongást szül.” 
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Aztán szép lassan, csöpögtetve, de egyre vészterhesebben, egyre kegyetlenebbül,
előrevetítve a szörnyűségeket, kezdenek kiderülni a részletek. Laiosz gyilkosát kell keresni.
A megölt király ugye nem más, mint Oidipusz apja, akit azonban Oidipusz nem ismer.
Nem ismerhetett. Pontosabban: azt hiszi, hogy nem ismeri, de kimondja a mindent
eldöntő mondatot: „De én kutatni fogom őket újra most!” Majd később: 

„Ki kell nyomozni! És mivel ma az enyém
a kormány, mely az ő kezében volt előbb,
enyém az ágya, asszonyom lett asszonya,
és gyermekével testvér lenne gyermekem,
ha nemzetségét nem szakítja meg a sors:
most, hogy a véres végzet a fejére hullt,
megvívom érte ezt a harcot, mint saját

atyámért vívnám, meg nem állít semmi sem”

„Nem állít meg semmi sem.” Alea iacta est. Elvégeztetett, innen nincs visszatérés.
Valahol azonban ennek az egésznek paradigmatikus jelentése van: az ember meghúzódhat
a langymeleg mocsárban, akkor talán nem lesz kitéve veszélynek, és kiállhat, kockáztat-
hat, felvállalhatja a létezés minden veszedelmét, minden nyűgét és kínját, még ha az ára,
a vége nem más, mint a pusztulás. Nem tagadhatjuk azonban, hogy Oidipusz alakjában
van valami nagyszerű. Van valami, ami miatt maga lesz a paradigma. Akár negatív érte-
lemben. Magasodik, fölébünk magasodik. A bukás szörnyű, de magasztos és megtisztító
erejű, úgy, ahogy Arisztotelész gondolja. Megtisztító erő. Pontosan így szól: „a részvét
és félelem felkeltése által éri el az ilyesfajta szenvedélyektől (πάθος) megszabadulást
(κάθαρσις)”. Inkább azt mondanám a „megszabadulás” helyett: „megtisztulást”. 

Az alternatíva a hallgatás, a meghunyászkodás, a sunyi kussolás – erre inti Iokaszté.
Mert erény (miként Nietzschétől tudjuk) „csöndesen ülni a mocsárban”. „Megvan az élveze-
tük nappalra és az élvezetük éjszakára: de éljen az egészség!” – teszi hozzá a Zarathustrában.
Ezek az embernek látszó lények nem érzik meg a szabadság lehetőségét, s ha igen, az csak
megzavarja őket. Ezért hallgatnak. 

Csöndesen ülni a mocsárban. Emberünk tehát ül a mocsár melegében, laposan
pillog kifelé, miközben boldogan markolássza a vele együtt ücsörgők kezét, fülét, farkát.
Mára már dugig van a mocsár. A mocsár emberét semmi sem érdekli. Sőt, idegesíti.
Megzavarja (milyen jó képzavar!) a mocsarat. A mocsár atléta mindentől azt várja, hogy
hasznos legyen, praktikus, használható. Vagy legalább langymeleg. Az felel meg a mocsár-
ban lét magasztosságának. A mocsárkor mocsárvilága szembeállítva érzi magát azzal,
amit legjobban utál, és amitől legjobban fél: a szuverén, autonóm személyiséggel, aki
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kérdez – és nem válaszol, aki állít – és nem megfelel, aki kritikát gyakorol – és nem
elfogad; aki aktív, ható és hatást gyakorolni akar, legyen az bármi, szóljon az bárkinek,
akarjon az bármit. Tudjuk, kevesen vannak, de ez a minőség és nem a számokba derme-
dés, a mennyiség.

Oidipusz nem a mocsár embere. Nem akar hallgatni, elfedni, meghunyászkodni.
Akkor sem, ha Iokaszté tanácsa bölcs lenne, vagy legalábbis hasznos. Gondoljunk bele,
igaza van. Lehetne úgy élni, hogy „csak” ő tudja és Iokaszté a végzetszerű viszony lényegét?
Hogy az anyja feleség, a fiú férj? Lehetne így élni, ha csak egyikük is tud róla? Nyilván-
valóan nem. Ezért nem hallgat Oidipusz. Felesége/anyja tanácsa ellenére. A mocsár embere
néma marad – abból nem lehet baj –, ő a hasznosság, a mérhetőség viszonyrendszerében
él, amikor a „magánvalót” a „mirevaló” váltja fel, az eszmét a praxis. A rentabilitás a mocsár
legelemibb igénye. Fontos az, ami hasznot hoz. És kész. Nincs vita. Vagy meleget ád. Egy
társasági kapcsolat, egy befektetés, egy jó parti mindig hoz valamit a konyhára, tehát
eltűrhető. Még egy kis vérfertőzés is. Mocsáraspektusból.

Oidipusz kérdez, kutat, akármi lesz a vége. Nem az itteni világban, nem az élők,
hanem a holtak között. Nyomozása nem evilági, hanem egy intelligibilis közeg, hisz
a sorssal áll kapcsolatban. (Lásd Kép és mítosz I. Ér mítosza.) Mivel ott leírtam, most csak
annyit: a görögök szerint az ember felelős a sorsáért, ő választja, csak éppen az istenek
nagylelkűségéből fakadóan elfelejti. Porphüriosz, a kiváló neoplatonikus filozófus, Plótinosz
tanítványa egy Ér-mítoszt értelmező írásában meglepő dolgokra hívja fel a figyelmet.
A kissé ellentmondásos elemzésben a sors mellett az ún. másodlagos életformát említi,
amelyet az ember képes irányítani. Szemben az elsődlegessel, amit a sors istennői szabnak
ki. (Illetve, amit választ, csak választására nem emlékszik.) Azt írja: „Az emberi élet
jellemzője, hogy az őt megillető önmeghatározás az ember saját hatalmában van. Ezért
ha természetes hajlamai az itt választása körébe eső valamelyik életforma felé hajtják is,
mindazonáltal hatalmában áll, hogy ne essen bele, még ha teljességgel beleesik is” (Bene
László fordítása). A sors szerepének ez a relativizálása nem túl meggyőző, sőt úgy tűnik,
hogy magát sem igen győzi meg, ugyanakkor látszik, hogy a derék szerző a felelősség
kérdését feszegeti, nem hagyja nyugodni, hogy mit tehetünk, mit nem, és ennek függvé-
nyében miért tartozunk felelősséggel. Mesterét, Plótinoszt, jobban érdekelte a lélek test
előtti, majd a test bilincsébe vert sorsa. Egyben viszont igaza van, a döntő kérdés a felelősség.
A választás felelőssége.

Ilyen választást ír le Platón, amikor arról tudósít, hogy az egyik lélek, ki legelébb
választhatott, „kiválasztotta magának 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” (Szabó Miklós fordítása). Hozzáteszi: mindenkit felelősnek
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tartott botor döntéséért, kivéve önmagát. Ennek megfelelően Oidipusszal sem lehetett
másképp, neki magának ugyancsak felelőssége van saját sorsának alakulásában. Platón
szerint a Moirák (sors istennői) egy daimoniont is „odaültetnek” a vállunkra, valahová
a fülünk mögé, hogy teljesítse be a választott és elfedett sorsunkat. „Nem menekülhetsz a
sorsod elől!” – szokták mondani. Hozzátehetnénk: ha menekülsz, a sors ugyanúgy
beteljesedik fölötted. Oidipusz keres, kutat, kérlelhetetlenül nyomoz, nem állítja meg
semmi és senki, még a gyanakvás sem, amikor már sejtenie kell, ki a bűnös, nos, akkor
is megy tovább. Éppen ebben van a nagysága.

Teiresziasz

És itt jön a képbe egy különös alak: Tireszias vagy Teiresziasz (Τειρεσίας). Euerész
és Kharikló fia, aki jóstehetségét egyik magyarázat szerint annak a véletlennek köszönheti,
hogy egyszer meglátta Athénét meztelenül fürdeni, mire az istennő a kezét a szemére téve
megvakította. Aztán – lám, mennyire könyörületes tud lenni egy isten, pláne, ha nő… –
cserébe megajándékozta a „belső látás képességével” (Graves), aminek köszönhetően látja
a sorsot, képes megmondani a jövőt. A másik elbeszélés szerint Teiresziasz – mivel hím-
nős volt – különös tapasztalattal rendelkezett, és ez okozta vakságát. Egyszer ugyanis megölt
egy nőstény kígyót, nővé változott, majd amikor néhány év múlva a hímet ölte meg,
visszaváltozott férfivá. Zeusz és Héra – mivel számára ismert volt „mindkét kéj” – döntő-
bírónak kérte fel ezért abban a vitában, hogy a nő élvez-e a szerelemben jobban, avagy a
férfi. Zeusz szerint a nő. Héra szerint a férfi. Teiresziasz Zeusznak adott igazat. Erre Héra
iszonyú dühre lobbant – ahogy azt Ovidius leírja – és „bírája szemét örök éj átkába takarta”.
Zeusz viszont ezt jóstehetség adományozásával akarta kárpótolni. Vagy így, vagy úgy,
mindenképpen istennő volt a sértett fél.

„Míg mindenttehető Jupiter(mert isten az isten
tettét nem ronthatja) szeméért néki cserébe

osztott jóstudományt, enyhítve a bajt becsüléssel.”
(Devecseri Gábor fordítása)

Mindez persze sokkal messzebbre vezet, mint egy drámai jós szerepéhez. Még-
pedig az idő kérdéséhez. Kierkegaard szerintem joggal emeli ki Az ismétlés című remek
könyvében, hogy a görögöknek fogalmuk sem volt a jelenről és a jövőről, az idő számukra
a múlt volt, ezért számukra a megismerés nem más, mint vissza-emlékezés (ἀνάμνησις).
Az emlékezés viszont mindig a múlt. Kierkegaard-i értelemben véve a görög és az újkori
filozófiaszámára az idő csak a múlt mint emlékezet, emlékezés (ἀνάμνησις, Er-innerung),
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mert az eszme mindent racionálisan elrendezni akaró princípiumához kötött, márpedig
az ésszerűség kritériumainak megfelelően csak az rendezhető el, ami már megtörtént.
(Erre még visszatérek.) A „most” (jelen) és a „lesz” (jövő) nem. Platón ezért csak annyit
tud mondani a „most”-ról, hogy valami csodás, különleges  „valami”, amelyet
értelmezni képtelen. Martin Heideggernek igaza van: az idő a metafizikai rendszerek
„rossz lelkiismerete”. Naná! Az idő (jelen, jövő) kérdésén megbicsaklik minden eleve el-
rendelt, mégoly szilárdnak hitt építmény. Schelling az időt a következőképpen osztja be:

   1. A múltbeli / a tudott / az elmesélt;
   2. A jelenvaló / a fel- és megismert / a megjelenített;
   3. A jövőbeli / a sejtett / a megjósolt

A jövő a legbizonytalanabb, mert még nincs róla tudásunk, még nem tudjuk
felismerni, mert csak lehetőségben létezik, de ott igenis jelen van. Mindezek miatt azon-
ban csak sejtésünk lehet róla. Sejtésünk lehet azáltal, hogy megjósolják, a lehetőség
valósággá válását felvillantják előttünk. Erre van a jós. Jelen esetben Teiresziasz. A görög
jós azonban nem mond ki semmi pontosan megfoghatót, hanem „csak” sejtet. A jós, a jövőt
tudó egyben szerencsétlen (sokszor vak), de nem azért szerencsétlen, mert vak, hanem
azért, mert tudja a jövőt. Prométheusz is látta a jövőt, ez lett a veszte. A vakság inkább
stigma, jel, hogy a jövő látásához nem az empirikus valóság képei (érzéki látás), hanem
az intelligibilis világba bepillantás segít (belső látás), arra pedig a világban tájékozódást
segítő „vaksi” szem nem alkalmas. 

Az időre vonatkozó kérdést hihetetlenül izgalmasan először Szent Ágoston fogal-
mazza meg: mit tett Isten a teremtés előtt? Mikortól kezdve teremtette a világot? Mikortól
van az idő? Mi vette rá Istent a teremtésre, ha előtte semmit sem csinált? Nem végigkövetve
ezt a tényleg fontos gondolatmenetet, a válasz röviden: szerinte az idő éppen a teremtéssel
kezdődik, ezért nincs „előtt”, így értelmetlen a kérdés, hogy mit tett Isten a teremtés
„előtt”. Kierkegaard-nál pedig a bűnbeeséssel, azaz az idő a bűn következménye, ami
meglehetősen poétikus, meglehetősen sokatmondó. De talán annak van igaza, aki azt
mondja, hogy a teljes idő (die ganze Zeit) azt jelenti, hogy az idő minden pillanatban
múlt, jelen és jövő (Schelling). Vagy egyszerűen a priori tiszta szemléleti forma (reine
Anschauung), amelytől képtelenek vagyunk megszabadulni, és létezik egy alapul szolgáló
idő, amelynek a korlátozásából nyerjük az idő három dimenzióját (Kant). Vagy az idő
egy végtelen egymásutániság (unendliches Nacheinander vagy Aufeinanderfolgen), amely
a végtelen felé tartó folyamatban ragadható meg (Hegel). Nekem Kierkegaard a legmeg-
győzőbb, nem azért, mert feltétlenül igaza van, hanem azért, mert ő az időt perszonalizálja,
és egy megveszekedett egzisztencialista számára ennél több nem adható. Magam pedig
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egy megveszekedett egzisztencialista vagyok. Kierkegaard szerint az idő nem lehet más,
mint jövőre orientáltság, ezért viszonyunkat nem az emlékezés, hanem az ismétlés fejezi ki.

Az idő fájdalma a kétséges jövő előérzete, amelynek elviselésére az istenek a nem
tudás kegyével adományozták meg a halandót.

Teiresziasz tehát nem a dolgokat látja, nem a külső világban zajló eseményeket,
hanem a belső történést, a belső időt. Aminek a halandók számára külső következményei
vannak. Így volt ez Nárcisz esetében, akit gyermekként megmutatva a jósnak, csak annyit
mondott: hosszú élete lesz, ha nem ismeri meg önmagát. Érdekes. Az ismerd meg önmagad
a delphoi jósda felszólítása. Persze az egyik görög bölcs szerint (Szolón) semmit sem túl-
zottan. Ebben az esetben a jós szavait félre lehetett érteni. A jós szavait egyébként mindig
félre lehet érteni, ahogy – mint arra már utaltam – a jósda sem mond ki mindent tisztán;
neked kell, drága barátom azt értelmezni. Ha kínos, akkor is. 

Giulio Carpioni: Leiriopé odaviszi Nárciszt Teiresziaszhoz, 1660, olaj, vászon,
magángyűjtemény

Giulio Carpioninak, a korai barokk képviselőjének a festménye (Leiriopé odaviszi
Nárciszt Teiresziaszhoz, 1660 körül) azt a pillanatot ragadja meg, amikor a nimfa, akit a
folyamisten ölelt körbe és termékenyített meg (kevésbé szépen: erőszakolt meg), a csodás
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szépségű fiára nézve a vak jóstól tanácsot kér. Teiresziasz szegényes (épphogy) öltözetű
aszketikus alakként jelenik meg, a kép sötét tónusa „világosan” utal arra, amit a sors tudása
jelent a halandó számára. A gyermek feszült teste, amely kissé mintha visszahőkölne,
kifejezi azt a szörnyűséget, amit az idő, pontosabban a jövő jelent. 

Oidipusz kérdésére a vak jós így felel: 

„Ó, jaj, keserves átok tudni azt, amit 
Nem-tudni jobb! Éreztem én, de mégse jól

tartottam meg... másképp nem volnék mostan itt.”

„Nem tudni jobb!” Hiába mondja, hiába minden, a halandók nem fogadják meg
a sors végzését, nem fogadják meg a jós tanácsát. Igen, van eset, amikor jobb nem tudni.
Ám általában emberi viszonylatban ez nehezen értelmezhető. Megcsal a szerelmem. Jobb
nem tudni, és elviselni, hogy a világ nevet a hátam mögött? Vagy jobb tudni, vállalni annak
minden következményét? 

Nem hiszem, hogy a tudás kegyetlenségét bárki odaadná a nem tudás gyötrő
nyomoráért. 

Oidipusznak elege van, az idő játszik vele, hát elébe megy. Tudni akar. A nem tudást
elutasítja, messze eltolja magától. Eddig abban élt, mégsem volt nyugalma. Szorongott.
Most fél, de legalább tudni akarja félelme tárgyát. A szorongás tárgya a nem tudott,
a félelem pedig a nem tudott tudássá változása. Ha meg tudjuk nevezni a démonainkat,
akkor kezelni tudjuk saját életünket, egyéni döntéseket hozhatunk, ha mégoly fájó, még-
oly rettenetes is. Oidipusz nem akar a továbbiakban a sors játéka lenni. Ha bűne van, tudja
meg, ne odázzuk el a döntést, hisz eddigi életében éppen ezt tette; menekült a sorsa elől.
Oidipusz a sorsától elszaladó ember tragikus példája. Most fordítani akar. Látni akar.
Nem látnia talán jobb lenne, de már késő.

„Őrültek vagytok, mindahányan! Én sohasem
mondom ki, ennen romlásomra, vesztedet.”

Erre Oidipusz megsérti a jóst. Mintha csak Schopenhauert olvasott volna, aki
szerint, ha valakit cselekvésre akarunk rávenni, az önző célokra számíthatunk biztosan.
Az önzés a legjobb alap, a sértés önzést sért, az önszeretet önzését, ezért hát a vak válaszol:

„TIRESIAS
Azt mondom: a gyilkos, akit kutatsz, te vagy!
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OEDIPUS
Nem fogsz ilyent bántatlan kétszer mondani!

TIRESIAS
Mást mondjak hát? Ami még jobban ingerel?

OEDIPUS
Mondj, amit tetszik! Most már hasztalan beszélsz.

TIRESIAS
(2)Azt mondom, hogy azokhoz, akiket szeretsz,

rút viszony köt, s nem sejted, mily mocsárban élsz.”

A sértegetések véget nem érően folytatódnak. Oda és vissza. Arisztotelész írja
a Poétikában, hogy amikor a hírnök meg akarja örvendeztetni Oidipuszt, hogy eloszlassa
az apja miatti félelmét, akkor kap bizonyosságot a király. Ezt tartja Arisztotelész fordulat-
nak, azaz amikor a végbemenő dolgok az ellentétükre változnak, ami eddig fehérnek
látszott, az hirtelen fekete lesz – és fordítva. A tragédia egyik legfontosabb elemeként tartja
számon. Ez az a pont, amikor talán már csak Iokaszté bizakodik. Bizakodása hallatán
Freud ismét a tíz ujját nyalja:

„Te sem remegj, hogy anyád szeretője légy.
Álmaiban már sok ember szeretkezett
saját anyjával. Aki ilyet nem nagyon

vesz szívre: csak az tűri könnyen életét.”

Hát persze! Álmában sok ember szeretkezett már az anyjával. Meg az apjával. Meg
a fiával, lányával. Ó, te áldott vulgárteória! Mi minden baromságra vagy képes! Pedig
nincs tovább. Napnál világosabb, hogy Oidipusz apagyilkos, aki nem mellesleg vérfertőző
kapcsolatban él az anyjával, gyermekeinek egyszerre apja és testvére. És már csak a vég
van hátra. Iokaszté szinte előbb sejti:

„Az istenekre, hogyha kedves életed
ezt ne kutassad! - Elég kín ez énnekem!”

A legszebb szavak következnek aztán Oidipusztól. A végső belátás, amely után
a semmi jön, nem mondhat mást, mint a sorssal való végtelen megbékélést, belenyugvást,
még ha a legteljesebb borzalmat is jelenti a halandó lélek számára.

„Jöjjön, aminek jönnie kell! Meg akarom
ismerni származásomat, ha koldus is!
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Iokasté tán, mert minden asszony nagyranéz,
szégyellni fogja alacsony származásomat.

De én a Sors fiának vallom magamat,
ki minden jót ad, és pirulni nem fogok.
Az én anyám a Sors volt, és testvéreim

a hónapok, akikkel nőttem s fogytam én.
Az vagyok, aki vagyok. Úgyse lehetek

más: mért féljek hát fölfödözni, ki vagyok?”

A „sors fiának” vallom magam. Az én anyám a „sors” volt. Teiresziasz korábban
azt mondja: ő az igazság letéteményese. Azaz ő a sors letéteményese. Vagyis a sors nem
más, mint az igazság (ἀλήθεια). Mennyire fontos volt ebben az értelemben az Ér mint
alapmítosz, és annak minél pontosabb megértése. (Részletes elemzése az első könyvben.)
Ha más nem, hát Teiresziasz kijelentése tökéletesen alátámasztja, hogy nem valami modern
eszmetákolmányról van szó. Azt ugyancsak, hogy az igazság nem kellemes, nem mindig
jó, ha tudunk róla. Vagy ki tudja? Talán igen, talán nem.

A vég vérbe fullad. Iokaszté megőrül és öngyilkos lesz, átkozva a napot, amikor
a gyermeke megfogant, mintha nem venne tudomást arról a szikár „tényről”, amit pedig a
nagy Schopenhauer megmondott, hogy ti. az élet szenvedését a nők tartják fenn, mert
folyamatosan szülni akarnak, így folyamatosan reprodukálják az életet, mivel pedig az
élet nem más, mint szenvedés, kínlódás, egyben ők eme földi sírhalom fenntartói. Iokaszté
akarta a gyermeket. Ő tett először a jóslat ellen, emlékezzünk rá, hisz leitatta a férjét és
ágyba csalta, miként Lótot lányai. Szép. Oidipusz pedig hasonló kegyetlenséggel végez
önmagával. Nem, nem az életével, hanem a szeme világával. Neki nem az isten veszi
el a látását, hanem önnönmaga, ugyanakkor lehetetlen itt és most nem Teiresziaszra gon-
dolni. A szintén vak emberre. Tudjuk, mondtam a másik könyvben, a vakság a bénaság,
siketség vagy némaság felett/mögött (kinek hogy tetszik) áll. Ezek csak hiátusok, aki
béna vagy siket, modernül szólva „hendikepes”, de aki a látását veszti el, azt a görögök
csaknem úgy kezelik, mintha meghalt volna. A látás elvesztése csaknem azonos az élet
elvesztésével. Ezért a halálbüntetéshez méltó nagyságrend a megvakíttatás. Ugyanakkor
a vaknak valamilyen kapcsolata lesz a holtak világával, nem véletlen, hogy szinte nem
élőnek tekintik. Kapcsolata, ahol feltűnhet mindaz, ami a látó elől elzárt marad. Oidipusz
megvakítja magát, nem akármilyen szavak közepette:

„Nem láttátok, miben éltem én,
nem láttátok, mily rémségeket tettem én,
ne lássátok, most, kiket oly jó látnotok,

s kiket legjobb lett volna sohse látnotok!”
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A legjobb példabeszéd a szem és az élet ekvivalenciájára. Oidipusz jobban büntet:
a látásától fosztja meg magát, nem az életétől. Az egész történés képtelenségét, hihetetlen
eruptív érzelmeit, amit a szavak ugyancsak kifejeznek, semmi nem tükrözi vissza jobban,
mint Pierre-Auguste Renoir képe, az Oedipus Rex.

Pierre-Auguste Renoir: Oedipus Rex, 1895, olaj, vászon, magángyűjtemény

Minden vörös és narancsszínű, ami tökéletesen mutatja a véres eseményt. Háttér-
alakjai szinte teljesen egybemosódnak, csaknem „lángol” a festmény, szerencsétlen Oidipusz
szeméből vér patakzik, kezei hiába tapogatóznak, nem találnak semmi fogódzót, nincs
többé semmi szilárd az életben. Képletes és átvitt értelemben. Körülötte a nép, köztük
Antigoné és Iszméné, akik semmit sem tudnak, de mindent sejtenek. Bár kínos kegyet-
lenséggel a két gyermek szemébe mondják a történéseket, hogy ne lehessen semmi
kétségük. Ők a Labdakidák, átkozott nemzetség. 
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„Nézzetek rám: Théba népe, itt a híres Oedipus,
ki a Nagy Talányt megoldta, leghatalmasabb király,
minden polgár irigy szemmel leste boldogságomat:

s nézzétek, mily rettentő sors hullámába hulltam én!
Senki hát halandó embert, ki e földön várja még
végső napját, ne nevezzen boldognak, míg élete

kikötőjét el nem érte bánat nélkül, biztosan.”

Keservesek és keserűen igazak Oidipusz utolsó szavai. A kérdés azonban óhatatlanul
felvetődik: hol itt a katarzis? Mi ebben a katarzis? Ez lenne a megtisztulás? Akkor milyen
értelemben kell elképzelni? 

Hans-Georg Gadamer gondolataival csaknem teljesen egyet tudok érteni. Csaknem
teljesen. Talán az egyik legpontosabb katarzisértelmezés. „Nem akarjuk elfogadni, ami tör-
ténik, nem akarjuk észrevenni, tiltakozunk a szörnyű események ellen. Mármost a tragikus
katasztrófa hatása abban áll, hogy megszűnik ez a meghasonlás azzal, ami van. Ezért
a szorongatott lélek egyetemes felszabadulását idézi elő […] a bűn és a sors aránytalan
súlyossága jellemzi.” A lényeges, amit Gadamer kiemel, az aránytalanság kérdése. Valóban.
Az ember óhatatlanul azt érzi, hogy Oidipusz nem tehet arról, hogy ez történt vele, hisz
a sors rendeltetése, ő maga nem tehet róla, sőt – ezt nem Gadamer mondja – morálisan
szembe akar helyezkedni vele. Nem mondja, de ezt sugallja. Azonban: 

1. A sors és a morál két különböző dolog, nem szabad a kettőt összekeverni. Ebbe
a hibába esünk, ha a bűn és az arányosság kérdését vetjük fel, márpedig ebben a
vonatkozásban a morált ki kell zárni. 
2. A morál kérdése akkor érvényes, amikor Oidipusz arról dönt, hogy vállalja a
sorsot. „Önkéntesen igenli azt, ami szükségszerű” – idézem állandóan Schelling
örökérvényű gondolatait. 
3. Oidipusz tettét azért sem lehet a morál felől megítélni, mert cselekedeteiben
– ahogy arra Antigoné vonatkozásában Kierkegaard hívja fel a figyelmet – nem
a szabadság, hanem a vészterhes szükségszerűség (sors) munkál.
4. És a legfontosabb: Gadamer elfeledkezik arról a szikár tényről, hogy az ember
– a mítosz szerint – maga választja a sorsát a születése előtt. Kénytelen vagyok ismét
idézni Platónt: „Halljátok Ananké leányának, a szűz Lakheszisznek az üzenetét!
Egynapos életű lelkek! Most kezdődik a halandó nemzettség új, halállal végződő
korszaka. Nem titeket fog a daimon kisorsolni, hanem ti fogtok magatoknak daimont
választani. Akinek az első hely jut, az válasszon magának először életformát, a mely
mellett aztán kénytelen-kelletlen ki kell tartania. 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.”
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Nem isten a felelős. Ti választjátok a daimont, nem az fog benneteket választani.
Ha pedig választás, akkor ez – mondhatnám németül, hogy piszok tudományos legyen –
egy „vorzeitlicher Akt”, egy „időt megelőző cselekedet”, ahol jelen van a szabadság moz-
zanata. Igenis jelen van. Legalábbis a görögök szerint. Ezt nem lehetne figyelmen kívül
hagyni. De még egy:

5. Az istenek és emberek vagy a transzcendens és immanens közötti viszonyban
az etikai teleológiai nem lehet jelen. És kész. Erre ugyancsak visszatérek.

Gadamer értelmezése szerintem tehát nem helytálló. Ha a fentieket figyelembe
vesszük, akkor sokkal inkább igaz, hogy a „petyhüdt” ízlés fanyalog a büntetés fölött,
mert nem érti azt a kemény, de több szempontból világosabb, pontosabban körülhatá-
rolható világot. Súlyos a bűn, ehhez mérten súlyos a büntetés. A görögök vonatkozásában
ez teljesen rendben lévőnek látszik. Nem kell Oidipusz fölött siránkozni, hanem valóban
arra kell koncentrálni – erre egyébként Gadamer maga hívja fel a figyelmet –, hogy a
„néző saját magát ismeri fel és saját véges létét, szemközt a sors hatalmával”. Így ennek
a történetnek, amely a nagy embereket érinti, „példaszerű jelentősége van”. Mindenkire
nézve. Így igaz. Bár lehet, hogy ezt már Hegelnél olvashattuk? Persze. A műalkotás kap-
csán a hatást ő abban látja, hogy az ember a művészet által felmutatottban saját sorsát
ismeri fel. S hozzátehetnénk: ekkor megborzong, ideges áramütésként fut végig valami
meghatározatlan a gerincén, szokatlan verejtékezésbe kezd (a la Phaidrosz), nem tud
számot adni a történésekről. Heideggernek egy jó mondata van az Ursprungban. Igaz,
az is idézet. Amikor a műalkotás hatását úgy írja le, hogy a műalkotás közelében hirtelen
máshol leszünk, mint ahol voltunk. (Nem vagyok igazságos Heideggerrel. Van abban a
könyvben sok jó mondat. Igaz, azok közül sok szó szerinti átvétel Hegeltől. Akire elfelejt
hivatkozni… Bár a végén megveregeti a vállát. Tényleg igazságtalan vagyok.) Ennél sokkal
fontosabb Walter Benjamin megállapítása: „Még a lehető legtökéletesebb reprodukcióból
is hiányzik egyvalami: a műalkotás Itt és Most-ja – egyszeri Jelenléte azon a helyen
(einmaliges Dasein an dem Orte), ahol van.” Nos, igen: „einmaliges Dasein an dem Orte”,
azaz jelenlét – akkor, ott és nem máskor, akkor, ott és nem máshol.

A katarzis kapcsán valóban a szenvedélyek megtisztulásáról van szó, ahogy arra
többször utaltunk. Szerintem a katarzis azonban nem állapot, hanem folyamat. Arisztote-
lész előtt egy szofista, nevezetesen Gorgiasz már úgy írja le, hogy a részvét és félelem
eszközével olyan hatást tesz a lélekre, mint a purgálószerek a testre. Nem mellékes, hogy
mindezt a Helené dicsérete című, elveszett írásában teszi. Helené kapcsán majd erről
részletesebben. 
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A következő módon írnám le a katarzis mint folyamat lényegét. 

• megborzongás, 
• megremegés és megrökönyödés, majd a 
• döbbenet, 
• harag és elkeseredés, aztán 
• kétségbeesés, és végül 
• megkönnyebbülés. 

Gadamerrel egyet kell érteni abban, hogy a katarzis „tragikus megrendülés”, de
nemcsak az. „Mármost a tragikus katasztrófa hatása abban áll, hogy megszűnik ez a
meghasonlás azzal, ami van.” Hogy ez alatt mit ért, nem tudom. Azzal, ami van. Mi van?
Ha esetleg arra gondol, hogy előáll a bűntől megtisztulás állapota azzal, hogy a tragikus
hős elnyeri sorsát, a végzete által számára előírt élet-esemény bekövetkezik, bűnhődik
és általa megtisztul, akkor igaza van. Akkor igaza van, de akkor miért nem ezt mondja?
Miért kell zsonglőrködni a szavakkal és rejtvényeket kreálni? Persze, Heidegger után
szabadon, ha nincs ötlet, akkor ki kell találni egy jól hangzó, senki által nem értelmezhető
terminust (Geworfenheit, Lichtung, Gelassenheit, Zuhandenheit usw.), aztán már minden
megy a maga útján, sőt még inkább: akkor már a rejtvény feladója lesz az egyetlen és
autentikus rejtvényfejtő, miközben a hívek szájtátva figyelik a mestert. Gadamer így foly-
tatja: „Nemcsak attól a bűvölettől szabadít meg bennünket, amelyben a szemünk előtt
bekövetkező sorsnak a siralmas és borzalmas volta tartott bennünket fogva, hanem ezzel
együtt mindentől megszabadulunk, ami meghasonlást idéz elő köztünk és a között, ami
van.” Na, tessék! Már megint: ami van. Viszont a következő mondattal tényleg teljesen
egyet lehet érteni: „A tragikus színjáték, melyet a színházban ünnepélyesen előadnak,
bármennyire kivételes szituációt jelent is mindannyiunk életében, mégsem csak kalandos
élmény, s nem a kábulat mámorát idézi elő, amelyből igazi létünkre ébredünk, hanem
az emelkedettség és a megrendülés érzése, mely elfogja a nézőt, valóban annak önmagával
való kontinuitását mélyíti el” (Bonyhai Gábor fordítása). Valóban. Mindenképpen igaz,
hogy a tragikus szomorúság „az önismeretből ered, amelyben a néző részesül”. Önisme-
retből, de inkább ön-felismerésből, azaz abból, amikor a néző a tragikus hősön keresztül
szembesül azzal, hogy a sorssal szemben végtelen kicsinynek kell éreznie magát. 

Max Ernst 1922-ben festette az ugyancsak Oidipus Rex címet viselő festményét.
Freudiánus benyomást kelt, bár saját bevallása szerint Nietzsche és Stirner hatott rá, meg
persze az ideggyógyintézetekben tett látogatások. És még azok a szeánszok, amelyeken
földöntúli hangok szólították meg arra inspirálva, hogy ne az immanens világ csodáinak,
hanem a képzelet valóságon túli képeinek higgyen. Donald Kuspit szerint egyrészt ez
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a festmény ugyanolyan rejtélyes, mint a Szphinx feladványa (the Sphinx’s riddle), másrészt
– teszi hozzá némileg meglepően E. Legge – egyben önarckép, ironikus utalás a rejtvényre,
amelynek megfejtése: az ember (the answer of which Oedipus correctly guessed to be „man”).
Nekem ez az értelmezés tetszik. Nagyon tetszik. A kép rejtélye, a Szphinx rejtvénye, meg-
fejtése: az ember. Ugyanakkor a festmény egyrészt utal a racionalitáson túli világra,
a szenvedélyekre, az értelem elől rejtőző sorsra. 

Max Ernst: Oedipus Rex, 1922, olaj, vászon, magángyűjtemény

Ám egyet biztosan tudnia kell. A vég ismerete nélkül boldog életet nem kaphat,
vagy legalábbis az epokhé nemes gondolatát kell gyakorolnia, mert 

„senki hát halandó embert, ki e földön várja még végső napját, ne nevezzen boldognak,
míg élete kikötőjét el nem érte bánat nélkül, biztosan.”
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A BÁTORSÁG MÍTOSZA – HÉRAKLÉSZ

„Tehát úgy kell elrendezni minden napot, 
mintha az lenne a sereghajtó, 

mintha összegezné és bevégezné az életet.”
(Seneca)

Tán egyetlen mitológiai alak sem kapott annyi feldolgozást, annyiféle megfor-
málást – nem utolsósorban a képzőművészetekben –, mint Héraklész alakja. Sokan talán
úgy vélik, mindezt annak köszönheti, hogy személye több mítosszal egybeforrott, mint-
egy közvetítő elemet képez az egyes mondakörök között. Lehet, ám fontosabb ennél az
a szerep, amelyet Héraklész a középkori keresztény világban betöltött; pontosan azzal,
ahogy a platóni, ficinói elvárásoknak megfelelően – mennyit és hányféleképpen láttuk
már ezt a kettősséget – megjelenít egy dilemmát, egy életre szóló döntést, amelynek a követ-
kezménye az embert élete során végigkíséri. Láttuk a platóni Erósz kettős természetét,
a Baglione és Caravaggio képei által felmutatott, részben a Lakomában megénekelt égi
(isteni) és földi (profán) Ámor küzdelmét (Kép és mítosz, III/1.), amely ennek a válasz-
tásnak a legpregnánsabb kifejeződése. De miről szól ez a döntés? A földi és égi kérdéséről,
hogy ezt, avagy az égi világot akarom.

Elképzelhető, hogy tévedek, de Héraklész esetében – ha filozófiai szempontból
szemléljük, és mélyebb értelmet akarunk neki tulajdonítani az egyébként ugyancsak
fontos tizenkét munka mellett – sincs másról szó, mint egy „sorsdöntő” (kissé perverz itt
ez a kifejezés, de már leírtam és lusta vagyok kitörölni) választásról. Xenophon Emlékeim
Szókratészről című írásában felidézi keoszi Prodikosz erényről vallott gondolatait,
amelynek középpontjában éppen Héraklész választása áll. A kiváló Eduard Gottlob Zeller
írja róla (Grundriss der Geschichte der griechischen Philosophie), hogy vizsgálódásainak
legfontosabb iránya az erény (ἀρετή), amihez Prodikosznak a Hórák (Ὧραι) című, másod-
közlésből ismert műve éppen Héraklész alakjának elemzésével járul hozzá.

Erény és Héraklész – Prodikosz gondolatain keresztül. Héraklész – teszi hozzá
Zeller – az élet nehézségeinek bátor legyőzője, aki nem csupán a hidrával mer szembeszállni,
hanem annál sokkal félelmetesebb ellenféllel: önmagával. Werner Jaeger ugyan a Prodikosz-
szövegnek a vallás keletkezéséről vallott gondolatait emeli ki, pedig véleményem szerint
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Zellernek van igaza, hogy itt sokkal lényegesebb, a görögöket leginkább érintő, sőt, talán
legmélyebben foglalkoztató kérdésről szól: 

1. hogyan lehetek erényessé
2. miként maradhatok meg az erény útján, és a legfontosabb 
3. miért kell erényesnek lennem? 

A történet Prodikosznál (Xenophon elbeszélésében) a következőképpen szól: 

„Amikor Héraklész gyermekből ifjúvá serdült, és abba a korba jutott, midőn a
fiatalemberek önállóvá válnak, és kimutatják, hogy az erény vagy a hitványság útjára

lépnek-e, elment egy magányos helyre, és leült, hogy eltöprengjen, hogy melyik utat
válassza.” (Németh György fordítása)

Erény vagy Hitványság.
Természetesen összefüggés van e kettő és az égi és földi valóság között. Aki az

elsőhöz kötődik, az valamilyen mértékben a földi létének transzcendens törvényt akar
keresni, míg a másik elmerül a hitvány és mulandó világ gyönyöreiben, lemond az erény
útjáról. Vagy-vagy. A kettősséget két nő példázza számára: 

„Két sudár asszonyt látott közeledni. Szép volt az egyik és nemes megjelenésű, testének
a természetes tisztaság, pillantásának a szemérmetesség, tartásának a mértékletesség

adta a szépségét, köntöse hófehér volt. A jóltápláltságtól húsos és elpuhult volt a másik,
bőrét fehérebbre és pirospozsgásabbra festette, mint amilyen valójában volt, 
mesterkélt tartása a természetesnél egyenesebbnek hatott, szemét kacéran

tágra nyitotta, ruhájából kivillantak ifjúi bájai.”

Szép, nemes, szemérmes. Lénye a mértékletességet sugározta, és ne feledjük:
a „mértékletesség” (σωφροσύνη) a görög erények egyike volt. Talán az egyik legfontosabb.
Jól táplált, elpuhult és mesterkélt a másik. Az első az Erény. A második a Hitványság. Az
erény makulátlan és tiszta, patyolatfehér, a hitványság pedig mindig mást mutat, mint
ami valójában. Ami valójában. 

Raffaello Santi 1504 körül festett képe (A lovag álma) nyilvánvalóan Héraklészt
ábrázolja. A motívum fontosságát jól mutatja, hogy Erwin Panovsky egy fontos írást
szentelt neki (Hercules am Scheidewege und andere antike Bildstoffe in der neueren Kunst).
Az életútválasztás kérdése persze számtalan szerzőt megihletett, nem csupán a képző- vagy
írott művészet alkotói közül, hanem még J. S. Bachot is, akinek a „Laßt uns sorgen, laßt
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uns wachen” kezdetű kantátáját „Wahl des Hercules” címen ugyancsak ismerik. Hogy ne
csak a reneszánsz vagy a barokk feldolgozásokat idézzük (ezek számosak), gondoljunk
arra, hogy Mozart Sarastro áriájában ugyancsak megénekli ezt a dilemmát. Kierkegaard
pedig a Vagy-vagyban foglalkozik igen részletesen ezzel a kérdéssel. És a sort a végtelenségig
lehetne folytatni. Egyet még: ebben a tárgyban Bacsó Béla tollából született egy kiváló
elemzés (A szépség akarata, Héraklész válaszúton). Bacsó kiáll amellett, hogy bár a képnek
lehetne más értelmezése (lehetne Scipio álma, Vénusz és Minerva közötti választásra utalva),
mégis ugyancsak úgy gondolja, hogy inkább az Erényről és a Hitványságról szól a lovag
álma. Ugyanakkor pontosan látszik, hogy csak egy út van a lovag mögött. Kérdés: hol itt
akkor a választás?

Raffaello Sanzio: Allegória (A lovag álma), 1504 k., olaj, vászon, National Gallery, London

Az Erény bekötött fejű, kemény tekintetű asszony, akinek egyik kezében kard, a
másikban könyv van. Az egyik a bátorságot, a másik a tudást hivatott jelképezni. Ruhája
egyszerű, szinte szerzetesi forma, ő maga sem más, mint a megtestesült egyszerűség.
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A másik nő, a Hitványság sokkal szebb, kissé finomabban, de rögtön levonhatnánk
a következtetést: a boldogság sokkal szebb, mint az erény. A nő szinte Botticelli nőalakjait
idézi. Isteni szépségű arc, kibomlott és a szélben pajzánul tekergő haj, pompás ruha, virág
a hajban, virág a kézben. Mindkét nő mezítláb van. Nem mondhatnám, hogy a művész a
boldogságot (hitványságot) egy kicsit is visszataszítóan ábrázolta volna. Igaz, az erényt sem.

A lényeg azonban az út. Az egyetlen út, amely természetesen felfelé vezet. Egy
város mellett egészen fel egy kősziklából szinte kinövő templomszerű épületig. Ahol
a szikla és a templom együtt bír különös jelentőséggel. Nem véletlen, hogy a festő a jele-
netet ezekkel az eszközökkel ábrázolja. Szikla mint állhatatosság (Péter), templom mint
hit. Egy lovag alszik előttük, aki persze lehet Héraklész, de a morális üzenet elsősorban
a középkor hívő emberéhez szól. Bár megtudjuk, hogy álmodik, de azt nem, hogy mit.
Talán arról, hogy melyik úton induljon el. Ez teljesen belefér a prodikoszi történetbe.
Ott eltöpreng. Itt elalszik. De a prodikoszi mese maga ugyancsak egyfajta álomlátást tes-
tesít meg. Két istennő lép Héraklészhez, mindkettő megpróbálja meggyőzni, hogy melyik
utat célszerű választani. Fontos, hogy elsőnek a Hitványság (boldogság) szólítja meg:

„Látom, Héraklész, habozol, hogy melyik életutat válaszd. Ha engem választasz
kedvesedül, a kellemes, könnyű úton foglak vezetni, nem lesz olyan öröm, amibe 

bele ne kóstolnál.”

A boldogság, a hitványság könnyű és kellemes. Miért? Mert nem jelenik meg benne
(erről majd részletesebben) a kötelesség. Minden annyira szabadnak látszik… Mit kap meg?
Az örömet, a kellemet, a nyugodt pihenést (bár nincs igazán mit kipihenni, de sebaj),
a hasznot (a gazdagság tehát együtt jár ezzel), a felelősség nélküli gondtalan (-nak tűnő)
életet, a szabad választás látszólagos lehetőségét. De biztosan ez jelenti a szabad választást? 

Kant írja (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten): „minden eszes lényt, akinek
akarata van (vernünftigen Wesen, das einen Willen hat), szükségképpen fel kell ruháznunk
a szabadság eszméjével (Idee der Freiheit)”. Nagyon sokatmondó. Vagyis három tényező
kapcsolódik itt egybe:

– akarat;
– az ember mint eszes lény;
– szabadság és kötelesség.

Az akarat, ha képzeteimnek megfelelően tárgyat hozok létre vagy elhatározom
magam arra. Elképzelem az asztalt, aztán fogom magam, kimegyek az erdőbe fát vágni,
hogy asztalt ácsoljak belőle. Vagy elhatározom, hogy ki fogok menni az erdőbe azért,
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hogy fát vágjak az asztal elkészítéséhez. Nagyon fontos tehát, hogy már maga az elhatá-
rozás is akaratnak minősül. Akarok, tehát vagyok! Így szólhatna Descartes után a filozófia
egyik alaptétele. 

Eszes lény. Az ember csak és kizárólag akkor tarthat igényt az „ember” névre, ha
eszét használja, mégpedig nem csupán arra, mint az állatok az ösztöneiket, nem csak azért,
hogy ösztöneit kielégítse. Világosabban szólva: ha eszem csak arra szolgál, amit az állat-
nál az ösztön tesz meg, nem tarthatok igényt arra, hogy embernek nevezzenek. Ezt nem
Kant mondja (szerintem implicit benne van), hanem én. Az állati ösztön – írja később
Marx – az evés, ivás, nemzés hármasságán alapul. Ha minden képességemet arra fordítom,
hogy életemet mindenekfelett komfortossá tegyem, minél jobb ételekhez jussak, minél
szebb nőket hajkurásszak, minél nagyobb lakásom legyen, miközben egyre jobb kocsikra
cserélgetem a régit, akkor még semmiben sem különbözöm az állattól. Félreértés ne essék:
persze űzhetem a nőket, mint „állat”, vehetek magamnak szép ruhákat, szép kocsikat,
szép sírhelyeket, ha emellett eszemet arra használom, ami emberhez méltó. Mi lenne az?
A kreativitás szóval szokták leírni: ez a poézis (a szó a ποιέω-ból származik, jelentése: valamit
létrehozni). Szóval a saját teremtő eszem által hagyok vagy (legyünk kantiánusok) hagyni
akarok valamilyen nyomot a világban. Ha az eszem (Vernunft) nem erre van, akkor még
nem léptem ki az állati értelem (Verstand) szintjéből. Kant nem Kant, remélem, érthető
voltam. Vagyis: az eszét nem használó, vagy az eszét mindössze ösztöneinek kiszolgálására
használó lény nem méltó az „ember” névre. (Hangsúlyozom: ez nem Kant, ez én vagyok.
Ide tessék ütni! Legfeljebb azt mondom, amit Szent Jeromos: „Hálát adok Istennek, mert
méltóvá tett arra, hogy a világ gyűlöljön.”)

Szabadság és kötelesség. A választás szabadsága. Héraklész válaszúton – pontosan
erről szól. Sokat írtam erről, nem akarom ismételni önmagam, egyébként pedig úgyis
belefutok az ismétlésbe. Mert Nietzschéhez hasonlóan általában elfelejtem, hogy mit
írtam. (A szabadság Kantnál a kötelesség szabad választásában nyer értelmet. Általában
vett szabadság nem létezik – ez evidencia. A szabadság abban jut kifejezésre – kössük egybe
az eddigieket –, hogy az akarattal bíró eszes lény szabadon választja, amit kötelessége
megtenni. Ez paradoxonnak tűnik, de csak annak, aki egy szót sem értett eddig abból, amit
leírtam. Akkor fusson neki újra. Csak néhány sort kell visszamenni. Aki érti, az jöjjön
velem tovább. 

Kant ismeri az ésszerű önszeretet (vernünftige Selbstliebe) fogalmát. Én természetes
józanságnak mondanám. Az ember általában nem cselekszik maga ellen, néhány idiótát
leszámítva, de az nem filozófiai, hanem patológiai eset. Az embernek ugyanis – ameny-
nyiben számít, hogy érdemes erre a megnevezésre – saját tartást kell kialakítani, amely
sokkal inkább belső, mint külső. Ehhez választania kell. Héraklésznek ugyancsak válasz-
tania kellett. Döntése ezért példaszerű a későbbi nemzedékek számára. 
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Pontosan a belső és külső distanciája miatt érdekes egy másik, a tisztelet (Achtung)
fogalma. Kant egyetértően idéz egy francia, a maga korában igen népszerű felvilágosult
gondolkodót, Bernard Le Bovier de Fontenelle-t, aki azt mondta: meghajlok az előkelő
emberek előtt, de szellemem nem hajlik meg. Nos, ez az attitűd jellemezte Beethovent,
amikor Goethével sétálva belebotlott az udvar fényes előkelőségeibe. Goethe tisztelet-
tudóan félreállt és leemelte a kalapját, Beethoven ezzel szemben sipkáját jól a fejébe húzta
és keresztülvágott az arisztokratákon, akik félrehúzódtak előle. Beethoven továbbfejlesz-
tette a kanti–fontenelle-i gondolatot: nem hajlott meg senki előtt. Sem testileg, sem
szellemileg. Csak ajánlani tudom. 

A morfológiailag homo sapiensre emlékeztető lény éppen azáltal emelkedik a
puszta természeti lényből emberré, hogy meghatározza magának a kötelességet. Ezáltal
válik személyiséggé. Így az ember egyszerre tartozik a természeti (érzéki) és egyben az
erkölcsi (intelligibilis) világhoz. Ez utóbbi teszi személyiséggé, és emeli ki az állati mivolt-
ból, így ad neki méltóságot, autonómiát, így lesz igazán szabad. Ez ad tartalmat a boldogság-
nak. A boldogság lényege nagyon egyszerűen meghatározható: a kötelesség akarása. Kant
szerint azért, hogy méltók legyünk az „ember” megnevezésre. Méltóságot ugyanis nem
a rang ad, nem az, hogy hány bolond kurizál körülöttünk, hányan hajbókolnak, hányan
mondják, hogy tisztelnek, hányan követnek az interneten, még kevésbé az, hogy hányan
„lájkolnak”. Nem. A méltóságot a belső tartás adja. Persze ebben az idióta világban, ahol
az udvari bohócok száma a világ népességének a többségét teszi ki, ez nehezen érthető.
Így a kötelesség választása önmagam választása, a vagy-vagy a semmi és a minden között
feszül. Nekem nincs jó véleményem az emberről mint tömegről. 

Héraklész tehát választás előtt áll. A másik asszony az Erény. Kantiánus alapon
persze csak a morális lény lehet boldog. Azaz maradjunk az előbbi nőszemélyt illetően
a „Boldogság” helyett inkább a Hitványság elnevezésnél. A boldogság ugyanis nem az,
hogy bármikor képes vagyok fizikai szükségleteimet kielégíteni, nem az, hogy fülig érő
szájjal vigyorgok rá a világra, mint a bamba amerikai turisták, akik a Louvre-ban keresik
a piramisokat, miközben nem veszik észre, hogy útikönyvüket otthon elcserélték. Nem.
A boldogság itt összekeveredik a megelégedettség érzésével. Ezzel szemben a megelégedett-
ség kötődik a Hitványsághoz. Sokan mondják, hogy az igazán nagy szellemek soha nem
voltak boldogok. Még akkor sem, ha annak látszottak. Sokkal inkább a depresszió kap-
csolódik az alkotáshoz. 

Girolamo di Benvenuto a Héraklész válaszúton című műve egy hasonló korai ábrá-
zolást mutató festménye (Galleria Franchetti, Ca’ d’Oro, Velence), pontosan nem tudni,
mikor keletkezett. Ha Raffaello festményével kapcsolatban felmerült, hogy azon nem
Héraklész, hanem a megrendelő lovag látható, itt az allegorikus jelleg kétségen kívül áll.
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Girolamo di Benvenuto: Héraklész válaszúton, 15–16. sz., fatábla, 
Galleria Franchetti, Ca' d'Oro, Velence 

Egyik oldalon a sziklás táj, oroszlánnak látszó génhibás kutyákkal, míg a másikon
egy kellemes táj, patakban fürdőző gondtalan emberekkel. A két nő közrefogja az ifjút,
fejmozdulatuk szinte keretezi a történetet. Mindkettő szép, de míg egyikük vissza-
fogottabb (itt ugyancsak be van kötve a feje), másikuk lazább, kellemesebb öltözetet visel.
Óhatatlanul adja magát az időben egymáshoz közel álló két festmény összehasonlítása.
Raffaellóé jól ismert, míg ezt a sienai mestert már sokkal kevesebben tudják hova tenni.
Raffaellónál a könnyebb választást ígérő nő egy virágot tart a kezében, amely – ha el-
fogadjuk, hogy Scipio álmáról van szó – akár a testi szerelmet is jelentheti, ami, lássuk be,
mégsem olyan alantas érzület. A bekötött fej viszont mindkét esetben az erényességre és
ezen keresztül a házasságra utal. A „bekötik a fejét” mondást azokra alkalmazzák, akik
férjhez mennek, hisz maga a viselet mutatja, hogy a nő „foglalt”, erényét csak és kizárólag
a férjének őrzi. Ellenben a kibontott, dús haj, amely ráadásul szabadon lengedez a szélben,
sokkal inkább a felkínálkozás szimbóluma, a kitárulkozásé – a bezárkózás helyett. Raffaello
festményén az „erény” alakja kardot (virtus) és könyvet (sapientia) mutat fel, utalva arra,
hogy e kettő a legszorosabban összetartozik. 

73

01 Gyenge_Layout 1  2016.05.17.  16:00  Page 73



Annibale Carracci: Héraklész választása, 1596 k., olaj, vászon, Museo Nazionale 
di Capodimonte, Nápoly

Annibale Carracci (Héraklész választása, Museo Nazionale di Capodimonte, 1596
körül) csaknem száz évvel későbbi képén minden sokkal világosabb, mondhatnám: „egy-
értelműbb”: az Erényt alakító hölgyemény ellentmondást nem tűrően mutat a sziklás út
felé, amelynek a végén Pegazus áll, utalva arra, hogy a patája nyomán fakadt a Hipokréné
forrás, amely a költői ihletet biztosította az abból ivók számára. Vagyis az erény jutalma
a halhatatlanság, akár az istenek számára, akár a költőknek kimérve. Ezzel szemben áll a
könnyebb út, a hitványságé, amelyet egy lenge ruhába öltözött (vetkőzött) nőalak mutat(na),
ha Héraklész egyáltalán figyelemre méltatná. A színház, a zene, ekként a könnyed szóra-
kozás attribútumai a lenge fátyolba (sem nagyon) burkolózó nő mellett pontosan felismer-
hetők. A dús erdő erotikus kisugárzása, akárcsak a nőé, nem hagyható figyelmen kívül.
Szemben a kopár sziklákkal. Héraklész választ. Majd. Majd meglátjuk. 

Mit ígér pontosan a prodikoszi történetben az Erény? Kimondja, hogy nem fogja
a lovagot gyönyörökkel ámítani, nem fogja az egyszerűbb utat megmutatni, nem ígér
kellemes életet. Helyette szolgálatot kér. Az istenekkel szemben, önmagával szemben:
„Ha erős akarsz lenni, rá kell szoktatnod a testedet, hogy engedelmeskedjen a lelkednek,
ezért fáradságos, izzasztó gyakorlatokkal kell edzened.” Ahá, végre! Kiderül, hogy a test
és lélek kettősségéről van szó. Ha a Hitványságot (boldogságot) választja az ember, akkor
a testnek (vágyak) hódol, nem emelkedik el a mindennapok világától, hanem disznó
módjára a sárban fog dagonyázni. Pfuj! Ha viszont sanyargatja a testet, akkor nemesebb
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lesz tőle a lélek, ami közkeletű elképzelés volt a kora középkorban, pedig akkor még
fitneszszalonok sem léteztek, tele mindenféle kínzógéppel. Lelki fitnesz és wellness még
kevésbé. Persze megoldották másképp. A test nem volt más, mint a lélek börtöne – tudjuk
Szent Ágostontól –, ezért a legjobb, ami velünk történhet, ha megszabadulunk gyarló
testünktől, mert akkor szabaddá válik a lelkünk. Nietzsche gúnyolódik ezen egy sort
a Zarathusztrában: „Hajdan a lélek megvetően nézett a testre: és akkor ez a megvetés volt a
legmagasabb rendű – véznának, ijesztőnek, kiéhezettnek akarta látni a testet. Azt gon-
dolta, így szökhet el tőle és a földtől. Ó, maga a lélek volt vézna még, ijesztő és kiéhezett:
és e lélek kegyetlenségben lelte a gyönyörét.” Fontos, hogy Nietzsche itt a „Leib” és nem
a „Körper” kifejezést használja. A „Leib” nem használható olyan „test”-re, amely élettelen
(az a Körper), hanem csak olyanra, amely élettel (Leben) teli. A test azonban magasabb
entitást képez a léleknél – a nietzschei felfogásban.

Még valami: nem véletlen ennek a választási szituációnak a számtalan feldolgozása.
Persze a tizenkét munkát ugyancsak sokan megfestik. Azonban ez a válaszút más. A döntés
a test és lélek, az evilági és mennyei világ, a földi jólét és az égi erény (még kb. két lapon
keresztül tudnám folytatni) között – és valami egészen másra utal. Az előző könyvben a
„der kommende Gott” (közelgő isten) motívuma kapcsán Dionüszoszt úgy említettem,
mint egyfajta krisztusi protagonistát, aki közvetít az isteni és emberi világ között. Felál-
doztatik és feltámad. Und so weiter. Vagy Prométheuszt. Aki vállalja a szenvedést az
emberek jobb létéért. Akit a tudás elbirtoklása és az embereknek való átadása miatt
sziklához kötöznek és kíméletlenül kínoznak. Ő ugyancsak krisztusi protagonista. 

Nos, Héraklész nem kevésbé. Aki ugyancsak közvetít, hisz félig isten, félig ember.
Megistenül – a munkák végén. Aki választ a könnyű földi élet és a nehezebb, de tartalma-
sabb létezést kínáló Erény között. Az erény ugyanis döntő tényező. Sajátos, hogy éppen
abban a görög mitológiai világban, ahol azt hírből sem ismerik. Erény – ugyan, mi az? 

„Eszel, mielőtt megéheznél, iszol, mielőtt megszomjaznál.” Ezt mondja Prodikosznál
az Erény a Hitványságnak. Ezt vágja a szemébe. Valóban más ez, mint a görög felfogás,
nevezetesen Hérakleitosz híres mondása, miszerint a betegség teszi az egészséget jóvá
és kívánatossá, éhség az elteltséget, fáradtság pedig a megpihenést. Ha nem így történik,
akkor az ember nem értékeli egyiket sem, hanem hedonista módon kergeti az élvezete-
ket, annyira erőszakosan, annyira engesztelhetetlenül, hogy végül elrohan mellettük,
mint Kierkegaard mesebeli törpéje. 

Mit kínál hát a földi gyönyörökkel, a kellemetes élettel szemben az Erény? 

„Amikor aztán eljön a sors által kiszabott vég, nem fekszenek elfeledett, jeltelen
sírban, hanem örök időkön át virágzik emlékezetük, mert himnuszokban éneklik meg

tetteiket. Kiváló szülők sarja, Héraklész, ha végigküzdöd e fáradalmakat,
a legcsodálatosabb boldogság jut osztályrészedül.”
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Nem elfeledve lenni! Ez a görög életelvárás legmagasabb szintje. Természetesen
nem arról van szó, hogy az ember elvtelenül hajszolja a hírnevet, és tegyen meg mindent,
hogy talp-, fenék- vagy kézlenyomatát egy utcán otthagyja. Az bizony semmit nem jelent.
Legfeljebb a jelentéktelenség kifejeződése, a talmi csillogás megállításának és kimerevítésé-
nek illúziója. A maradandót nem a betonba nyomott szánalmas lenyomat hagyja. A görögök
nem ilyen nyomorult módon akarnak nyomot hagyni. Ha ezt akarnák, akkor például
a preszókratikus görög bölcsek műveiknek minél blikkfangosabb címeket adnának. Ezzel
szemben azt látjuk, hogy ezek a nagyon „korszerűtlen” gondolkodók műveik megneve-
zésére ugyanazt a címet használják:   azaz: A természetről). Náluk ugyanis
a vizsgálat tárgya sokkal fontosabb, mint az, aki vizsgál. Ez a kanti–kopernikuszi „vissza-
fordulat” – ha teljesen bolondot akarnék csinálni magamból, akkor ide ezt írnám.

Még egy dolog: amikor eljön a kiszabott vég. Akkor mindenki elszámol. Még egy
idétlenség: Prodikosz itt nagyon kantiánus. Nem vele számolnak el, ó, az egyszerű lenne!
Jüngstes Gericht. Dehogy! Ő számol el önmagával. Ez az élet természetes velejárója, igaz,
a „kiszabott”-ban ma a betűk felcserélődnének, és az egész sokkal rémesebb, mint az
„utolsó ítélet”. A modern ember, hát még a poszt-modern poszt-ember, semmitől sem
retteg jobban, mint a haláltól. Ahelyett, hogy attól rettegne, hogy nem él valójában.
Számtalan ezzel kapcsolatos analógiát lehetne említeni, sok-sok idézettel megtámogatva.
A görögöknél, latinoknál, a keresztény Európában a helytelen élettől való félelem mindig
megelőzte a haláltól valót – ez volt elsődleges. Igaz, sokszor félreértve, ahogy azt a korai
keresztény gondolkodóknál látjuk, nem hiába polemizál velük Nietzsche. A kiszabott
vég ugyanakkor ismét eszünkbe juttathatja Kantot. Ő mondja, hogy az ember semmitől
sem fél jobban, minthogy a végső vizsgálatnál „elvetemültnek” és „értéktelennek” találja
magát a saját szemei előtt. 

– Értéktelen. Amennyiben nem tett semmit, mindössze saját jólétben és kényelem-
ben felfogott boldogságával (megelégedettségével) törődött. Semmit nem hagyott
maga után, ahogy Leonardo mondta, legfeljebb szarral teli árnyékszékeket. („Vannak,
akik nem többek, mint átjárók az ennivaló számára, és az ürülék szaporítói – akik
úgy élik le az életüket, hogy nem hagynak hátra mást, csak dugig telt latrinákat.”)
– Elvetemült. Vagyis olyan, aki nem adott önmaga számára morális parancsot, aki
nem volt képes felfogni a kategorikus imperatívusz jelentését. A parancs ugyanis
azt mondja (leegyszerűsítve): cselekedj úgy, hogy a cselekvésedet bárki magáévá
tehesse, mégpedig anélkül, hogy ezzel akár önmagát, akár a másikat saját jogaiban
zavarná vagy korlátozná. Példával élve, ha ellophatnál valamit, akkor a helyes cselek-
vés, hogy nem lopsz, mert ez – szemben a lopás esetleges általános parancsával –
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mindenki számára érvényes lehet. Schelling egyik természetjogról szóló írásában
(Neue Deduktion des Naturrechts) ennek a parancsnak a morális belső töltését
emeli ki. Azaz próbálj megmaradni azon az úton, amelyet az emberi tisztesség
jelöl ki, ha úgy tetszik: a „leben und leben lassen” (live and let live) – élni és élni hagyni
mondásának megfelelően. 

Értéktelen és elvetemült. És még egy: 

– Ember. Vagyis újra a régi mániám. Hisz mondhatnák – teljes joggal –: miért tar-
tana bárki (ön)vizsgálatot, hogy ti. értéktelennek tartja magát vagy sem. Őszintén
szólva magam sem gondolom másképp. Vannak olyan emberekre formailag emlékez-
tető lények, akik (amik) legkevésbé sem jutnak el bármilyen vizsgálathoz. Ezekre
a kifogásokra tehát azt válaszolnám, hogy Kant az „ember”-ről beszél. Aki nem
végez ilyen vizsgálatot, az morfológiailag meg talán rendszertanilag is a kétlábú
species körébe tartozik, de ennél nem sokkal több. Nietzsche, Schopenhauer,
Kierkegaard ennél sokkal durvábban fogalmaz. Marcusét idézve (Egydimenziós
ember), kissé finomabban, ez az „ember” már nem alany, hanem tárgy: „Ha az egye-
dek arra vannak kondicionálva (pre-conditioned), hogy a kielégülést nyújtó javak
között a gondolatok, érzések és vágyak is ott vannak, miért akarnának ők maguk
gondolkodni, érezni és elképzelni bármit is?” (Józsa Péter fordítása, kissé módosítva).
Sajátos, hogy ez a mű 1964-ben jelent meg az USA-ban angolul, és ha maga a
szerző nem ismerné el, akkor is fel lehet ismerni Marx 1844-es művének a hatását
benne (a rendszerváltás előtt a fiatal Marxot a korábbi rendszer sem szerette igazán),
de megállapításai az eltelt fél évszázad óta roppant aktuálisak. És mélyrehatóbbak,
mint a „filozófiai celeb” és felkapott megmondóember, Francis Fukuyama könyvei.

De térjünk vissza Héraklészhez! Annyit már tudunk róla, hogy félisten és töprengő
lélek, akinek a döntése paradigmatikus érvényű a későbbi nemzedékekre (sőt egyes
nagyon fontos mitikus történésekre) nézve – ezért zabálja a keresztény képzőművészet.
Ha történetét nézzük, akkor születése sem semmi. Persze megint ott van (miért ne lenne)
a zabolátlan kéjvágyával a dicső főisten, a mindenkit és mindent magáévá tevő Zeusz.
Legyen az nő, férfi, ifjú, állat. Zeusz csak azzal nem párzik, aki vagy ami le van betonozva.
Héraklész anyja, Alkméné, az akkor élő legszebb nő, Amphitrüón király felesége volt, aki
addig nem volt hajlandó együtt hálni férjével, amíg az meg nem bosszulja fivérei halálát.
Miközben a derék férj távol volt és mindent megtett, hogy kiérdemelje a feleség ágyát,
addig a még derekabb főisten fölöltötte – most nem bika, sas, aranyeső, hattyú, vécécsésze
stb., hanem – a férj alakját, és bebújt a hitves ágyába, majd három nap, három éjszaka
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szerelmeskedett vele. Mindezt úgy oldva meg, hogy utasította a napistent a nap tüzének
kioltására, ami miatt a három éjszaka egynek tűnt. Másnap hazatért a férj, aki ugyancsak
szerelmeskedett – akkor már kissé fáradt – asszonyával, aki nem értette urának hihetetlen
potenciáját, de megadta neki, amit a jó szokások egy engedelmes feleségtől elvárnak.
Ennek köszönhető, hogy egyszerre fogant meg két gyermek: az egyik a főistentől, így az
félisten, ő volt Héraklész, míg a másik a mit sem sejtő férjtől, ő lett Iphiklész. Ismerős?
Ha valakinek erről a Léda-történet, a félig halandó, félig isteni gyermekek jutnának eszébe,
az nem téved. Aztán a felszarvazott férj megtudta, hogy a felesége Zeusszal hált, azután
nem mert többé együtt hálni a feleségével, nehogy Zeusz féltékenységét felkeltse. Kínos. 

Euripidésznél a következőket mondja szegény megcsalt férj, Amphitrüón önmagá-
ról, felfedve a családi genealógiát:

„Zeusz ágyi társát, argoszi Amphitrüónt
halandó ki ne ismerné, kit Perszeusz

fia, Alkaiosz nemzett; engem Héraklész
apját, e Théba volt urát, mely földbül a

sárkányfog-vetemény sarjadt.”
(Jánossy István fordítása)

Szép és tartalmas házasság lehetett. Egyszer elhálni, aztán soha többé. Volt még
valaki, aki féltékeny lett, és ez persze nem más, mint Héra, hisz neki az a „dolga”, hogy
féltékeny legyen. Az apuka félrelép, mindig, menetrendszerűen, anyuka féltékeny, mindig,
ugyancsak menetrendszerűen. „Kisebb” gond, hogy mindkettő isten, ezért ennek általá-
ban a mit sem sejtő halandók isszák meg a levét. Nos, ha Zeusz végre csomót tudna kötni
arra a bizonyos szervre, az emberek élete ugyancsak könnyebbé válna, igaz, a görög
mitológia meg unalmasabb lenne.

Héra azonban beavatkozik, dühe most nem az asszony, hanem a gyermek ellen
fordul. Zeusz azzal tovább bőszíti a fúriát, hogy a gyermeket „Héra dicsőségének”
(Héraklész) nevezi. Héra azzal állt bosszút, hogy megeskette Zeuszt: az lesz a Perszeusz-
ház uralkodója és mindenki ura, aki a sötétség beállta előtt megszületik, amibe a főisten
örömmel belement, azt gondolva, Héraklész fogja ezt betölteni. Héra azonban kifogott
rajta, mert egyszerre gátolta a fiú megszületését és siettette Szthenelosz király feleségének
szülési fájdalmait. Így az hét hónapra szült gyermeket, és ő, azaz Eurüsztheusz lett az
elsőszülött „és” uralkodó, így a később született Héraklész ura. Kissé bonyolult, nem?
Nos, itt a pillanat, hogy ezt egyszer s mindenkorra tisztába tegyük, de ehhez vissza kell
menni Héraklész egyik őséhez, Perszeuszhoz, hisz maga a megcsalt férj, Amphitrüón
is őrá utalt.
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Perszeusz és Danaé 

Emlékezzünk Tündareószra! Az Oresztész-fejezetben lesz egy családfa ábra, lapoz-
zunk egy kicsit előre. Az ő felesége Léda, gyermekei pedig a Dioszkuroszok (Castor és
Pollux – latinosan), illetve Klütaimnésztra és Helené. Róluk igen részletesen később. Nos,
Tündareósz nem más, mint Perszeusz unokája. Női ágon, a lánya vonalán. Alkméné,
Héraklész anyja szintén Perszeusz unokája, de férfiágon. Perszeusz egyben Mükéné alapí-
tója. Így kapcsolódik a görög mitológia – melynek mellékágai őrületesen szerteágazók –
egybe. Nem állítom, hogy ettől sokkal átláthatóbb. Perszeusz itt előtörténet, de a mostani
szerepeltetése számos okból indokolt, hisz az Oresztész-fejezet több története enélkül
értelmezhetetlen. Perszeusz apja, na, ki más? Zeusz. Anyja Danaé. 

Danaé sorsa egy kicsit majd Tennyson Shalott hölgyére emlékeztet. (Nincs új a
nap alatt? Odüsszeusz kapcsán fogok róla beszélni.) Danaét (Lady Shalotthoz hasonlóan)
egy várba zárják, mivel apjának a delphoi jósda azt jósolja, hogy Danaé gyermeke meg
fogja ölni. Elzárja tehát a lányt, hogy ne találkozhasson senkivel, főként ne férfival, meg
ne foganjon a gyilkos gyermek. Ez a jóslat nem szokatlan a görög mitológiában, gondol-
junk Oidipuszra vagy akár az egész Olümposzt megrengető jóslatra, miszerint Kronosz
uralmát egyik gyermeke fogja megdönteni, mire a drága apuka legott lenyeli összes
gyermekét. 

Danaé alakja szintén egy olyan mitológiai toposz, amely sok festőt megihletett.
Mint arra utaltam, őt ugyancsak Zeusz teszi magáévá (ki más?), ráadásul aranyeső képé-
ben, pontosabban alakjában. Hogy „in actu” ez hogyan történik és mekkora élvezetet okoz,
az maradjon homályban. Vagy maradjon Zeusz titka. Az aranyeső által okozott orgazmus
természetrajzáról hiába keresnénk adatokat, szerintem soha nem tudjuk meg: „hogyan
élvez el egy aranyeső”. Ugyanakkor nagyon sokan megfestették: Tiziano, Tintoretto,
Tiepolo, Gentileschi, Rembrandt. Ebből kettő a kedvencem. 

Itt van Tintoretto Danaé című festménye (1580, Musée des Beaux-Arts, Lyon),
amelyen az aranyeső „aranypénz” formájában érkezik. Ez különös, mondhatni meglehetősen
árnyalt jelentést ad a történetnek, mégpedig nem éppen hízelgő módon. Ráadásul ott
egy kutya, aki a hűséget hivatott szimbolizálni. Tintoretto másik képén, amit korábban
elemeztem, a kutya megugatja a csalárd Marsot, amint Vulcanus elől az asztal alá bújik
(Vulcanus rajtakapja Marsot és Vénuszt). De itt nemhogy ugatna, hanem alszik. Azaz
a hűség alszik. A nő elképesztően hasonlít a festő Zsuzsannáról (Zsuzsanna és a vének)
készült képére ugyanúgy, mint egy másik alkotás Vénuszára. Lássuk be, nem éppen hízelgő
feldolgozása a történetnek, ráadásul a ruhátlan nőn lévő ékszerek – és persze a pénz –
a „vanitas” gondolatát erősítik, talán nem szándéktalanul. 
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Tintoretto: Danaë, 1580, olaj, vászon, Musée des Beaux-Arts, Lyon

A másik kedvencem éppen a barokk egyik caravaggistája, Artemisia Gentileschi
(1593–1653). Ez a remek festő – nőként – elsőként lett tagja a firenzei művészeti akadémiá-
nak (Academia dell’Arte del Disegno). Nem kevés viszontagság után. Igazából ő az első nő,
akit festőként tart számon a művészettörténet. Ezért mindenképp ejtsünk néhány szót róla. 

Egy csodás emberről van szó, akinek sorsa a legkevésbé sem csodálatos. Akit az élet
úgy igazán és kegyetlenül megtiport. Apja ugyancsak festő, Orazio Gentileschi. Az apa
a lányát egy festő ismerősére, név szerint Agostino Tassira bízta, hogy a festőmesterségre
tanítsa. Tassi azonban orvul visszaélt mind az apa, mind a lány bizalmával, és tanítás
helyett erőszakkal magáévá tette a fiatal teremtést. Majd amikor meglepetten tapasztalta,
hogy szűz, egy darabig házassággal hitegette. Miután tudomást szerzett az esetről az apa,
dühében feljelentette Tassit. Tassi viszont a lányt vádolta meg prostitúcióval, és a korra
jellemző módon nem a bűnöst, hanem az áldozatot vetették vegzatúra alá: előbb a bírák
szeme előtt kellett végigszenvednie egy megalázó nőgyógyászati vizsgálatot, aztán pedig
megkínozták. Festőként ez utóbbi trauma még nagyobb lehetett, mert nem elég, hogy
erőszakot tettek vele, őt gyalázzák és kínozzák, hanem a kínzás a kor szokásának megfelelően
úgy zajlott, hogy ujjait szorítókötelekkel csavarták, csaknem darabokra törve, meggyő-
ződve arról, hogy fájdalommal ki lehet csikarni az „igaz” vallomást. Egy festő számára
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a kezének tönkretételénél súlyosabb büntetés nem létezik. A legnagyobb kín ellenére
mégis mindvégig kitartott vádja mellett. Így végül kiderült, hogy nem hazudott, az erőszak
valóban megtörtént, sőt az is, hogy Tassi vélhetőleg egy másik nő ellen is követett már
el erőszakot, valamint – noch dazu – vérfertőző kapcsolata volt nővére lányával, sőt tervbe
vette felesége meggyilkolását, s hogy a kép teljes legyen: Orazio képeinek elrablását.
Mindez azonban nem tette meg nem történtté a szörnyű vétket.

Artemisia művészetét a fiatalkorában ellene elkövetett mocskos tett örökre meghatá-
rozta. Témáinak választása nem véletlen: egyszer Zsuzsanna, Judit, aztán Danaé tűnik
fel; mind olyan nők, akik férfiak kényének-kedvének voltak kiszolgáltatva. Vagy férfiak,
akik erőszakot tettek a tulajdonuknak tekintett nőn. Mert az úgy természetes. A férfit
gyilkoló nő ezért különösen vad, véres és kegyetlen Artemisia képein. Ez a csodás festő,
csodás nő – csodás festőnő, remek ember ecsetjével állt bosszút a férfiakon. 1620-ban
festett Judit megöli Holofernészt képén a gyilkolás annyira vad, a kép annyira „véres”
(ehhez felhasználta Galilei, akivel személyes kapcsolatban volt, egyik, a vér spriccelésére
vonatkozó felfedezését), hogy a megrendelője állítólag senkinek se merte bemutatni
a középkori horrort ábrázoló festményt. De itt a Danaé.

Artemisia Gentileschi: Danaë, 1612 k., olaj, Art Museum, Saint Louis
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A festmény 1612 táján készült (Art Museum, Saint Louis), címe természetesen:
Danaé. Ez nem a teljes kép, csupán egy részlete. A mellékalak ugyanis lényegtelen. A nő
arca a fontos, az a lényeges, hiszen mindent elárul. A kép egyébként Artemisia megerő-
szakolása után készült. Nagyjából egy évvel. Az sem véletlen, hogy a festőnő szinte minden
képe egy hatalmas sikoly. Tiltakozás az erőszak ellen. Tiltakozás a megalázás ellen. Tilta-
kozás a megbecstelenítés ellen. Tiltakozás az ellen, hogy maszkulin gőgjétől eltelve a férfi
dologként, tárgyként, azaz saját tulajdonaként kezeljen egy nőt. És még folytathatnám.
Véleményem szerint talán éppen ez a legerősebb képe, nem a véresek, kegyetlenek. Lát-
szólag itt nincs semmi erőszak, semmi kényszerítés, semmi kegyetlenség. A nő hófehér
teste inkább a képbe álmodott tisztaság. Ezzel szemben a vörös lepel az erőszakot, a vért
és a kíméletlen gyalázattevést hivatott megmutatni. Nézzük meg figyelmesen: az arany-
pettyek a nő testéhez érve vörössé válnak, mintha vércseppek lennének. A kibomlott haj,
a félig nőies, félig még fejletlen pubertás idomokat sejtető alak egyértelműen utal a
festőnőre, és tovább erősíti az erőszak borzalmát. Az arckifejezés mindent elmond. Nincs
rajta fájdalom, azt inkább az ökölbe szorított jobb kéz mutatja, sokkal inkább lemondás,
reményvesztett üresség, mint aki feladja az ellenkezést, mert a fájdalom miatt nem tehet
mást, mert a kor erkölcse egyértelműen ezt sugallja, mert a nőtől azt várják el, ha eszköz-
ként kezelik, hogy viselje el (mintha ebben nem léptünk volna nagyot előre) mindazt,
ami vele történik. Mindez (ez az aktualitás) a kép hangulatát még sötétebbé teszi. 

Artemisia teste fekszik előttünk, semmi kétség. Az arcvonások valóban emlékez-
tetnek a festőnő önarcképére. Önarcképe egyébként az első festőnő önarckép a művészet-
történetben, és mivel címe a Festészet allegóriája, ezzel a 17. században nem kevesebbet
merészel, mint egy nőt emel arra a piedesztálra – ahogy azt M. Garrad írja (Artemisia
Gentileschi’s Self-Portrait as the Allegory of Painting) –, ahová addig csak férfiak juthattak.
Bár lehet, hogy a szemlélő (én) – ismerve a sorsát – mindezt inkább belelátja. A klasszi-
kussal szólva: Que sais-je? Figyeljük meg, a kép egyébként kevésbé „caravaggiós”, főként
a Judit-képekkel összevetve. Az erős kontúrok talán még jobban kiemelik (a sötét fény-
árnyék játékkal szemben) az erőszak tényét; azt is mondhatnám: a képet az erőszak allegó-
riájává teszik. Ez a fantasztikus ember, fantasztikus festő a festményével egyet akar:
érzékennyé, fogékonnyá tenni a szemlélőt a vállalhatatlan erőszak elítélése iránt, illetve
– nem mellesleg – Edvard Munch ismert képéhez hasonlóan összes fájdalmát egyetlen
képen keresztül belesikoltani a világba.

A barokkból előreugorva azonban ebben a témában egy további kedvencem
természetesen Gustav Klimt csodás festménye.
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Gustave Klimt: Danaë, 1907–08, olaj, vászon, Galerie Wurthle, Bécs

Nem akarok erről a képről sokat írni, hisz írtak elegen. Klimt egyéb festményeihez
hasonlóan az erotikus töltés a meghatározó. Az aranyeső a nő lábai közé hullik, mit
hullik? Ömlik, zubog, megállíthatatlanul, aki szinte elnyeli, magába fogadja ezt a megál-
líthatatlannak látszó áramlást. Az arcon inkább a kábulat látszik, nem az erőszak miatti
fájdalom. Ez a nő – szemben Gentileschi festményével – elalél az élmény hatására. Önfeled-
ten megadja és átadja magát. Mint a hattyú Lédával, amely – gondoljunk Michelangelóra –
szinte teljesen körbefonja a lányt. Itt az aranyeső ugyancsak beteríti a csodás női testet.
Ugyanakkor mintha lenne benne valami nehezen megfogható tartózkodás. Hasonlóan
a Csók című festményhez. Talán csak a kampószerűen görcsberándult ujjak sejtetik.
Klimt mondása, miszerint minden művészet erotikus – hogy stílusosak legyünk –, abszolút
„testközelivé” válik ezen a képen. 

Zeusz tehát magáévá teszi Danaét, aki a nász „eredményeként” megszüli Perszeuszt,
mire Danaé nagyon-édes-apja egy ládába záratja lányát és annak újszülött gyermekét,
majd a tengerbe dobatja őket. Természetesen nincs mit tenni a sors végzése ellen, a nyuszi-
ként viselkedő papa olvashatta volna Oidipuszt, ami persze butaság, de szinte telis-tele
a görög mitológia olyan cselekedetekkel, amikor az ember fel akar lázadni a sors ellen,
aztán meg jól megszívja. A láda persze nem lesz koporsójuk, partra vetődik, és Polüdek-
tész, egy király segít Danaén és gyermekén. No persze – ez ugyancsak a görög mitológia
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sajátossága – nem altruistaként, egyszerűen magáévá akarja tenni a lányt, amit a
felcseperedett gyermek akadályoz meg. Nem véletlen, hogy az „önzetlen segítő” el akarja
távolítani a fiút anyjától, ezért ráveszi a fiatal Perszeuszt, hogy hozza el neki a Medúza
Gorgó fejét.

Medúza

Nos, megint egy olyan történethez értünk, amely ábrázolásért kiált, és nem hiába.
A Medúza számos festőt az ecset megragadására ösztönzött. A Medúzáról azt kell tudni,
hogy a három Gorgó egyike, szájából hatalmas agyarak meredtek elő, haja helyén kígyók
tekeregtek, testét pikkelyek fedték, tekintete pedig olyan szörnyű volt, hogy aki ránézett,
a rettenettől menten kővé változott. Perszeusz legyőzte – persze Athéné segítségével –,
majd a Medúza levágott fejéből kiugró Pegazus hátára pattanva elvágtatott. A győzelem-
hez kellett egy láthatatlanná tévő sisak, valamint egy fényes pajzs, amelyen keresztül látta
a Gorgó főt, hisz, ha közvetlenül ránéz, ugyancsak kővé változik. Aztán Pegazus nyergé-
ben Atlasz titánhoz menekült, aki barátságtalanul fogadta, mire Perszeusz, megmutatva
neki a Medúza főt, hegységgé változtatta a barátságtalan házigazdát. Tessék megkeresni
a Google Earth-ön, Afrika északi részén található. Mármint a hegy. Tegyük hozzá, hogy
ez a történet Ovidiusnál maradt fenn:

„»A barátságom«, szólal, »nem sokra becsülted,
vedd az ajándékom!« S baljáról néki Medusa
förtelmes képét (maga félretekint) odanyújtja.

Vált, amilyen nagy volt, nagy heggyé Atlas: a fürtje
és a szakálla liget; keze-válla gerince a hegynek;

és feje már nem fej: hegyoromként égre mered fel;
csontjai sziklakövek; majd szétnőtt minden irányban

(istenek, így rendeltétek), s azután a nagy égbolt,
oly sok csillaggal nehezült vállára, nyugodni.”

(Devecseri Gábor fordítása)

A fejet aztán a hős természetesen csodás képességű segítőnőjének, Pallasz Athéné-
nek ajándékozta, aki ezután a pajzsán viselte. 

Perszeusz tettei közül ismert még Androméda kiszabadítása. Anyja Kassziopeia,
aki azzal dicsekedett, hogy szebb a nimfáknál, és tudjuk, a hencegés általában nem tetszik
az isteneknek, most különösen Poszeidónnak, ezért éktelen haragra gerjedt, és lánya,
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Androméda feláldozását kérte engesztelésül. Kassziopeia, a drága „édes” és „anya” legott
kész volt arra, hogy feláldozza lányát a tengeristen akaratának megfelelően. Perszeusz
persze – éppen arra járván – kiszabadította a szépséges lányt. A még édesebb anya,
Androméda ennek ellenére meg akarta öletni, de megbűnhődött. Később Zeusz mind
Kassziopeiát, mind a lányát, Andromédát a csillagok közé emelte, most az égbolton jól
láthatók, sőt talán a legismertebb csillagképek közé tartoznak. Kassziopeia helyzetének
megfelelően hol „W”, hol „M” alakot mutat, aminek „tudományos” magyarázata, hogy
Athéné ezzel büntette meg az anyát hitszegéséért. 

Csak szeretném megjegyezni: a görögöknél egy ígéret be nem tartása az egyik
legsúlyosabb vétség. Súlyosabb, mint megölni valakit. Mindez egyébként – véleményem
szerint – meglehetősen sokatmondó. Ugyanis az adott szó be nem tartása az adott ember
karakteréről mond igaz dolgokat. Hogy milyen vagyok. Az aljasság, az árulás egy olyan
világban, ahol az egyenes jellem – még akkor is, ha esetleg kíméletlen – a legtöbbet jelenti. 

Piero di Cosimo: Perszeusz kiszabadítja Andromédát, 1513 k., olaj, fa, Uffizi, Firenze

Kihagyhatatlan a csodás és titokzatos festő, Piero di Cosimo titokzatos, a
Perszeusz kiszabadítja Andromédát (Uffizi) című, 1513-ban készült festménye. Cosimót
a Prométheusz-mítosz kapcsán már említettem az előző könyvben. Cosimót a kiváló
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Daniel Arasse a „különcök ősatyjának” nevezi. Nem véletlenül. Élete (kb. 1461–1522)
sem más, mint furcsaságok halmaza. Úgy lehetne: festészete a kimerevített mozi előképe.
Jobbról érkezik Perszeusz. Az égből. Ám középen már rajta ücsörög a Poszeidón által
küldött szörny nyakán, hogy menten levágja. Balról Androméda mint a szörny áldozata,
kikötözve egy fához. Jobbra ismét a megszabadító Perszeusz, akit már a nép ünnepel.
Jobbra hátul egy középkori cunami közeleg. Így mind együtt. Akár a moziban. Szintén
Arasse mondja, hogy Cosimo alakjai aprók, a festmények szinte túlzsúfoltak, így csak közeli
szemléléssel lehet hozzájuk közelíteni, vagyis ezek a képek „közel hívják a nézőket”. Való-
ban, ebben áll a varázsuk. Legyen szinte bármi a témájuk. Azonban manapság ez akár
kínos is lehet a múzeumok derék őrei miatt.

Összefoglalva: így kapcsolódik hát Perszeusz a Héraklész-történethez. Mint
láttuk, Héraklész Perszeusz dédunokája, anyja Perszeusz fiának a lánya. Akkor most
jöjjön az áttekintés:

Perszeida-ház

1. Perszeusz egyik unokája – Tündareósz – Felesége: Léda, gyermekei: Diosz-
kuroszok (Castor és Pollux), Helené és Klütaimnésztra
2. Perszeusz másik unokája – Alkméné – Férje: Amphitrüón, gyermekei: Hérak-
lész és Iphiklész. 

Zeusz az apja az egyik dioszkurosznak (Pollux) és Helenének (1), illetve Hérak-
lésznek (2). A családfakutatásom nem teljes, de az eligazodásban talán segít. Az ugyancsak
Perszeusz-sarj, a Zeusz által passzivitásba kényszerített megcsalt férj, Amphitrüón egy
egészen érdekes, mondhatnám párját ritkító kijelentést tesz a főistennel szemben (Euripi-
dész: Az őrjöngő Héraklész. Jánossy István fordítása). Ne felejtsük: őt csalja meg a felesége,
hisz Zeusz alakjában csapja be a nőt:

„Oh, Zeusz, hiába lettem nászi társad én,
fiad apjának hasztalan neveztettem! Kevésbé vagy, mint látszol lenni hű barát,

Nálad, istennél én erényesebb vagyok:
nem hagytam sorsukra Héraklész sarjait.”

Majd egészen istenkáromló módon folytatja:

„Lám ahhoz értesz, mint lopózkodjál be más
ágyába, s élvezd, mit nem adtak át neked;

csak ahhoz nem értesz, mint mentsd ennen sarjaidat!”
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És a vége egészen félelmetes. Ilyet nem nagyon olvashatunk máshol:

„Tudatlan isten vagy, vagy igazságtalan.”

Zárójelben érdemes hozzátenni, hogy ez a mű Euripidész első aggkori alkotása,
amelyben hangja hihetetlenül keserűvé válik. Talán innen ez a példátlan blaszfémia, amit
Amphitrüón szájába ad. Szájába adja, de ő mondja, érezni a szenvedélyből. Keserűvé lett,
ahogyan az aggkor küszöbén végleg búcsút int a fiatalkornak, keserűvé lesz, mint min-
denki, aki ezzel már szembesült, és majdan az, aki szembesülni fog. Vádolja az isteneket.
Azt írja: „Kedves az ifjúság; az öregségnek a terhe az Ethna iszonyú súlyánál nehezebb.” Majd:
„Gyűlölöm az ölő, komor aggkort! Veszne habokba bár!” Hozzáteszi (innen érthető az istene-
kkel szembeni éles hang): „Ha az isten bölcsen, s okosan bánna az emberekkel, úgy adna
nekik második ifjúkort.” Majd az egyetlen remény, az aggkorban egyetlen megmaradó, csak
és kizárólag az egyetlen, amely a továbbélést lehetségessé, elviselhetővé teszi: „Mégsem
szűnök meg a Kháriszokat elvegyíteni a Múzsákkal legdrágább társulatul.” Khariszok és
Múzsák – harmónia és kreativitás. Azaz míg a termékeny alkotóerő él, addig van értelme
az életnek, akkor is, ha az ifjúság édes korszaka végleg ködbe veszett. Euripidész ekkor
éppen hatvan, és még sok remekmű megírása vár rá haláláig. De most érzi meg azt, amit
Pszeudo Kierkegaard később – kivételesen találóan – az „idő fájdalmának” nevezett.

Héraklész azonban elsősorban tettei (munkái) miatt lett ismert. Héra űzi, hajtja
folyamatosan, ezért a munkák elvégzése után, amikor az istenek közé emelik, Gotthold
Ephraim Lessing szerint elsősorban az őt üldöző Hérának tartozik köszönettel. A kis mese
Lessing tollából így szól:

„Héraklész, amikor fölvétetett az égbe, valamennyi isten közül legelsőnek Junót üdvö-
zölte. Junó is, az egész ég is elcsodálkozott ezen. »Ellenségeddel bánsz ilyen kiválóan?«
– kiáltották neki. »Veletek is – felelte Héraklész. – Csakhogy az ő üldözése adott alkalmat nekem
azokra a tettekre, amelyekkel az eget kiérdemeltem.« Az Olümposz méltányolta az új isten
válaszát, és Junó kiengesztelődött” (Balázs István fordítása). 

Héra azonban, mielőtt kiengesztelődne, tesz még egyet-mást. Tegyük hozzá, némi
joggal. Ugyanis nem elég, hogy Zeusz ismét (sokadjára, mintegy menetrendszerűen)
megcsalta, hanem az így született gyermeket azzal tette halhatatlanná, hogy Athéné
segítségével orvul rávette drága feleségét, hogy a zabigyereket megszoptassa. Ettől lett
ugyanis halhatatlan. (Ha már korábban a csillagászat felé fordultunk, akkor most ugyan-
csak egy asztrológiai megjegyzés. Amikor a csecsemő, de már nagyon erős Héraklész
szívott tejet Héra melléből, az fájdalmában ellökte magától, mire néhány csepp tej szét-
spriccelt. Ebből lett a Tejút.)
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Héra később kígyókkal akarta megöletni a gyermeket („Még csecsszopónak Zeusz
ágy-társa, Héra a pólyámba Gorgó szemű kígyókat küldözött, hogy elveszejtsen.”), de a
bébi superman természetesen megfojtotta őket. A kis drága. Aztán ez a kis drága megölte
tanárát, mert nem megfelelően szólt hozzá: agyoncsapta egy lanttal. Nem tudunk arról,
hogy ezután ki oktatta zenére, ahogy arról sem, ért-e el vele olyan sikereket, mint Mar-
szüasz. Dárdavetésben és nyilazásban viszont utolérhetetlen volt, ereje mindenkiét
meghaladta. Plutarkhosz szerint ugyanakkor udvarias volt, hiszen mindig készségesen
kiadta azoknak a holttesteit, akiket megölt. Egy új mondást szeretnék meghonosítani:
legyen veled udvarias Héraklész! Kérem terjeszteni. Ez az udvarias Héraklész volt, aki
a minüai követek fülét, orrát és kezét levágva, azokat a nyakukba akasztva küldte vissza
őket hazájukba. Mindezt egy olyan korban, amikor a követ személye szent és sérthe-
tetlen volt. 

Héraklész minden tekintetben erős és férfias volt. Bár a görögöknél a kettő szino-
nima, a bátorság (ἀνδρεία) „férfias”-t jelent, ami tagadhatatlanul maszkulin dolog,
mintha egy nő nem lehetne bátor. Tulajdonképpen lehet, csak azzal a nő férfias lesz, ami
egyáltalán nem degradálása az adott hölgynek. Sőt. Gondoljunk az amazonokra. Bár
bizonyos dolgokban Héraklészt akkor sem tudná követni. Ugyanis az erősen férfias
Héraklész – igaz, apai kérésre – magáévá tette Theszpiosz ötven lányát. Egyik elbeszélés
szerint ötven éjszaka alatt, egy másik szerint egyetlen éjszakán mindet. Egyik esetben sem
semmi. Vagy: mi ehhez képest a Leporelló-áriában Don Giovanninak tulajdonított 1003 nő?
Hisz arra több éve volt. Itt Héraklésznek ötvenre egy éjszakája. Vagy ötven ötvenre. Mindegy.
Guinness-rekord mindenképp. Komoly férfiasságát bizonyítandó: mind gyermeket is szült
neki. Hírneve egyre növekedett, ami persze Hérát nem hagyta nyugodni. Egy alkalommal
őrültséggel sújtotta, aminek köszönhetően Megarát, a feleségét, valamint a fiait lenyilazta
és tűzbe vetette. Euripidész három fiúról beszél. 

Bűn, szörnyű bűn, még akkor is, ha őrülettel magyarázható, hisz a tébolyt Héra
korábbi kicsapongásai miatt mintegy büntetésként mérte rá. És látjuk korábbi tetteit, nem
mondhatjuk, hogy teljesen jogosulatlanul. Ennek a bűnnek a megtisztításáért kezdődik
a híres „tizenkét munka”, amely maradandó toposszá lett az európai kultúra történetében,
és ami ugyancsak nem véletlen (hisz a könyv emiatt halad előre) – a képzőművészet
számos alkotójának adott témát. 

Héraklész a középkor hérosza. Egy antik „Szent György” lovag. A bűnért bűnhődni
kell, le kell mosni, ami ebben az esetben nem egyszerűen hősi, hanem emberi szempont-
ból teljesíthetetlen tettek véghezvitele révén érhető el. 

Teljesíteni a teljesíthetetlent – „irdatlan” feladat.
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A vállalhatatlan őrült kérések természetesen Eurüsztheusztól származnak, aki
mivel – Héra furmányának köszönhetően – Héraklész előtt született, ezért ura és paran-
csolója lett. A munkák sorrendben (és címszavakban): 

1. A nemeai oroszlán
2. A lernéi víziszörny, a kilencfejű Hüdra
3. A kerüneiai szarvas
4. Az erümanthoszi vadkan
5. Augeiasz istállója
6. A sztümphaloszi madarak
7. A krétai bika
8. Diomédész kancái
9. Hippolüté öve 
10. Gérüón marhái
11. A Heszperiszek almái 
12. Kerberosz 

1. A nemeai oroszlán
Legyőzhetetlen fenevadként élt, a

feladat azonban az volt, hogy ölje meg és
lenyú-zott bőrét vigye el a megbízójának.
Héraklész előbb nyíllal, majd karddal
akarta megölni, de hasztalan, az oroszlán
bőre felfogott minden csapást. Erre birok-
ra kelt vele és megfojtotta. A feladat emléke
az oroszlán csillagkép. Hogy ismét egy
caravaggistát említsünk, a „Lo Spagnolet-
to” néven ismert José de Ribera 1630 körül
festett képén (A pihenő Héraklész) az im-
már kimúlt oroszlán a hérosz vállán nyug-
szik, ha nem ismernénk a történetet,
akkor azt hihetnénk, hogy legjobb barát-
ként, egyszerűen csak rajta pihen, hogy
Héraklész – akár egy antik Szent Jeromos –
csupán megszelídítette a vadállatot. A kép
nyugodt, szinte békés, az oroszlánfej hason-
ló nyugalmat áraszt. 
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2. A Hüdra 
A lernai Hüdra Héra teremtménye, akit kifejezetten azért nevelt fel, hogy

elpusztítsa Héraklészt. A Hüdra a lernai mocsarakban élt, állítólag már pusztán a lehelete
halálos volt, számos kígyófej tekergett elő kutyaszerű testéből. Ha Héraklész egyet
levágott, rögtön kettő nőtt a helyébe. Mindeközben egy rák ugyancsak segítette a Hüdrát,
belecsípett Héraklész lábába. A küzdelem egyre keservesebb lett. Mígnem kísérője segít-
ségével, aki nem volt más, mint testvérének fia, Ioláosz, rájött, ha kiégeti a levágott
fejeket, nem nő újabb a helyükbe.

A szimbolizmus sokszor citált nagy alakja, Gustave Moreau 1876-ban készült
festménye (Héraklész és a lernai Hüdra, Art Institute of Chicago) ismételten és egyáltalán
nem meglepő módon pszichologizál. 

Gustavee Moreau: Héraklész és a lernai Hüdra, 1876, olaj, vászon, 
Art Institute of Chicago, Chicago
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A képen az összecsapás előtt bűvölik egymást a halálos ellenségek. Nem véletlen.
Mármint a pszichologizálás. A hidrafej ugyanis úgy épült be a kulturális köztudatba,
mint az olyan küzdelem toposza, amely szinte kilátástalan. Letudok egy feladatot, de
kettő lesz helyette – ezt pontosan tudja korunk mélységesen elidegenedett embere, és egyre
határozottabban hajtogatja, mintha ez a mantra bármilyen felmentést jelentene. Legyőzöm
ellenfelemet, de másik kettővel kell szembenéznem, és ha magam nem vagyok hérosz,
akkor ez eltart egy ideig, talán életem végéig. 

A lernai Hüdra valóban megmozgatta a festők fantáziáját, itt van mindjárt Guido
Reni, aki...

Guido Reni: Héraklész legyőzi a lernai Hüdrát, 1617–20, olaj, vászon, 
Musée du Louvre, Párizs  
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...a fény-árnyék játék lehetőségeit kihasználva inkább sejteti, mintsem megmutatja
a küzdelem heroikus jellegét. Közben betartja, amit Alberti mondott az aktábrázolásról:
„némelyek lehetnek ruhátlanok, mások részben meztelenek, részben felöltözöttek, de
mindig legyünk tekintettel a szégyenérzésre és a szemérmességre. A test csúf látványt nyújtó
részeit, és hasonlókat, amelyekből kevés kellem származik, ruhával, valamely ággal vagy
kézzel takarjuk el” (Hajnóczi Gábor fordítása). A festészetről (Della pittura) szóló 1436-os
műve hosszú időre meghatározta az aktábrázolást, még a barokk nagy festője is betartja
a nagy Leon Battista „előírásait” csaknem kétszáz évvel később. A barokk sötét tónusú
képszerkesztése egyébként a küzdelem mély kínjának ábrázolására sokkal jobban képes,
mint a reneszánsz, gondoljunk csak Antonio del Pollaiuolo ábrázolására, amely szobrokért
kiált, és nem hasztalan. Talán egy kissé a Laokoón-mánia cseng vissza bennük. Talán
az sem véletlen, hogy az épületszobrászatnak ugyancsak kedvelt témája lett. Nézzük
meg a bécsi Hofburgot, illetve az ott található egyik szoborcsoportot. 

3. A kerüneiai szarvas 
A többihez képest nem túl érdekes történet. Héraklész ebben az esetben vérontás

nélkül elfogja a szarvast, mégpedig úgy, hogy addig űzi szerte a világban, amíg az végképp
ki nem fárad. 

4. Az erümanthoszi vadkan 
Ami ezt a feladatot érdekesebbé teszi, hogy elevenen kell a hatalmas és félelmetes

vadkant elfognia. Természetesen sikerül.

5. Augeiasz istállói
Héraklész feladata mondásbeli toposz lett. A hatalmas, szinte megoldhatatlan

feladat láttán, amikor valami őrült káoszt kell rendbe tenni (mondjuk az íróasztalán),
akkor mondja az ember: ez olyan, mint „kitakarítani Augeiasz istállóját”. Sokszor akkor
is használja, ha a mondás eredetéről fogalma sincs. (A Forgács-féle Magyar szólások és
közmondások szótára viszont ismeri a mondást.) 

A feladatot azért kapta, mert az istállók köztudomásúan őrületes mennyiségű
szennyet, lótrágyát stb. tartalmaztak, azaz az Augeiasz istállója a feladat nehézsége mellett
a megalázó jelleget ugyancsak magában foglalja. Amikor azért mond valaki valamit a
másiknak, azért ad feladatot neki, hogy megalázza, és nem azért, hogy a feladatot elvé-
gezze. Aki valaha dolgozott emberek között, annak ez nem lehet teljesen ismeretlen.
Héraklész persze kikerüli a csapdát, nem kezd el lapátolni, hanem másképp végzi el
a munkát. Erre egyébként is mindössze egy napja van. A feladat kiagyalói ugyan abban
reménykedtek, hogy a hérosz talicskába lapátolja a tehéntrágyát és bűzös munka
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közepette próbál megfelelni, ami – ha sikerrel is jár – mindenképpen lealázza. Héraklész
ezzel szemben egyszerűen elterel két folyót, amelyek áradó vize átmossa az egész legelőt,
kimossa az istállókat, mégpedig úgy, hogy egy ujjal sem kell hozzáérnie a bűzlő ürülék-
hez. Mellesleg ezzel megszabadítja a Peloponnészoszt számos ragályos betegségtől. 

6. A sztümphaloszi madarak
Ezek a madarak a sztümphaloszi mocsarakban éltek, és nem elég, hogy rézcsőrük

és karmuk volt, ráadásul embereket ettek és mérges ürülékükkel megfertőzték a vidéket,
ami ezért terméketlen maradt. Héraklész egy Athénétől kapott csattogtató segítségével
egybeterelte a madarakat és nyilával annyit lőtt le belőlük, amennyit tudott. 

Albrecht Dürer képe 1520 körül keletkezett (Nürnberg), és nem csupán azért érde-
kes, mert egyrészt a mesternek igen gyér a mitológiai munkássága, hanem mert ha jól
megnézzük az ábrázolást: az emberevő, nagyokat karmoló, csőrükkel húst tépő madarak
női alakokat formáznak. (Egyébként Dürer nagyjából egy tucat mitológiai műve közül
több éppen Héraklésszel foglalkozik.)

Albrecht Dürer: Héraklész és a sztümphaloszi madarak, 1600, olaj, tábla, 
Kunsthistorisches Museum, Bécs
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Ennek oka, hogy van olyan mitológiai magyarázat, miszerint ezek a madarak
eredetileg nők voltak. Lehet, de talán nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy erre a középkor
emberét meghatározó nőellenes érzület komolyan ráerősít. Lehet, hogy tévedek, de
mintha az a mondás elevenedne meg, amely szerint az asszony szükséges rossz, aki
démonná válhat és tönkreteheti szerencsétlen férfi életét (lásd később Harpüiák). Goya
híres és ismert festményén szintén egy férfi alszik, miközben megjelennek a szörnyek,
amelyeket az ész álma kelt életre, a bagolytekintetek kifejezetten feminin vonásokat
viselnek. (Francisco Goya festményének címe egyébként igen enigmatikus: lehet úgy for-
dítani, hogy miközben az ész alszik – nem működik –, akkor jönnek elő a szörnyek, illetve
akár úgy, hogy az ész álma hozza létre a szörnyeket.) De ez most mindegy. A démonok
általában női alakban jelennek meg. A madarak nők, a szirének egyszerre madarak és nők.
Olyan nagyon keresztényi módon: „Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait,
fájdalommal szülsz magzatokat: és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad”
(Gen. 3.16.). De az asszonyi természet más, ahogy általában a természet maga. Nem mindig
engedelmeskedik, ezért okoz annyi bajt és gondot urának és parancsolójának. Voltaképp
– mondják – minden baj okozója a nő. Ezt ugyebár láttuk. Ezért a görögök a női egyen-
jogúságot pedzegető szofistát nagyobb baromnak tartják, mint aki azt mondja, hogy
a rabszolga is ember. 

7. A krétai bika
A bika szörnyűséges volt; erős és zabolázhatatlan, orrlyukain lángot okádott. Nem

gond. Héraklész megoldotta a feladatot, elvitte a bikát Mükénébe, ahol azonban a fela-
datok (formális) kiötlője, Eurüszteusz szabadon engedte.

8. Diomédész kancái
Az ugyancsak vad és betörhetetlen négy kanca Diomédész trák király tulajdona

volt. Ez sem gond, Héraklész – bár korábban zablát nem ismertek – legott befogta őket.
Bár egyes variációk szerint a lovak – úgy en passant – emberevők voltak.

9. Hippolüté öve
Ez a feladat több mint érdekes. Mintha valamilyen lelkiismereti probléma felold-

hatatlanságát jelentené. A történet ugyanis az amazonok közé vezet bennünket. Árész
övét kell Héraklésznek megszereznie, amit most az amazonok királynője visel. Az amazo-
nok egy olyan, nők által uralt társadalmat képeztek, ahol a nők harcoltak, a férfiak
a házimunkát végezték, feladatuk a nők kiszolgálása és a gyermeknemzés volt. Graves
azt írja, hogy a fiúk karját és lábát még csecsemőkorukban eltörték, hogy ne tudjanak hábo-
rúskodni, és kizárólag az anyai ágon való leszármazást tartották nyilván. Az ellenségek
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közül a legbátrabb férfiakat élve elfogták, gyermeket nemzettek velük, aztán megölték
őket. Praktikus, tagadhatatlanul praktikus. Nevük, Aμαζόνες, eredete arra utal, hogy
egyik mellüket vagy levágták, vagy leszorították, hogy nyilazás közben ne akadályozza
őket. Mindenképpen matriarchális társadalmat alkottak – akár létezett ilyen akkoriban,
akár nem. Egyesek szerint egyáltalán nem zárható ki, hogy egy ehhez hasonló közösség
a görögök idejében még igenis fennállt. 

Héraklész természetesen megölte a királynőt, és természetesen megszerezte az
ominózus övet. Természetesen.

10. Gérüón marhái
A feladat: fizetség nélkül hajtsa el Gérüón csordáját. Gérüón önmagában megér

néhány szót. A világ legerősebb teremtményének tartották, három fejjel, hat kézzel és
három egymással összenőtt testtel rendelkezett – röviden: szép ember lehetett. Anyja az
egyik titánnak a lánya. Ő maga az egyik legfélelmetesebb szörny, aki valaha létezett. 

Héraklész megküzd a szörnnyel (Gérüónnal).
Görög vázaábrázolás
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Ezen a vázaábrázoláson éppen azt a pillanatot lehet látni, amikor Héraklész
megküzd a szörnnyel, és – na, vajon mi lesz? – legyőzi. Mégpedig az egyik legismertebb
változat szerint úgy, hogy egyetlen nyílvesszővel lövi át a három testet. 

11. A Heszperiszek almái
Eredetileg tíz munkát kellett volna elvégeznie, de „megbízója” ezek közül kettőt

nem fogadott el, a másodikat és az ötödiket, ezért kapott még kettőt. Pótmunkák voltak,
nevezzük így. Az első a Heszperiszek almáinak megszerzése, amelyek azon az
aranyalmafán voltak, amely Hérához tartozott. De kik azok a Heszperidák? Név szerint
Aigle (a pompázó „kápráztató fény”), Erütheisz (vagy Erytheia, a bíborló) és Heszperé
(vagy Hespereia, az alkonyuló). Abban a gyümölcsöskertben laktak, amelyet Héra kapott
nászajándékba a Földanyától. A fát – milyen ismerős – egy emberi nyelven beszélő kígyó
őrizte, amely egész testével a fa köré tekeredett. Akár a paradicsombeli fa köré. Vagy az
aranygyapjút őrző oszlop köré. Csak persze a paradicsomban nem az őrzés volt a lényeg,
de a motívum hasonlósága összetéveszthetetlen, és akár komolyabb következtetések
levonását is lehetővé teszi. De én nem most akarok megkomolyodni.

A preraffaelita mozgalom egyik jeles képviselője, Edward Burne-Jones, egyik fest-
ménye a Heszperidák kertje (1870, Kunsthalle, Hamburg) címet viseli. 

Edward Burne-Jones: Heszperidák kertje, 1870 k., akvarell, Kunsthalle, Hamburg
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Fa van, a gyümölcs az alma, kígyó van, a kert az édenkertet jelenti, az egyik alma a halha-
tatlanság gyümölcse, mi kell még? Teljesen biblikus motívum. (Több hasonló található egyéb-
ként a görög mitológiában, amely a Bibliában aztán visszaköszön. Ilyen például az Izsák
feláldozása motívum, amelyről az első könyvben az egyik mítosz kapcsán részletesen írtam.)

Ha már erről van szó, álljon itt egyik kedvenc képem. A festmény Hugo van der
Goes-től származik (A bűnbeesés, 1467–68, Kunsthistorisches Museum, Bécs). Kert van,
éden ugyancsak, gyümölcs van, alma, mint a másiknál, kígyó, naná (jellemzően – mint
írtam – nőies vonásokkal). Nem tehetek róla, a történet további asszociációitól lehetetlen
szabadulnom, de ezt most nem osztom meg, hiszen nem ez a téma. Az már csak hab a tortán,
hogy a kép azért annyira lenyűgöző, mert ennyire ronda első emberpár ritkán látható.
Tegyük hozzá: a kor ábrázolásához képest pazar faunát felvonultató háttérben, amely azért
annyira feltűnő, mert Giorgione előtt ezt tartják az egyik olyan festménynek, ahol a ter-
mészet ábrázolása nem pusztán dekoratív funkciót lát el. A csúnya emberábrázolás vélhe-
tőleg szándékos, hiszen Goes fantasztikusan rajzol, amit akár a Férfi portréja (1480, MET,
New York), akár A királyok imádása (1470, Gemäldegalerie, Berlin) – ez utóbbi egyben
tökéletes kompozíció – bizonyít.

Hugo van der Goes: A bűnbeesés, 1467–68, olaj, tölgy, Kunsthistorisches Museum, Bécs
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A kígyó szebb nő, mint a nagy hasú Éva. Ádám egy mosdatlan, elhanyagolt, rossz
hippi. A háttér viszont valóban gyönyörű, amely így éles kontrasztban áll a két, ponto-
sabban három alakkal. Mondhatnám: a kígyó inkább természetközeli, mint a két bűnbe
eső ember. 

Héraklész persze ezt a feladatot is teljesíti. Azonnal lelövi a kígyót, akit Héra
– mert rendesen szolgálta – a csillagok közé emel. Így jön létre a kígyó csillagkép. Ami
azután történik, az összekapcsolódik egy másik mítosszal. Ugyanis az egyik változat szerint
Héraklész még a feladat előtt találkozik Prométheusszal, megöli az őt kínozó keselyűt,
mire az „előrelátó” (lásd Kép és mítosz I., III.2.) hálából figyelmezteti, hogy ne ő tépje majd
le a gyümölcsöt, hanem vegye rá erre Atlaszt. Így lett. Atlasz elvállalta, hogy megteszi, ha
Héraklész átveszi tőle az ég terhét, közben persze úgy gondolta, hogy bolond lesz azt
visszavenni, hordja csak tovább az a balek. Ám Héraklészt Prométheusz erre is figyelmez-
tette. Így tartotta az eget, amit persze Atlasz, miután leszakította az almát, vissza sem
akart venni. A ravasz Héraklész azonban rávette, hogy csak arra a pillanatra tartsa meg,
amíg a párnát megigazítja a vállán. A többi már kitalálható. Az almák sorsa sem meglepő:
később visszakerülnek az őrzőkhöz. 

12. Kerberosz

Giuseppe Arcimboldo: Kerberosz, 1585, rajz, tinta, Uffizi, Firenze
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Giuseppe Arcimboldónak, aki sokkal inkább a tengeri herkentyűkből, gyümöl-
csökből és zöldségekből vagy éppen könyvekből összerakott festményeiről (portréiról)
híres, 1585-ben készült rajza hűen ábrázolja az alvilágot őrző háromfejű kutyát. A manier-
izmus neves képviselője, aki Salvador Dalí szerint az első szürrealista festő, ezen a képén
egyszerűen, sallangoktól mentesen ábrázolja az alvilág rettegett ebét, pontosan úgy,
ahogy a középkor embere elképzelte. 

Kerberosz senkit nem enged ki vagy be. Persze vannak kivételek. Lejutott az
alvilágba Orpheusz, aki zenéjével andalította el a szörnyű vadat. Szép történet, amely
arról tudósít, hogy a zene hatalma még a legdurvább lényben is képes érzelmeket kelteni.
Tegyük hozzá: képes volt. A mai hatásában nem lennék ennyire biztos. Héraklész azonban
nem zenél – tudjuk, zenetanulmányai „csattanós” véget értek –, hanem egyszerűen meg-
markolja a dögöt és magával vonszolja a felső világra, így teljesítve az utolsó feladatot.
(Aztán persze elengedi. Hiszen ki őrizné egyébként a határt? Botrány lenne, ha a holtak
ki- és bejárkálhatnának a két világ között. És mennyire gusztustalan.)

Ennyit Héraklész munkáiról. Az ábrázolások sokaságát tekintve jócskán önmérsék-
letre volt szükség, hiszen az anyag meglehetősen gazdag és – mint említettem – nem
csupán a festészet területén, hanem a szobrászatén is. Viszont a munkákon kívül még
két hozzá kapcsolódó történetet mindenképpen tárgyalnunk kell. Az egyik az Antaiosszal
vívott küzdelem, a másik Omphalé iránti szerelme. Érdekes, hogy mindkettő megragadta
a festők fantáziáját, korra, nemre, festészeti stílusra tekintet nélkül. Ugyanakkor szeret-
ném megérteni, hogy miért éppen ez a kettő.

Antaiosz

Poszeidón (a Tengeristen) és Gaia (a Földanya) fia hihetetlen erővel bírt, mivel
amikor földre vitték – a földdel érintkezve –, újra erőt adott neki a Földanya, így
gyakorlatilag akkor volt a leginkább legyőzhetetlen, amikor (szép magyarral szólva)
legyőzetni látszott. Mindenkit kihívott birkózásra, aztán mindenkit legyőzött, mégpedig
könnyedén, és végül – für alle Fälle – megölte őket. Héraklész, bár munkái közé nem
tartozott, összekerült Antaiosszal és megbirkózott vele. Azonban hiába szorította
le a földre, azt látta, hogy ereje így megsokszorozódik, és újult lendülettel támad. Majd,
amikor ismét leszorította, az izmai megint nagyobbak lettek, a földdel érintkezve frissen
felugrott és újra nekiesett. Így Héraklész teljesen kimerülve, de végül rájött, hogy éppen
a földdel való érintkezés növeli az erejét, ezért a magasba emelte, és addig tartotta a
földtől távol, amíg elvesztette minden erejét, és szorította, egyre erősebben szorította,
ameddig össze nem roppant a kezei között.
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Id. Lucas Cranach: Héraklész és Antaiosz, 1530 k., olaj, tempera, fa, 
magángyűjtemény

Id. Lucas Cranach 1530 körül festett festménye több dologról árulkodik. Egyrészt
nyilván megmozgatta a földről felemelt és ekként legyőzött birkózó ábrázolásának a fela-
data, amely egy egészen szürreális testhelyzetet eredményezett (ezt látva több manierista
az ujját nyalná), másrészt a jelenetet nem sok sikerrel abszolválta. Ugyanakkor – szemben
Mantegna próbálkozásával (1495) – a gerincet roppantó erőt mégis sikerült érzékeltetnie.
Csakúgy, mint a barokkban néhány festő, például Gregorio de Ferrari 1690-ben készült
Héraklész és Antaiosz című képe. 
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Gregorio de Ferrari: Héraklész és Antaiosz, 1690, olaj, vászon, 
Palazzo Cattaneo, Genova

Érdemes megjegyezni, hogy Alberti, aki a mérték és az arányok lekötelezettje volt
(lásd Della Pittura), ebből a szempontból fontosnak tartja kiemelni Héraklész testének
arányait. Ezzel összefüggésben olyan tanácsot ad, amely megfontolandó lesz a későbbi
festőnemzedékek számára: „Meglátod, hogy egy kicsiny ember bizonyos értelemben
hasonló arányokkal rendelkezik, mint egy nagy; mivelhogy ugyanaz az arány volt észre-
vehető az arasztól a lépésig, a lábtól a test más részeiig mind Evandernél, mind Herku-
lesnél, akit Aulus Gellius a legmagasabb és legnagyobb embernek tartott.” Aulus Gellius

101

01 Gyenge_Layout 1  2016.05.17.  16:01  Page 101



latin szerző (Kr. e. 2. sz.), aki fennmaradt művében valóban részletesen foglalkozik
a héraklészi arányokkal (Noctes Atticae: liber I.). Majd így folytatja, ami a fentiek tükrében
igencsak érdekes: „Héraklésznek az arányi sem tértek el azoktól, amelyek a gigászi Anteus
testrészei között voltak, ahol azonos elvek és szabályok érvényesültek a kéztől a könyökig
és a könyöktől a fejig és így tovább, minden testrésznél.”

Omphalé és a bőségszaru

A másik fontos motívum a feleségkeresés, amelyben igen érdekes kerülőutakat jár
be, és ne lepődjünk meg azon, hogy feleségét, aki „megöregedett” (harminchárom éves volt),
hozzáadta unokaöccséhez (!), hogy lecserélhesse fiatalabbra. (Aztán amikor Héra őrülettel
sújtotta, gyermekeivel együtt megölte. De erről volt már szó.) Majd Médeia gyógyítja
ki őrületéből, akiről szintén fogok beszélni. Bűnei miatt Zeusz rabszolgaságra ítéli Hérak-
lészt, aki így ismerkedik meg a lüd királynővel, Omphaléval. Egy másik Cranach képzeletét
ugyancsak megragadta Héraklész története:

Hans Cranach: Héraklész és Omphalé, 1537, fatábla, Thyssen-Bornemisza Múzeum, Madrid
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Hans Cranach 1537-ben festette a Héraklész és Omphalé című képét (Thyssen-
Bornemisza Múzeum, Madrid). A nagyon fiatalon, mindössze huszonnégy évesen elhunyt
festő, id. Lucas Cranach idősebb gyermeke, életében nem sok sikert aratott, csaknem
teljesen ismeretlen maradt. De ez a festménye a számos Omphalé-megjelenítés között
az egyik legkifejezőbb. A legenda szerint Héraklész – feleségkeresés közepette – egészen
megváltozott; levette magáról az oroszlánbőrt, letette harci felszerelését, bársonyba öltö-
zött, csábos lányok társaságában gombolyította a fonalat, és ha eltörte az orsót, Omphalé
megverte aranypapucsával. Ez mind ott van a képen. Neki legyen mondva. Nyilván ez a
motívum a számos heroikus tett mellett/helyett azért annyira megragadó, mert egy egészen
más Héraklészt állít elénk. Az erős férfi gyenge lesz, ha a gyengébb nem szerelmének
elnyeréséről van szó. Örök toposz ám ez is. Az oroszlán megszelídül. A gyengébb nem
előtt a férfi – főként, míg el nem éri célját – nála gyengébbnek mutatkozik. Olyan dolgok-
ban enged, amikben egyébként sohasem, olyan módon alázza le magát, amit más férfi
előtt szégyellne és soha nem tenne meg. Aztán, ha megkapja azt, amire vágyik, sokszor
visszaváltozik. Állattá.

Általában elmondhatjuk, hogy Héraklész küzdelmei a festők számára valószínűleg
azért annyira vonzók, mert a mitológiai személy tetteinek a megjelenítésével bármelyik
alkotó nem kevesebbre vállalkozik, minthogy magát az irdatlant mutassa meg. Az irdat-
lan – remek fordítása a Nietzsche által használt „das Ungeheure” terminusnak – azt takarja,
amiben a fenséges és a szörnyűséges együtt tűnik fel. 

A feleségkeresés érdekes tetteket implikált. Nem csupán az eddigi munkák vagy
az Antaiosszal való „irdatlan” birkózás lett ilyen, hanem Héraklész cselekedetei közül egy
másik küzdelem ugyancsak érdekes toposszá vált: az Akhelóosz folyamistennel folytatott
küzdelemről van szó. Vele egy lány, Déianeira szerelme miatt küzdött meg, aki a felesége
lett (és egyben végzetét okozta). Akheloósz folyamisten bármilyen alakot fel tudott venni:
így előbb emberként, majd kígyóként, végül négyszarvú bikaként küzdött meg a hérosz-
szal. Innen egyébként a bőségszaru legendája. Héraklész ugyanis letöri a bikává vált isten
szarvát, amelybe a néreiszek (kék hajú jóságos tengeri nimfák) a föld minden terményét
beletöltötték. Ovidiusnál maga a folyamisten meséli el legyőzésének történetét, a végén
a következőket mondva:

„Vesztettem, de maradt, vívnom vele, harmadik arcom:
vad bika; azzá változom át, s újítom a harcom.

Ő meg a nyaklebenyem balról megfogja keményen;
elfutnék; követ és megránt, szarvamba fogózik,

szegzi a földbe szilárd szarvam, leterít a fövenyre.
S ez nem elég: ahogyan markolta, letörte a jobbja
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egy szarvam, s így, homlokomat csonkítva, letépte.
Naisok illatozó szirmokkal, drága gyümölccsel
töltik szent öblét: szarvammal gazdag a Bőség.”

(Devecseri Gábor fordítása)

Ennyit a feleségkeresésről. Héraklész további tetteiről ugyancsak sokat lehetne
mesélni. Egyet azonban még mindenképpen meg kell említenünk, mégpedig a későbbi
trójai történet miatt. 

Illiosz fia, Laomedón építette fel Trója falait, de megharagította Poszeidónt, akit
csak lányának, Hészionénak a feláldozásával lehetett kiengesztelni. Ezért anyaszült mezte-
lenül kikötötték a lányt egy sziklához, hogy a tengeristen szörnyetege felfalhassa (mennyire
„perszeuszi” a történet). Héraklész (természetesen) éppen arra járván azonnal megszabadí-
totta, a szörnyet (természetesen) elpusztította, de aztán (természetesen) összekülönbözött
a trójaiakkal, mire (természetesen) lerombolta Tróját, majd uralkodójának megtette
Priamoszt, Laomedón egyetlen életben hagyott fiát, akivel a trójai háború során fogunk
találkozni. Az ő felesége lesz Hekabé, az ő gyermeke – többek között – Parisz és Kasszandra.
A trójai háború egyik okozója (Parisz) és egyik elszenvedője (Kasszandra). Az utóbbi
egy csodás szépségű lány, aki mindent előre lát, de akinek senki nem hisz. Pedig minden
beteljesül, amit jósol. Mintegy fordított politikus: akinek mindent elhisznek, de semmi
sem teljesül abból, amit ígér. 

Végül Héraklész halála. Az sem mindennapi. Különleges volt, akár az élete, és ő
maga. Halálát részben kicsapongása, részben asszonyi féltékenység okozta. A felesége,
Déianeira megelégelve a hűtlenkedéseit egy olyan inget készített, amelyet egy kentaur
(Nesszosz) vérével itatott át.

A kentaur története igen érdekes. Elrabolta Déianeirát, amely történetet a mitoló-
giát szemmel láthatóan annyira kedvelő Guido Reni (1617–19, Déianeira elrablása, Louvre)
igen érzékletesen festett meg. A kentaur a folyóhoz érkező Héraklésznek és (éppen aktu-
ális) feleségének, Déianeirának azt ígéri, hogy a nőt átviszi, Héraklész pedig ússzon át a
folyón. (Ha megfigyeljük, a háttérben ott áll a hoppon maradt férj.) 

A felek belemennek, mire a kentaur elragadja a feleségét, leteperi, hogy erőszakkal
magáévá tegye. Héraklész azonban távolról céloz híres nyilával és átlövi az erőszaktevő
mellét. A haldokló kentaur halálában bosszút áll: azt hazudja Déianeirának, ha a vérével
átitatott szövetből készített inget ad Héraklészre, akkor örökké szeretni fogja. 

Az egyre féltékenyebb asszony mindezt eltitkolta Héraklész elől, és üvegbe rejtette
a vért. Az így varrt öltözetet átitatta a vérrel, hogy az örök szerelmet biztosítsa – magának
és Héraklésznek, és azt küldte el férjének. Héraklész a ruhát felvéve azonnal iszonyú
fájdalmat érzett, és elevenen égni kezdett. A méreg kibírhatatlan volt, annyira, hogy
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a sokat próbált Héraklész kínjában tombolt, csontig tépte le magáról az égő húst, és
amikor belevetette magát egy folyóba, csak még jobban marta a méreg. Őrjöngött a kíntól.
Végül máglyát emeltetett magának, hogy mielőbb meghalhasson, és megparancsolta,
gyújtsanak alá. A parancsot senki nem akarta teljesíteni, végül Philoktétész tette meg.
Héraklész hálából ráhagyta íját és nyílvesszőit. (Philoktétésszel szintén találkozunk még,
hiszen Héra fogja ráküldeni a viperát, hogy marja meg, amitől költői magasságokra
emelkedik Philoktétész fájdalma, olyannyira, hogy a három „nagy” mindegyike drámát
ír róla, bár csak Szophoklészé maradt fenn.) Nos, egyébként újra egy kapcsolat Héraklész
és a trójai háború között: Philoktétész fogja a Héraklésztől kapott egyik nyíllal halálosan
megsebezni Pariszt. Így Héraklész – halála után – ennek a nagy eposznak is részese lesz.

Guido Reni: Déianeira elrablása, 1617–19, olaj, vászon, Musée du Louvre, Párizs  
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Ő maga megdicsőül, apja, Zeusz az Olümposzra emeli, istenné lesz, elveszi Héra
lányát (ismét egy vérfertőzés,), gyermekeket nemz neki, ráadásul a mennyország kapujának
őrzője lesz, gyermekeivel – a Héraklidákkal – pedig egy új történet veszi kezdetét. De ezt
inkább Euripidésznél olvassa el, akit érdekel (Héraklész gyermekei). (Bár nem tartják a mes-
ter legsikerültebb munkájának.)

*

Miért vajon ez a nagy érdeklődés Héraklész/Herkules hérosz iránt? Miért ez a sok
ábrázolás? És szeretném hangsúlyozni: csak töredékét használtam. Van két érvem, tulaj-
donképpen már mindkettőt érintettem.

Az egyik magyarázat éppen az irdatlan fogalma. Igen, talán az egyik legjobb foga-
lom a Héraklész-történetek lényegének megragadásához. A tettei isteniek, ő egyszerre
ember és isten, azaz a keresztény Európa számára mindenképpen egyfajta példakép,
pontosabban: egyfajta „szentgyörgy-előkép”. Tettei hatalmasak, összemérhetetlenek, egy-
szóval „irdatlanok”.

A másik éppen a benne rejlő kettősségben keresendő. Félig isten, félig ember. Ha
innen nézem, nekem ember, ha onnan, akkor isten, aki az emberi és isteni világ között
közvetít. Emberként él, tesz, cselekszik, isteni erőfeszítésre képes, és ami még erős hason-
lóságot jelent: tettei végén szörnyű kínok között pusztul el – vagyis egyfajta krisztusi
előkép. Igaz, nem a világ bűneiért, hanem a sajátjaiért. De vállalva azokat! Majd tettei
elismeréseként megistenül, az istenek közé kerül, sőt a menny kapusa lesz. Tovább él
a görögök emlékezetében, majdan pedig a középkori keresztény kultúra eminens értéke-
ként, és tovább él mint cselekvő – még holtában is –, gondoljunk a görögök legnagyobb
történelmi eseményére, az európai kultúrát alapjaiban meghatározó eposzra, a trójai
háborút megéneklő Íliászra és Odüsszeiára. Ezekről fogok majd részletesebben szólani,
de előbb a bosszú mítoszáról, Oresztész és Elektra szörnyű történetéről. 
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A BOSSZÚ MÍTOSZA – ORESZTÉSZ 
ÉS A TANTALIDÁK

„S hát az ember milyen
vakmerő, erről ki szól?

És a bősz asszonyok mily merész
vágyódásra gyúlnak,

mely földiekre vészt borít?
Egybefűzött régi nászt

nőben-erős zabolátlan Erósz letipor, s győz
emberen meg állaton.”

(Aiszkhülosz)

A sors szörnyűnek látszó és embereket a mindennapiságukban megnyomorító
jelenlétéből az egyetlen, ami megtanulható, hogy senki nem tudhatja előre, mi vár rá,
senki nem érezheti magát biztonságban, amíg el nem jön a vég, az igazi vég, amíg közel
nem lép a halál s a füledbe súgja: „végre!”; de éppen ez a végtelen bizonytalanság teszi
elviselhetővé az életet.

A görögök a katarzis kapcsán – folytassuk az előző fejtegetést – azzal lépnek előre,
hogy a néző maga szembesül azzal, ami történik, hogy tőle nem független, nem mellette
vagy előtte megy végbe, hanem vele történik. Majd azonosulva a tragikus hőssel maga ugyan-
csak hőssé válik (persze előbb vétkezik), vele együtt él, mozog és cselekszik, vele együtt
mocskolódik be a bűnnel, és végül vele együtt tisztul meg a bűntől, felszabadul; vagyis nem
egyszerűen a szenvedélyektől, a bűntől és annak tudatától való megszabadulás a katarzis.
A bűntől való megszabadulás. „A görög tragédia másként múlik ki, mint nővérei, a többi
korábbi művészet: halálát feloldhatatlan konfliktus miatt elkövetett öngyilkosság okozta,
a tragédia tehát tragikus véget ért, míg a többi műfaj az aggkori végelgyengülés szép
halálával szenderült örök nyugalomra” – írja Nietzsche (Kertész Imre fordítása). 

A tragédia tragikus vége egyben egy új korszak kezdete. De mit jelent Nietzsche
számára a tragédia a görögséget illetően? Ehhez egy kis kitérőt kell tennünk, de ígérem,
nem lesz unalmas. A tragédia születése című művében ugyanis arról van szó, hogy a görög
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tragédia szelleme (manapság úgy mondanánk: szellemisége) valahogyan elvész, majd
újjáéled egy megveszekedett zseni, Richard Wagner műveiben. Nietzsche – ezt levelezéséből
láthatjuk – kezdetben rajongott a mesterért. A kiváló Wagner később ezt azzal „köszönte
meg”, hogy megírta Nietzsche orvosának, hogy annak szembetegsége és fejfájásai mögött
valószínűleg az igen gyakori onánia áll. Rüdiger Safranski szerint bár Nietzsche ezt csak
később tudta meg, de sohasem volt képes megbocsátani neki. Ha valakit jobban érdekel
a téma, annak Foucault-t tudom ajánlani, aki tőle szokatlanul egészen érdekes módon
mutatja be párizsi előadásaiban, mit jelentett a 18–19. században az a keresztes háború,
amit a kor vívott a maszturbálás ellen, és hogyan vélekedtek akkoriban az emberek róla.
Hozzáteszem, még Kant sem volt ez alól kivétel. Sőt. Foucault írja, hogy „az a bizonyos
keresztény »hús« (chair) helyeződik át a család elemébe. A szó szoros értelmében vett
áthelyeződésről van szó, minthogy a gyónás (confessional) mind helyét, mind terét ille-
tően elmozdul: a hús problémája átkerül az ágyba” (Berkovits Balázs fordítása). Az emberi
találékonyság pedig határtalan, főleg, ha képmutatásról van szó. Már tudjuk, az erényöv
puszta kitaláció. Az ún. Jalede-Laffont öv viszont nem, az egy altestre helyezhető, fémből
készült páncéling fiúk részére, a kényes helyen kis vascsővel kiegészítve. De ez most
mindegy.

A lényeg az, hogy Nietzsche szerint a „világ létezése csakis esztétikai jelenségként
igazolt”. Mielőtt néhány író és művész itt felujjongana, le kell hűtenem a kedélyeket. Az
esztétika – ha eredeti értelemben vesszük – az (αἴσθησις) szóból származik, jelentése
érzékelés, észlelés, amit a latin a perceptio fogalmával fejez ki. Azaz ezzel a fogalommal
írták körül azt, amit Schopenhauer mond ki A világ mint akarat és képzetben, hogy ti. a
világ, amelyet magam körül látok, érzékszerveimen keresztül jut az elmémbe, nota bene:
annyiban létezik, amennyiben érzékelés révén tudomást szerzek róla. Márpedig az
érzékelés becsaphat. Xenophanész pontosan ezt állítja. Ha van három edény, a szélsőben
hideg víz van, a másik szélsőben forró, a középsőben langyos, akkor a két szélsőben
áztatott kéz ugyanazt a középső vizet egyszerre érzékeli melegnek és hidegnek. A forróból
áttett kéz számára a langyos hideg, a hidegből áttett számára meleg. Az érzékelés
(αἴσθησις) tehát nem lehet abszolút. Az esztétika fogalma nagyon sokáig mindössze ezt
írta le. Baumgarten ad neki más jelentést, de például Kant A tiszta ész kritikájában fel-
hívja a figyelmet arra, hogy éppen nem a baumgarteni értelemben használja a kifejezést,
amikor „transzcendentális esztétikáról” (transzendentale Aesthetik) beszél. Hanem eredeti
jelentésben. Nem fogok senkit Kanttal tovább fárasztani, de az „érzéki szemlélet” (sinnliche
Anschauung) éppen az αἴσθησις eredeti értelmére utal. 

Van azonban egy jó hírem azoknak, akik az előbb felvisítottak. Nietzsche megjegy-
zése az „esztétika” művészetit kifejező értelmében ugyancsak használható. Sőt, ennél is
jobb hírem van: mindkét értelemben igaz. Ha igazat adunk a jó szofistáknak (mondjuk
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Prótagorasznak), akkor a világot csakis az érzékelés igazolja, mivel minden azon keresz-
tül jut el hozzánk. Amennyiben így van, akkor a művészet alkotásaira ez ugyanúgy igaz,
hiszen az adott alkotást meg kell hallanunk, meg kell látnunk. Továbbá: jogos az a felté-
telezés, hogy a világ értelme csak esztétikailag igazolható. Azaz, ha a „létezést” az értelem
vagy lényeg vonatkozásában vesszük, akkor ez igaz. Sőt, sőt. Nekem azt jelenti, hogy
a világ létezésének annyiban van értelme, amennyiben a művészet benne, általa létezik.
Nekem ez azt jelenti (kissé radikálisan felfogva): amennyiben a világ a művészetre nem
tart igényt, létezésének – mert egyébként annyira felesleges – az egyetlen még igazolható
alapja semmivé foszlik. Ha van művészet, van világ, van értelme a világ létezésének, ha
nincs művészet, francba az egésszel, semmit sem ér. Nietzsche szerint a művészet egy
„álomvilág”, amennyiben legalább annyira benne van a „mámor”, mint az „álom”. Az álmo-
dás istene Apollón, míg a mámoré Dionüszosz. Az első arra van, hogy elfedje a másikat,
mert abban a lét rettenete és borzalma jut kifejezésre. Gondoljunk a könyv első monda-
tára. Számomra lefordítva ez azt jelenti – ismétlem:

Művészet nélkül lehet élni, csak nem biztos, hogy érdemes. 

Mert poézisre van szükség ahhoz, hogy ezt a szennyes, romlott, sokszor borzalmas
világot valahogy túléljük. A dionüszoszi elvet testesíti meg Szilénosz bölcsessége, aki
kimondja, hogy az ember számára a legfőbb jó, ha meg sem születik. Nietzsche szerint
a görögök „ismerték és átérezték a létezés rettenetét és borzalmait: hogy egyáltalán élni
tudjanak, az olimposziak ragyogó álom-szülötteit kellett e borzalmak elé állítaniuk”
(Kertész Imre fordítása). A művészettel tehát a görögök „újra és újra legyőzték, vagy
legalább elkendőzték (verhüllt)” a világ rettenetét. (Heidegger lét-elfelejtése, sajátos
„Seinsvergessenheit”-ja innen csak egy lépés.) Nietzsche zseniálisan írja le a mai kort.
Mindez, ami itt van (teljesen mindegy, hogy ezt 1872-ben vetette papírra, a zseni abban
ismerszik meg, hogy kijátssza az időt), nem más, mint a szilénoszi bölcsesség megfordí-
tása, mert mint írja: „A szilénoszi bölcsesség megfordításával most elmondhatjuk róluk:
»a legrosszabb nekik mielőbb meghalni, a másodsorban legrosszabb pedig, hogy egyál-
talán egyszer meg kell halni«.” 

Mi a mai ember, a modern kor modern embere? Nem más, mint folytonos rettegés
az idő múlásától, az öregedéstől és végül az elkerülhetetlennek látszó haláltól. Mintha
a halál valami szörnyű veszteség lenne! Mivel az emberek többsége soha nem élt, nincs
mit elvesztenie. Nekem fájdalom lenne a most hallgatott zene (most éppen Astor Piazzolla),
a mellettem függő festmény (nagyon „turneres”, a kedvencem) és a hátam mögött lévő
könyvek (pl. a dán gót betűs Kierkegaard összes) elvesztése. Ugyanakkor Nietzsche szerint
az apollói nem tud létezni a dionüszoszi nélkül, mivel a látszat művészeteinek múzsái
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„sápadttá hervadtak, szembekerülve az olyan művészettel, amely mámorában kimondja
az igazat”. Az apollóinak szüksége van a dionüszoszira, és fordítva. Az egyik alakja,
formája, míg a másik igaz tartalma. Nekem legalábbis ezt jelenti.

Engedtessék meg, hogy továbbértelmezzem Nietzsche gondolatát. Tudjuk, ő az
attikai tragédia végéről beszél, amelyben – szerinte – elévülhetetlen „érdeme” van Szókra-
tésznek és Euripidésznek. A tragédia tragikus vége mást (is) jelent(het). A végen mindig
történik valami. Valami, ami egyszerre individuális és egyetemes. Az antik néző ezt
a kettősséget éli át, ebben szembesül létének tragikus elmúlásával, amely ellen nem tehet
semmit, de amiben mégis van valami felemelő. Nem véletlen, hogy – mint említettem –
Schelling „petyhüdtnek” nevezi a kort, amely képtelen a maga helyén értékelni a tragédia
létét, a sors létet meghatározó jelenvalóságát, az ember szabad alávetettségét (ez ebben az
értelemben nem contradictio). Nem kell sírni a tragédia vége miatt, vagy azon keseregni, hogy
a görögök és Shakespeare között mennyi év telt el; talán ugyanennyi kell, hogy a tragé-
dia újra megszülessék, talán nem. Szóval továbbgondolva a nietzschei gondolatot, szilárdan
hiszem, hogy a világnak annyiban van értelme, amennyiben létezik benne a poézis.

Francisco de Goya y Lucientes: Tantalosz, 1799, rézkarc, akvatinta, 
The Metropolitan Museum of Art, New York
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A Tantalidák Tantalosz király leszármazói voltak. Tantalosz történetéről az előző
könyvben írtam. Goya 1799-ben készült és a „Los Caprichos” sorozatból származó képe
Tantalosz életének egyik jelenetét ábrázolja, amelyben a kétségbeesés (ezt Goya pontosan
eltalálja) játssza a főszerepet (MET). 

Egy kis exkurzus: Platón a Kratülosz című kevésbé ismert, de remek dialógusában
igen érdekesen és behatóan foglalkozik a nyelv problémájával, ezen belül a szavak jelen-
tésével (többször használni fogom). Kratülosz egyébként Platón tanítómestere volt, aki
az általam többször idézett egyik legnagyszerűbb filozófusnak, Hérakleitosznak a tanítását
fejlesztette tovább, főként nyelvelméleti vonatkozásban. Akik nem szeretik a nyelvfilozófiát,
itt nagyot ásítanak – de, de, de! Higgyék el, Platón még ebben is érdekes. Kratülosz szerint
a nyelv a természet (phüszei) tükre, annak produktuma, míg az ezzel szemben vallott
szofista felfogás (Hermogenész) szerint theszei vagy nomoi, azaz megegyezés alapján
létezik. Ugyancsak ezt állítja egy másik szofista, Leontinoi Gorgiasz híres hármas tételének
utolsó része (ha valami megismerhető, akkor sem közölhető). 

– phüszisz (φύσις) természet szerinti törvény;
– nomosz (νόμος), konvenció (törvény).

A kettő ellentéte a döntő, ez idézett elő forradalmi változást a filozófiai gondol-
kodásban, megteremtve az emberközpontú filozófia lehetőségét. A természet szerinti
megelőzi, megelőzte a konvenció szerintit, legyen szó akár az állam törvényeiről, az emberi
létezés szinte valamennyi szegmenséről, vagy akár a nyelvről. Innentől kezdve jogos lehet
az a dilemma, amely Raszkolnyikovot ugyancsak foglalkoztatta, hogy ti. az állam törvényei
mennyiben lehetnek érvényesek a „kiváló személyiségekre” nézve, holott azok alapja nem
a minőség, hanem a mennyiség, a tömeg elvárásainak való megfelelés? És igaz, a törvények
alapja a tömeg, ami széles körben elvárható, amire azt mondhatnám: „Barátaim, ti hoztá-
tok a törvényeket, alkalmazzátok hát magatokra!” Mennyire szép lenne! Csak nem igaz.
Viszont a nomosz (konvenció) szabályaival szemben lehetőségünk van a phüszisz (természet)
törvényére hivatkoznunk. Valahol ez minden természetjogi felfogás alapja. 

Platón Tantalosz nevéről a következőket írja: „Azt meg, hogy a Tantalosz valódi
és természetes név (itt a fentebb említett phüszei értelmében – Gy. Z.), mindenki
beláthatja, ha igazak azok a történetek, amelyeket Tantaloszról mesélnek. […] Hát az
a sok szerencsétlenség, ami még életében érte, és ami végül országát is romlásba vitte,
meg aztán halála után a kőnek a lebegése (tantaleia) a feje felett, ami oly különös módon
emlékeztet a nevére. Sőt úgy látszik, mintha valaki igen szerencsétlennek, talantatosz-
nak akarta volna nevezni, de aztán ezt a szándékát elrejtve a Tantalosz nevet adta neki.
Úgy látszik tehát, hogy híre alapján a szerencsétlenség adta neki ezt a nevet” (Szabó
Árpád fordítása).
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Tantalosz története már szinte a platóni leírásból elénk tárul. Róla röviden tehát
annyit, hogy származása bizonytalan, egyesek szerint Zeusz fia, mások szerint barátja,
egy biztos: meghitt viszonyban volt az istenekkel, akik meghívták lakomájukra, amíg el
nem bízta magát, mert amikor visszahívta őket, saját fiát szolgálta fel ételül az isteneknek,
akik ezért a bűnéért súlyosan megbüntették. Örök szenvedésre ítéltetett, miként Ixión
vagy Sziszüphosz, éhség és szomjúság gyötri, de nem képes sem az előtte lévő friss vizű tó-
ból inni, sem a mögötte függő gyümölcsfáról szakítani. Ráadásul feje fölött egy szikla lebeg,
folyton agyoncsapással fenyegetve. Családját, a Tantalidák nemzetségét átok sújtja, gyilkossá-
gokkal, vérfertőzésekkel és emberi elmével szinte kiagyalhatatlan szörnyűségekkel terhelt
az egész csodás família. Tantalosz gyermeke Pelopsz. Pelopszé Thüesztész és Átreusz, akik
életén állandó és iszonyú kegyetlenségekben bővelkedő viszály vonul végig, de a család leszár-
mazottja Iphigeneia, Agamemnón, Klütaimnésztra, Aigiszthosz, Élektra és Oresztész is. 

Pelopsz

A történet Tantalosz büntetését követően a következőképpen folytatódik. Pelopsz,
Tantalosz fia, igen érdekes transzformáción esik át. Ő az „édes” gyermek, akit az édes-
apja feldarabolt és az isteneknek étel gyanánt feltálalt. E nagy gasztronómus mindezt
azért tette, mert – első magyarázat – meg akarta tréfálni az isteneket, mert – második
magyarázat – elfogyott a kaja, és nem volt mit enni, ami nagy szégyen lett volna, nosza,
aprítsunk hát gyermeket! Az istenek azonban nem ettek az ételből (nota bene: azért
istenek, mert többet látnak, mint az emberek, képességeik nagyobbak a miénknél), ezért
kevésbé tréfás hangulatban kiszabták Tantaloszra az ismert büntetést. Pelopsz története
innen kezdve izgalmas. Valami hasonló esik meg vele, mint Dionüszosszal, akit széttéptek,
de szívéből újraélesztették, nos, Pelopsz testét ugyancsak összerakták, mégpedig úgy,
hogy Hermész összeszedte Pelopsz testének darabjait, ugyanabban az üstben újra meg-
főzték, majd Klóthó, a Moirák egyike (lásd első könyv) összerakta a testrészeket, aztán
Rheia életet lehelt bele. Akár egy jó hírű Michelin-csillagos étteremben. Pelopsz viszont
kegyetlenül megszívta, mert a reszuszcitáció, azaz az újraélesztés túl jól sikerült. Annyira
szépséges ifjúként kelt életre, hogy Poszeidón rögtön beleszeretett, aranykocsiján az
Olümposzra vitte és megtette ágyasának (!) és pohárnokának, ahogy Zeusz Ganümédészt,
akit sas képében ragadott el. Nicolas Poussin 1634-ben festett képe (Museum of Art,
Philadelphia) a Neptun diadala címet viseli, Amphitrité, a tenger istennőjének kétségkívül
központi szerepet betöltő alakja mellett (róla is lenne mit mesélni), az isten mögött egy
ifjú áll, aki akár Pelopsz (is) lehetne. Az ágyas és pohárnok. Milyen csodás egyveleg!
És micsoda karrier!
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Nicolas Poussin: Neptun diadala, 1634, olaj, vászon, Museum of Art, Philadelphia 

Igen. Vérfertőzés és pederasztia, némi pedofíliával fűszerezve – mindez az istenek
kiváltsága. Freud ismét nyalja a tíz ujját: az emberek titkos és alantasnak tartott vágyaikat
vetítik ki az istenekre. Bár hozzá kell tenni, hogy a Tantalidák vétke éppen ezzel vonul
végig minden egyes alak történetében. Maga a tömény borzalom. Nem véletlen, hogy e
csodás család története a görög mitológia egyik legkedveltebb és többször feldolgozott
témája lett, különösen a drámákat illetően. Írt belőle drámát Szophoklész, Euripidész és
természetesen Aiszkhülosz. Ez utóbbi egyben trilógia keretében. Ennek első bemutatója
Kr. e. 458-ban volt, az Akropolisz alatti Dionüszosz Színházban. A dráma három részből áll:
Agamemnón, Áldozatvivők és Eumeniszek. A verseny résztvevőinek egy szatírát ugyancsak
elő kellett adniuk, ez azonban elveszett. 
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A családtörténet a következőképpen folytatódik, hogy végre eljussunk Oresztész-
hez. Thüesztész és Átreusz Pelopsz két viszálykodó fia volt, akiknek egymás elleni ádáz
küzdelme továbbélt gyermekeikben. Átreusz gyermekei Menelaosz és Agamemnón, míg
Thüesztészé Aigiszthosz, akit a papa nem mellesleg saját lányával, Pelopiával nemzett.
Lehet követni? Nem könnyű, mert az egész szörnyen szövevényes. 

Lassan annyira összekuszálódtak a szereplők, hogy nem árt a családról egy
összefoglaló:

Pelopsz gyermekei: Átreusz és Thüesztész 
1. Átreusz gyermekei: Agamemnón és Menelaosz 
2. Thüesztész (anyja Pelopia, aki egyben a testvére) gyermeke: Aigiszthosz 

Tündareósz gyermekei: Klütaimnésztra és Helené 
1.1.Agamemnón és Klütaimnésztra házasok, gyermekeik: Iphigénia, Elektra és 

Oresztész
1.2. Menelaosz és Helené házasok, gyermekük: Hermioné

Aigiszthosz apja kérésére megöli annak testvérét, Átreuszt, és elfoglalja Mükéné
trónját, haláláig viselve a tisztséget. Drága testvér, drága apa ez a Thüesztész, akinek lánya,
Pelopia öngyilkos lesz, amikor szembesül azzal, hogy Aigiszthosz egyszerre fia és testvére.
Á la Oidipusz. Megérkeztünk hát Agamemnónhoz. Ibükosz írja róla: 

„És Pleiszthenidész Agamemnón 
volt vezérük, 

e férfi-vezér, a derék agg Átreusz 
oly hős, daliás fia.”

(Kálnoky László fordítása)

Agamemnón és Menelaosz testvérek. Jó testvérek. Már amennyire az az atreidáktól
kitelik. (Az atreidák, Átreusz leszármazói, nyilván azzal különböztetik meg a Tantalidáktól
magukat, hogy nem akarnak közösséget vállalni Thüesztész gyermekeivel.)

Léda és Klütaimnésztra

A fényes reményű család egy mellékszállal továbbgazdagodik. Nem is akár-
milyennel. Belép a képbe Klütaimnésztra. Nos, róla – túl azon, hogy Agamemnón felesége
lesz, Elektra, Iphigénia és Oresztész anyja – egy-két szót mindenképpen ejtenünk kell.
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Nála – ahogy egyébként a többi szereplőnél is – érdekes módon kapcsolódik egybe az
isteni (égi) és az emberi (földi) világ. Születése páratlan. Azaz inkább páros. Tündareósz
az apja és Léda az anyja. Nos, Léda kihagyhatatlan, megkerülhetetlen mind a képzőmű-
vészet, mind bármely, a mitológiával foglalkozó írás számára. A mindig csőre töltött
Moreau-nak köszönhetünk egy másik Léda-képet, mint amit korábban használtam. 

Gustave Moreau: Léda, 1875–1880, akvarell, Musée Gustave Moreau, Párizs

Rubens festményéhez képest ez jó 250 évvel később keletkezett, a leírások azt
emelik ki, hogy a nőalak talán Alexandrine-t idézi, aki – mint említettem – a derék
Moreau titkos szerelme volt. A történet, hogy felfrissítsük az eddigieket, arról szól, hogy
Zeusz hattyú képében hágja meg Lédát, ahogy Euripidész az Iphigénia Auliszban című
művében mondja: „anyádat Lédát, szárnyas alakúan ölelte Zeusz alakot cserélt”. Léda
– ki ne derüljön a vétek – még aznap éjszaka együtt hál a férjével, Tündareósszal (is).
Ennek köszönhetően négy gyermeke születik, akik közül kettő halhatatlan (hisz apjuk
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Zeusz), kettő halandó, mert apjuk Tündareósz. A halandók: Klütaimnésztra és fivére,
Kasztor. A halhatatlanok: Helené és Pollux (Polüdeukész). A halandóknak persze ugyan-
csak van közük az istenekhez, ha több nem, hogy a főisten halhatatlan gyermekeinek
féltestvérei.

A derék Agamemnón miután meggyilkolta Klütaimnésztra korábbi férjét, lett az
özveggyé tett nő ura és parancsolója, ami azért valljuk meg, nem a legjobb entrée. Bár ki
tudja? Menelaosz meg elvette Klütaimnésztra nővérét, Helenét. A balga. Mármint mind-
kettő. Cherchez la femme. Egyiknek és másiknak is a nő lett a veszte. Ráadásul Helené
miatt elpusztul Trója. De oda se neki. Euripidésznél mondja Klütaimnésztra:

„Figyeld tehát mezítelen beszédemet,
mert nem fogunk már rejtvényekben szólani.
Először – mert szemedre először ezt vetem –

erővel tettél asszonyoddá egykoron,
megölted Tantaloszt, az első férjemet,

és élve csaptad földhöz apró magzatom,
emlőimről ádáz erővel tépve le.”

(Devecseri Gábor fordítása)

Lássuk be: tényleg nem a legjobb entrée. Tündareósz, a Zeusz által felszarvazott férj
és spártai király, Agamemnónhoz kényszeríti lányát, Klütaimnésztrát, aki három gyermek-
nek ad életet: Elektrának, Iphigéniának és Oresztésznek. Lássuk be azt is, bármennyire
elítélendő a feleség későbbi vétke, férje iránti szerelmével nem lehet vádolni, s talán nem
véletlenül. 

Nietzsche kárhoztatja Euripidészt – szemben Szophoklésszal és Aiszkhülosszal –,
hogy amíg ezeknél az istenek voltak a színpadon, addig ő felengedte oda a bárgyú és
faragatlan nézőt. „A köznapi ember nyomakodott föl Euripidész révén a nézőtérről a szín-
padra, abból a tükörből, mely korábban csakis a nagyszabású, merész vonalakat láttatta,
egyszeriben kínosan hű, a természet elhibázott, félresikeredett vonásait is lelkiismeretesen
visszaadó tükör lett.” Amíg korábban az individuum szétzúzódott az egyetemességen, és
megmutatkozott az „őslétezés”, addig most intellektualizálódik egy új „démonnak” köszön-
hetően, akit Nietzsche Szókratészben vél felfedezni, hisz „Aiszkhülosszal folytatott versen-
gése során el is dicsekszik vele Euripidész miként okult, amely immár a tőle elsajátított,
művészien agyafúrt szofisztika segítségével figyel, jár el dolgaiban és vonja le következtetéseit”. 

Itt lóg ki a lóláb! Nietzsche egyszerre kárhoztatja és egyszerre dicséri Euripidészt.
Agyafúrtnak nevezi. A szofisztikát bántja benne, amely valóban lehetővé tette, hogy
az addig abszolútumokat az ember relativizálja. De hát Nietzsche nem ugyanezt teszi?
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Nem ezt jelenti a „minden érték átértékelése” (Umwertung aller Werte)? Isten halála?
„Isten meghalt” – és meghaltak vele a bűnösök, Nietzsche szerint. Új értékekre kell szert
tenni, új filozófia szükségeltetik, kalapáccsal kell ledönteni a bálványokat (Götzen-
Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert), amelyek nem mások, mint
az értékítéletek. 

Euripidész valóban új aspektust jelent a másik kettőhöz képest, ne tagadjuk, ebben
Nietzschének igaza van. Bár szerintem pozitív értelemben. A sors áll az egyik oldalon,
a benne kiszolgáltatott istennel, emberrel; míg a másikon az individuum, a maga érzéseivel,
tapasztalataival, fájdalmával, kisszerűségével. De ott áll. Mármint Euripidésznél. Nincs,
persze, nincs igaza az embernek a sorssal szemben, de legalább a mikrovilág emóciói,
töprengései és vágyai megismerhetővé és jelentőséggel bíróvá válnak. Igen, felengedte
a nézőt, de a néző már régen fel akart menni. Erről szól éppen az ekkoriban Athénban zajló
és manapság csak „antropocentrikus fordulatnak” nevezett változás, amelyet – méltán –
szokás „antik felvilágosodásnak” nevezni. Nem fogok erre kitérni. Egy biztos: Euripidész
maga valóban szofista nézeteket vall, ahogy a szofistákkal oly ádáz küzdelmet folytató
Szókratész ugyancsak átvesz tőlük igen fontos gondolatokat. Az erény kérdését, annak
taníthatóságát, a morális racionalizmust, és leginkább azt, hogy nem kell, nem szabad
az örök érvényűnek vélt igazságokat adottnak elfogadni.

Iphigénia

Persze, ezekben a történésekben nyilvánvalóan mindig a sors van jelen. Néha ezzel
mentik magukat, néha ez ellen „szállnak ki” – nem sok sikerrel. 

„Nehéz a sorsom, ha nem teszem meg, 
s nehéz megölni gyermekem, 

őt, a házam ékét, 
beszennyezvén a szűzi vérrel 

apjának ontó kezét az oltárnál: 
mi nem visz kínra itt? 
hagyhatom-é hajóim 

s társaim én a bajban?”
(Devecseri Gábor fordítása)

Ez az alaphang, miként minden jó görög tragédiában. „Nehéz a sorsom.” Agamem-
nón mondja, Átreusz fia, amikor fel kell(ene) áldoznia lányát. Igen, ne csodálkozzunk,
a derék tantalidának ugyanúgy „áldozgatják” gyermekeiket, mondhatnám ohne Weiteres,
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ahogy azt a még derekabb ős Tantalosz tette fiával, Pelopsszal. Édes-kedves családi kör.
Már meg sem lepődünk. Jó lehet otthon lenni… Akár heideggeri értelemben. 

Az áldozat persze nem példa nélküli. Említettem az első könyvben Athamasznak
az esetét, fiával, Phrixosszal. Neki ugyanúgy fel kellene áldoznia fiát, miként Ábrahámnak
Izsákot. Az utolsó pillanatban Hermész ott egy aranykost küld helyette, ahogy Izsák
esetén Isten angyala ugyancsak egy kost, bár kevésbé aranyból, míg Iphigénia esetében
egy szarvast. Tiszta vadaspark. Mire azonban az áldozat? 

Mivel a görög mitológiában minden mindennel összefügg, ezért megint kisebb
kitekintést kell tennünk. Tündareósz szépséges lányának, Helenének a híre messze földre
eljutott. A kérők egymást ölték érte, mire az agg király mindnek szavát vette, hogy mind-
annyian segítik egymást, ha lányát erőszakkal elragadja valaki attól a férjtől, akit ő választ
magának. Ezzel az eskütevéssel – mellesleg – megalapozta az antikvitás leghíresebb
háborúját. Helené Menelaoszt választotta, akitől az, „ki istennők közt ítélt” (Parisz),
ragadta el – ahogy Euripidésznél Agamemnón fogalmaz. Kitör a trójai háború. A hadak
felvonulnak: „lándzsát ragadva jönnek a hellének tehát, s e szűk Aulisz-szorosba gyűlnek
együvé”. Azonban ott ragadnak, mármint az auliszi szorosban, mivel szél hiányában nem
tud kifutni a hajóhad. Ekkor jön a jós, Kalkhász, akit a következőképpen jellemez
Homérosz az Iliászban:

„Kalkhász Thesztoridész, madarak legjobb szavú jósa,
ő, aki tudta, mi van, mi jön el, mi esett meg a múltban,

és ki hajón az akháj sereget Trójába vezette jóstudományával,
mit adott neki Phoibosz Apollón;”

A jóstehetségű agg, aki madarakból jósol és tudományát Apollóntól kapta, azt
mondja, hogy a sereg addig nem indulhat útra, amíg a vezér fel nem áldozza lányát
Artemisznak. Fog ő még jósolni hasonlót a görögöknek a visszaúttal kapcsolatban, akkor
– mit ad isten – ugyancsak egy lányt áldoznak majd fel. Ismét egy királyi sarjat. De erről
később. Az öreg nem szerette a lányokat? Vagy nagyon szerette őket?

Agamemnónt, aki először nem akart csatlakozni a sereghez, elkeseríti a jóslat, és
bár színleg Iphigéniáért küld, de megüzeni Klütaimnésztrának, hogy maradjon, ne jöjjön
a lányával Auliszba. Ennek ellenére az anya mégis megérkezik, mégpedig a lánnyal
együtt. Nos, nézzük ezt az áldozatot és a görögök ezzel kapcsolatos hozzáállását. Az apa
kétségbeesett. Platón azt írja, hogy Agamemnón nem volt határozatlan ember, ha „valamit
egyszer eldöntött, azt kérlelhetetlenül keresztülvitte”. „Az Agamemnón név arra utal,
hogy ez az ember csodálatos volt a kitartásban, azaz a maradásban (agasztosz és moné).”
Valóban: az  „csodálatra méltót” jelent, míg a  „állhatatost”. 
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A vicenzai Villa Valmarana ai Naniban van egy Tiepolo-freskó, amelyet joggal
lehet trompe l’oeilnek tekinteni. (A trompe l’oeil jelentése szerint: „szemet becsapó”, mai
szóhasználattal azt mondanánk, hogy a 3D illúzióját teremtő festmény, amely úgy tesz,
mintha… Mintha valóságos lenne. Az egyik első trompe l’oeilt Gozo szigetén láttam,
a katedrálisban, amelynek nincs kupolája, de belülről úgy festették meg, mintha lenne.)

Giovanni Battista Tiepolo: Iphigénia feláldozása, 1757, freskó, 
Villa Valmarana ai Nani, Vicenza

A Tiepolo-kép 1757-ben készült, címe: Iphigénia feláldozása. Meglepő, hogy a görög
mitológiának ezt a jelenetét igen sokan megfestették. Persze nem véletlen, hiszen az
Ábrahám és Izsák történet igencsak népszerű volt mind a reneszánsz, mind a barokk
korban, és a görögök meséje ennek a bibliai jelenetnek az előtörténeteként szemlélhető.
Márpedig Izsák feláldozása Krisztus áldozatára emlékezteti a hívőt, ennek protagonis-
tájaként szemlélhető mindenki, aki valaha az apa–gyermek áldozathozatalban szerepet
játszott. Akár a görög mitológiában. (Izsák feláldozásáról egy korábbi könyvemben sokat
írtam: A szépség akarata. A szenvedély akarata – Caravaggio Izsákja. Typotex Kiadó.) Ha jól
megnézzük a képet, rögtön feltűnik, hogy Agamemnón, aki a kezében tartja a kést, teljesen
úgy néz ki, mint az idős Ábrahám, főleg Lippi híres képén, ahol Izsák már nincs is jelen.
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Filippino Lippi: Ábrahám, 1487–1502, freskó, Strozzi-kápolna, Santa Maria Novella, Firenze

Ezen a Strozzi-kápolnában készült freskón és a Tiepolo-képen lévő alak (Ábra-
hám, illetve Agamemnón) akár egymás ikertestvére lehetne, holott a két alkotást tetemes
idő választja el egymástól: majdnem háromszáz év. Mindkét alak „attribútuma” a kés,
az ölés nemes eszköze, amellyel mindkettő végre akarja hajtani, pontosabban: kész
végrehajtani azt, amit megkívánnak tőle. A kettő között azonban van némi különbség,
amit e szerzők – ha hülyéskednék, akkor azt mondanám, hogy azért, mert nem olvastak
Kierkegaard-t – figyelmen kívül hagytak. De előbb lássuk a hasonlóságokat. Euripidész-
nél az Iphigénia Auliszban című drámában hangzanak el a következő szavak: 

„IPHIGÉNIA
Meg kell halnom, így döntöttem, ámde azt kívánom, ez dicsőségben történjék meg, rút

haragtól mentesen.”
(Devecseri Gábor fordítása)

Azaz a lány a kezdeti kérlelést követően beleegyezik az áldozatba. Ilyesmiről Izsák
esetében nem tudunk. Ő nem ért, küzd az értelmetlenség ellen. Minden erejével. Ahogy
azt a gyermek teheti. Legalábbis Caravaggio képén. Az egyik különbség ebben áll. Ám
van egy hasonlóság is. Az áldozat egyiknél sem következik be:
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„HÍRNÖK
A földön ott egy vergődő szarvas feküdt,
hatalmas és már messziről meglátható,

s az istennő oltárát vére lepte el.”

Giovanni Battista Tiepolo: Iphigenia feláldozása (részlet), 1757, freskó, 
Villa Valmarana ai Nani, Vicenza

A képrészleten látható, hogy a kissé bamba Agamemnón, kezében a késsel,
meredten néz az érkező áldozati állat (szarvasnak látszó tárgy, csak szarvak nélkül) felé.
Pedig már lemeztelenítette a lánya keblét, ott a szolga a tállal, hogy felfogja a vérét, de, a
mindenit! Nincs mit tenni, a gyilkolászás halasztást szenved. Ahogy a Bibliában is áll,
egészen hasonlóan:
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„És felemelé Ábrahám az ő szemeit, és látá hogy ímé háta megett egy kos akadt meg
szarvánál fogva szövevényben. Oda méne tehát Ábrahám, és elhozá a kost, és azt áldozá

meg égő áldozatul az ő fia helyett.”

Eddig a hasonlóság, a különbségekre Athamasznak és fia, Phrixosz esetében már
a korábbi könyvben utaltam. Kierkegaard a Félelem és reszketés című csodás könyvében
ezt egészen részletesen elemzi. De nem csupán ezt, hanem – nolens volens – azt a különb-
séget, amely a mitológiai történetet a bibliaitól elválasztja. Nézzük azonban először, hogy
mit mond Iphigénia. Azt ugyebár tudjuk, hogy Agamemnón miért akarja feláldozni (ezt
a nagy dán kiemeli): a görög nép kedvéért. Ez etikai érv, míg Ábrahám esetében a magya-
rázat vallási alapon nyugszik (mivel a parancs Istentől származik, és nem utal semmiféle
előnyre). Mintha a lány szavai tökéletesen ezt támasztanák alá: 

„IPHIGÉNIA

Életemhez ragaszkodni miért akarnék oly nagyon?
Hisz nemcsak magadnak szültél – egész Hellászé vagyok!”

Hogy sírva ne fakadjunk! De nézzük, hogy folytatja ez a derék, mondhatnánk
„mintahonleány”:

„És ha Artemisz kívánja áldozatnak testemet,
én, halandó lány, az istennőnek álljak ellene?

Nem lehet! Hellén hazámnak áldozom fel testemet.
Öljetek meg, s Trója vesszen. Ez lesz majd emlékjelem

hosszan-élő, és a nászom, sarjadékom, hírnevem.
Hellén légyen az úr a barbár fölött, nem hellén fölött

a barbár, anyám: mivelhogy szolganép az, s ez szabad.”

Biz’ isten könnyek szöknek az ember szemébe, ha olvassa e magasztos mondatokat.
De ha kitörli, és némileg visszanyeri látását, akkor érdemes mindezt több oldalról meg-
vizsgálni. Søren Kierkegaard szerint ezzel a „tragikus hős még megmarad az etikai keretein
belül. Hagyja, hogy az etikai egyik kifejezésének τέλος-a az etika egy másik, magasabb
rendű kifejezésében legyen, az apa és a fiú vagy lány viszonyt olyan érzéssé silányítja,
melynek dialektikája az erkölcsiség eszméjéhez való viszonyában rejlik. Ez esetben nem
beszélhetünk az etikum teleológiai felfüggesztéséről” (Soós Anita fordítása).

Magyarán mondva: Ábrahám tette nem érthető, nem magyarázható, de nem jó, nem
rossz, mert kívül áll az etikai meghatározáson, vallási alapú, mivel a parancsot – az emberi
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viszonylatban bűnnek számító tett elkövetésére – magától Istentől kapja. Nincs belőle
semmi haszna, szemben a másikkal, hisz cserébe ott legalább jó szelet kapnak. Vallási és
nem etikai. Agamemnón ellenben megmarad az etikain belül, mert lányát a közösségért
áldozza fel, ahogy azt Iphigénia szavai jól mutatják. Igaza van Kierkegaard-nak? Igen.
Feltétlenül? Nem. Részletezném? Nem. Illetve egy kicsit, mivel nem erről akarok beszélni.
De ha már belevágtam, akkor röviden. 

Kierkegaard – csakúgy, mint sokan mások – elfelejtkezik valamiről, amiről nem
lenne szabad, ha a görög mitológiáról, pláne, ha a tragédiáról beszélünk. Ez megint egy
ismerős dolog, mégpedig a sors. Felőlem Jeftét úgy értelmezi, ahogy akarja. Ugyanakkor
itt a sors rendeltetéséről van szó, ahogy azt számtalanszor kimondják. Igen, a hellénekért
áldozza fel magát, de nem honfiúi (pardon: honleányi) hevületből, hanem azért, mert
nem tehet mást. Érdekes, ezt Kierkegaard akkor még tudta, amikor a Vagy-vagyot írta,
hisz éppen ő hívja fel Antigoné esetében erre a nagyon nem lényegtelen különbségre a
figyelmet. Van egy zseniális fejezete könyvének, amely a következő címet viseli: Az antik
tragikum visszfénye a modern tragikumban. Ebben maga mondja, hogy a tragédiában
a bűn nem reflektált, és Oidipusz példáját hozza fel, aki nem tud a bűnéről. A bűn tehát
nem tudatos, szorosabb értelemben nem bűn. Nem is bűnös. Nos, pontosan ez az. Ezzel
emeli ki az etikai váza közül a tragikus hőst ugyanúgy, mint Ábrahámot. Majd expressis
verbis kimondja: „a görög drámák olvasatánál szerencsés dolog az etikai kategóriákat
mellőzni” (!). Akkor most miért nem követi? Mellőzzük hát az etikai kategóriákat! Értsünk
egyet Kierkegaard-ral (ha már ő nem ért egyet önmagával)! Majd, hogy még inkább
önellentmondásba keveredjen, hozzáteszi: Antigonét nem szabad a testvéri szeretet és
egy önkényes tilalom (nem temetheti el testvérét Kreón parancsa szerint) alapján szemlélni,
mert ezzel megszűnne tragédia lenni, hanem látni kell, hogy Antigonéban „ott visszhang-
zik Oidipusz tragikus sorsa”. Igen. Pontosan erről van szó. Sőt: abban, hogy „Antigoné
eltemeti testvérét a király parancsa ellenére”, nem a „szabad cselekvést kell felfedeznünk,
hanem a vészterhes szükségszerűséget” (Dani Tivadar fordítása, kiemelés – Gy. Z.).

A „vészterhes szükségszerűséget” a „szabadsággal” szemben. A sorsot. És pontosan
ez emeli ki a történetet a szokványosból. Bár olvasnák, akik az iskolában mindezt úgy
tanítják, mint a kreóni önkénnyel szembeni szabadság megnyilvánulását. Túrót! Sokkal
inkább arról van szó, hogy Antigoné nem tehet mást. Ez a sorsa. És pont. Nem szeretek
ismételni (dehogynem), de ismételten ideírom: a phüszisz  nomos  azaz
a természet és konvenció (törvény) konfliktusában minden bölcselő szerint a természeti
magasabb rendű, mint az emberi. A természet megelőzi a konvenciót, legyen szó az állam
törvényeiről, illetve az emberi létezés szinte valamennyi szegmenséről. Kreón a nomoi
szerint parancsol, Antigoné, Agamemnón a phüszei szerint cselekszik. 
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„AGAMEMNÓN
Mélyen megvetek oly rokonságot, mely rokont keservbe vet.

De ott vagyunk már, hol a sorsnak kényszere
lányom legyilkolását végrehajtanom.”

Erre hivatkoznak, és joggal, mert életüket ez határozza meg. A sorsunk elől nem
lehet kitérni, tudjuk: ott ücsörög mindannyiunk vállán egy kis daimon, aki vigyáz arra,
hogy választott sorsunk beteljesedjék. 

Agamemnón viszont eltökélt, ahogy Ábrahám. Ugyanúgy. A parancsot ő is istentől
kapta. (Hogy nem figyel erre Kierkegaard?) Kész lett volna feláldozni gyermekét, ezért
az istenek/isten méltányolta tettét, megkapták a kedvező szelet, hogy Trója felé eljussanak
kedvükre öldökölni a barbárokat – ahogy Ipihigénia volt szíves őket minősíteni. A sors
rendelte cselekedeteit. És mindenkiét, jól tudva, ez ki nem kerülhető. „A sorsnak kény-
szere” – mondja Agamemnón. És komolyan gondolja. A sors parancsa, hogy elvegye lánya
életét, a sors engedi, hogy utána megmeneküljön. Minden a sors alapján történik. Para-
frazeálva Kierkegaard-t: Agamemnón hitt az abszurd erejében, hitt abban, hogy az abszurd
erejénél fogva minden lehetséges. És igen, megtörtént, Agamemnón boldogan jelenti a még
mindig kételkedő Klütaimnésztrának: „leányunk boldoggá tesz, asszonyom: valóban
istenek között kapott helyet”. Bár nem biztos, hogy ez elég meggyőző egy anyának. Ahogy
– mint majd látjuk – valóban nem győzi meg. A lényeg azonban, hogy Agamemnón számá-
ra a sors, míg Kierkegaard-nak Isten az „abszurd”. Tartalmát tekintve s főleg az emberek
egymás közötti viszonyára nézve a kettő ugyanaz.

Pierre-Narcisse Guérin: Klütaimnésztra Agamemnón meggyilkolására készül,
1817, olaj, vászon, Musée des Beaux-Arts, Orléans
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Klütaimnésztra és Aigisztosz

Pierre-Narcisse Guérin festményének címe, Klütaimnésztra Agamemnón meggyil-
kolására készül már a történet folytatásának számít. Meg sem lepődhetünk rajta. Fiúk
feldarabolása, megfőzése, lánykák égő áldozatként bemutatása, csecsemők falhoz csapko-
dása stb. után egy férjgyilkosság szinte a könnyedebb esetek közül való, bizonyítva, hogy
az antikvitásban a családon belüli erőszak szép hagyománya mindkét fél számára adott
lehetőség. Agamemnón tíz évig volt távol szoros elfoglaltságként trójaiakat öldökölni.
Aigisztosz, aki Agamemnón apjának gyilkosává lett, aki, ha még tudtuk követni: gyilkosa
nagybátyja volt, nem csatlakozott a sereghez, hanem idejét arra használta, hogy elcsábítsa
Klütaimnésztrát, és rávegye arra (a fentiek ismeretében valószínűleg nem kellett nagyon
erőlködnie), hogy együtt öljék meg a királyt, ha visszatér Trójából. Valamint volt rá tíz
évük (Aiszkhülosz: Agamemnón).

„Ma tíz éve, hogy a Priamoszra törő
nagyerős vezető, Meneláosz az úr 

és Agamemnón, kire Zeusz kegye szállt
– kettőstrónú, kettősjogarú 

Átreida-fogat – nagy ezergályás
argoszi hadját erről a partról

társul tusakodni vezette”
(Devecseri Gábor fordítása)

Zeusz megtudta, mire készül Aigisztosz, mire Hermészt elküldte hozzá, hogy
lebeszélje a tervéről, ám a jó Thüesztész gyermek hajthatatlan maradt. A nyomorult
Aigisztosznak nyomorult a múltja. Ha van hozzá gyomor, elmondom, miért. Mint emlé-
kezünk, Agamemnón és Aigisztosz apja (Átreusz és Thüesztész) egymást elemészteni
vágyó testvérek voltak. Átreusz felesége, Aeropé férjét éppen Thüesztésszel csalta meg,
mire az kivégeztette asszonyát, majd a csalárd testvér korábbi gyermekeit legyilkolta,
széthasogatta, megfőzette, és az apának eledelként tálalta. Thüesztész vidáman falatozott
a lakomán, egészen addig, míg Átreusz meg nem mutatta neki a maradék „alapanyagot”.
Ekkor viszont az megátkozta testvérét, majd arra a földre szökött, ahol leánya volt papnő,
akit – ha már ott volt – legott megerőszakolt, mely „nászból” született ez a kedves gyermek,
Aigisztosz. Mint tudjuk, ő ölte meg Átreuszt, Agamemnón apját, és ő vette rá Klütaim-
nésztrát, hogy együttesen öljék meg magát Agamemnónt. A megveszekedett klasszicista
festő, Guérin festményén Aigisztoszt látjuk, amint ráveszi az asszonyt, hogy ölje meg
alvó férjét. Ám a valóságban (mi is itt a valóság?) nem ez történt. Agamemnón partra
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szállt Trójából hazafelé jövet Naupliában, majd onnan Mükénébe sietett, ahol felesége,
Klütaimnésztra várta, látszólag boldogan. Agamemnón még egy hibát elkövetett: magá-
val hozta ágyasaként Kasszandrát, Priamosz lányát, aki mivel mindent előre látott (de senki
nem hitt neki), nem lépett be a palotába. Ugyanott mondja a jósnő:

„Megyek, teszem, mi kell, eltűröm hulltomat: 
az istenek nagy esküt tettek erre már: 

s ez ajtót úgy köszöntöm, mint Hádész-kaput; 
csak azt kívánom, hogy jól sújtsanak reám, 

ne vergődjem, szelíden folyjon vérem el, 
és így lehessen majd lezárnom két szemem.”

Klütaimnésztra a fürdőházba vezette Agamemnónt, aki megfürödve (képletesen
is, csak még nem tudta) kilépett a fürdőből, mire felesége egy hálót dobott rá, Aigisztosz
pedig erre berontva szúrta, ahol tudta. Végül a derék feleség egy bárddal levágta a fejét,
majd végzett Kasszandrával, és hogy teljes legyen a családi öröm – úgy mellesleg –: lemészá-
rolták ikergyermekeit. Homérosznál az Odüsszeiában ezt így meséli el Agamemnón lelke:

„Aigiszthosz tervelte ki végemet, ő a halálom,
elvetemült feleségemmel hazahíva, leszúrt ott

- vendégelvén - mint ha ki barmot jászol előtt öl.
Így haltam meg a legnyomorultabb véggel; a társak

hullottak körülöttem, akár a fehérfogú disznók
hullanak egyre, mikor valamely nagybirtokú gazda

nászt ül, vagy sokakat meghív, vagy dús lakomát ad.
Már te sok ember hullását láthattad idáig,

párviadalban is és iszonyú heves ütközetekben:
mégis e látványon keseregtél volna leginkább:
mellettünk a borosvödör, és dús asztalok alján
fetrengünk odabent, vérünktől gőzöl a föld is.

Legszörnyűbb volt, mint sikított Priamosznak a lánya,
Kasszandré, akit oldalamon szúrt át a gonosz nő.
Hallottam, kezemet fölemeltem, azonban azonnal

újra, halódva, leejtettem, kard állt ki belőlem;
és az az ebszemü nő elfordult, még a szemem sem

fogta le, szám sem csukta be, bár Hádész fele mentem.”
(Devecseri Gábor fordítása)
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Ami hallatlan, hogy az „ebszemű nő” még a végtisztességet sem adta meg neki,
ami a halálra orientált görög világban főbenjáró bűn. Gondoljunk arra, hogy amikor
a győztes hadvezérek nem szedik össze a háborgó tengerből a hullákat, keményen felel-
ősségre vonja őket az athéni nép. Hiába győztesek. És nem „ebszemű nők”. Csak zárójelben
jegyzem meg, hogy Agamemnón és Klütaimnésztra sírja Mükénében látható. Borzongató
érzés az oroszlános kapu alatt belépve a romok között járni, de még félelmetesebb a sötét,
hatalmas pinceszerű, szinte fekete sírba belépni, és közben az antik (vagy valós, vagy
valósnak hitt) történetre gondolni. De ugyancsak itt van az Atraidák névadójának, Átreusz-
nak a kincsesháza (és sírja), amely hasonlít az előbbiekhez, amennyiben az ugyancsak
föld alá vájt, hatalmas kupola olyan méhkaptárszerű, bár mára már természetesen telje-
sen üres. A romok méltán népszerűek, nincsenek messze Tolo csodálatos partjától, ahol
az ember izzadtan, a tűző napban teljesített ókori túra után leöblítheti magáról a hátbor-
zongató történet „porát”. Ennyit szenteltünk a turizmusnak.

Elektra

Az előjáték megvolt, most következik azonban a neheze. Klütaimnésztra három
gyermeke közül Elektra az anyjával élt. A drága anyja megkímélte az életét, és nem
engedte Aigisztosznak, hogy bántsa, bár nem azért, mert „kedves gyermekét” annyira
szerette, hanem mert félt az istenek bosszújától. Ugyanakkor rettegett attól, hogy esetleg
fiút szül, aki bosszúálló lesz, ezért – a lány szép volt és versengtek kegyeiért – egy egyszerű
paraszthoz kényszerítette, mivel tudta, sohasem fog vele hálni. 

Oresztészt viszont nagyszülei, Tündareósz és Léda nevelték, Iphigénia pedig egészen
máshol volt, hisz emlékszünk, feláldozása közben/alatt/után Artemisz elragadta, és ahogy
arról a monda mesél, a tauruszok földjén lett az istennő papnője. Aigisztosz folyamatosan
rettegett Oresztész bosszújától, és félelmét csak fokozta, hogy tette előtt Zeusz maga figyel-
meztette, tegyen le gyilkos szándékáról, amire egyszerűen fittyet hányt. Nos, az álmos-
könyv szerint a főistennel ujjat húzni nem a hosszú élet titka. És nem boldog vég ígérete. 

Ha belegondolunk, ismét az emberi és az isteni világ konfliktusáról beszélünk.
A görög mítoszok ebből a szempontból azért érdekesek és egyedülállóak, mert az erkölcsi
törvények csak az emberi világra érvényesek, az istenit más szabály, egészen pontosan
a szabálynélküliségnek való nekifeszülés mozgatja. Persze az istenek számára vannak
keretek, mondjuk a Moirák, és tudjuk, hogy még magának a főistennek is van sorsa, sőt
nem látja előre (lásd Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz), de folyamatosan feszítik ezeket
a kereteket, néha oly módon, mintha megirigyelnék az emberi világ erkölcsi törvényeit.
És kihágásait. Majd hirtelen ott hagyják, esetleg éppen számon kérik az emberektől
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azokat a tetteket és következményeit, amelyek okozói sokszor ők maguk. Az isteni és az
emberi tehát nincs mereven elválasztva egymástól, át-átszövi egyik a másikat, természete-
sen elsősorban úgy, hogy az istenek beleavatkoznak az emberek világába, gyilkolnak,
megerőszakolnak, büntetnek és jutalmaznak, elő- és eltűnnek, rendet tesznek és felfor-
gatnak stb., stb. Az emberek számára azonban mindez természetes, együtt élnek az istenivel,
részét képezik mindennapjaiknak, azaz az istenek nem az égben vannak, hanem a földön,
köztük, velük és sokszor ellenük. Az istenek velük élnek, mármint: velük együtt. Gondol-
junk bele: az istenek székhelye sem az égben van, hanem az Olümposzon, ezen a bár magas,
de nem annyira hatalmas hegyen. 

De néha ez a viszony fordítottan ugyancsak érvényesül, látjuk majd a Parisz-
történetnél, amikor az ember tesz igazságot az istenek között – igaz, szépészeti kérdésben. 

Parnasszosz

Oresztész sorsa a bosszú. Ha már a hegyeknél tartunk, Oresztész kedvenc helye a
Parnasszosz volt, amely az Olümposznál jóval délebbre található, és amelyet a görögök
Apollón és a múzsák lakhelyének tartottak. A legenda szerint Apollón itt végzett
Püthonnal, a hatalmas kígyóval, és a hegy lábánál van Delphoi, az antik világ leghíresebb
jóshelye. Ha valaki járt ott, látta a környezetet, a magas domboldalra épült, még romjai-
ban is monumentális épületeket, megérti mindezt. Ha olyan szerencséje van, hogy
viharban kel át a Parnasszoszon és a ménkövek csapkodnak körülötte, megérti a Zeuszt
övező mondák alapját. Ha elhagyja a hegyet és leereszkedik Athén irányában a síkságra,
amely a hegy számos pontjáról messze belátható, látja, amint a főisten mérgesen dobálja
összevissza a villámait, és retteg, nehogy magára haragítsa: nosza, induljunk a templomba
egy jó kis áldozatra! Biztos, ami biztos… A hegyen fakad a költői ihlet eredőjének tartott
Kasztalia-forrás, ennek révén lett a Parnasszosz a költészet, a zene és minden más művé-
szet bölcsője. A Louvre-ban van egy kép, amelyik a kedvenceim közé tartozik. A címe:
Parnasszosz és nem kisebb festő, mint Mantegna műve.

De előtte ugyanebben a témában egy másik, ugyancsak jól ismert Raffaello-freskó,
amely előtt néhány évvel keletkezett a Mantegna-festmény. Raffaello a Stanzákban talál-
ható képén a múzsák között költőket látunk, idilli környezetben, ott van például Szapphó,
akiről Platón mondja: 

„Némelyek azt mondják, hogy a Múzsa kilenc. Be kicsiny szám!
Leszboszi Szapphó ím, tízre egészíti ki.”

(Devecseri Gábor fordítása) 
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Ross King szerint Szapphó modellje a Piazza Scossa Cavalin híres kurtizánja,
Imperia, az egyházi kórus egyik tagjának a leánya, egyben a festő szeretője. Szép! Már-
mint a nő. (Egyes leírások szerint a korán elhunyt mester veszte éppen a nők voltak,
akiket mindennél jobban szeretett. Betegség vitte el, amit az olaszok francia kórnak, a
franciák olasz kórnak hívtak. Mások szerint a pestis.) Egyébként az antik költők mellett
néhány kortárs ugyancsak helyet kap, mint például Ludovico Ariosto, aki azt az Orlando
furiosóban meghálálja egy a festőre tett nagylelkű megjegyzéssel. 

Raffaello Sanzio: Parnasszosz, 1509–10, Stanza della Segnatura, Palazzi Pontifici, Vatikán

Raffaellónál tiszta, éteri alakok vonaglanak istenien, isteni formák, isteni moz-
dulatok, minden annyira isteni, hogy az már nem emberi – bár a központi helyet
elfoglaló Apollón kezébe lant helyett, a kor ízlésének megfelelően, hegedűt ad. Mantegna
képe azonban nem a neoplatonikus szédelgés ködében keletkezett. Ezért sokkal kevésbé
fennkölt.
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Andrea Mantegna: Parnasszosz, 1497, tempera, vászon, Musée du Louvre, Párizs

Ugyan bal oldalon Apollónt látjuk, amint eredeti hangszerén játszik, a múzsák
a valószínűleg lágy, de vidám zenére, amennyire egy lantjáték vidám lehet (jelenleg éppen
gitárzenét hallgatok a zseniális Miloš Karadagliċtól, mégpedig a Mediterráneo című opust,
javaslom a továbbiakban bekapcsolni és olvasás közben hallgatni), könnyed táncot lejtenek,
míg a jobb oldalon Hermész figyeli a jelenetet. Vagy nem. Ugyanis a kép középpontjában
két eléggé pontosan felismerhető alak áll: Aphrodité és Árész. Vénusz és Mars, hisz a közép-
korban általában latin nevükkel illették őket. Balra egy odú vagy barlang, amelynek
a szélén egy randa, szutykos alak áll, aki éppen otthagyta a tüzet, amin a kovácsolnivaló
vasat izzította, és dühösen mutat – látszólag – a középen álló két szereplő felé. Ő nem más,
mint Héphaisztosz (Vulcanus), akinek története jól ismert: olyan rútnak született, hogy
anyja, Héra lehajította az Olümposzról. Ő a megcsalt és felszarvazott férj prototípusa,
aki rémületesen rút, mégis hozzákényszerítik a szerelem istennőjét, Aphroditét, aki legott
meg is csalja a délceg Árésszal, a hadistennel. A történet arról szól, hogy Héphaisztosz
egy láthatatlan hálót sző, amelybe a szerelmesek beleesnek, és amikor in flagrante delicto
kapja őket, elhívja az isteneket, hogy lássák szégyenét. Viszont ezen a képen – Mantegna
zseniálisan sejteti – nem a csalókra mutat vádlón, hanem a lábuknál lévő Erószra (Ámor),
aki nyilával annyi gondot és problémát okozott a hitvesi hűségben éldegélő pároknak. 
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Apológiának és magyarázatnak egyaránt kiváló. Tintoretto és Voss képe kapcsán
részletesen elemzem ezt az első könyvben. Mantegna képét ott szándékosan nem említet-
tem, mert filozófiai síkon mást jelent, és másképp fejezi ki a vágy és a hűség kontro-
verziáját. Abban ugyan hasonlít Voss képéhez, hogy itt is, ott is Ámor a vétkes és nem
a kikapós asszonyka vagy a csalárd szerető, ám a jelentés más színezetet kap azzal, hogy
mindez nem akárhol, hanem a Parnasszoszon történik. Nem lehetünk hűtlenek Szapphó-
hoz, aki mindenkinél ékesebben fejezi ki a szerelmi szenvedély mindent, de mindent
lebontó erejét, őrületét és kétségbeesett kínját:

„Úgy tűnik nékem, hogy az istenekkel
egy a férfiú, aki szemben ülhet
véled és édes szavadat közelről

hallja, hogyan szól,
s ezt a vágykeltő nevetést, amelytől
felszökik mellem közepén a szívem;
hisz ha látlak s bár kis időre, hangot

nem tud a nyelvem
adni, megtörvén elakad, s a könnyű

tűz egész bőröm befutossa végig
nyomban, és nem lát a szemem se, zúgván

zúg a fülem már.”
(Devecseri Gábor fordítása)

Szapphó dala (Úgy tűnik nékem…) mindennél pontosabban mondja el az isteni kín
természetét, azt a borzalmat, ami a vágyakozókat édes búval és keservvel tölti el. A kép
másik szegletében Hermész (Mercurius) látható, kezében egy nem egészen pontosan
megfestett caduceus (kerükeion) pálca, pompás felsőtestét megfeszíti, miközben látszólag
ügyet sem vet a történésre. Pedig, pedig. A mítosz szerint miközben az istenek a hálóba
gabalyodott szerelmespárt szemlélik, Hermész azt a megjegyzést teszi Aphrodité csodás
meztelenségétől elkápráztatva, hogy szívesen lenne vele együtt bárhol, akár egy hálóba
gabalyodva, és akár közszemlére téve. Aphrodité ezért a nyílt szerelmi vallomásért később
megajándékozza – a testével. Ennek az együttlétnek a gyümölcse lesz a kétneműnek
született Herm-aphroditosz. 

De visszatérve: a helyszín – a múzsák hegye – ad szerintem különös és egyedi értel-
met az egész megcsalatási történetnek, a fennkölt művészet és az alpári, testnedveken
csúszó-mászó kéjvágy összemosásával. Mintha Mantegna azt sugallná, amit Nietzsche
mond, saját szavaimmal összefoglalva: 
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– a művészeti szép (Apollói elv) leplezi el a görögség igazi lényegét (Dionüszoszi elv),
elfedi a lét keserves borzalmát, a kéjben és vágyban fogant kisszerűséget;

– és mellesleg megmutatja, hogy a csodált antik művészet talmi tisztasága mögött 
mennyire mindennapi vágyak húzódnak. 

Egyébként a Raffaello- és Mantegna-kép mintha szó szerint igazolná Umberto Eco
megállapítását e kettősséget illetően: „a középkori ember esztétikai érdeklődése a miénknél
sokkal szélesebb körű volt, és figyelmüket a dolgok szépsége iránt gyakran a szépségnek
mint metafizikai adottságnak a tudata keltette fel; ugyanakkor létezett a köznapi ember,
a művész és a művészet dolgaiban örömét lelő ember ízlése is” (Sz. Márton Ibolya fordítása).

Elektra 

Visszatérve az eredeti történethez. A Nietzsche által kritizált Euripidész a maga
intellektuális kényszerének engedve Elektrának valóban fontos szerepet ad a bosszú
folyamatában. Nem vitás, tényleg így van. Oresztész felnőve felkereste a delphoi jósdát,
hogy köteles-e megbosszulnia apja halálát. A jósda erre biztatta, így Apollón parancsának
megfelelően Oresztész elhatározta, visszatér Mükénébe és végrehajtja a szörnyű tettet,
bosszút áll mindkét gyilkoson. Akkor is, ha egyik a saját anyja. Bár a jóslat szerint az
Erünniszek nem fognak megbocsátani, üldözni fogják, míg az őrületbe nem kergetik. 

„Nem csal meg Loxiász erős nagy jóslata,
mert az vezérelt vállra vennem íly veszélyt;

fennen kiáltva, sokszor szólt, és álnokul
viharzó kínnal rémítette májamat,

ha üldözőbe apám ölőit nem veszem,
s iker-halállal őket meg nem büntetem

azért, amit meg nem válthatni kincseken.
Kimondta: máskép ennen édes életem
veszítem el, sok jajkeserves kín után.”

(Devecseri Gábor fordítása)

Loxiász Apollón mellékneve, vagy ha úgy tetszik, a másik neve. Λοξίας, azaz
homályos, jósló. Loxiász = Apollón, akinek jóslásai nem az egyértelműség, hanem a
többértelműség, a poliszemitás sejtelmességével hatnak. A kifejezés az ugyancsak több
jelentésű λέγω, λέγειν-ből származik (mondani, beszélni, gondolkodni, törvény, azaz
„lex” stb. Igen, bizonyos értelemben ez utóbbi).
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Oresztész visszatér, apja sírjánál áldozatot mutat be, a szokásnak megfelelően levág
egy tincset a hajából és a síron hagyja. Elektra felismeri, hogy Oresztész járt ott, a test-
vérek végre találkoznak – nem kevés idő után –, és megkezdődik egymás győzködése
(Euripidész: Elektra).

„ORESZTÉSZ
Hát mit tegyünk? Anyánkat meggyilkoljuk-e?

ELEKTRA
Csak látod őt, s már elfogott a szánalom?

ORESZTÉSZ
Jaj! Hogy öljem őt meg, őt, ki szült és fölnevelt?

ELEKTRA
Mint ő apádat ölte meg.”

(Devecseri Gábor fordítása)

Isteni parancs a bosszú, az apa méltatlan halálának (gondoljunk bele: mennyiben
más, ha egy király és hadvezér a csatatéren esik el, mint a fürdőszobában – a kettő nem
ugyanaz) megbosszulása, de az emberi törvények alapján ugyancsak büntetést érdemel. 

„ORESZTÉSZ
Megyek tehát be; szörny tervre készülök,
s szörnyet teszek. Ha kívánják az istenek,
legyen! Keserves ez, nem édes küzdelem.”

Megtörtént. Megölte. Diké (az igazság istennője), akit többször megszólítanak,
ugyancsak ezt kívánja. A δικαιοσύνη, amely nevéből ered, igazságosságot jelent. Igazságot
szolgáltatott. Vagy nem? 

Itt meg kell állnunk egy pillanatra. Szerintem Hegel téved, amikor azt mondja,
az antik tragédiában az összeütközés azt jelenti, hogy „mindkét oldal jogosan lép fel”.
A kollíziót, az összeütközést – szerinte – nem a rosszakarat vagy szerencsétlenség idézi
elő, hanem a mindkét oldalon fennálló „erkölcsi jogosultság”. Ha Dikét nézzük, akkor
ez az általánosan elterjedt tévedés igaznak látszik. Ha a Moirát hozzávesszük, akkor nem.
De még csak nem is egyszerűen az isteni és emberi világ konfliktusáról van szó. Ha
kollízióról beszélünk, akkor inkább az istenek felett álló sors és az emberek világában
uralkodó erkölcs összeütközéséről lehet szó. Mert persze egyaránt igaza van Antigonénak
és Kreónnak. De Antigonét a sors mozgatja, míg Kreón az erkölcsi rendet védi. Szó sincs
arról, hogy ez két erkölcs összeütközése lenne. Sokkal inkább az erkölcsön kívüli
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(számtalan példát hoztunk fel arra, hogy az erkölcs sem az istenek világában, sem a sors
rendszerében nem értelmezhető) és az erkölcsön belüli világ konfliktusa. Ha úgy vesszük,
igazából nem is két, hanem három szintről van szó:

1. legfelsőbb szint: sors rendje, amely még az isteneket is uralja;
2. középső szint: az olümposzi, az isteni rend, amely uralja az emberi világot, de 

alá van vetve a felsőbb rendnek (lásd Zeusz sorsa);
3. alsó szint: az erkölcsi rend, amely az emberek egymás közötti viszonyait szervezi, 

és alá van vetve mindkét felsőbb rendnek.

Még egyszer: szó nincs tehát arról, hogy két erkölcsi rend ütközne. Éppen az teszi
bonyolulttá és a mai ember számára nehezen érthetővé az antik tragédiát, hogy három
erő küzd egymással, amelyek közül kettő kívül áll mindenféle etikán. Álláspontom szerint
Hegelnek ebben nincs igaza, de a hármasság tekintetében mintha erről (a sors szintjéről)
mindenki elfeledkezett volna. Kierkegaard ugyanígy. Pedig a tragédiákat szokás sors-
tragédiáknak nevezni.

Erünniszek

A sors Loxiász (Apollón) szerepében mutatkozik meg, legalábbis látszólag. De lehet,
hogy az egész az isten terve, aki azt jósolja Oresztésznek, hogy a társadalom kitaszítottja
lesz, ha nem áll bosszút a gyilkosokon. Talán éppen ezért kárhoztatja később Apollónt.
Talán éppen ezért küzd majd Apollón az Erünniszekkel. Klütaimnésztra ugyanis figyel-
mezteti a meggyilkolására készülő Oresztészt: 

„ORESZTÉSZ
Nem én, magad vagy tenmagadnak gyilkosa.

KLÜTAIMNÉSZTRA
Anyád dühös kutyáit elkerüld, vigyázz.

ORESZTÉSZ
Apáméitól hogy futok, ha nem teszem?

KLÜTAIMNÉSZTRA
Így hát még élve sírhoz esdek hasztalan.”

„Anyád dühös kutyái.” Nem más, mint az Erünniszek. „Apám dühös kutyái” – ugyan-
azok. Vagyis: akár megbosszulom apám halálát, akár nem, jogosan félhetek az Erünniszektől. 
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Gustave Moreau: Oresztész és az Erünniszek, 1891, olaj, vászon, magángyűjtemény

Kik ők valójában? Az Erünniszek (Ἐρῑνύες) Gaia és Uranosz gyermekei (Alektó,
Tisziphoné és Megaira), a bosszúállás véres istennői. Ha valaki galádságot követ el (a fiata-
labb megsérti az idősebbet, a házigazda a vendéget, rokon gyilkol rokont), megkeresik
és az őrületbe kergetik. Mai szóval: a családon belüli erőszak bosszúistennői. A latinok
Fúriáknak nevezték őket. Sokan a lelkiismerettel azonosítják, vagy annak megszemélyesí-
tőit látják bennük. Fontos tudni, hogy az Erünniszek születése önmagában kijelöli a görög
mitológiában betöltött szerepüket. Amikor ugyanis a titánok a Földanya felhívására
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fellázadtak apjuk, Uranosz ellen, akkor a legfiatalabb titán, Kronosz álmában lepte meg
apját és egy kovakő segítségével kiherélte, majd nemi szervét a tengerbe hajította (mit
várhatunk ezek után a halandóktól, ha az istenek ilyenek?). Ámde pár csepp vér a Föld-
anyára hull, és ennek köszönhetően jönnek világra az Erünniszek. Ők tehát egy gyermek
által meggyilkolt szülő vétkének gyermekei, akik éppen ezért pontosan és legjobban
a szülőket meggyilkoló gyermeket üldözik, amint azt kérlelhetetlenül megteszik Oresztész-
szel. Ő persze tudja előre, nem lehetnek illúziói. Érdekes, a férjet vagy feleséget meggyil-
kolóval ezt nem teszik. Klütaimnésztra nyugodtan éldegélhetne Aigiszthosszal, ha nem
jönne Elektra és Oresztész. Nyilván ez az antik etika lényeges sajátosságaihoz tartozik. 

Moreau képe (Oresztész és az Erünniszek, 1891) éppen Oresztészt és a három
Erünniszt ábrázolja a szimbolizmus minden eszközének felhasználásával. A férfi, aki
inkább nőiesen légies (vagy légiesen nőies), egy oltárszerű hely előtt magába roskadva
ül, a véres tőr kihullik a kezéből, míg a Szphinx formájú szoboralakokkal díszített magas
oszlopcsarnokban lebegve megjelenik a három nőalak. Nem rémisztőek, mint Goya Moirái,
szépek, akár Oresztész, inkább valami fenyegető előérzetet jelentenek az „oltár” felett
levitálva. Az „oltár” asszociáció talán nem véletlen: a három nőalak középső figurája
– ha nem ismernénk a történetet – azt hihetnénk, hogy egy modern Madonna-ábrázolás,
a két szélső nő pedig esetleg Magdolna és Margit vagy Katalin, mármint a szentféléből.
Ezt látszik erősíteni a fejük felett látható glória, amely egyértelmű attribútuma a szen-
teknek, valamint az oszlopcsarnok, amely ikonografikus jelentése szerint az egyházat
hivatott szimbolizálni – ha már Moreau-nál és a szimbolizmusnál tartunk. 

Igen, megtörtént: a fiú megölte anyját. Ámde minek is eszközei e szép és csinos
leányok? Sokkal inkább Dikének, mintsem a Moiráknak. Itt vissza kell egy kicsit utalnunk
a szofista alapvetésre, a phüszei és theszei problémájára:

„Dikének oly gyors mérlege, 
ha fényben éri még a bűnt;
s ha ez homályban rejtezik,

csak késve csap rá az iszony;”

Emlékezzünk: a szofistáknak köszönhetően a phüszei (φύσei) nomoi vagy theszei,
azaz természet szerinti konvenció (emberi törvények, erkölcs, szokások) szerinti oldal
kettéválik. Az lényeges, hogy mindenkor a természet szerinti törvény elsődleges az emberi
törvényekkel és erkölcsi parancsokkal szemben. A fenti mondat igazi szofista kijelentés.
Értelmét legjobban egy Kritiasz nevű illető gondolataival lehet megvilágítani. 

Egy biztos: a görög erények legnevesebb szószólói a szofisták voltak, akik közé
Euripidész is tartozott. Korábban elég sokat foglalkoztam velük, és Werner Jaeger
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nagyszerű könyvei után, megismerve a szövegeket, egyre jobban kezdtem csodálni őket.
Főleg azért, mert sokak által inkább a „lesajnált” kategóriába tartoznak. Akár így, akár
úgy, ők fedeznek fel valamit, amit úgy nevezünk: ember (ἄνθρωπος). Embert mint közös-
ségi lényt bizonyos értelemben a természettel szemben vagy éppen vele megbékélően,
de mindenképp tőle különbözően. Az embert mint társadalmi lényt. Az embert mint
érzései által meghatározott lényt. Az embert mint racionalitásától lenyűgözve létező állatot.
Ennek megfelelően ők kérdeznek rá igazán arra: mi az ember és hol a helye az általa
formált közösségben? „Minden dolognak mértéke az ember, a létezőknek, ahogyan létez-
nek, a nem létezőknek, ahogyan nem léteznek.” Prótagorasz híres és csodás mondása.
Könyvtárnyi irodalma van csak ennek az egy szentenciának. Valóban csak a relativizmus
fohásza? Vagy fohász az emberhez? Hiszen a „szofista” elnevezés sem volt mindig pejoratív.
Wilhelm Capelle pontosan ezért mutat rá, hogy a régi görögben a „hét bölcset” ugyancsak
a „bölcs” (σοφóς) elnevezéssel illették. A hét „sophos” (sage, Weise). 

Kritiasz a kevésbé ismertek közé tartozik. A kiváló Ulrich von Wilamowitz-
Moellendorff, Friedrich Nietzsche schulpfortai iskolatársa, később – A tragédia születése
után – kérlelhetetlen kritikusa, egy szatírjátékot tulajdonít neki, a Sziszüphoszt. Mint
több más műve, ez ugyancsak töredékben maradt ránk. Kritiaszról annyit érdemes tudni,
hogy filozófus, költő és – en passant – zsarnok volt, mégpedig az ún. „harminc zsarnok”
vezetője, aki kegyetlenül bánt el politikai ellenfeleivel. (Röviden említem az első könyvben
Platón kapcsán. Most kissé részletesebben.) 

Kritiasz a Kr. e. 5. században élt, Szókratész tanítványa, Platón rokona, egyben
beszélgetőtársa volt, ahogy arról az egyik róla elnevezett (és torzóban maradt) dialógus
ad tanúbizonyságot. Egyesek szerint oltári nagy szemét volt, Platón szerint kellemes
vitapartner. Talán egyszerre mindkettő. De most nem ez a lényeg. Sőt, ahogy mondani
szokás: nem ezért tiszteljük. Kritiasz ott folytatja, ahol kortársa, Antiphon, a restaurált
demokrácia által kivégzett szónok-filozófus abbahagyta. (Antiphont Platón annyira
utálta, hogy bár – részben – kortársak voltak, sok szofistával vitázott, de arisztokrata
gyomra ezt a megveszekedett demagógot nem volt képes bevenni, így még csak meg
sem említi a nevét egyetlen művében sem.) 

Kritiasz azt mondja: „az igazságosság abban áll, hogy azon állam törvényeit, amely-
nek a polgárai vagyunk, ne hágjuk át”. Ezért – teszi hozzá – helyes, ha tanúk jelenlétében
az állam (theszei), míg tanúk hiányában a természet (phüszei) törvényeit követjük. Sőt
még az isteneket is a theszei körébe sorolja, azaz szerinte azok ugyancsak az emberi
fantázia termékei, ami egyrészt akkoriban nem volt szokványos gondolat, másrészt
veszélyes lehetett, hiszen ennél sokkal kevesebbért perbe fogták már Prótagoraszt,
üldözték Anaxagoraszt vagy ítélték halálra Szókratészt. Kritiasz ezt a következőkből
vezeti le: „Volt idő, amikor az emberi élet a vadállatokéhoz volt hasonlatos. A jót nem
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jutalmazták akkoriban, ahogy a rosszat sem büntették.” Bellum omnia contra omnes.
Nincs új a nap alatt, kedves Thomas Hobbes! Mindenki harca mindenki ellen. Amikor
az ököljog szerez érvényt. Igazságom (Diké, jaj!) attól függ, hogy mekkorát tudok ütni.
Egyenesen, laposan – mindegy, csak a másik feje legyen a célpont. Viszont Kritiasz szerint
ez tarthatatlan, ezért az emberek megállapodtak egymással, és – úgymond – „törvényt
szereztek”. „Ha valaki ekkor vétkezett, akkor büntetés alá esett. Azaz a törvények meg-
tiltották, hogy az emberek nyíltan erőszakoskodjanak” – de mint gyakorló zsarnok
pragmatikus érzékkel megáldva hozzáteszi: „ezért csak titokban tehették”. Ennek kiküszö-
bölésére – mondja – kitalálták az isteneket, hogy az ember akkor is féljen tette következ-
ményétől, ha titokban marad, sőt féljen akkor is, ha csak gondol valami vétekre. Mi ennek
a hallatlan jelentősége? Hogy a természetjogi irányzatnak tulajdonított állam-szerződés
elméleteket itt már készen kapjuk, az nem Grotius Hugo és a többiek nevéhez köthető.
Hanem a szofistákhoz. A másik: az emberi törvényt és a nem emberek által hozott törvé-
nyeket ez a szofista azzal hozza egy szintre, hogy azt mondja: az emberek feletti törvények
egyaránt emberi alkotások, ami a felelősség szempontjából lesz releváns.

Hogy mennyire nem volt jogosulatlan ez a kis kitérő, azt éppen Aiszkhülosznál a
kar szavai igazolják: 

„Moirák, ti nagyok, Zeusszal ma akként
érjetek itt célt,

mint ahogyan jár az igazság:
»Gyűlölet oszt szót: éppoly szózat
légyen a válasz« - így várja is el

Diké az adót rivalogva.
»Véres ölésért csak a véres ölés

adhasson adót: hulljon le, ki öl« -
háromszoros-agg ez a szózat.”

Nem akarok túlzásokba esni, de önmagában ezeknek a szavaknak a jelentése
megérne egy külön könyvet. Moirák (sors), Zeusz (istenek), Diké (emberek) – a fentebb
említett három szint tökéletes megjelenései. Mert bár Diké isten, de hatása az emberi
világra értelmezhető, ami a szöveg zsenialitásából kitűnik. „Véres ölésért csak a véres ölés
adhasson adót: hulljon le, ki öl!” – szól a szentencia. Nyilvánvalóan ez az emberek viszo-
nyaira érvényes, hisz abban az esetben, ha az istenekre igaz lenne, akkor maga a főisten
kerülne nehéz helyzetbe, tekintve öléseinek számát, erőszakos nemi eltévelyedéseit, vagy
mai fogalmaink szerint beteges pedofíliáját. A főisten, de jó, hogy ő az! Annyira szép,
sőt maga a csoda! Nem tehetem meg, hogy Platón magasröptű etimologizálgatását ide
ne idézzem: „Mert Zeusz név majdnem egy mondat. Az emberek ezt kettéválasztják, és
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egyik részük az egyiket, másik részük meg a másikat használja; mert egyesek
tárgyesetben a Zéna, mások meg a Dia alakot mondják. Ha ezt a kettőt összekapcsoljuk,
akkor a kettő együtt fejezi ki az isten lényegét, és mint említettük, épp ez a név feladata.
Mert számunkra, éppúgy, mint minden létező számára, az élet (zén) legfőbb forrása
Zeusz, mindenek ura és királya. Éppen ezért helyesen nevezik ezt az istent olyannak,
mint aki által (dia) a többi élőlény mind az élet (zén) részese. De amint mondom, a név
két részre van osztva: Zéna és Dia, bár a kettő egy és ugyanaz. Hogy ez az isten Kronosz
fia, az az első hallásra talán káromlásnak látszik, de mégis találó ez az elnevezés, hogy
tudniillik Zeusz egy nagy észnek a fia; mert a korosz szó itt nem gyermeket jelent, hanem
az értelem (nusz) tisztaságát, zavartalanságát. Ez a Kronosz a monda szerint Uranosz
fia. A felfelé nézést pedig helyesen mondják éginek, azaz urania-nak, mert az ilyen látja
a fentieket (horósza ta anó); ezért mondhatják hát, Hermogénész, a meteorológusok,
hogy a tiszta értelem onnan származik, és az égnek, Uranosz-nak helyes a neve. És ha még
emlékeznék Hésziodosz genealógiájából ezeknek az isteneknek többi elődjére, tovább
folytatnám annak a kimutatását, hogy ezeknek is valódi nevük van, míg végleg ki nem
meríteném ezt a bölcsességet, ami nem tudom, hogy ihletett meg engem most ily
hirtelen, és végére járnék, hogy csődöt mond-e ez egyszer vagy sem” (Szabó Árpád
fordítása). Ismét a Kratüloszból. 

A dilemma adott: a sors kényszeréről van szó, az istenek beavatkozásáról, avagy
az emberek között elvárt szokások követéséről. Arról a nemes gondolatról, amit a ius
talionis kifejez. A talió elv: szemet szemért, fogat fogért. Ami szép, nagyon szép. Nemes
emberi eszme. Hammurapi törvénye így szól: „Ha egy polgár kiüti egy polgár fiának a
szemét, üssék ki a szemét; ha egy polgár csontját töri, törjék el a csontját.” Igaz, ez csak-
nem négyezer évvel ezelőtt készült. De tíz közül kilenc ma ugyanezt vallja. Nem nagyon
gondolva azzal, hogy a szemet szemért, fogat fogért csak sok-sok vak és sok-sok fogatlan
embert eredményez, más haszna nagyon nincs. A Valahol Európában jut az eszembe:
„Könyörgöm, akasszuk fel!” Diké parancsa most valóban ez, ugyanakkor itt van az istenek
beavatkozása, vagyis minden keveredik mindennel; nem lehet teljesen tisztán látni. 

A clairvoyance mintha kissé elsötétült volna. 

Összefoglalva tehát:
Oresztész tettében a három szint a következőképpen kapcsolódik egybe. 
1. Sors rendje. Meg van győződve arról, hogy a sorsa követeli, hogy véghezvigye
végzetes tettét, megölje az anyját („Moirák, ti nagyok, Zeusszal…”). 
2. Isteni (opümposzi) rend. Apollón jóslata, amely a bosszúra ösztökéli, ugyancsak
erre sarkallja („De vélem együtt vétkes ebben Loxiász, mert szívem űzve kínokat
jósolt nekem.”).
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3. Erkölcsi rend. A társadalom azt várja el tőle (a görögök nincsenek oly messze
Hammurapitól), hogy apja gyilkosát ugyanúgy büntesse, ahogy amaz vétkezett
(„Véres ölésért csak a véres ölés adhasson adót: hulljon le, ki öl.”). 

Álláspontom szerint félreértés az antik tragédiát akár csak az erkölcsi világrend,
akár csak a sors felől értelmezni, és figyelmen kívül hagyni, hogy a megoldhatatlan és
annyira kínzó feszültséget éppen az itt vázolt három rend összeütközése szolgáltatja.
És sajátos hierarchiája. Az első beleavatkozik a másodikba és harmadikba, meghatározza
azokat, a második a harmadikba, de visszafelé ez sohasem igaz. Ettől oly bonyolult,
megfejthetetlen és számunkra nehezen értelmezhető minden ottani történés az itteniből
megítélve; pontosan ezért lehetséges, hogy a Schelling által emlegetett „petyhüdt ízlés”
nem képes vele mit kezdeni. Csodálja, különös bogárként szemléli, néha arrébb taszítja,
de képtelen azonosulni vele. 

„Vagy küldd Dikét, hogy ő segítse híveid,
vagy add, hogy azok is éppoly cselbe hulljanak,
ha, kit legyőztek, végre győzni vágysz magad.”

A „vagy-vagy” erejét Oresztész maga ugyancsak érzi, amikor kimondja ezeket
a szavakat. Mivel nincs arra esély, hogy az emberi igazságszolgáltatás megtorolja a vétket,
pontosabban Oresztész ezt gondolja, ezért saját kezébe kell vennie – most úgy mondják –:
sorsának irányítását. Még ha ez egy hatalmas ökörség is „görögös” értelemben. Nota bene:
mutatja, mennyire messze jutottunk a görögöktől és a megértésüktől. 

A fenti kitérő a szofistákra azért sem volt haszontalan, mert Aiszkhülosznak az
Eumeniszek című tragédiájában mondott szavait nélküle nehezen értelmezhetnénk: 

„Új a törvény, s összedől 
mindenünk, hogyha most

anya gyilkosának itt
érve győz, vétke győz:

akkor ez minden embert fölruház
könnyű kedvvel ölni már;

sok gyereke-ütötte seb, s nagy
keserű kín, mi sok szülőt

vár ezentúl biztosan.”
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Bizony, bizony. Új a törvény: de a különbség a phüszei és theszei között feszül. Ismét.
Mert ha minden törvény emberi alkotás, akkor mi gátolna abban, hogy kivonjam magamat
alóla? Pontosan látja Aiszkhülosz, amikor az Erünniszek szájába adja a fenti szavakat.
Az sem véletlen, és ez megint alátámasztja a három rend keveredésére vonatkozó elméle-
temet, hogy az Oreszteia befejező részében igazából egy szinte amerikai filmből előlépett
bírósági tárgyalást izgulhatunk végig. Az Eumeniszek nem mások, mint az Erünniszek,
de hogy mi ez a névváltozás, arról később. 

A lényeg, hogy Iphigénia passé, ott bóklászik valahol a Tauruszok földjén, és csak
arra vár, hogy Euripidész írjon róla valamit. Elektra ugyancsak, viszont Oresztészt az
Erünniszek lassan az őrületbe kergetik, nem hagyják nyugodni, még úgy sem, hogy maga
Apollón védelmezi. 

„A tombolókat itt lefogtam, láthatod:
álomba hullt az undorító lánycsapat,

ős, agg leányok, kikkel nem közösködik
egyetlen isten, ember, állat sem soha;”

Apollón cselekszi ezt, ő mondja vigasztalásul Oresztésznek ezeket a szavakat.
Mindhiába. Az Erünniszek nem engedik. Üldözik, nem hagyják nyugodni. 

Az emberi igazságszolgáltatás ítél felette és Elektra fölött. Euripidész az Oresztész-
ben írja le az emberi törvény ítéletét. Nem véletlen, hogy az emberit Euripidész önti
formába. Aiszkhülosz az Eumeniszekben pedig az istenit. Azaz két ítélet van Oresztész ellen.
Euripidésznél a szituáció a következő: Elektra búsong, nos, nem anyján, hanem sorsukon.
Megérkezik Menelaosz Trójából, hozza magával a femme fatale-t, Helenét, az asszonyát,
akit csak lopva mer bevinni a városba, hogy a Trója alatt elesettek özvegyei meg ne kövez-
zék. Oresztészt gyötrik az Erünniszek, de Euripidésznél enyhe utalás van arra, hogy az
anyagyilkos megőrült, és a végzet kutyái talán inkább látomások („úgy véltem, látok
három éjsötét leányt”). Tehát maga sem bizonyos benne. Aiszkhülosznál ilyen kétség
nincsen, ott a fúriák teljes testi mivoltukban megjelennek.

Elektrának és Oresztésznek öngyilkosságot kellene végrehajtania az emberi
bíróság ítélete szerint. De foglyul ejtik Hermionét, Menelaosz lányát és megölésével
fenyegetik az apát. Majd – mint Euripidésznél oly gyakori – deus ex machinaként meg-
jelenik Apollón és rábeszéli a megzsarolt szülőt, hogy ne csupán futni hagyja a gyilkost,
de a fenyegetett lány legyen Oresztész felesége. Unokatestvér? No problem. Az apa legott
hozzáadja. Oresztész a leírások szerint szép férfi, Hermioné pedig a legszebbnek mondott
nő gyermeke. Alexandre Cabanel 1846-ban festett képe (címe: Oresztész) a férfit pontosan
ilyennek ábrázolja. (Akár egy görög isten.)
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Alexandre Cabanel: Oresztész, 1846, olaj, vászon, Musée des Beaux-Arts de Béziers, Béziers

Cabanel az akadémikus festészet egyik legismertebb és legsikeresebb képviselője, a párizsi
Salon sikerekben bővelkedő alkotója, az idióta III. Napóleon kedvence, aki még akkor
sem orrolt meg rá, amikor a Vénusz születése annyira megosztotta a párizsiakat. Sőt,
kifejezetten rajongott érte. Ross King az impresszionizmusról szóló könyvében leírja,
hogy a császár hihetetlen kéjenc volt, esténként titkon vitték neki a különféle hölgyeket
Tuileriákba, akiket először meztelenül megszemlélt, majd eldöntötte, hogy velük tölti-e
a kedvét, avagy sem. Nem véletlen, hogy nem látott semmi megbotránkoztatót a festmé-
nyen. Sőt, később megvette. A Vénusz születése egyébként tényleg külön fejezet a modern
festészet történetében, és nem csupán a kép okozta felfordulás miatt. A képet a Salonban
történt kiállításakor egyesek roppant bujának és kihívónak tartották, szembeállítva
Botticelli fennkölt alkotásával, amely ugyancsak meztelen nőt ábrázol, de oly szemérmesen,
oly rejtezve, hogy kéjes pillantás el nem érheti. Vagy Correggio képével a 16. század elejé-
ről, hisz abban sincs semmi meghökkentő. (Correggio képein nagyon meghökkentő dolgot
soha nem találtam. Legfeljebb a fantázia teljes hiányát – ha az meghökkentőnek nevezhető.)
De az akadémikus festészet számára természetesen ugyanúgy etalon, mint Raffaello, és
bár Cabanelt az akadémikus körbe sorolják, ez az alkotás a maga nemében egészen
egyedülálló. Bátor és inspiráló, amely az erotikus vágyat autentikus formában fejezi ki.
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Alexandre Cabanel: Vénusz születése, 1863, olaj, vászon, Musée d'Orsay, Párizs

Cabanel persze tudta, hogy mit csinál. Szó sincs egy neoplatonikus álomkép
megfestéséről, ez nem Botticelli sujet-je. Szó nincs arról, hogy valami légiesen istenit
látnánk, sokkal inkább egy igazi lányt, vagy inkább vörös démont, akinek hajzuhataga oly
buján omlik szét, hogy ebben a korban nincs hozzá hasonló, mintegy rajta fekszik; teste
maga a megtestesült kéjvágy. A lábak elhelyezése kissé manierista módon kicsavart, csak
azért, hogy a test a maga valójában, teljes és pőre meztelenségében legyen látható. A fele-
melt karok a mellekre irányítják a tekintetet. (Egyesek szerint, ha egy nő felemeli a karjait,
azzal a férfi szemét óhatatlanul a melleire irányítja, amivel azt üzeni: „kész vagyok”.) 

Illetlennek tartották a képet, egyfajta „pin up”-nak, ami csak arra való, hogy felszítsa
az alantas vágyakat, ugyanis a test a maga naturális valójában, vakító fehérségében van
jelen; nem a szerelem plátói tárgya, hanem a hús megjelenése. Két puttó belefúj a kagy-
lóba, mintegy hírt adva a szerelem megszületéséről. Teljesen mindegy, hogy kicsiny puttók
lejtenek táncot körülötte. Sokaknak pedig éppen a bujasága miatt tetszett. Számos leírás
van a képről, Robert Rosenblum másokkal együtt megjegyzi, hogy a kép férfiak fantáziáját
megmozgató hatása abban áll, hogy a nő (Vénusz) látszólag alszik, ám ha közelebbről
megnézzük, a szeme nyitva van. A festmény hatástörténeteként említik, hogy számos festőt
megihletett. A fékezhetetlen Gustav Courbet a Világ eredete (L’origine du monde) című képe
– amelyet az illendőség miatt nem mutatok meg – kapott indíttatást ebből a meglehetősen
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erős erotikával feltöltött képből. A Courbet-kép, amely egy hatalmas szőrös vaginát
ábrázol, annyira botrányos volt – és ma ugyancsak az (pl. világhírű festő ide vagy oda, a
Facebook letiltotta, azóta megint engedélyezte) –, hogy 2014 májusában egy Deborah
De Robertis nevű nő performanszot tartott a kép előtt az Orsayban. Ez abból állt, hogy
a szerencsétlen arany ruhában leült a kép elé, és felfedte szemérmét, ezzel óriási botrányt
kavarva. Az erről készült videót kis keresgélés után meg lehet nézni az interneten. (Egyéb-
ként a Cabanel-festményből több változat ismert, az egyik, az eredeti, a Musée d’Orsayban,
ez a nagyobb, míg egy másikat John Wolfe amerikai bankár megrendelésére 1875-ben
készítette a művész, és ma a Metropolitan Múzeumban látható.)

De vissza az antik történethez. Az emberi igazságszolgáltatást az isteni követi.
Az Erünniszek nem nyugszanak. Nem hagyják, kergetik, egyre csak kergetik. Apollón
ezért közbelép, mire Oresztész Athénbe megy, ahol Pallasz Athéné színe elé járul, és tőle
kér igazságot. Megint egy érdekes keveredés. Apollón Oresztész védője, az Erünniszek a
közvádlók és a bírák az Areioszpagosz tanácsa, akik élén Athéné áll. Isteni alakok védenek
és vádolnak egy embert, és egy isten vezette emberi bíróság ítélkezik a perben. Őrület!

„De vélem együtt vétkes ebben Loxiász,
mert szívem űzve kínokat jósolt nekem,

ha ezt a gaztevőkkel én meg nem teszem.
S te most, jogos volt, vagy nem, ítéld meg magad:

jelölj akármíly sorsra, dícsérem szavad.”

Furcsa, nem furcsa: a per eldől. A bírák szavazata egyenlő, amely jól mutatja
a zavart, amit a rendek kavarodása okozott. Bosszulni kell – egyik parancs. Nem ölhetsz
embert, legkevésbé saját szüleidet – a másik. A szavazatok egyenlők, nincs tovább, Athéné
dönt. Oresztész megmenekül. De ott vannak az Erünniszek, akik engesztelhetetlennek
mutatkoznak. Valamit tenni kell velük. Athéné megoldja:

„ATHÉNA
Nem lankadok, ha néked jót javallhatok;

még azt se mondd, hogy én az ifjabb és az én
várbéli népem, ősi istent, nem becsült,
s e földről tiszteletlen űzött messzire.

De hogyha Peithó szép hatalma szent neked,
nyelvemnek édes bája és varázsszava,

akkor maradsz; de hogyha ez nem óhajod,
nem volna jogszerinti, hogy haragra gyúlj
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a város ellen és a népre bajt zudíts;
hisz rajtad áll, hogy földem társ-úrnője légy

szent jog szerint és mindörökre tisztesen.
KARVEZETŐ

Úrnő, Athéna, székhelyül mit adsz nekem?
ATHÉNA

Ahol se kín, se baj nem ér; fogadd csak el.
KARVEZETŐ

S ha elfogadtam, mondd, mi lesz a tisztelet?
ATHÉNA

Hogy egyetlen ház sem virulhat nélküled.
KARVEZETŐ

Ilyen hatalmat adsz tehát önként nekem?
ATHÉNA

Ki téged tisztel, azt segítjük majd mi is.”

Alea iacta est – mondaná a görög, ha tudna latinul. Az Erünniszek innentől kezdve
Eumeniszek lesznek. 

„ATHÉNA
Lám, ugye leltünk, mert jót akarunk,

szelid ösvényt itt? E rémületes
arculatokból igaz üdv kerül e

városi népnek; jóakaróitok
jóakarattal ha ti tisztelitek

mindig erősen, áll ez a város,
és ez a föld, s jó s igaz is lesz.”

„Jót akarunk” vagy „jóakarattal” vagyunk. Egy beszédben kétszer, aztán később
még többször. Mintha csak szájba kellene rágni. Az Εὐμενίδες kifejezés a jóakarókat
jelenti, azaz egyesek szerint az Erünniszek változnak megbékélésük jeleként Eumeni-
szekké, míg mások úgy tartják, hogy a két név magyarázata nem más, mint az emberek
eleven félelme a fúriáktól, akiket ezért igazi nevükön nevezni sem mertek, hogy meg ne
idézzék ezzel jelenlétüket, hanem inkább „jóakaróknak” nevezték e szörnyeket. Ki így
gondolja, ki úgy, a tragédia valamilyen feloldást nyer. Látszólag, mert mindez annyira
szép, annyira sok vért és kegyetlenséget leplez, hogy igaz sem lehet. A kar dala már-már
gügyeség szintjére süllyed:
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„Tiszteltek. Kegyesek, mi vidékünk
jóakarói, fáklyavilágnak
örvendően, előre tehát!

S rivalogjon a tánc meg az ének!

Nektek szent lakotokban örökké
áldoz a Pallasz népe; s a Látó

Zeusz meg a Moira is egyet akar.
S rivalogjon a tánc meg az ének!”

Esetleg mégis Nietzschének lett volna igaza: talán. Esetleg. Lehetséges.

146

01 Gyenge_Layout 1  2016.05.17.  16:01  Page 146



A SZÉP MÍTOSZA – PARISZ ÉS HELENÉ

„Én már régóta tanulmányozom ezeket a dolgokat, 
és rájöttem, hogy a halál kevésbé veszélyes, mint a szépség. 

A szépség ugyanis a szabadság hajótörése, 
halálos csapda, amelyből soha többé nincs szabadulás.”

(Héloise levele Abélard-nak)

Igazából folytatjuk az előzőekben leírtakat. Ugyanis – mondhatnám – a Parisz és
Helené története előtörténet, de a mitológiában minden mindennel összefügg, ezért ennek
az állításnak se füle, se farka. Minden bennfoglaltatik az előzőben és részese a következő
elbeszélésnek. Igen, a görög mitológiában minden mindennel összefügg. A Héraklész-
történet jól példázta ezt.

Most azonban a szépségről van szó. Mégpedig a szépség öldöklő hatásáról. A szépség
gyilkos jelenlétéről, amely borzongással, sőt félelemmel tölt el bennünket, mégsem tudunk
tőle szabadulni. Vagy a fenti idézet mond igazat, vagy Marsilio Ficino, aki szerint a test
szépsége valamilyen tevékenység, kellemesség, de közben tudnunk kell, hogy a szép
ideájának hatására sugárzik át rajta. Esetleg ugyanazt mondják, csak másképp? Lehetséges.
Hiszen a testet mindkettő tökéletlennek tartja – persze Platón nyomán –, míg a szépséget
a test nélküli lélekhez köti. Az tökéletes. A Phaidrosz ezzel kapcsolatos gondolatait elég
részletesen kifejtettem az első könyvben. A Lakomára csak utaltam, főleg Erósz kapcsán.
Fontos kiemelni, hogy Erósz nem mindig a testi szépet célozza, tárgya lehet egészen más,
a kiváltott érzelem sem mindig az erotikus szerelem, hanem a vágy, amely sok mindenre
irányulhat. „Nincs az a gyáva, akit Erósz a bátorság megszállottjává nem tesz” – mondja
Platón a Lakomában. (A Lakoma Telegdi Zsigmond fordítása.) Méghozzá annyira, hogy
felvenné a versenyt akármelyik hőssel. A dolog még veszélyesebb. A szerelmesek képesek
meghalni egymásért. A Héró és Leander történetben láttuk. Orpheusz és Euridiké mesé-
jében némileg másról van szó. Orpheusz nem hal szerelme után, hanem fondorlattal
eléri, hogy lemenjen az alvilágba visszahozni kedvesét. Platón megjegyzi, hogy ezért
a gyávaságáért megbüntették az istenek, hisz nők kezétől halt meg. Szégyen. Akhilleusz,
aki tudta, hogy abban az esetben, ha megöli Hektórt, akkor neki magának is meg kell
halnia, ám, ha nem teszi, békés öregkor vár rá. Mégis megölte, ezért ő hősként bukott el,
szemben Orpheusszal, aki a görögök szemében a puhányság jelképe lett. 
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Erósz kettősségét korábban ugyancsak részletesen érintettük. Az égi és a földi
Erósz (Ámor) közötti különbséget maga Platón vetíti elénk, amikor azt mondja, hogy
„szükségképpen Erósznak is kettőnek kell lennie (ahogy Aphroditénak); az egyik az égi,
a tökéletes, másik a földi, a közönséges”. Ficino átírásában: „Tehát ezek szerint két Venus
lenne a lélekben: az első égi, a második földi vagy közönséges. Mindkettőhöz tartozik
szerelem; az égi az isteni szépségről való elmélkedésre, a földi vagy közönséges ugyan-
ennek a világ anyagában való nemzésére-szülésére. Ugyanis amilyennek az első látja ezt
a szépséget, olyannak akarja azt a második átadni erői szerint – a világ gépezetének”
(Imregh Monika fordítása). A közönséges Aphroditéhoz tartozó Erósz maga ugyancsak
közönséges, szükségképpen annak kell lennie, az emberből a „silány” szerelmet váltja ki,
amit a közönséges emberek nagyra becsülnek, mármint mindazok, akik a „testüket
jobban szeretik, mint a lelküket, és a lehető legostobábbat választják ki maguknak, mert
csak azt nézik, hogy céljukat elérjék, s hogy szépen-e vagy sem, azzal nem törődnek”.
A test és lélek kettéválasztása azt jelenti, hogy a test (anyagi) a rossz, mulandó világhoz
köthető, ami megmutatkozik abban, hogy a testi szép mulandó. Igen, a test szépsége
mulandó, tegyen bármit az egész szépészeti ipar, a mellnagyobbítástól az orr és fül
felcseréléséig vagy éppen a herék kivasalásáig, mindezek annak a szimbólumai lesznek,
amelyekkel a halandó lélek meg akarja csalni az időt. Ideig-óráig működik, meg nem
vethetjük, ha nem egyszerű öncél. Mindenki szeretne szép és fiatal maradni, vagy ha
sohasem volt szép, akkor legalább fiatal. 

A lélek ellenben halhatatlan, nem a testhez kötődik, így szépségére nincs hatással
az idő múlása, azaz pontosabban: az idő múlásával nem lesz tökéletlenebb, ha már
választani kell, inkább tökéletesebb. Mert idetartozik a bölcsesség, amely idővel egyre
elmélyültebbé válik. Akit ez utóbbi, az égi Erósz ragad meg, az tudja, hogy a „legszebb
dolog a legnemesebbet és legderekabbat szeretni, még ha csúnyábbak is a többieknél”.
A közönséges szerelem (földi Erósz) viszont sokszor a testi szépet, de szörnyen ostobát
választja. Schopenhauer – filozófus és aktív szerelmi tanácsadó és e területen igen „tapasz-
talt” „szakember” – mondja: „kevés ész a nők előtt sohasem árt”, ezért gyakran látni, hogy
„csúnya, durva és buta ember kiszorítja a nőknél a művelt, szellemes, szerelmes és szere-
tetre méltó férfit” (Dörömbözi János fordítása). Mondjuk őt.

Platón meghatározása szerint a „szép az, amit szépen csinálnak”, azaz Ficino valóban
jól érzi: a szép tevékenység. De benne – legyen szó Platónról vagy Hegelről – az eszme
(Idee) tűnik át; az eszmét (ideát) érzékelem közvetlenül mint előttem állót, észrevehetőt,
tapasztalhatót. Kant gondolata az „érdek nélküli tetszésről” valójában azt fejezi ki, hogy
a szép az, ami fogalom nélkül – talán azt mondhatnám, persze ez nem Kant vagy Hegel,
hogy reflexió nélkül – váltja ki a tetszés érzését az emberben. Kant szerint: „A szép
művészet […] olyan megjelenítési mód, amely önmagában véve célszerű, és noha cél
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nélkül való, mégis előmozdítja az elme erőinek kultúráját a társas megosztás érdekében”
(Papp Zoltán fordítása). Hozzátéve: „a virágok, szabad rajzok, a lombmintázat szándék
nélkül egymásba fonódó vonalai” nem függenek semmiféle fogalomtól, mégis tetszenek.
Csak nézem a virágos mezőt, érzem az illatot, hallom a madarak énekét anélkül, hogy
előzetesen fogalmam lenne a virágról, mezőről, dalról. Itt még – leibnizi terminussal élve –
nincs jelen az appercepció fogalmi kerete, csak percipiálok anélkül, hogy „megfosz-
tanám” a teljes egész harmonikus és egyben istenien kaotikus örömétől. Továbbgördítve
a fejtegetést eljutunk addig a következtetésig, amely már jóval túlmutat a hétköznapi
értelemben vett érdek fogalmán.

De a szép eszméje, avagy az elvont szépség helyett nézzük a konkrét szépet, az
egyes emberben feltűnő szépséget. Mitől szép valami? Mitől szép valaki? Máris előrebocsát-
hatjuk: a szerelemnek nem minden esetben van köze a szépséghez. Az érzéki vágyhoz igen.
De az nem feltétlenül szerelem. Sokszor előfordul, hogy valaki odaadja magát egy hitvány
embernek a puszta vágytól vagy kíváncsiságtól hajtva. Aztán idealizálja ezt a képet,
főként, ha rövid ideig tartott. És persze fordítva: valaki meg nem fontolt rajongásból lesz
olyané, akiről a szépséget a legnagyobb jóindulattal sem állíthatjuk. Ez ismét inkább
rajongás, mint szerelem. Bár feltétlenül igaz, hogy a szellemi rokonságból gyakran vezet
út az érzéki szerelem felé, míg fordítva nem. Ezt nem más, mint a 19. század filozófiai kék-
harisnyája, a Nietzschével, Paul Rée-vel, Rilkével, Freuddal „közelebbi” kapcsolatot ápoló
nő, Lou Andreas-Salomé mondta. Bár ebben – fáj, nem fáj – valószínűleg igaza van. (Egy
híres fénykép jut eszembe: Salomét ábrázolja ostorral a kezében, amint egy kocsit „hajt”,
ami elé Rée és Nietzsche van fogva…) A puszta érzéki szerelem, ha csak az érzékire ala-
pozott, elszáll, mihelyst elmúlik az érzéki vágy, és ott marad, na, mi? A nagy semmi. 

A történelemben gyakran fordulnak elő szerelmes párok, némelyik igencsak híres
szerepet kap, etalonná, valaminek a példázatává válik, legyen az akár az örök szerelem
igézete vagy a balsorsba fordult szenvedély. Beszéltem hasonlóról a korábbi kötetben.
Philémón és Baukisz története éppen ezt példázta, de ilyen Trisztán és Izolda, Rómeó és
Júlia vagy – hogy biztosan létező, és ne csak mesei, mondai példát hozzunk (és legyen egy
kis köze a filozófiához) – Abélard és Héloïse története. 

Pierre Abélard (1079–1142) francia filozófus, rendkívüli hatású tanár, kiváló, szen-
vedélyes előadó, akiért a köré gyűlt emberek egyként rajongtak. Csodálatos ember lehetett.
A férfi Héloïse-t, a szép, szellemes és a filozófiáért rajongó ifjú lányt alighogy megismerte,
rögtön beleszeretett. Egyenesen rajongott érte – amit a lány persze viszonzott. 

Így ír erről (ez nem a híres levelezés, hanem a Szerencsétlenségeim története): „Élt
Párizs városában egy Heloysa nevű hajadon, bizonyos Fulbertus kanonok unokahúga. Nagy-
bátyja rajongva szerette, s amennyire tudta, igyekezett őt beavatni minden tudományba.
Bár a leánynak külleme sem volt utolsó, műveltségét egyenesen bámulatosnak találtam.
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És mivel ez a tulajdonság – tudniillik a tudományok ismerete – a nők között igen ritka,
csak annál inkább dicséretére vált, és országszerte nevezetessé tette. Így tehát, mindent
figyelembe véve, ami a szeretőket csábítani szokta, alkalmasnak ítéltem meg arra, hogy
vele a szerelemben egyesüljek, s biztos voltam benne, hogy igen könnyű dolgom lesz”
(Zirkuli Péter fordítása).

Szerelmük nem teljesedhetett be, mert bár titokban összeházasodtak, a lány családja
nem vette jónéven Abélard szerelmét, főként azért, mert a lány bácsikája előbb gyanút-
lanul befogadta a filozófust, unokahúgának nevelőjévé tette, amivel – szerinte – Abélard rútul
visszaélt. Szó se róla. De szóljon a tettről Abélard személyes beszámolója: „Csak figyelj,
Philintus, milyen barbárságig képes volt elmenni! Megvesztegette a szolgáimat; egy bérgyil-
kos lépett a hálószobámba éjjel, borotvával a kezében, miközben én mélyen aludtam. A leg-
szégyenletesebb büntetést szenvedtem el, amit egy bosszúálló ellenség csak ki tud eszelni;
magyarán, anélkül, hogy elveszítettem volna az életemet, elvesztettem a férfiasságomat”
(Hanny Norbert fordítása). Fulbert tette szörnyű. Férfiként az ember kissé összegörnyed
a sorokat olvasván. Ami viszont ebben a szerelemben érdekes, az nem annyira a derék Petrus
Abaelardus gerjedelme, hanem Héloïse reakciója a házasság gondolatára. Szerelmi levelezé-
sük fennmaradt, hihetetlen hatást gyakorolva az utókorra, egy beteljesületlen, ám örök
szerelem etalonja lett (amely talán éppen azért örök, mert beteljesületlen?). El kell tőle alélni!

Bernard d'Agesci: Abélard és Héloïse leveleit olvasó hölgy, 1780, olaj, vászon, Art Institute, Chicago
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Ahogy azt nagyon plasztikusan (talán kissé túl plasztikusan) Bernard d’Agesci 1780
körül festett alkotása (Abélard és Héloïse leveleit olvasó hölgy) mutatja. A nagy elalélás.
Sok szót nem érdemes vesztegetni erre a képre, inkább mint típust hozom példának.
A romantika kapujában álló kor elképesztő érzelmi erupciót fejlesztett ki a szerelem való-
ságosságát versus idealizáltságát illetően. A hölgy a semmibe réved, talán az ideákat
keresi, talán egy pókot néz a sarokban, haja zilált, a ruhája zilált, a tekintete nem kevésbé,
melle kissé kilátszik (adjunk egy kicsinykét Erósznak, mármint a földinek) – egyértelmű,
hogy nem ezzel a világgal van dolga. A nagy zilált elalélás – lehetne a kép címe. (Gabriel
von Maxnak van egy Abelard és Heloise című képe. Még az is jobb. Pedig két majmot
ábrázol…)

Szegény kasztrált Abélard! Nem akarok ezzel viccelődni, de sok választása nem
igazán maradt, mint a plátói szerelem. Ugyanakkor Héloïse még a durva beavatkozás
előtt határozottan visszautasította a férfi házasságról vallott gondolatát. „Minden lehet-
séges módon le akart beszélni a házasságról: közölte, hogy ez a kötelék mindig végzetes
egy filozófus számára, mert a gyereksírás és a családi érdekek teljesen összeegyeztethetet-
lenek azzal a nyugalommal és hozzáállással, amelyet a tanulás igényel. Idézett nekem
mindabból, amit a témáról Theophrastus és Cicero írt, továbbá felhozta szerencsétlen
Szókratész esetét, aki az életét azért végezte be örömmel, mert így végre elhagyhatta
Xanthippét.” „No, végre egy nő – mondanák maszkulin gőg mámorában fetrengő férfi
honfitársaim –: aki végre nem akar férjhez menni! A filozófia nem társas lét. Bár a férfiúi
önzésnek sok gyógyírt nem jelentenek azok a szavak, amiket Héloïse intéz kedveséhez,
miután megfosztották férfiasságától: „Ha korábban szerelmem Ön iránt nem volt kellően
tiszta, ha a régi időkben nemcsak lelkem, de testem is szerette Önt, nos, én már akkor is
sokszor mondtam, hogy sokkal boldogabbá tesz, hogy enyém lehet a szíve, mint bármi
más boldogság, és hogy az Ön férfi mivolta volt a legjelentéktelenebb számomra.” Az ördög
tudja, mennyire vigasztalna meg. A már idézett Lou Andreas Salomé ezt tette szegény
férjével, Friedrich Carl Andreasszal, a neves professzorral, akit 40 évi házasságuk alatt
egyszer sem engedett be az ágyába. 

Bár amit Abélard hozzátesz, az is megfontolandó. Héloïse fejti ki Abélard idézetében:
„Milyen rút és szánalmas volna, ha én, akit a természet mindenki számára teremtett, ehelyett
szégyenszemre egy nő szolgálatát választanám! Hevesen átkozta a házasságot, amely minden
tekintetben gyalázatos és terhes lenne számomra.” Abélard ötvenhárom éves volt, amikor
ezeket a sorokat Historia calamitatum címen papírra vetette. Héloïse apáca lett, Abélard csak
a tanításnak élt, de levelezésük, úgyszintén a szerelmük, töretlen maradt. A fenti képen
látható nő talán arra gondol, hogy koszos lábú, fantáziátlan Georges-ok és Robertek helyett,
akik whiskytől bűzlenek, horkolnak és két szivarozás közepette nagyokat szellentenek,
mennyire szép lehetett ez a korai keresztény Európában megtörtént „love affair”.
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Ami miatt számunkra a történet példa lehet és eligazít a Parisz és Helené törté-
netben, az a dolog valódi platonikus jellege. A szerelem tárgya ugyanis az idealizált kép,
amely semmilyen testiséggel nem bír, azaz a szenvedély tárgya maga az eszmei (ami
contradictiónak tűnik, de nem az). Pontosabban: a képmás. A magyar szó nagyszerű!
Kép-más. Ilyet sem az angolban, sem a franciában nem találni. A latinban egyrészt „imago”
(az angol és a francia ezt követi), másrészt „alter ego”, de az inkább hasonmást jelent.
A németben van egy némileg hasonló kifejezés: „Abbild”. De még az sem adja vissza
annyira pontosan a mélyebb jelentést, mint a magyar. A „kép”-nek a „más”-a annak
kifejeződése, hogy a személy csak formájában van jelen: azaz a kép a magánvalósága,
míg annak „imágóként” megjelenése az önnön más-léte (hogy „hegelezzünk” egy kicsit).
Más, mint a kép. A kép nem az élő személy, hanem annak nem élőként kifejeződése, azaz
egy olyan kvintesszencia, amelynek nincs köze a tér és az idő koordinátáihoz. A kép örök
és mindenhol, mindenkor jelenvaló. A „kép” mivel „más”, mint az élő, nem öregszik, nem
ráncosodik, nem nyúlik meg a teste, nem lóg a melle stb. – mert nem élő. Csak a fantázia
számára. Így maradhat meg „örökké” a szerelem, a beteljesületlen szerelem, mert elmellőzi
az időt. Ugyanakkor ez a szerelem nem élő. Az élő szerelem születik, él, lélegzik, majd
meghal. A nem élő, plátói szerelem a képbe vetített érzés, mint ilyen, nem múlt és nem
jövő, hanem örök jelen. Mindezt a kép testesíti meg. Mozart operájában Tamino Pamina
képébe szeret bele. Persze azért, mert Tamino töketlen (másképp, mint Abélard), ahogy
minden tekintetben impotens Donna Anna udvarlója, Don Ottavio. A Varázsfuvola
remek-mű, sőt: remekmű. De a képáriától mindig kirázott a hideg. Ám a lényeg: a kép
szerepe minden egyes példában meghatározó. Akár gondolhatnánk a korábbi kötetben
nagyon részletesen elemzett Nárcisz-történetre, ahol a szerelmes ifjú ugyancsak egy kép-
másba lesz szerelmes (a sajátjába), és ahol a tragédia éppen abból következik, hogy a képmás
nem „más”, hanem önnönmaga.

De nézzük, vajon mit írnak egymásnak a szerelmesek (mintha teóriánkat támasz-
taná alá): „Semmi másra nem tudtam gondolni, csak Héloïse-ra; mindenről az ő képe
jutott az eszembe.” Ez Abélard. Aztán Héloïse: „Megfigyeltem, amióta távol vagyunk
egymástól, hogy sokkal többre értékeljük szeretteink képeit, amikor messze vannak
tőlünk, mint amikor a közelünkben vannak. Nekem úgy tűnik, minél távolabb vannak,
képeik annál tökéletesebbnek tűnnek, annál nagyobb hasonlósággal bírnak, legalábbis
a mi képzeletünkben, amely állandóan megjeleníti őket előttünk amiatt, hogy olyannyira
szeretnénk találkozni velük újra. A szeretet sajátos hatalma miatt úgy tűnik, a kép maga
az élet, de amint a szeretett személy visszatér, megint nem más, mint vászon és fakó
színek. Az Ön képe a szobámban van, sosem megyek el mellette anélkül, hogy meg ne
állnék megnézni, de ha Ön jelen van, alig pihen meg a szemem rajta. Ha egy kép, amely
nem más, mint néma ábrázolása egy tárgynak, ekkora örömet okozhat, vajon a levél mi
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mindenre tud inspirálni? A leveleknek lelke van; tudnak beszélni; megvan bennük
minden erő, amellyel a szív ki tudja fejezni magát; magukban foglalják szenvedélyeink
tüzét, fel is tudják szítani őket annyira, mintha maga a személy jelen volna; megvan bennük
a beszédnek minden gyengédsége és finomsága, és néha még a kifejezés merészsége is
mindezeken.” (Kiemelés – Gy. Z.) A „kép maga az élet” (ezt is én emeltem ki!). A kép
a kép-zelet sajátos terméke. (Ezt csak a német adja igazán vissza: Einbildung, am. „belsővé
tett kép”, Ein-bildung.)

A szép, a szépség ekként – ha örök érzést kíván – nem más, mint a képzelet számára
feltárult kép: a képmás. Amennyiben megmarad a lélek (forma) közegében és nem kíván
testiséget, akkor nem lesz köze az időhöz, örökké jelenvaló marad. Amennyiben testi vágy
jelenik meg benne, akkor ennek vége. Gondoljunk csak arra, mit mondtunk a két Aphro-
ditéről és a két (égi és földi) Erószról/Ámorról. Inkább maradjunk most Goethénél, aki
a Faustban Helenére utalva a következőket mondja:

„A Szépség oszthatatlan; az, ki bírta már,
szétzúzza inkább, s átkoz minden osztozást.”

(Jékely Zoltán/Kálnoky László fordítása)

A szépség oszthatatlan, ámde két aspektusa van: isteni (égi) és a belőle részesedő
emberi (földi), amelyek összeütközése a görög mitológia egyik legnagyobb, legvéresebb
tragédiáját hozta a történelemben: a trójai háborút. Mielőtt ebbe belemennénk, nézzünk
meg itt is egy családfát, hogy később ne zavarodjunk össze, ki kit gyilkol, erőszakol,
darabol fel stb., stb. Most Pariszra és Helenére koncentrálunk. 

I. Tündareósz spártai király és Léda lányai: Klütaimnésztra (férje: Agamemnón)
és Helené (férje: Menelaosz), Timandra, testvéreik a Dioszkuroszok (Κάστωρ,
Πολυδεύκης), akiket latin nevükön ismerünk jobban: Castor és Pollux. Róluk volt szó.

II. Priamosz trójai király és Hekabé gyermekei közül az ismertebbek (összesen
tizenkilencen voltak, de Priamosznak nagyjából ötven, egyéb ágyasoktól): Hektór,
Parisz, Polüxené, Polüdorosz, valamint az ikrek: Kasszandra és Helenosz. Ők mind-
ketten jóstehetséggel vannak megáldva/megverve.
                                                                                                          
Tündareósz gyermekeihez kiegészítésül annyit, hogy a mater certa – pater incerta

(az anya biztos, az apa – mindig – bizonytalan) jelen esetben súlyos mértékben igaz,
ugyanis – mint arról már volt szó – Zeusz hattyú alakjában tette magáévá Lédát, aki aznap
éjjel a férjével ugyancsak együtt hált, hogy az isteni légyott ki ne derüljön, így a négy
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testvér közül kettőnek égi, kettőnek földi apja van. A Dioszkuroszok problémája ebből
adódik. Egyik halandó, másik halhatatlan, de testvéri szeretetüktől megenyhülve Zeusz
istenné teszi őket, és a csillagok közé emeli. A Castor és Pollux csillagkép mindenki
számára ismerős. 

Helené 

Nézzük előbb a nő, a femme fatale sorsát. Helené a legszebb nő, aki valaha élt
a Földön, mondhatnánk – nem véletlenül –, „isteni szépség”. Kérők tömege ostromolja,
de ő Menelaosz hitvese lesz. Szül neki egy lányt, Hermionét, akiről Oresztész kapcsán
már beszéltünk, és aki anyjához hasonló szépséggel bír. Menelaosz kiválasztását illetően
különféle, egymástól némileg eltérő mondák léteznek. Van, amelyik szerint leleményes
Odüsszeusz rábeszélte Tündareósz királyt, hogy Íkariosz lányának, Pénelopénak a kezét
szerezze meg számára, cserébe ő megoldja a kérők problémáját. Amikor a király megígérte,
Odüsszeusz azt tanácsolta, eskesse meg a kérőket, hogy védjék meg a leendő férjet bárki
ellen, aki esetleg ellene fordul a választás miatt. (Csak en passant jegyzem meg: akár ez is
lehetne a trójai öldöklés egyik kiváltó oka. Nem kellene állandóan Helenét átkozni. Már
az elején szeretném kiemelni: Odüsszeusz az egyes elbeszélésekben [pl. Euripidésznél] egyál-
talán nem annyira pozitív hős, mint amilyen képet festenek róla később. A „leleményes”
helyett az „oltári nagy szemét” jelző jobban illene hozzá. De erről később.) Az eskütétel
eléggé véres módon megtörténik: egy feldarabolt ló darabjaira állva minden kérő foga-
dalmat tesz.

Azonban a király hübriszt követett el. A hübrisz (ὕβρις) elbizakodottságot jelent,
az emberi vagy isteni törvények áthágását. Tündareósz hatalmas uralkodó, Spárta erejét
mindenki félte, de ő is hibát követett el. Amikor egy alkalommal az isteneknek áldozott,
önteltségében – ezt általában súlyosan büntetik az istenek – megfeledkezett Aphroditéről,
aki megesküdött, hogy mindhárom lánya (ebből Klütaimnésztrát már láttuk) házasság-
törést fog elkövetni. Persze a félrecsapongás általában számos más negatív következménnyel
jár(hat). Még ha isten nincs is a dologban. Klütaimnésztra esetén egy laza férjgyilkos-
sággal, ami aztán további káros hatást váltott ki, míg Helené félrelépegetése egy tíz évig
tartó ádáz öldöklést okozott. Vagyis a megcsalatás sokkal súlyosabb hatással jár, mint
egyszerűen a megcsalt féltékenykedése vagy annak eltűrése. Egyébként a férfi és női
megcsalás oda és vissza egyaránt megy, semmi különös, egyszer egyik lép félre mással,
máskor a másik. Euripidész drámáiban kezd zavaró lenni a sok félrefekvés. A görögök
erről persze ugyanúgy gondolkodtak, mint manapság az általános közgondolkodás,
nevezetesen a nő csalását sokkal súlyosabbnak ítélték, mint a férfiakét. Erre több
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magyarázat van. A sokat emlegetett Schopenhauer a nemi ösztönre vezeti vissza. Azt
mondja, hogy mivel a férfi kényelmesen akár egy évben száznál több gyermeket tud
nemzeni, a nő viszont, akárhány férfival van kapcsolata, mégis csak egy gyermeket tud
szülni egy évben, ennélfogva a házassági hűség a nőben természetes, a férfiban természet-
ellenes, ezért a nő házasságtörése „sokkal megbocsáthatatlanabb, mint a férfié”. Egyesek
mostanában azt mondják, azért jelent nagyobb, sőt nehezen megbocsátható tettet a nő
szerelmi megcsalása, mint a férfié, mert egyrészt a nő befogadó, a férfi behatoló, másrészt
a behatoláshoz nem kell feltétlenül érzelem, a befogadáshoz viszont igen. Platón Schopen-
hauernél „kissé” cizelláltabban fogalmaz, amikor a szerelmet úgy írja le, mint közbülső
állapotot a birtoklás és nem birtoklás között. Georg Simmel ezt továbbgondolja, és
logikusan hozzáteszi, hogy a „bírvágy” ennek következménye, főként, ha a férfi az alany
és a nő a szerelem tárgya. Simmel: „Az, hogy az ember legszenvedélyesebb szükségleteinél
arra a lényre van utalva, amelytől talán a legmélyebb metafizikai szakadék választja el,
ez a legtisztább képe, sőt talán a döntően ható ős-formája annak a magánynak, amelynél
fogva az ember végül is idegen nemcsak a világ dolgai, hanem a hozzá legközelebb állók
között is” (Berényi Gábor fordítása). Egy személyes megjegyzés: nagyon szeretem
Simmelnek ezt az írását, amely magyarul A kacérság lélektana címen jelent meg. Simmel
a sültbarom Weiningert is helyre teszi, amikor az eszme és az élet kettősségét vizsgálja.
A „nagy” Otto szerint a nő azért egy senki, mert – szemben a férfival – nem lekötelezettje
az eszmének. Indifferens számára. Ezzel szemben a férfi él-hal az eszméért. Ezért – vonja
le a nagy ívű következtetést – a nő csak szexuális lény, míg a férfi nem csak az. Ezt Simmel
sokkal pontosabban, szebben és főként érzékenyebben fogalmazza meg. Az eszme, bár-
mennyire él-hal a férfi érte, mindig szembenálló marad, így a férfi – metafizikai, hozzá-
tenném: valós értelemben – magányos lesz. A nő számára ezzel szemben a lét és eszme
ugyanaz. Más a véleménye a szexualitásról is. „A szexuális aktusban már szerelmet látni
igen nemes optimizmus ugyan, eszményi próbálkozás az alantas megnemesítésére – ám
teljesen téves.” Simmel nem tesz különbséget férfi és nő között. Akkor hol az igazság?
Nincs különbség a „behatolás” és „befogadás” lelki háttere között? Pedig ezt sokszor még
a nők maguk is elismerik. Vagy csak a férfiak találták ki felmentést keresve szennyes
képzelgéseikre? 

Klütaimnésztra megcsalja férjét Aigisztosszal, majd amikor hazatér, megöli. Ez a
félrelépés talán magyarázható azzal, hogy a férj, Agamemnón a legkevésbé sem egy
szeretetreméltó alak, inkább egy sötét lelkű gazember. 

Helené ugyancsak megcsalja Menelaoszt. Az ő kapcsolatukról viszont szinte
semmit sem tudni. Gyermekeik vannak, de arról nincs semmi információ, hogy a férj
elkövetett volna hasonló gazságokat a feleség ellen, mint láttuk Agamemnón esetében.
Itt a mítosz hallgat, mégis sokkal többen gyalázzák Helenét, mint Agamemnón feleségét,

155

01 Gyenge_Layout 1  2016.05.17.  16:01  Page 155



Klütaimnésztrát. Aztán a szofisták kezdik kissé másképp látni a nő szerepét, de arról
majd később. Fontos azonban az isteni közbeavatkozást kissé jobban megvizsgálnunk.
Akár egy krimiben.

Kasszandra

A megcsaláshoz kell egy harmadik fél, egy gaz csábí-
tó, ez jelen esetben Parisz. Parisz nem egyedül érdekes,
hanem a családjával együtt. Anyja Hekabé, apja Priamosz,
Trója nagy hatalmú uralkodója. Testvérei közül Hektór
híres hős, Kasszandra igazi szépség. A családot mintha vala-
milyen átok sújtaná. Aphrodité, Apollón, Zeusz és sokan
mások beleavatkoznak a történetbe, mégpedig úgy, hogy
egyre terhesebbé teszik. Vegyük előbb Kasszandra életét. 

A képen Kasszandra látható. (A kép egyébként egy
szőnyeg részlete. A gobelin kivitelezője Belmonte Leo. 1908,
Iparművészeti Múzeum.) A szecesszió egyik mesterének,
a magyar Körösfői-Kriesch Aladárnak a Kasszandra című
képe éppen azt a pillanatot örökíti meg, amikor a jósnő
megjövendöli a madarak röptéből Trója pusztulását, a hát-
térben már ott a közelgő hajóhad, magának a képnek a
tónusa szokatlanul sötét. A szecesszió minden stílusjegye
jelen van (fonódó hajzuhatag, testtartás, dekoratív elemek
stb.), az ezeket felvonultató nőalak szépségét még jobban
kiemeli a derekától lefelé omló, ám áttetsző fátyol. 

Kasszandra jóstehetségének két magyarázata van
a mitológiában. Az egyik szerint szülei ikertestvérével a
templomban felejtették, és amikor Hekabé visszament,
döbbenten látta, hogy kígyók nyalogatják a gyermekek fülét.
Nem lett semmi bajuk, de onnantól kezdve rendelkeztek
a jövőbe látás képességével. (Milyen jól mutatja, hogy nem
az érzéki, hanem az intelligibilis szem „lát”: a fülét nyalo-
gatták és onnantól kezdve „látta” a jövőt. Nietzsche mintha
erre gondolt volna, amikor azt írta egy helyen: „Hát be
kell zúzni a fülüket, hogy a szemükkel tanuljanak meg
hallani [mit den Augen hören]?”) 
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Körösfői-Kriesch Aladár:
Kasszandra, 1908, gobelin,
kivitelező: Belmonte Leo.

Iparművészeti Múzeum, Budapest
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A másik magyarázat hétköznapibb. Apollón beleszeretett a csodás szépségű lányba,
akinek megígérte, hogy a jóslás képességét adományozza neki, ha az övé lesz. A lány, bár
elfogadta az ajándékát, a jóstehetséget, mégsem tett eleget az isten akaratának. Erre
Apollón azzal állt bosszút, hogy bár jóstehetségét nem vette vissza, de megátkozta azzal,
hogy jövendöléseit soha ne higgye el senki. Kasszandra jósol, de szavainak nincs hitele.
Szörnyű lehet, képzeljük el. Jobban tette volna, ha lefekszik az isteni testű istennel. 

Így nincs esélye. Nincs. A Föld egyik
legszebb nője, akinek vakítóan fehér bőre min-
denkit – mint látjuk, az isteneket is – elkápráz-
tatott. Homérosz, aki nem ír a jóstehetségéről,
az Iliászban egyenesen Aphroditéhoz hasonlítja
(„Kasszandré, arany Aphroditéra hasonló”).
Apollónnak nem engedett. Neki viszont nem
hittek, ami az ő és a vele élők gyötrelmét, néha
vesztét jelentette. Nem hitték el a görögök cselét,
amit pedig szintén megjósolt. Nem hitte el neki
Agamemnón, hogy meg fogják ölni. Amikor a
görögök elfoglalják Tróját, a derék és bátor,
dárdahajításban jártas Aiasz, Oileusz fia legott
megerőszakolja. Ő volt a Kis Aiasz. Nagy Aiasszal,
Telamón fiával nem összetévesztendő.

Solomon Joseph Solomon zsidó szárma-
zású angol festőnek van egy zseniális képe
(Aiax és Kasszandra, 1886, Art Gallery of Bal-
larat). Benne van a törékeny, isteni szépség
lényegisége, tünékenysége – és a megbecstele-
nítés minden mocsoksága. Ami nem csupán
testi fájdalmat, hanem végtelen megaláztatást
jelent. Az elrabló derék, jó testű férfi, akár
minden nő álma lehetne, olyan, mint egy mai
dezodorreklámarc vagy egy fitneszguru, up
(to) date ételeket fogyasztó, izomagyú, töké-
letes alkatú ember. Ha hihetünk Schopenhauer-
nek, minden nő vágyának tárgya (lehetne).
Azonban a kép sok minden mást is elmond. 
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Solomon meggyőzően ábrázolja a birtoklás, az erőszak és a kérlelhetetlen vágy
elegyét jelentő jelenetet. Tudnunk kell, hogy Kasszandra a betörő görögök ellen, akik
kedvükre gyilkoltak, erőszakoltak, raboltak és fosztogattak, Aphrodité templomába
menekült. A görög, aki itt sokkal inkább a barbár – mondjanak bármi mást az elbeszé-
lések és drámák a trójaiakról –, a megtestesült erőszak. A megaláztatást jól mutatja, hogy
a lány arcát nem látjuk, érthetően, hisz az erőszaktétel személytelen, egyáltalán nem a
nemi vágyat elégíti ki, hanem a birtoklást, a másik feletti korlátlan hatalom illúzióját
jelenti. Amikor egy nyomorult senki percekre erőszakkal hatalmába keríti a másikat, azaz
istennek képzeli magát, hisz övé a test, azt csinál vele, amit akar. Látható, hogy a lányt
mint egy áldozatot, az oltárról rabolja el, a tüzet tartó edény, amelyben a tűz (vö. Vesta-
szüzek a tüzek, am. tisztaság őrzői, és a „vesta” etimológiailag a „tűz” szóból származik)
a tisztaságot jelképezi, leborul, az ököl szinte eszméletlen erővel összeszorul, ami itt egyál-
talán nem az erő, hanem az „erő-szak” jele, miközben a lány, Kasszandra megpróbál az
istennőbe kapaszkodni, mind átvitt, mind fizikai értelemben. Eszembe jut Artemisia
Gentileschi – nem véletlenül. 

Nem, itt nem a személyről van szó, ezért Solomon tökéletesen ábrázolja a jelenetet,
amikor az arcot nem festi meg. Hanem a testről, de nem az érzéki testről, hanem arról,
ami a hús az erőszaktevő számára, a fizikai test. A lány teste gyönyörű, az áttetsző fátyol
csak még jobban kiemeli hallatlan szépségét, és megértjük Apollónt, hogy belebolondult,
mindent megadott volna érte. A lány teste egyszerűen tökéletes, és a nem teljesen sötét
tónusú háttér ellenére is szinte világít. Az érzékiség mementója, a tökéletességgé, a teljes-
ségé, a határtalan szépségé – nem utolsósorban a törékeny tisztaságé, amelyet az erőszak
szétszabdal. A lány teste, annak hófehérsége, a tartás, ahogyan egyszerre erotikus, egy-
szerre rejtőző (bár annál erotikusabb, minél rejtőzőbb), Cabanel Vénuszára emlékeztethet
bennünket. És ha erre emlékezünk, akkor igencsak jól tesszük. Cabanel Solomon mestere
volt, amikor az École des Beaux-Arts-ban tanult, a hatás tehát nem véletlen. Solomon
Joseph Solomon zsidó származása ellenére a Royal Society of British Artist elnöke lesz.
Ha csupán ez az egy képe volna, akkor is megérdemelten. Kérlek, kedves Olvasó, lapozz
vissza Cabanel festményéhez, és vesd össze ismét a kettőt! Ha visszamész, akkor nézd meg
újra Artemisia képét. Szerintem megéri. Ezek szerint Kasszandra és Vénusz (Aphrodité)
hasonlósága nem csupán Homérosznál található meg. 

Van egy másik lényeges dolog, amiről feltétlenül szót kell ejteni: a barbárság és
civilizáltság kérdése. Nem annyira egyszerű, hisz emlékezzünk, hogyan szól a mondás
Euripidésznél:

„Hellén légyen az úr a barbár fölött, nem hellén fölött
a barbár, anyám: mivelhogy szolganép az, s ez szabad.”

(Devecseri Gábor fordítása)

158

01 Gyenge_Layout 1  2016.05.17.  16:01  Page 158



Mondja mindezt az Iphigénia feláldozása előtti pillanatban. Éljen az áldozat! Éljen
az apa, aki megnyuvasztja lányát, hogy a görögség öldökölni kéljen, és végre kifusson a
hajóhad! Éljen a civilizált görög, aki egy megszöktetett nő miatt ezreket gyilkol halomra!
Tényleg: mire ez a nagy nemzeti büszkeség? Csak úgy általában. A görögöknél talán más
volt (?). Nem a „nemzeti büszkeség” az a métely, amely annyi mindent tönkretett ebben
a világban? A válasz Schopenhauernél: „A büszkeség legolcsóbb fajtája a nemzeti büsz-
keség. Aki ugyanis ebben szenved, az önmagáról menten elárulja azt, hogy semmi olyan
személyes jó tulajdonsága nincs, amivel büszkélkedhessék, különben nem nyúlna olyan
valamihez, amiben annyi millió emberrel kell osztozkodnia. Aki számos személyi kiváló-
sággal van felruházva, saját nemzeti hibáit inkább felismeri, mert azokat mindig szem
előtt látja. Viszont minden szánandó, balga, akinek semmije sincs a világon, amire büszke
lehetne, mint utolsó eszközhöz, a nemzethez folyamodik, amelynek tagja, s nemzete
hibáinak és ostobaságainak, öklével és sarkával legerősebb védelmezőjévé csap fel”
(Dörömbözi János fordítása).

Megfontolandó gondolatok. „Minden szánandó, balga, akinek semmije sincs
a világon, amire büszke lehetne, mint utolsó eszközhöz, a nemzethez folyamodik.” Persze
az antikvitásra vetítve a „nemzet”, illetve a nemzeti érzés mást jelent, de lehetetlen a
szofista felfogás változását ezen a téren nem észrevenni. Euripidész, a derék szofista, amikor
Iphigénia szájába adja ezeket a szavakat, valami olyat igazol, ami egyéb módon igazolha-
tatlan. Ha az egyszerű emberek szintjén történik, azt a görög törvények megítélik a maga
„érdeme” szerint. Ha viszont uralkodók és istenek befolyásolják a történéseket, akkor
mind az etika, mind a törvények felfüggesztődnek. Hagyjuk egyelőre a nemzeti érzéseket,
a civilizált kontra barbár viszonylatot. Bár, mint azt említettem, ebben a szofisták annyira
új dolgokat mondtak, hogy azokat a görögök többsége sem méltányolta. Legyen szó Anti-
phonról, vagy magáról Euripidészről. Werner Jaeger pontosan erre utal, amikor felhívja
a figyelmet a Phoinikiai nők (Euripidész) egyik különös mondatára:

„Becsülnöd szebb, fiam
az Egyenlőséget, mely szüntelen összeköt

barátokat s országokat meg népeket.
Egyenlőség az emberek törvénye lett.”

(Kárpáty Csilla fordítása)

Látható, olyan eszméről van szó, amely teljesen rendben van, ha a francia felvilá-
gosodásra gondolunk vagy megállunk a párizsi Pantheon előtt és felnézünk az egyetem
homlokzatára, látjuk ott az „égalité” egyébként tökéletesen értelmetlen kifejezését, azt
mondjuk: „oké, ezt hallottuk”. Vagy A varázsfuvola csodaszép gondolataira („Statt Haß,
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Verleumdung, schwarzer Galle, Bestünden Lieb’ und Bruderbund”), miszerint a szeretet
és a testvéri szövetség uralkodik gyűlölet helyett majdan közöttünk; akár a Beethoven
által megénekelt Schiller-versre (An die Freude, közismert nevén: Örömóda) gondolunk:
„Deine Zauber binden wieder, was der Mode Schwerd getheilt; Bettler werden Fürsten-
brüder (a koldusok hercegek testvérei lesznek), wo dein sanfter Flügel weilt.” Ha már itt
tartunk, ez az 1785-ös korai fogalmazvány. Míg a későbbi, a mindenki által ismert (1808)
– francia forradalom utáni – így szól: „Deine Zauber binden wieder, Was die Mode streng
getheilt, Alle Menschen werden Brüder, Wo dein sanfter Flügel weilt.” Azaz testvér lészen
minden ember. A görögöknél azonban ez mindenképpen unikum, nem nagyon rajongtak
az ilyen gondolatokért, nem tetszett, hogy esetleg egyenlők, horribile dictu: testvérek
lennének a barbárokkal. Hozzátehetjük: a szofisták körében sem örvendett osztatlan
népszerűségnek. 

Parisz

A szerelmi előtörténet vészterhes folytatást ígért. Parisz sorsa egy születése előtti
jövendölésnek „köszönhetően” meglehetősen különösen alakult, és nem kevésbé sötét
jövőt jósolt. Az egész előtörténet jellege szerint nem azon a szinten zajlik, amit a szofisták
egymással megvitathatnának. Nem az emberek által uralt világban.

Hekabé, Parisz anyja, ugyanis röviddel a fiú születése előtt álmot látott, amely arra
figyelmeztette, hogy magzata romlásba fogja vinni Tróját, ezért a születendő gyermeket
meg kell ölni. Nincs mese, nincs más választás. Kegyetlennek hangzik, valóban az, bár –
mint említettem – az antik kultúra egészen másképp kezelte a gyermekek helyzetét, mint
a mai. A gyermek, miként az asszony, könnyen pótolható. Az igazi érték a harcra képes
korban lévő férfi. Az a férfi, aki éppen férfiasságának csúcspontját éli, azaz harminc év
fölött van és Platón szavaival élve: „még nincs túl a leggyorsabb futásán”. Ezt jelenti az
akmé (ακμή), amely a férfikor csúcspontját jelöli. Az akkori felfogásnak és szokásnak
megfelelően a jövendölésnek akár helyt lehetett volna adni.

Mivel a gyermek általában véve a jövőt jelenti, nem véletlen, hogy egy megszüle-
tendő gyermek esetében az ilyesfajta jövendölés elég sokszor fordul elő a történelemben,
legyen szó Pariszról, Mózesről vagy akár Jézusról. Hasonlítanak, igen, hisz a jóslat nem
nevez meg senkit, csak azt mondja: azt a trójai nőt, aki egy bizonyos napon gyereket szül,
gyermekével együtt meg kell ölni. Priamosz ezért a saját húgát is megölette az aznap reggel
született fiával egyetemben. Amivel persze mellélőtt, ahogy az történni szokott, lásd a
betlehemi gyermekgyilkosságok. Bár ő legalább nem gyilkoltatta le az adott időpontban
megszületett gyermekek mindegyikét, ahogy azt a derék Heródes tette. Persze az meg
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tett egyebet, amiről Iosephus Flavius hírt ad, és megjegyzi, hogy élete végén azért verte
meg szörnyű betegséggel Isten, mert nyilván „most büntette őt gaztetteiért”. Priamosz
esetében nincs ilyen, bár a húgának a meggyilkolása önmagában elég vétek, főleg úgy,
hogy értelmetlen volt, mint utóbb kiderült. Senki sem sejthette, hogy Hekabé még éppen
napnyugta előtt adott életet egy gyermeknek, Parisznak. Bár mindenki erősködött, hogy
legalább a csecsemőt öljék meg, nem történt meg, a gyermek életben maradt. 

Parisz tehát túléli saját koraira tervezett halálát. Mindenki meg fogja bánni. Szép
és erős férfi lett, bátorsága ismertté vált, és bár csak közönséges pásztorfiúként ismerték,
ennek ellenére őt választotta szeretőül Oineusz folyamisten lánya, Oinóné forrásnimfa. 

Claude Lorrain: Tájkép Parisszal és Oinónéval, 1648, olaj, vászon, Musée du Louvre, Párizs 

Claude Lorrain képén (Tájkép Parisszal és Oinónéval, 1648) egy teljesen idilli jele-
netet látunk. Kellemes környezet, csodás, „lorrainesre” hangolt táj, az alakok mintegy
mellékszereplők a természethez képest. A táj – mint más képein – elsődleges, a hangya
nagyságú emberi lények, bármilyen fontos személyiségek legyenek, eltörpülnek a természet
lenyűgöző hatalma mellett. Lorrain ezzel egyébként nagyon fontos dolgot üzen, amit
magam ugyancsak szeretnék megtartani: minden nagyság, minden óriásnak látszó gond,
minden hatalmasnak látszó tett, probléma, megoldhatatlannak tűnő helyzet eltörpül,
semmivé lesz, ha a természet nagyságára gondolunk. 
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Claude Gellée, alias Lorrain a Vogézekben született. Vitán felül a tájképfestés egyik
legnagyobbja, aki – Katharine Baetjer megjegyzi – rosszul képzett falusi fiúként érkezett
Itáliába, hogy aztán meghódítsa magának. Joachim von Sandrart, aki a Teutsche Academie
enciklopédikus műve után lett ismertebb, személyesen ismerte a festőt. Szerinte Lorrain
megpróbált minden eszközzel behatolni a természet mélyébe, festményein ez ragyogóan
követhető. Azonban hozzátehetjük, hogy egyáltalán nem a természeti táj vagy jelenség
leképezéséről van szó, hanem sokkal többről – annak újrateremtéséről. Vagy ha nem
hangzik túl patetikusnak: a természet lelkének, a világ lelkének megmutatásáról. 

És ekkor jön az ismert történet, amelyet a képzőművészet hihetetlen mennyiségű
alkotásban megörökített. „Az alma esete a nőkkel” – ezt a címet adhatnánk neki. „A nők
igaz természete” – mondanák a macsók. „Az égi és földi szép konfliktusa” – mondaná egy
neoplatonikus. Ha belegondolunk, észbontó a történet. Vagy annak háttérüzenete észbontó.
Claude Lorrain másik képét (Parisz ítélete, National Gallery of Art, Washington, 1645–46)
párba állíthatnánk az előzővel, annyira emlékeztet rá. 

Claude Lorrain: Parisz ítélete, 1645–46, olaj, vászon, National Gallery of Art, Washington
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Az előbbivel csaknem egy időben keletkezett alkotás ugyanazt a nyugalmat, a
természet szépséges derűjét fejezi ki, mint az előző. Mintha azt mondaná: Deus sive
natura – mi az emberi szép a természet isteni tökéletességéhez képest? Itt és ott az
emberek kicsinyek, eltörpülnek a nagy egészhez viszonyítva. Pedig egy emberről és három
isten(nő)ről van szó. Nem semmi. Lorrain véleménye mégis egyértelmű: az ő ítélete
egyértelmű – az emberi széppel szemben nyer a természet. 

De nézzük – prózában – a történetet. Három istennő összevitatkozik amiatt, hogy
Erisz (Ἒρις), a viszály gonosz istennője, aki – milyen zseniálisak a görögök – apa nélkül
született, bedob egy aranyalmát az istenek közé azzal a felirattal: „a legszebbnek”. Bosszú
ez a javából, mivel nem hívták meg Péleusz és Thétisz lakodalmára – egyébként érthető
módon –, most ezzel hinti szét az istenek között a viszály magvát. Az istenek, pontosabban:
istennők között, amit azonban az emberek szívnak meg. Héra (Zeuszné), Athéné (a férfias
nő) és Aphrodité (a szerelem csaló istennője) persze azonnal egymásnak esnek, hogy kit
illet az alma. Mindhárom elég hatalmas ahhoz, hogy egyik se tudjon engedni, Zeusz
pedig – nagyon bölcs férjként, hisz folyamatosan félnie kell a feleségnek nevezett hárpia
féltékeny bosszújától, amire egyébként rászolgált – nem vállalkozik arra, hogy döntőbíró
legyen. Ezért – mondom roppant bölcsen és „istenien” aljas módon – a főisten egy emberre
bízza a három kiszámíthatatlanul bonyolult lélekkel rendelkező istennő közötti döntést.
Akikről úgy gondolja: nem elég, hogy istenek, de hozzá még nők is… Ugyanakkor az
emberi és isteni világ keveredése nem minden előzmény nélküli – hisz ezt láttuk koráb-
ban –, gondoljunk az Areioszpagosz előtt folyt perre. A két világ találkozását mindig
valamilyen tragikus konfliktus előzi meg. 

Hermész viszi meg a „jó” hírt Parisznak, hogy ítélnie kell az istennők vitájában.
Annibale Carracci Hermész és Parisz című képe a Farnese-palota freskóján pontosan ezt
a pillanatot ragadja meg. Hermész az égből száll alá és átnyújtja a viszály almáját a derék
pásztornak, aki gyanútlanul legelteti nyáját, fújja furulyáját. A mellette levő kutya (for-
májából legalábbis arra lehet következtetni és nem eltévedt bárányra) legalább annyira
bizalmatlan, mint maga a pásztor, amikor megkapja a feladatát. 

Előbb fel akarja osztani az almát a három istennő között, mivel érzi, lehet a dön-
tése bármi, annak konfliktus lesz a vége. Ezt azonban Zeusz nem engedi. Döntenie kell.
Muszáj. Bármennyire húzódozik tőle. Az istennők pedig istenien szépek. Hogyan kép-
zelhető el egy földi halandóról – legyen bármilyen szép, erős, fiatal –, hogy ítéletet
hozzon? Képtelenség, amit pontosan érez a festészet. „Kép-telenség” ábrázolni ezt a
vívódást, ezt a megérthetetlen, józan ésszel megmagyarázhatatlan elvárást. Iszonyú
„édes” Id. Lucas Cranach képe (Parisz ítélete, 1512–14), amely pontosan ezt a „kép-
telenséget” példázza. 
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Annibale Carracci: Hermész és Parisz, 1597–1602, freskó, Palazzo Farnese, Róma
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Id. Lucas Cranach: Parisz ítélete, 1512–14, olaj, fa, Wallraf-Richartz-Museum, Köln
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Cranach „Parisza” egy lovag, aki a szó szoros értelmében „seggre esik” a feladattól.
Ennyire kétségbeesett ábrázatot ritkán látni. „Hagyjatok már békén!” – mondja. „Menjen
mindenki a búsba, ne velem szórakozzatok!” Azt látjuk, hogy mindjárt orvosi beavatko-
zásra lesz szükség, vagy legalább fel kell mosni a szerencsétlent. Hermész idős bácsika,
kezében az alma, amely itt inkább kristálygömb, mintsem aranyalma. Tudjuk, a „kristály-
gömbösítés” egyben utalás a jövőre. A jós maga kristálygömbön keresztül látja a jövendőt.
A három istennőt annyira egyformán festi le, hogy olyanok, mintha klónozták volna
őket. Idősebb Lucas Cranach képe egyszerűen zseniális. A lovag arca mindent kifejez.
Az istennőket ennyire egyformának ábrázolni nem a véletlen műve, sokkal inkább a feladat
„kép-telenségére” utalás. Ismét a kérdés: miként ítélhetne egy földi halandó az isteni szépről?
Ezt az istenek, legfőképp Zeusz, aki egymaga több viszályt keltett száz Erisznél, nem gondol-
hatják komolyan, nem lehet elvárni egy ilyen döntés megalapozottságát, egész egyszerűen
a két világ közötti különbség miatt. Csak tragédiával végződhet. Semmi mással. Ezt
mutatja a „lovag” arca, amely olyan kifejezést tükröz, mintha betett volna a gatyájába. 

A mítosz története jól mutatja, hogy az istennők sem mentesek a földi hívságoktól,
azaz mindenképpen győzni akarnak, a fair verseny egyáltalán nem érdekli őket. A három
istennő – a döntőbíró kérésére – teljesen meztelenül jelenik meg, ami nagy dolog, hiszen
tudjuk, hogy az a földi halandó, aki akár saját hibáján kívül, de meglátja valamelyik
istennőt meztelenül, nem éri meg a hosszú életet és boldog véget. Itt azonban sokkal több-
ről van szó: a hiúságról, amely felülír minden szabályt. Mindhárom mezítelenül járult
hát oda Ida hegyén az egyszerű pásztorhoz. Most jön a „fair” játszma: Héra – a szépségén
túl – világi hatalmat ígért neki, Athéné győzelmet és bölcsességet. Ez utóbbira szegény
Parisznak valóban szüksége lett volna, mert akkor nem fogadja el a harmadik ajánlatot,
amit a szerelem istennője, Aphrodité tett neki. Ő a világ legszebb asszonyának, Helenének
a szívét kínálta fel a bölcsességnek valóban híján lévő szerencsétlen bolondnak. Aphrodité
nem hiába a szerelem istennője, hatalmában áll a csábítás, így ráveszi Pariszt, hogy adja
neki az almát cserébe egy hozzá hasonló szépségért. A történet további „kép-telensége”
pontosan itt érhető tetten. Parisz egy olyan „kép”-be szeret bele, amelyet nem látott, nem
láthatott, hanem amely csak az istennő szavaiból tűnik elé. Azaz még festett kép sincs.
Csak elmesélt. A „kép” így kétszeresen nem tartozik a valósághoz, nem látható, nem
fogható, nem tapintható; még annyira sem, mint Tamino szerelmének tárgya (egy arckép),
vagy amiről Héloïse beszél (hogy ti. a kép maga az élet). Nem mondom: egy apácának,
akinek kedvesét megfosztották attól a lehetőségtől, hogy beteljesítse a testi szerelmet,
bizonyára az. Aphrodité (szóban) leírja Parisznak, hogyan néz ki Helené. „Leírja.” A hattyú-
tojásból kikelt isteni szépséget, hiszen Zeusz a mamát (Lédát) hattyú alakjában tette
magáévá, franc a gusztusát! Az istennő a balga ifjú elől azt sem hallgatja el, hogy
szerelmének hiposztazált tárgya jelenleg férjes asszony, és egy nagy hatalmú király

166

01 Gyenge_Layout 1  2016.05.17.  16:01  Page 166



felesége, ami önmagában felkelthetné a gyanút a paktumot illetően. Aphrodité azonban
megnyugtatja Pariszt, hogy nincs mitől tartania: mindig volt és lesz olyan, hogy a nő meg-
csalja a férjét, otthagyja, ahogy azt a férj maga ugyancsak gyakran megteszi asszonyával.
Kierkegaard ezért mondja, hogy a „holtodiglan-holtomiglan” üres és tartalmatlan, helyette
a szerelmesek jobban tennék, ha azt mondanák: következő májusig, vagy valami hasonlót.
Helené férjnél van, ura Spárta királya, a görögök pedig megesküdtek, hogy bármi bántó-
dás éri, egy emberként állnak ki mellette. Parisz erről persze nem tud, az istennő pedig
bolond lenne beszélni róla. A veszély fellegei azonban úgy gyülekeznek, mint egy Giorgione-
festményen. A döntés megszületik: a szerelem istennője kapja az almát. Az istennő ekkor
Erószt adja Parisz mellé, aki tesz róla, hogy a szerencsétlen hölgyemény, Helené fülig
beleszeressen a fiúba. 

Számtalan festő festette meg ezt a történetet. A fentiek mellett Balen, Troy, van
Haarlem képeit lehetne említeni, de Luca Giordanótól Rubensen át, aki több változatot
készített a témából, egészen Watteau-ig és Cézanne-ig tart a sor. Egyébként Cranach
ugyancsak kedvelhette a történetet, mert ő is több változatot készített belőle. 

Nézzük talán Jean-Antoine Watteau-t. A képen egy nagyon édes és nagyon bizony-
talan ifjú látható, aki minden különösebb meggyőződés nélkül nyújtja az almát a szerelem
istennője felé, miközben a háttérben a vészjósló arcú Pallasz Athénét látjuk, akinek a
szeme semmi jóról nem árulkodik – és a pajzsára festett rajz (gorgófej) ezt az érzést csak
megerősíti. A rokokó neves francia festője zseniálisan oldja meg, hogy Aphrodité csak
Parisznak látható, előtte fedi fel teljes mezítelen szépségét, a balga és bamba néző nem
láthat ebből semmit. 

Az alku így megköttetett: az alma Aphroditéé. Nyilván. Mi kell egy ifjúnak? Hata-
lom? Nem rossz, de ebben a korban annyira talán nem vonzó. Bölcsesség? Ez sem (ártana),
de nem oly csábító. Szerelem? Igen, az, feltétlenül és mindenekfelett vagy: minden előtt.
Amivel a nem kevésbé csalfa vetélytársnőket éktelen módon magára haragítja. Igazából
ki érti ezt? Hisz maguk ugyancsak korrumpálni akarták az édes ifjút, csak éppen rossz
ajánlatot tettek, azaz nem lehetnének nagyon felháborodva. Watteau képe elmosódott,
homályos, de benne van a sejtelmes jövendő lehelete, a végzetes, gyilkos indulat, amely
annyi életet fog követelni, csak azért,

mert ember döntött az isteni szép fölött – ez lesz annyi másnak végzete.

A történet folytatása jól ismert. Priamosz – jóslat ide vagy oda – örül csodás szépségű
gyermekének, és amikor figyelmeztetik, ha nem öli meg, elpusztul Trója, nos, a király
vállalja a kockázatot. Pariszt mindenki szereti, de tudja, hogy el kell mennie Spártába.
Hiába mondja Kasszandra, hogy az út szörnyű véget hoz, senki sem hisz neki, legkevésbé
Priamosz, az apa.
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Jean-Antoine Watteau: Parisz ítélete, 1718–21, olaj, fa, Musée du Louvre, Párizs  
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Oinóné ugyancsak megpróbálja Pariszt lebeszélni az útról, hasztalan. Ezért
felajánlja, hogy ha megsebesül, keresse meg, mert csak ő képes meggyógyítani. Az ifjú
tehát elmegy Menelaosz udvarába, ott vendégként fogadják, majd amikor Menelaosz
elhagyja Spártát, akkor lép igazán színre a szerelem istennőjének bohóca. Találkozik
Parisz és Helené.

Jacques-Louis David: Parisz és Helené szerelme, 1788, olaj, vászon, Musée du Louvre, Párizs  

Megtörtént hát, ami nem történhetett volna meg. Aphrodité áldásos közreműkö-
désének köszönhetően, no meg Erósz segedelmével, egymásba szeret az a két ember,
akinek nem lenne szabad egymásba szeretni. Jacques-Louis David festménye pontosan
ezt a pillanatot ábrázolja. Hogy senki ne vádoljon elfogultsággal, hogy tudniillik csak
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a kedvenc festőimet választom a szöveghez vagy hogy önkényes a válogatás, álljon itt
David képe ellenpéldának. David az a festő, akinek szinte az összes képétől hideglelést
kapok. Az előző kötetben Szókratész halálának idióta szkénéje, a némileg idióta fejűnek
ábrázolt filozófus „ihaj, erre igyunk egyet” mozdulata, miközben hörpint egy hűs kortyot
a bürökpohárból, verte ki nálam a biztosítékot. Komolyan azt hiszem, hogy David festmé-
nyei szellemileg visszamaradottaknak készültek. Nagy, tragikus mozdulatok, nagy rököny
jobbról, könnyes szem balra, miközben csöpög minden a képen. Persze, persze – ez egy
stíluskorszak, tudjuk jól. Attól még hideglelést okozhat. (Azért nem árt tudni, hogy ez
a derék ember a francia forradalom alatt a Comité de Sûreté Générale tagjaként sokakat
vérpadra juttatott. Úgy en passant.)

Azért tegyük hozzá, hogy van a történetnek olyan variánsa, miszerint Helené
ellenállt Parisznak, aki erőszakkal rabolta el, vagy éppen Menelaosz alakjában tette
magáévá stb. A csodás szerelem mindemellett egybekapcsolódott azzal, hogy – szintén
csak en passant – Helené ellopta Apollón templomából a kincsek nagy részét, cserébe e
derék anya ott hagyta lányát, Hermionét. Mármint az apának, Menelaosznak. 

Parisz, a hősszerelmes, az úton hazafelé vendégeskedett egy kicsit Szidón királyá-
nál. Ha pedig vendégeskedett ez az egyenes, nyílt jellem, nyilván hálából vagy köszönetül
a vendéglátásért a saját házában ölte meg a házigazdát (tanult azért a görögöktől), majd
kirabolta (tanult a szerelmétől), és némi kitérővel boldogan hazahajózott Trójába. Ott
a trójaiak mind beleszerettek Helenébe, sőt Priamosz megfogadta, hogy soha nem engedi
el. Van a történetnek egy másik, még a görög mitológiában is túlzottan fantasztikus,
majdhogynem sci-fi változata, de arról később, amikor a történet erkölcsi megítéléséről
lesz szó. 

Sokan tudták vagy érezték, hogy ennek nem lesz jó vége. Hektór például ezt
mondja az Iliászban:

„Gyász-Parisz, arcra remek, csábító, nőkbe-bolondult,
bár ne születtél, vagy pusztultál volna te nőtlen.

Én bizony ezt kívánnám, s több is volna a haszna,
mint hogy ilyen szégyen légy most mindenki

szemében. Hisz bizonyára nevetnek rajtad a fürtös
akhájok, kik jó harcosnak hittek, mert annyira szép

vagy arcra, de lelkedben nem akad sem erő, se merészség.” 

Nem igazán osztja tehát mindenki a Parisz férfiasságába vetett hitet. Homérosz
Hektór szájába adva a fenti szavakkal jellemzi. Parisz ugyanis gyáván megfutamodott
Menelaosz kihívása elől, aminél nagyobb szégyen talán nem létezik. Az antikvitásban,
ahol a férfias helytállás mindennek alfája és ómegája, semmiképp. 
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Tudjuk jól, a hősszerelemnek ára volt. Az akháj sereg hajóra szállt, hogy miként
és kikkel, azt Odüsszeusz apropóján fogjuk elmondani. Az ostrom során a felek kedvükre
gyilkolászták egymást, s az eredmény maga ugyancsak ismert: Trója elpusztult, lakosait
vagy leölték, vagy az akkori jó szokások szerint rabságba hurcolták, emelve a rabszolga-
tartó társadalom magas nívóját és presztízsét. Közben Parisz feleségül vette Helenét, aki
azért – ne felejtsük – Menelaosz felesége volt és maradt, mindenesetre ez nem akadályozta
meg abban, hogy bigámiában újabb három fiút szüljön újdonsült férjének. Parisz tehát
szerteszét szórta magvait, mert volt gyermeke Oinónétól, aki a gyermekét – mivel Parisz
hűtlenül elhagyta – a görögök segítésére szólította fel, azaz áttételesen az apja ellen
fordította. A féltékeny asszonyoknál nincs veszélyesebb. Talán csak a féltékeny férj. Az
elbeszélések szerint ez a gyermek kalauzolta az akháj haderőt Trója alá. Vagy elé – mivel
tengeren érkeztek. A három fiú egyébként még gyermekkorában meghalt. Nem nagyon
tudunk róluk semmit. 

Pariszt – bár nem állt ki párviadalra – azért Athéné megmentette a csata viharában,
ahogy Homérosz írja az Iliászban:

„Ölni akart s ismét nekiugrott hős Meneláosz dárdával,
csakhogy kiragadta Pariszt Aphrodité könnyen,

mert isten: sűrű ködbe takarta a testét,
s illatozó, kenetes hálótermébe helyezte.”

Bárki mondaná: így könnyű – igaza lenne. Ugyanakkor Pariszt sem kerülte el a vég-
zete. Philoktétész a Héraklésztől nyert egyik nyíllal, amelynek feje a Hüdra epéjével volt
bekenve, lenyilazta, amelytől súlyos, halálos sebet kapott. Hiába kereste fel sebével feleségét,
Oinónét, nem segített neki, bár ő volt az egyetlen, aki meg tudta volna gyógyítani. Ennyi
volt nem túl dicső, de annál eseménydúsabb és ártalmasabb földi pályafutása. 

Sokkal lényegesebb és sokatmondóbb Helené sorsa, egészen pontosan utóélete.
Még pontosabban a megítélése, annak változása. Helené a legenda szerint Parisz halála
előtt együtt hált Akhilleusszal, vagy csak álmában történt, mindegy, de a görögök méltán
legnagyobb hőse végtelenül beleszeretett. Majd halála után, milyen érdekes a mese szövete,
a pár új életet (halál utáni új életet) kezdett a Boldogok Szigetén. A drága Helené azonban
szerette a házasságokat, mert az Akhilleusszal való találkozás előtt még pár napig, míg a
görögök be nem törtek Trójába, Déiphobosz felesége volt. Aztán kis kanyart véve visszatért
Menelaoszhoz, és vele élt haláláig. Majd Menelaosz halála után megistenült, ekkor kap-
csolta össze „életét” a Boldogok Szigetén Akhilleusszal. 

Akhilleuszról eddig nem esett szó. Pedig a történet egyik kulcsszereplője. Elég
most annyi róla, hogy félisten, és mint ilyen, sebezhetetlen, a halhatatlan Thétisznek, az
egyik néreidának a gyermeke, akinek az apja a halandó Péleusz volt. A néreiszek (Νηρεΐδες)
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Poszeidón kísérői, a kiszámíthatatlan, örökké locsogó tengeri nimfák, akiknek állandó
csacsogását a halandók mint tenger morajlását hallják. Az újszülött Akhilleuszt anyja a
Sztüx vizébe mártotta, hogy sebezhetetlenné tegye. A sarka azonban, melynél fogva a vízbe
merítette, sebezhető maradt. Vesztét ez okozta, a nyíl a bátor és rettenthetetlen, ámde
túlságosan büszke hérosz egyetlen sebezhető testrészébe, a sarkába fúródott. Mármint
Parisz nyila.

De Helené története nem ezért érdekes. Megint a szofistákról kell beszélnünk, bár
Helené védelmének korábbi előzményei vannak. Megítélése meglepően változatos. 

1. Ebből az egyik triviálisnak látszik: az elítélés.
2. A másik ennek ellenkezője: a felmentés.
Nézzük az elsőt:

1. ELÍTÉLÉS 

Hekabé

Euripidész Hekabé című drámájában azt a pillanatot festi le, amikor a győztes
akhájok bosszút állnak a trójaiakon, és ne legyenek illúzióink, ez a bosszú iszonyatos,
ahogy azt a csodás antikvitásban, ebben a gyöngyházfehér és harmonikusan tiszta világban
megszokhattuk. Hekabéból – emlékezzünk: Parisz anyja, Priamosz király felesége, a királyi
ház nagy hatalmú asszonya – Agamemnón nyomorult rabszolgája lesz. A dráma azt írja
le, amikor Odüsszeusz megjelenik Hekabé előtt és bejelenti: a görögök úgy döntöttek,
hogy leányát, a szépséges Polüxenét feláldozzák az akhájok nagy hősének, Akhilleusznak
a sírján. Ámen. 

Ismét egy áldozat. Hekabé nem keveset veszített a háborún. Gyermekeinek többsége
halott, Trója porig rombolva, férjét, a királyt, Akhilleusz fia gyalázatosan leölte, majd fej
nélkül hagyta apja sírjánál megrohadni, ő maga rabszolga, kapcarongynál sem fontosabb,
megalázott, végletesen kisemmizett, de az életétől még – igaz, inkább balszerencséjére –
nem megfosztott. A szenvedés hosszú, végeláthatatlan sorozata, a szerencsétlenség maga.
Euripidészre utalva Falus Róbert remekül fogalmazza meg Hekabé sorsának tragikumát:
„Két mítoszmotívumot egyesített e drámájában a költő, s e kettőt Hekabénak, a Tróját
védő Hektór anyjának személye fűzi össze: az első leányának, Polüxenének a meggyilkolá-
sáról, a másik fiának, Polüdórosznak haláláról és Hekabé bosszújáról szól. Trója eleste
után, a kisázsiai partokról hazatérni vágyó görögök táborában játszódik a történet, a
rabságba hurcolt trójai asszonyok sátrainál. A cselekmény két része között nincs oksági
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összefüggés, de részint a prológus (a galádul, kincséhségből leölt Polüdórosz árnyának
monológja) fűzi össze a közelmúltat a közvetlenül következő s megjósolt jövővel, részint
– és főleg – a Hekabéra zúduló kettős fájdalom teremti meg azt a lélektani alapot, amelyre
a kifejlet épül. A fiút egy áruló, Polümésztor thrák király ölte meg, s dobatta a tengerbe,
Polüxenét pedig a győztes görögök áldozzák fel Akhilleusz sírján, engesztelő ajándékul
és hazatérésük zálogául.”

Fia, Parisz idézte mindeme bajt, de nem őt, hanem – természetesen – Helenét
átkozza (Euripidész: Hekabé) mindenki:

„HEKABÉ
Ó, bár a két Dioszkúrosz húgát, lakón

Helenét láthatnám így! Az ő fénylő szeme
döntötte bajba Trója boldog városát.” 

(Horváth István Károly fordítása)

Nem kérdés, szerinte Helené a vétkes, nem a csábító fia, Parisz. De miért nem?
Csak azért, mert Helené nő? Csak azért, mert Helené házasságtörő? És a bájos fiúcska?
Ugyanakkor kéri Odüsszeuszt, hogy őt ölje meg, ne a lányát, hisz ő szülte Pariszt, „kinek
nyilától elveszett Thetisz fia”, azaz Akhilleusz. És ez tagadhatatlanul igaz. Mivel elutasítást
talál, meg akar halni a lányával. De nem törődik vele senki. A legkevésbé fontos, hogy egy
rabszolga mit akar. Ha korábban királynő volt, akkor is. 

Shakespeare juthat eszünkbe, pontosabban Hamlet híres mondása: 

„Kíséri képzetét? S mind semmiért!
Egy Hecubáért!

Mi néki Hecuba, s ő Hecubának,
Hogy megsirassa?”

(Arany János fordítása)

„Mit nekem Hecuba!” – a mondás jelentése: „magasról nem érdekel”. Hekabénak
van egy másik, még életben lévőnek hitt fia, Polüdórosz, akinek Euripidésznél csak az
árnya jelenik meg, mert mint később megtudjuk, ő maga már halott, álnokul legyilkolták.
És megmaradt még Polüxené, akit viszont a haldokló Akhilleusz kért áldozatul. Érdekes
egybeesés: a lányt később azért kellett feláldozni, mert, ó, jaj, ismét ő! – jön: Kalkhász,
akit bár szívesen felednénk Aulisz óta. De itt van, megint jósol, nem meglepő módon
– szerepe Iphigénia esetében ismert – a következőket mondja: a görög hajóhad végleg
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Trójában reked, amíg a Polüxenét fel nem áldozzák, nem kapnak megfelelő szelet.
Kalkhász a görögök szerint jós, a mi fogalmaink szerint perverz meteorológus, aki nem
szereti (vagy mint mondtam: túlzottan szereti) az ifjú és szép lányokat, mindenesetre
állandóan fel akarja áldoztatni valamelyiket, csak igaz legyen az időjárás-jelentés. Meg
nézhessen egy kis kivégzést. By the way. Talán aludni sem tud enélkül. Euripidész igazán
naturalista módon írja le szegény lány feláldozását. Mint oly sokszor, egy hírnök meséli el:

„TALTHÜBIOSZ
A szűz halván urát, hogy mint rendelkezett,
a kulcscsontjánál megragadta a peploszát,

s a köldök mentén ágyékáig tépte azt,
kitárva mellét szobrokat megcsúfoló

szép kebleit: majd féltérddel letérdepelt,
s a legbüszkébb szavaknál büszkébb szókra gyúlt:

»Nézd, ifjú, itt a mellem! Sújts, ha súlytanod
mellemre jobb netán. S ha nyakszirtem fölé

kívánsz lecsapni, készséggel nyújtom nyakam.«
Az tette volna is, nem is, szánván a lányt;

végül vasával kettészelte légcsövét.”

Hekabénak mindezt végig kell hallgatnia. Még reménykedik, hogy Polüdórosz,
a trákokhoz menekített kedvenc gyermeke, életben lehet. Mi tudjuk, nem, hisz már csak
árny Euripidésznél. Később megtalálja a tengerből kivetett holttestét, így megbizonyosodik,
hogy megölték. Gyilkosa, vagy aki felelős a haláláért, Polümésztor, akinél éppen azért rej-
tette el, hogy legalább ennek az egy gyermekének az életét megóvja a trójai öldöklés alatt. 

Nos, pontosan az öli meg, akinek védelmeznie kellett volna. Hekabé, akinek egy
szerep maradt, mégpedig hogy a „bosszú istene” legyen, ezért elcsalja Polümésztort, hogy
elárulja neki, hol van Trója kincse. Hekabé sorsa felett még a túlzott érzékenységgel meg
nem áldott Agamemnón is kesereg egy sort. És segít neki. 

Polümésztor kapzsisága miatt enged Hekabé hívásának és a fiaival megjelenik
a vérszomjas anya előtt, akinek már nincs vesztenivalója. Férje és gyermekei halottak,
Trójának vége, semmi sem maradt számára, csak a véres bosszú. Ehhez a trójai nőket
használja fel, ami még édesebbé teszi, hiszen gyalázatosabb halál nem létezik, mint nők
kezétől veszni. Mármint egy férfi számára. Ráadásul ezek trójai nők, azaz már nem szaba-
dok, hanem rabszolgaságba kényszerítettek. Rabszolga-nők. Ennél lejjebb nincs. Hekabé
Priamosz kincsét ígéri Polümésztornak, de igazából az ő és gyermekei életére tör. Mi pedig
azért beszéltünk erről ennyit, hogy ennek apropóján bemutathassunk egy fantasztikus
képet. Már ezért érdemes volt megvakítani Polümesztort. 
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Giuseppe Maria Crespi: Hekabé megvakítja Polümesztort, 18. sz. eleje, olaj, vászon, 
Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brüsszel

Giuseppe Maria Crespi Hekabé megvakítja Polümesztort című képe pontosan ezt
a pillanatot ragadja meg. Persze rögtön eszünkbe jut Sámson története. Természetesen ott
egészen másról van szó, és a képi ábrázolás számára nyilván sokkal fontosabb az ószövet-
ségi történet, mint egy mitológiai. Polümesztor történetéről másik képet nem ismerek
(lehet, hogy létezik, de biztosan nem sok). Sámsonról ezzel szemben számtalan. Crespi
képe sokkal kíméletlenebb, mint mondjuk Rembrandt Sámson megvakításáról készült
festménye. Crespi ragyogóan kapja el a pillanatot, benne van minden kegyetlenség, min-
den tébolyult bosszúvágy. Egy trójai nő lefogja a trák királyt, míg – legalábbis a festmény
szerint – az őrületbe kergetett anya kegyetlenül belevájja a körmeit a hitszegő szemébe.
A női test átlósan megfeszül, az erő felfelé mutat, szinte érezzük, ahogy a szemgolyót
kimarja a helyéből, miközben a férfi testét fájdalom rántja görcsbe. A kép azt sugallja:
melyik anya ne tenné ugyanezt? Nem kérdés, magam ugyanígy kivájnám gyermekem
gyilkosának a szemét, és még ez lenne a legkevesebb – mondja a történet a képben.
Legalább olyan kegyetlenül, mint Tiziano Marszüasz megnyúzásában vagy Rembrandt
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Ganümédész-képében. Érezzük, hogy ezt a nőt semmi sem állíthatja meg, iszonyú erő
van benne, fékezhetetlenül, zabolázhatatlanul.

De a bűnös Helené, aki az akhájok szinte általános véleménye szerint az egész
gyalázatért hibáztatható. Menelaosz sem gondolta másképp, amikor rátalálva Trójában
legott meg akarta ölni. Kerényi Károly írja: „Odysseus vezette el hozzá Menelaost Déiphobos
lakosztályába, mely nyilván a nagy királyi palotában volt, a Palladion szentélye mellett;
már ismerte az ide vezető utat. Menelaos kivont karddal rontott rá, aki oka volt a hosszú
háborúnak és a borzalmas éjszakának. Át kellett-e Helenának a szentélybe menekülnie,
ahogy a művészek és költők később kiszínezték a jelenetet, Aphroditét szerepeltetve meg-
mentőjeként, vagy akár a találkozást is Aphrodité templomába helyezve át? Helena fölfedte
kebleit, mintha a karddöfést várná, s a férj kardja földre hullt. Megcsókolták egymást.”
A férj vagy így, vagy úgy (lásd lentebb) megbocsát. Ám a Hekabé mellé állt trójai rabnők
harsogják:

„TRÓJAI NŐK KARA
Sújtsa az ég Helenét, a Dioszkúrosz fivérek

húgát, meg az idai pásztort,
gyász-Pariszt – csakis őket átkozom én!”

A helyzet több szempontból és több szinten tragikus. Hekabé ugyan bosszút áll
fiáért Polümesztoron, megöletve gyermekeit, kivájva szemét, de ezzel semmit nem old
meg, nem fogja életét jobbá vagy akár kevésbé elviselhetetlenné tenni. Polümésztor
megvakítva, megalázva.

„HEKABÉ
szemed fényét már vissza nem szerzed soha,
s nem látod két fiad, kiket én öltem meg, én.”

Büszke, végtelenül büszke a gyilkos tettre, amellyel megérdemelt bosszúszomját
elégíti ki.

„TRÓJAI NŐK KARA
Ki Jognak

s az isteneknek adósa, jaj annak:
a sorsa halálos, a sorsa halálos!”

A férfinak ez a gyalázat szinte felfoghatatlan. Hiszen Hekabé nem öli meg, „csak” a
fiait teszi el láb alól, az apát éppen azért hagyja életben, hogy megvakítva is „lássa” a sorsát.
A király ezért átkozódik éktelen módon, gyalázva a nőket.
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„POLÜMÉSZTOR
Ha nőkről sok rosszat mondtak már eddig is,
ha mondanak ma, s holnap is lesz újra vád,
én mind e rosszat egy mondatba foglalom:

se föld, se tenger nem táplált alávalóbb
népséget; erre vall minden tragédia.”

Sok derék macsó férfi örülne ezeknek a szavaknak, és valljuk be: a görögöktől
sem áll nagyon messze ez a vélemény. De a szofista Euripidész egészen „piszi” módon
megadja a választ:

„KARVEZETŐ
A sulykot csak ne vesd el, és saját bajod
miatt ne ócsárold a nők egész nemét.”

Ma sem mondhatná senki jobban. Euripidész hihetetlenül érzékeny, ezt nemcsak
a Hekabé vagy a Helené című drámája, de a Trójai nők ugyancsak megmutatja. Ez a fajta
érzékenység – azt hiszem – ebben a korban párját ritkítja. Nietzschét talán ez (is) zavarta?
Ki tudja?

Egy biztos: éppen ez vezet át a másik oldalhoz, Helené védelméhez vagy éppen
dicséretéhez. 

2. FELMENTÉS 

Ki ne érezné, hogy itt valami azért nem stimmel? A görögök maguk sem gondol-
ták ezt másképp. Sztészikhorosz himerai kardalköltő (Kr. e. 632–629) egyik fragmentumban
fennmaradt műve Helené védelmében a következő sorokat tartalmazza:

„Tündareosz valaha
áldozva az összes égi lakóknak, a dús adományul

Küpriszt kihagyá, amiért a haragvó
leányaiban büntette meg őt: mert mind csapodár lett,

s váltogatta urát.”
(Kerényi Grácia fordítása)

Sztészikhorosz egy igen érdekes, a klasszikus antikvitással foglalkozó szakembe-
reken kívül senki által nem ismert szicíliai illetőségű költő, aki vélhetőleg Szapphó kortársa.
Ritoók Zsigmond szerint nagy hatással volt a klasszikus tragédiaírókra. A fragmentum azért
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érdekes, mert felveti azt a kérdést, amit Hegel maga ugyancsak fontosnak tart. Hegel
egyik mondata szerint az antik „hősök épp annyira bűnösök, mint amennyire ártatlanok”
– áll a Hotho-féle kéziratban. Hegelnek igaza van, és nincs igaza. Igaza van, mert a tudatos
oldalhoz köti a bűnösséget, de nincs igaza abban, hogy megfosztja ezeket a hősöket a
szabadság lehetőségétől („bűnről akkor beszélhetnénk, ha az individuum szabadon
dönthetett”). Hegel – mint korábban arra már utaltam – nem vesz tudomást a sors lénye-
géről és annak az egyes emberre tett hatásáról. „Modernül” elgondolva: igaza van. Az antik
világba helyezve: átkozottul nincs igaza. (Mint láttuk, erről a nem elhanyagolható dologról
többen hajlamosak megfeledkezni.) Falus a Görög harmónia című könyvében maga fogal-
mazza meg: „nem beszélhetünk tehát abszolút értelemben az emberi lét vagy minden
emberi reakció és cselekvés isteni meghatározottságáról”, azaz a sors valójában nem teszi
a görög embert fatalistává. Hegel ne értené? Hiszen maga sem gondolja másképp a szükség-
szerű és szabad cselekvés korrelációját. Márpedig, ha ez a világ nem fatalista, akkor
a felelősség ugyancsak létezik, ha pedig beszélhetünk felelősségről, akkor beszélhetünk
szabadságról és természetesen bűnről. 

Sztészikhorosz vonja először kétségbe, hogy Helené hibája lett volna a trójai háború-
nak nevezett öldöklés. Az ugyancsak Szicíliában, Kr. e. 485 körül született Gorgiasznak, az
egyik leghíresebb szofista bölcsnek és méltán népszerű szónoknak van egy beszéde, amely
a Helené dicsérete címet viseli. Gorgiasz az igazság nevében akarja mentesíteni Helenét a
felelősség alól, amit Richard Heinrich a legfontosabbnak tart, tekintve, hogy ennek a nőnek
a számlájára írják két nép gyötrelmes háborúját. Gorgiasz kiemeli, hogy Helené sokkal in-
kább áldozat, mintsem bűnös nő, aki nem tehet szépségéről, nem tehet varázsáról. Gorgiasz
beszéde megelőzte Euripidész drámáját, amely ugyancsak Helené ártatlanságát kívánja
igazolni. Mogyoródi Emese ezt a következőképpen foglalja össze: felelőssége azért nem álla-
pítható meg, mert „vagy szerelem, vagy rábeszélés, vagy erőszak, vagy isteni elrendelés követ-
keztében szökött meg Parisszal”. Mogyoródinak teljesen igaza van. Hisz ez még jogi szempont-
ból is kérdésessé teszi a teljes felelősséget. Gorgiasz a beszéd meggyőző erejére épít, amelyet
a maga míves formáján keresztül mutat be: „A beszéd ereje ugyanolyan mértékben képes
hatni a lélek állapotára (taxin), mint az orvosság adagolása a testére. Ahogyan különféle
orvosságok különféle testnedvek távozását idézik elő a testből, s hol a betegségnek, hol
magának az életnek vetnek véget, úgy a szavak is hol fájdalmat okoznak, hol gyönyört, hol
félelmet idéznek elő, máskor bátorságot öntenek a hallgatóságba, hol pedig valamiféle rossz-
indulatú meggyőzés erejével elkábítják és megigézik a lelket” (Mogyoródi Emese fordítása).

Euripidész egy önálló művet (Helené – Kerényi Grácia fordítása) szentel Helené
védelmének. A kiindulópont a mítosz egy másik változata, miszerint nem Helené hagyja el
Spártát Parisszal, hanem Hermész Zeusz parancsára a lányt ellopja, és Próteusz egyiptomi
király őrizetére bízza, Trójába pedig egy szellem Helené megy, akit Héra készített felhőből.
Euripidész valóban ebből a nagyon nem szokványos teóriából indul ki:
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„HELENÉ
Nem én mentem Trójába, képmásom csupán.” 

Helené ezt Menelaosznak mondja, amikor az Egyiptomba érve „véletlenül” rátalál.
Ez alapján felelőssége fel sem vethető, hiszen nem ő volt a bajok okozója. Tehát még arról
sincs szó, amit Mogyoródi Emese említ. Sőt. Ott sem volt. Euripidész még továbbmegy.
Nála Helené ennek ellenére önmagát vádolja, ezzel a nőt már-már patyolattisztaságú,
szigorúan erkölcsös lénnyé emeli:

„HELENÉ
Baljós jelenség életem s a dolgaim;

mit szépségem, hozott reám, s mit Héra tett.
Bárcsak, mint képet, eltörölnék eddigi

külsőmet, és a szép helyett kapnék csúnyát.”

Vagyis – annak ellenére, hogy a darabban kiderül „ártatlansága” – önmagát kár-
hoztatja. 
A szépségről van szó, amit a fejezet elején elemeztünk, annak relativitásáról, vala-mint
arról, hogy abban az esetben, ha erotikus vonzalmat gerjeszt, azért nem kizárólag a
szépség hordozója felelős, hanem az legalább annyira, akiben a vágyat Erósz felkeltette.
Sőt, korábbiak alapján tudjuk: végső soron maga Erósz a bűnös. Ebben az esetben pedig
Aphrodité, aki ráveszi Erószt, hogy a szerelmi vágy feléledjen a két félben. Emlékezzünk:
a Simon de Vos-képen a megcsalt Vulcanus az apró Ámort egy korbáccsal agyabugyálja
kíméletlenül, miközben ügyet sem vet a mögötte lévő meztelen feleségre, sem annak az
ágyból kipattanó szeretőjére. Vagyis közkeletű felfogás szerint az a büdös kölyök (Ámor)
a vétkes és nem a szerető, nem a félrelépő házastárs, csak és kizárólag Ámor (Erósz). Ahogy
itt Aphrodité és hiúsága. „Isteni” hiúsága. Eszerint a Helené-képmás Trójába vitele nem más,
mint Héra bosszúja, de nem Parisszal vagy Helenével, hanem Aphroditéval szemben.
Na persze, azért Parisszal ugyancsak kibabrál. A jámbor azt hiszi, hogy az igazi Helenét
kapta, pedig nem. Jobban kellett volna dönteni. Ami persze lehetetlen, így ez a helyzet
egy apória. A-poria (ἀπορία), azaz „a-porosz” = kiúttalan, megoldhatatlan.

„KAR
Ajajajaj,

sok bajt hozó végzeted,
a sorsod, asszonyom.

Nemélet-élet
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a tied a tied, amióta a levegőt szelő
hószín tollu hattyúban

Zeusz nemzett anyád ölén.”

Továbbmenve: a bosszúval az isteni világrend az emberit forgatja fel, természetesen
úgy, hogy annak kárvallottja nem az isten, hanem az ember. A görög istent a többi isten
legfeljebb kineveti vagy megveti. Ez nagyon fontos. Az istenek leggyakoribb „büntetése”
– egymás közt – a kinevetés vagy megvetés. Héphaisztosz bosszúból kinevetteti feleségét
és szeretőjét, amiért őt megvetik. Helenével mit lehet tenni? „Nemélet-élet”-nek nevezik
létezését. Miért? Mert apja Zeusz, aki Lédával nemzette, így egyszerre van köze az istenek
világához és egyszerre az emberekéhez. Mintegy kapocs a két világ között. Mintha nem
találná a helyét. Héraklészhez hasonlóan. Ez egyben a tragédiája. Nem csupán szépsége.
Ámde ezért lehet szerepe az erkölcsi világrend helyrebillentésében. Amit Euripidész
jó szofista módjára megtesz. 

A kiinduló helyzetet így fogalmazza meg: „Helenét Hellászban mindenki gyűlöli.”
Tudjuk, hogy amikor Menelaosz visszatér, feleségét úgy kell belopnia a városba, hogy
meg ne kövezzék azok az asszonyok, akiknek férje Trója ostromában veszett el. Majd egy
hírnök jön, aki magyarázza Helené tettét: „a Tündareósz-lány ártatlanul lett hírhedett”
– mondja, és hozzáteszi: „szegény feje”. Helenét, az igazit, eldugták Memphiszben, a fáraó
palotájában, mégpedig Parisz, a „vérnősző barom” elől. Voltaképp Menelaosz a nagy
ostoba, a tipikus féltékeny férj szerepét játssza, aki (magától) rákérdez az egyik leg-
ostobább dologra: ezek szerint hiába „dúlta fel Íliont”? Rossz hírem van: ezek szerint
hiába. Persze nem tehet róla, hiszen az istenek, ha már ennyi galibát csináltak tisztán
hiúsági alapon, lettek volna szívesek az őrjöngő férjet tájékoztatni arról, hogy felesleges
Trójába mennie, mert a nej Egyiptomban van megőrzésen. Trója helyett inkább menne
oda, mert Theoklümenosz, az egyiptomi uralkodó szervezete igencsak megkívánta
Helenét, annyira, hogy megölni rendelt minden görögöt, aki feltűnik az országában.
Hacsak még egy további szellem Helenét nem csinálnak az istenek, akkor Menelaosz
tisztessége éppen itt van veszélyben, nem pedig Trójában. Igen ám, de ha szólnának
Menelaosznak, akkor nem menne Trójába, ha nem menne Trójába, akkor nem lenne
tízéves öldöklés, ha nem lenne csodás öldöklés, akkor nem bolyongna Odüsszeusz
– akkor miről írt volna Homérosz? Szegényebbek lennénk egy csodás eposszal. Ennyit
nem érne meg.

Helenét sem így, sem úgy jogos vád nem illeti. Hekabé című művében Euripidész
Hekabéval szemben a következő vádszavakat adja Helené szájába. (Ezek szerint ő lenne
a vétkes?):
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„Először: őt (a bajszerzőt) ez szülte itt,
Pariszt megszülve; másodszor: ki tönkretett,

a vén király volt, meg nem ölve kisfiát,
Alexandroszt, kit fáklya jósolt vészesen.”

Alexandroszt, azaz Pariszt. Majd jön a vád második része:

„A hármas istennő-iga perben ő ítélt;
s Pallasz kitűzte díjul azt, hogy phrűg hadak

élén Alexandrosz legyőzi Hallaszunk.”

Ez már halmazati büntetést jelenthetne, és jön a végső érv, az ultima ratio Helenétől
(Menelaosznak tart egyébként vádbeszédet): 

„az istennőt szidd”.

Ennyi. Akár így nézzük, akár úgy, Helené nem bűnös. Még maga Goethe is kételyé-
nek ad hangot a Faustban: 

„Zsákmány vagyok; de hogy rab-é, azt nem tudom! 
Mert kétértelműen rendeltek a halhatatlanok 

a szépség szobrának, nekem, hírt s végzetet zord kísérőimül.”

Helené bűnösségének megítélése tehát radikálisan megváltozik. Érdekes, hogy a
keresztény felfogásban valami hasonlót, sőt csaknem teljes egyezést találunk Éva szerepé-
nek változásában. Ha megnézzük a keresztény kor ábrázolásait, a bűnre csábító kígyó szinte
mindig nőalakban jelenik meg. Ott van Ádám, ott van Éva, ott a kígyó, aki természetesen
női mellel, női arccal és kígyófarokkal van „felszerelve”. Nem kérdés: a nő a bűnös. Aki
szegény, nagyon szegény férfit bűnre csábítja. 

Aztán lassan történik változás a megítélésben, egyfajta tétova felmentés. Cornelius
Agrippa a 16. század elején adja ki a Declamentatio de nobilitate et praecellentia foemiei sexus
című munkáját, amelyben a női nem nemességéről ír – szemben a férfiakkal, egyben
felmentést ad az első nőnek, hisz megállapítja: mégis az első férfi volt, aki evett az almából,
holott visszautasíthatta volna. Ennek megfelelően az okkult tudományok kiváló művelője
élénk ellenvetést fogalmaz meg a boszorkányperekkel szemben. Mindennek következmé-
nye száműzés és börtön, majd élete végéig nagy nyomorban tengődés. Túlzás nélkül
mondhatjuk, Agrippa messze megelőzte korát, és mint sok más esetben, éppen ez lett
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a veszte. Éva szerepe legalább bizonyos körben átértékelődik, persze nem túl széles ez
a kör, de ugyanúgy nem teljesen egyértelmű megítélést kap, mint Helené. 

Bűnös hát Hekabé, mert megszülte Pariszt, bűnös Priamosz, mert nem tette el láb
alól, bűnös Parisz, mert ítélt az istenek között, és – bár ezt nem mondja – bűnös mindenki,
aki kiaknázta a helyzetet (Agamemnón, Menelaosz és az akháj hadak). Helené nem. Már-
mint a szofisták egyes képviselői szerint. Végső soron: maga az istennő a legnagyobb bűnös.
A szépség istennője. A hiúság istennője. Az álhatatlanság és kevély rátartiság istennője. 

Toulouse-Lautrec: A modern Parisz ítélete, 1894, litográfia, magángyűjtemény

Toulouse-Lautrec litográfiája (A modern Parisz ítélete, 1894) önmagáért beszél. Szó
sincs istennőkről, hanem három „rosszlány” áll egy kiérdemesült és kiöregedett „kuncsaft”
vizslató szemei előtt. Az egyik teljesen meztelenül hatalmas kebleit kínálja (nyilván ő lesz
a nyertes). A másik felöltözve áll (esélye csekély), míg a harmadik fonnyadt emlőit látva nem
éppen az isteni szépségnek szubsztanciális jelenlétét juttatja eszünkbe (még csekélyebb).
Lautrecnek igaza van: a modern világban ezek a dolgok a kuplerájban dőlnek el. 

Toulouse-Lautrecnek tényleg igaza van. Nincs többé illúzió. Nincs többé heroikus
küzdelembe vetett hit vagy a tökéletes szépség által ígért kiúttalanság gyötrelmes gyönyöre,
amikor nem lehet dönteni szép és szép között. Itt már az ár diktál, a piac dönti el, mi kell,
mi hasznos, mi haszontalan. Egy görbe tükör, ámde nem az antik történet, hanem a saját
kora elé állítva. Hogy mennyire igaza van Lautrecnek, hogy a világ egyre képtelenebbé vált,
azt mi sem példázza jobban, mint a majd fél évszázadra rá bekövetkezett történések.

A szépség totális visszavétele.

Erről itt nincs lehetőség írni, de a képtelenséget egy „festmény” igazán jól megjele-
níti. Mármint a „szépség totális visszavételét”.
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Ivo Saliger: Parisz ítélete, 1934, olaj, vászon, Deutschen Historischen Museum, Berlin

Ez az alkotás a derék náci festő, Ivo Saliger mázolmánya. Címe: Parisz ítélete – 1939.
Paradigmatikus, minden tekintetben. A fickó olyan, mint Adolf Ziegler, a korszak meg-
határozó személye, aki mindent egyben képviselt, amit a primitív és sematikus náci
„esztétika” elvárt. Ez a szerencsétlen Ziegler egy nyomorult alak volt, egy teljesen érdektelen
festő (csakúgy, mint ideálja), még egy kiállítást sem tudott összehozni a nácik hatalomra
jutása előtt. Később mint a birodalom legjelentősebb festője sem állított ki tíz képnél
többet. Az is éppen tízzel volt több az elviselhetőnél. Lehetősége pedig lett volna. Gúnyo-
san „Birodalmi Fanszőrzet Festőnek” (Reichsschamhaarmaler) nevezték. 

A náci hatalomátvétellel – és ezt minden voluntarista politika gyakorolja, legfeljebb
visszafogottabban – a tehetségtelenség, a selejt diadala következett. Tehetségtelen, ön- és
írástudatlan „írók”, fantáziátlan és korrumpálható „festők”, még fantáziátlanabb „építészek”,
félresikerült „színészek” stb. kerülnek hatalmi pozícióba, akik megmondják, de tutira
meg ám, hogy mi a művészet, mi nem, mit kell támogatni, mit nem, egyáltalán: mi a kultúra,
mi a művészet, és ahhoz képest minek kell lennie. Németországban akkoriban csak
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a nemzeti művészet létezett, minden, ami mozgott, minden, ami nem mozgott, csak
nemzeti lehetett, az ország csak úgy fuldoklott a nagy nemzeti szószban. Ez a Ziegler nevű
senki például az egyik mentora volt a korábban említett „Entartete Kunst” kiállításnak,
ahol Goebbels irányítása alatt a nem német (am. nemzetietlen) művészet alkotásait tették
közszemlére, olyan „jelentéktelen” alkotók műveivel, mint a korábban említettek mellett
a magyar Moholy-Nagy. A Nagy Német Művészet kiállításán pedig hasonló „ragyogó”
alkotások tűntek fel, mint Ziegler képe. Saliger ugyancsak itt tette közszemlére örökbecsű
műveit. (A kedvencem az itt feltűntek közül egyébként: Hubert Lanzinger: Hitler mint
zászlóvivő című képe, amelyet – mivel kiskorúak esetleg belenézhetnek a könyvbe – nem
mutatok meg.) Adolf Ziegler a Reichskammer der bildenden Künste elnökhelyettese lett.
Nyilván „magas” művészi kvalitásai miatt. 

A Parisz ítéletén látni, hogy maga Parisz egy remekbeszabott árja német, csak a
Hitlerjugend jele hiányzik a karjáról. A kiválasztott „Aphrodité” egy szőke, kék szemű
északi típus, nyilván szintén árja, remekbe szabott, márványkeménységű keblekkel, míg
a nem kiválasztott nyilván nem rendelkezik egészen tiszta pedigrével, az egyik talán zsidó,
ki tudja? Nem szőke, nem kék szemű; fekete haj, a hasa kissé megereszkedett, nem, ő nem
lehet fajtiszta. A Saliger/Ziegler-féle nőideál (különösen az utóbbi Triptichonján szereplő
nők alapján) etalon lett a faji kérdésekben megnyilvánulók számára. 

Nos, ide jutott az isteni szépség a modern időkre. Lautrec képén a kupiba. Itt pedig
az árja fajnemesítő vizsgáló tekintete elé. Ez valóban a szépség totális visszavétele. Akkor
már inkább Hekabé és Menelaosz, vagy a rátarti Aphrodité, a mindig féltékeny Héra,
de akár a pénzért vehető nők a francia festőzseni képén, mintsem ez itt. Ettől az ember
üvölteni tudna. Üvölteni a tehetetlenségtől, a silányságtól, amit hozzá nem értő sarlatánok
– csak azért, mert hatalmat és lehetőséget kaptak – művészetnek hazudnak. Láttunk,
látunk ilyet eleget.

Odüsszeusznak kell lennünk, hogy ebben a képtelen közegben eligazodjunk és
bizton irányítsuk gályánkat. 
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AZ ÉSZ MÍTOSZA – ODÜSSZEUSZ

„Csak lenni: még nem élet. Ezer élet
együtt se volna sok, és hogy fogy ez

az egy is; pedig minden óra, mellyel
a nagy csöndet megrablom, valami

új hír hozója;”
(Tennyson: Ulysses, Szabó Lőrinc fordítása)

Amikor középiskolában az Odüsszeiát tanítják és mesélnek Odüsszeusz tetteiről,
akkor a furmányos és ravasz fickó általában pozitív hősként kerül elő, így óhatatlanul
boldog és tudatlan ifjak hőse lesz. Odüsszeusz az eszes, mindig előre gondolkodó, a balgák
eszén túljáró, akit a cselvetés mesterének tartanak, miközben ezt a képességét nem hasz-
nálja arra, hogy emberek sorsával, életük befolyásolásával visszaéljen. Odüsszeusz a nagy-
szerű ember, a sikert sikerre halmozó hérosz. Bátor és leleményes egyszerre, amely kettő
nem mindig jár kéz a kézben, ezért Hellász ragyogó embere: igen, ő a szíveket kellőképpen
megdobogtató férfi.

Ennek a képnek talán – mondom halkan – lehet egy másik vetülete, esetleg kevésbé
hízelgő: Odüsszeusz egy szemét, mocskos csaló, aki kihasznál másokat, hogy a saját
akaratát érvényesítse. Az átverés nagy mestere. Impertinens alak, gátlástalan, mindenkin
átgázol, ha érdeke úgy kívánja. Akár így, akár úgy, mindenképpen a modern ember pél-
daképe (lehet). Korunk hőse, a két lábon járó menedzserkalkulátor, aki ügyeket és sorsokat
intéz, embereket „el-intéz”, becsap, csak azért, hogy az életben minél előbbre jusson, ezért
a csalást és átverést nem bűnnek, hanem erénynek tartja, nos, neki példaképe lehet e
bolyongó hős. 

A 20. század az ész diadala. Előkészítője a karteziánus filozófia, a zseniális, de kissé
unalmas Descartes, folytatója a felvilágosodás, majd a német idealizmus, amely ellen
a 19. század legalább annyira lázad, mint amennyire éltette az ész forradalmát a század
elején. Nem szeretném a nyájas olvasót filozófiai traktátussal untatni, figyelmét lankasz-
tani – bár a filozófia lopva, de minden sorban jelen van –, ám néhány megjegyzés engedtessék
meg nekem. Aki eddig velem jött, úgyis marad, aki pedig unatkozik, az bátran hallgasson
zenét, amíg ezt elmondom. Rögtön visszajövök.
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Az ész diadala

A kontinentális filozófia a 17. századtól (Descartes 1596-ban született) Spinozán
és az okkazionalistákon keresztül jutott el Leibnizhez. Mit tegyek az ésszel? Mihez kezd-
jek Istennel? Mit csináljak az emberrel? Ehhez hasonló kérdések foglalkoztatták, no meg
olyanok, hogy mit tekinthetek szubsztanciának, mi a kapcsolat a testi és a szellemi világ
között, mit jelentenek a tudományok a filozófiára nézve. A felvilágosodás az obskúrus
eszmékkel szemben a ráció diadalát hirdette, hideg fejjel kell hát megítélni mindent,
megfontolni, mire van szükség, mi lényeges, mert ami lényeges, az csak ésszerű lehet,
vagyis minden, ami az ésszerű kritériumainak nem felel meg, azzal el innen! A felvilágo-
sodás nyomán kialakult polgári világrend megszilárdulásával minden sokkal „ésszerűbbé”
válik. A gyakorlat minden esetben az érzelmi világ fölé kerül, mindent magába fojt,
mindent bekebelez. A „mire-valóság” teljes mértékben maga alá söpri a „magánvalóság”
szféráját, nem az a kérdés most már, hogy valami önmagában „jó”-e, hanem hogy „mire
jó”, mire használható, társadalmi vagy miegyéb elvárásoknak praktikusan megfelel. Az élet
tökéletesen prózaivá válik, a világ a polgári eszmének megfelelően a hétköznapok taposó-
malmában való megfelelést helyezi a középpontba, s egy ez által felépített világ jóléti, ám
végtelenül unalmas perspektíváját kínálja. Kierkegaard írja, hogy okos emberek azt mondják,
mindig egy alapelvből kell kiindulni, nos, akkor legyen az alapelv, hogy minden ember
unalmas. Az unalmas ember az észkritériumoknak, a racionális elvárásoknak felel meg. 

Az ésszerű világ egy végtelenül buta, szürke és egyhangú, sőt végső soron egy
„ember”-telen alternatívát kínál – ésszerűen – mindenki számára, miközben a hasznosság
kritériumának megfelelés a totális önkizsákmányolásra történő nyílt felhívást, amelyben
az ember a jólét megteremtése után olyan dolgokkal ismerkedik meg, mint az elidegene-
dés, magányosság, szorongás és kétségbeesés. Ha itt kedves olvasó magadra és a bennünket
körülvevő világra ismersz, az nem a véletlen műve. Ezeken az ész semmit sem segít. A társa-
dalom értékmérőjévé a tömeg, a démosz válik, egy eliminált érzéketlenség világát megte-
remtő sokaság, amely csak racionálisan rendezhető, adatokkal, számokkal, billogokkal
megjelölve, ahol az ember önkizsákmányolása révén végleg eltávolodik, majd elidegenedik
az emberi kapcsolatoktól, majd végül önmagától; azaz megszűnik többé az lenni, ami
volt: szuverén módon gondolkodó és cselekvő értelmes, érzelmeit megélő emberi lény. 

Ezt a mókuskerékvilágot aztán civilizációnak nevezi, megveti azokat, akik nem
akarnak „civilizálódni”, s ezt a civilizációt – amely voltaképp nem más, mint a fantáziátlan
és közönyös unalomba züllés – mint polgári értéket állítja piedesztálra, elhitetve az
emberekkel, hogy ez az egyetlen reális alternatíva. Ők aztán büszkén és önként mennek
karámba, hogy az egységessé vált nyáj részei legyenek. Írtam erről Az egzisztencia évszázadá-
ban. Itt sóhajtás következik: mert nehéz így az idő távlatából szemlélni az akkori sorokat.
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Nehéz, mert sokkal aktuálisabbak, mint egykor voltak. Bocsánat, önidézet: „A mindennapi
világ egyre könyörtelenebb gépezetébe beolvadni kényszerülő emberek tanácstalanul
állnak, majd önként lemondanak arról, hogy autonóm létező lénnyé váljanak, s mint
Georg Samsa, féregként is szinte jobban érzik magukat, mint emberként.” 

Ebben az unalmasság és végtelen egyszerűség korában a személyesség, az indi-
vidualitás szinte eltűnik, a common sense alárendelt marad, így az ember emocionálisan
ugyancsak magára marad, érzelmi elsivárosodás lesz rá jellemző, éppen azért, mert csak
az a valóságos, ami ésszerű, és az emberi érzelem nem az, hisz ésszel megfoghatatlan,
leírhatatlan, megmagyarázhatatlan. Az individuum érzelmi világa racionális korlátok közé
lesz szorítva mint inautentikus, kiküszöbölendő, elfojtásra ítélt, maga a „szubjektivitás”
kifejezés ugyancsak egyfajta káromkodássá változott; hisz szubjektív az, aki az esze helyett
az érzelmeire hallgat, azaz kilóg a sorból, kiszámíthatatlan, s ekként a ráció számára
kezelhetetlen. Ezzel az attitűddel különböző korokban különbözőképpen bántak, néha
eltűrték, néha megvetés sújtotta, néha kiirtani igyekeztek, manapság pedig az ilyen
embert nemes egyszerűséggel idiótának tekintik. Ezzel szemben az ész tekintélye töret-
len, minden, ami nem „jó”, azt úgy tehetjük jóvá vagy jobbá, hogy ésszerűsítjük, hogy
korunk varázsszavát végre kimondjam: „racionalizáljuk”. 

A század embere a pengeagyú, mindig csőre töltött leleményes fickó, aki gond
nélkül gázol át másokon, akinek mások becsapása, átverése a legszebb tevékenység,
a legjobban fizető és megbecsülést kiváltó. Ez a racionalitásnak nevezett népünnepély
teljesen értelmetlen dolgokat hoz létre, ám csak hab a tortán. Szeretném azonban visszaven-
ni az „irracionalitás” fogalmának eredeti jelentését. Nem az „ésszerűtlen” vagy „értelmetlen”
jelentésében használom, hanem mint olyat, amely észen túli (ir-racionális). Az érzelem
pedig par excellence ilyen. Ám aki sikeres, az éppen az ész embere.

Akár Odüsszeusz. Akár ő maga lehetne ennek a kornak a szimbóluma. Állítsuk
fel köztéri szobrait! Hogyan nem jutott ez még senki eszébe? 

De félretéve a tréfát. Az antikvitásban az egyik legjobban ismert alak, természetesen
(és nem utolsósorban) Homérosznak köszönhetően. Ki ez az ember? Már a születését
illetően rögtön vannak kétségek. Egyesek szerint argoszi Láertész és Antikleia gyermeke.
Első verzió. A második ennél komplikáltabb, de miért lenne valami egyszerű a görög
mitológiában? Sziszüphosz – akiről egy egész fejezet szól az első könyvben – furfangos
eszű alak volt. Rászedte az embereket, de nem csupán azokat, hanem Hádészt és Persze-
phonét is. Hádészt (Hadész vagy Hádész – Ἅιδης, azaz „láthatatlan”, az alvilág ura) meg-
bilincselte, amivel az a képtelen helyzet alakult ki, hogy senki sem tudott meghalni, még
az sem, akinek szándékában állt. Nos, ez a Sziszüphosz összekülönbözött a szomszédjával,
Autolüsszal. Azon egyszerű okból, hogy a derék szomszéd Hermész segedelmével a lopás
mestere lett, gyakorolta is ezt a képességét, mégpedig igen szorgalmatosan, és éjszakánként
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menetrendszerűen lopkodta Sziszüphosz állatait. Azonban leleményes Sziszüphosz lefü-
lelte, és az összes szomszédot egybehívta, hogy tanúi legyenek Autolükosz szégyenének.
Amíg azok a tumultusban egymással voltak elfoglalva, addig belopózott a jó szomszéd
házába és legott megerőszakolta a lányát, Antikleiát, aki ekkor már Láertész felesége volt.
Az egyik hagyomány szerint ebből a „nászból” származik Odüsszeusz. Sokan ezt olyannyira
elfogadják, pontosabban készpénznek veszik, hogy Odüsszeusz ravaszságát, találékonyságát
ennek tulajdonítják, vagyis egyfajta apai örökségszámba veszik. Euripidész mondja a
Küklopsz című művében Odüsszeusz származásáról:

„Tudom már: Sziszüphosz komisznyelvű fia.”
(Kerényi Grácia fordítása)

Akár így, akár úgy, Odüsszeusz nem feltétlenül a trójai háború előtti furfangos
tetteiről, hanem az azt követő csaknem tízéves utazásáról, bolyongásairól és kalandjairól
kapta a hírnevét. Miért? Megelőlegezhetjük az egyik lehetséges választ: mert tetteiben
az emberi száll szembe a valóságon túli világ alakjaival, az isteni, csodás teremtményeket
magában foglaló kozmosz egészével. Az ember veszi fel a küzdelmet az istenekkel, azzal
a világgal, amely minden emberin túl van, ésszel nem felfogható, bár az emberibe bele-
avatkozik, sokszor győzedelmeskedik, sokszor bebizonyítja annak elégtelenségét, gyengesé-
gét. Odüsszeusz az észt állítja szembe azzal, ami nem ésszerű. Még csak nem is hihető.
Talán éppen ezért annyira népszerű Odüsszeusz. Talán éppen azért, mert az ember száll
szembe az elemekkel, a csodás szörnyekkel, a félelmetes óriásokkal, csalárd, de gyönyörű
csábítókkal, és egyáltalán: az istenekkel. Ha ennyi lenne, akkor maradhatna minden idők
legnagyobb hőse, ám ő nem csupán az emberfelettivel száll szembe, nemcsak azt cselezi
ki, de ugyanezt teszi más gyarló halandóval.

Odüsszeusz minden hibája ellenére, sőt tökéletlensége miatt magát az embert jelenti
az istenek közelében lakó görögök számára.

Odüsszeusz azonban nem egy ember, hanem maga egy embereszmény. Homérosz
– ebben Devecseri Gábornak igaza van – úgy festi le, hogy mindenki arra vágyjon, Odüsz-
szeusz lehessen. Az iskolában mindenki ő akart lenni és nem Agamemnón, nem Parisz vagy
Menelaosz. De még Akhilleusz sem. Csak és kizárólag Odüsszeusz. Én, Odüsszeusz! Nem
az isten, nem a félisten, hanem az ember. Az eszes ember. Az ész embere. Aki megfékezi érzel-
meit, megzabolázza szenvedélyeit. Az igazi férfi. (Az Odüsszeia Devecseri Gábor fordítása.)

„Férfiúról szólj nékem, Múzsa, ki sokfele bolygott
s hosszan hányódott, földúlván szentfalu Tróját.”
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Pénelopé

Odüsszeusz furfangja megmutatkozik a korábban említett szép Helené házas-
ságánál. Ő maga szintén a Tündareósz házában összejött kérők közé tartozott, akik azért
gyűltek össze, hogy a földkerekség legszebb lányának a kezét elnyerjék. Odüsszeusz tudta,
hogy esélye csekély, ezért – mi máshoz? – cselhez folyamodott, amivel rávette a királyt
a kérők ismert esküvételére, miközben a saját gesztenyéjét sütögette, hisz cserébe meg-
győzte a királyt, hogy szerezze meg számára Pénelopé kezét. Mint tudjuk, így történt.
Menelaoszé lett Helené, Odüsszeuszé Pénelopé, aki nevét onnan kapta (πηνέλοψ = kacsa),
hogy amikor apja, Ikariosz parancsára a tengerbe dobták, egy raj kacsa mentette meg az
életét (Graves). 

Francesco Primaticcio: Odüsszeusz és Pénelopé, 1545 k., olaj, vászon, 
Toledo Museum of Art, Toledo, Ohio

Francesco Primaticcio 1545 után festett Odüsszeusz és Pénelopé képe az egymás
iránti szeretet kifejeződése, vélhetőleg a hős visszatérése után ábrázolja a két alakot.
Primaticcio elsősorban onnan ismert, hogy oroszlánrészt vállalt I. Ferenc megbízásából
Fontainebleau építésében. A mester 1503-ban Bolognában született, és Párizsban hunyt el
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1570-ben. Giancarlo Fiorenza írja, hogy 1532-től már francia földön van, azaz majdnem
negyven éven át munkálkodik a francia király nagyobb dicsőségére, egy ideig honfi-
társával, Rosso Fiorentinóval együttműködve, akivel együtt érdekesen ötvözik az olasz
és francia építészet hagyományait. A Galerie d’Ulysse a kastély részét képezte, és egyéb-
ként 48 később elpusztult freskót tartalmazott, amelyeket Primaticcio készített elsősorban
Théodore van Thulden metszetei alapján, amelyek a talán kevésbé ismert, de a maga
korában nagyon népszerű, a reneszánsz és a manierizmus között ingadozó festő freskóiról
készültek. Egy biztos, a „reunion” mellett, amelyet annyi festő kedvelt Odüsszeusz és
Pénelopé történetében, érdekes a férfi mozdulata, amely egyszerre gyöngéd és fenyegető,
vagy legalábbis vallató. Ennek köszönhető, hogy a kép középpontjában nem a görög hős,
hanem az asszony áll. Odüsszeusz arca fürkésző, vizslató, ahogyan a gyanakvó férj tesz,
különösen ilyen hosszú távollét után. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy Pénelopé,
aki húsz éven át várta urát (tíz év háború, tíz év bolyongás), a görögök számára az asszonyi
hűség megtestesítője lett. Számos ünnepet szenteltek neki. 

A hadak első felvonulása Auliszban a Helené kezéért versengő kérők esküjének
a következménye. Ugyanis – ahogy említettük – éppen Odüsszeusz ötletének köszönhetően
fogadták meg, hogy egyként hadba vonulnak, ha Helené férjét sérelem éri, bárki legyen
is az elkövető. Márpedig, hogy megszökött a férjétől, ráadásul egy barbárral, ok a hábo-
rúra. Ilyeténképpen ithakai Odüsszeusz furfangos esküjével legalább annyira okozója
a trójai háborúnak, mint Parisz vagy Helené. Nota bene Odüsszeusznak esze ágában sem
volt elmenni a harcba, amelyet – mint említettem – legalább részben ő okozott, inkább
őrültnek tettette magát. Oka egyszerű, nem a gyávaság, hanem egy jósdától kapott figyel-
meztetés, miszerint, ha útra kel, csak húsz év múlva tér vissza Trójából. Tíz év harc, tíz
év bolyongás. Őrületét azonban rosszul színlelte, mert amikor Agamemnón Menelaosszal
megjelent harcba hívni az eszes hőst, akkor egy ökröt és egy szamarat egymás mellé
fogott, és úgy szántott, hogy közben a feje fölött sót szórt a vájatba. De az egyik vendég
hirtelen letette újszülött gyermekét, Télemakhoszt az eke elé, mire Odüsszeusz, akinek
így túljártak az eszén, megállt, hogy meg ne ölje egyszülött fiát. Viszont így egyértelművé
vált a színlelése, nem volt más hátra, el kellett mennie a háborúba. Az eszes így esett
csapdába. Mennie kellett, aztán pedig mindent el kellett követnie, hogy az egész minél
hamarabb véget érjen. De hiába. A sorsot nem lehetett megvenni. 

Érdekes, mert az emberi értelem áll szemben az isteni akarattal, és persze a küzdelem
teljesen egyenlőtlen. Még akkor sem kaphat kiegyenlítést, ha tudatában vagyunk annak,
hogy a zsidó-keresztény isten sokkal kevesebb lehetőséget ad, mint a görög politeista
világrend. A görög istenek csaknem olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amilyenekkel
az emberek, ezért nem véletlen, hogy pszichológiai szempontból az antropomorf világkép
kivetülésének tartják, és ekként kezelik. Zeusz, a főisten megható empátiával emlékezik
meg Odüsszeuszról, amikor lánya, Pallasz Athéné a védelmére kel:
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„Lányom, ugyan mily szó szökkent ki fogad kerítésén?
Hát tudnám-e feledni az isteni férfit, Odüsszeuszt,

őt, ki legelmésebb odalenn, legtöbbet is áldoz
mindig a tágterű égbe lakó örök isteni népnek”

Milyen mély értelmű! A „legelmésebb odalent”. Sőt, néha a héroszokon, félistene-
ken, istenek szülöttein is túljár az eszével. Segíteni kell, bár Poszeidón haragja engesztel-
hetetlen, ahogy az istenek gyűlése mutatja. Nem elég a tíz év háború, ehhez jön még tíz év
bolyongás. Pedig ő nem tett úgy, mint Hendrik van der Decken, a később Bolygó Hollandi
néven ismert hajó kapitánya, akinek a bűne az volt, hogy nem ment el nagypénteken
templomba, aztán meg az ördöggel tréfálkozott. Ugyanakkor akár Heinét, akár később
az írása alapján készült Wagner-opera szövegkönyvét nézzük, a megváltást az asszonyi
hűség jelentheti. Itt és ott egyaránt. Wagnernél a szeretett nő a tengerbe öli magát, nem
lesz hűtlen, ezért a hajó és legénysége megszabadul az átoktól s hullámsírba merül. Persze
ebben implicite benne van, hogy a nő akkor marad hűséges, ha még akkor elveszejti ön-
magát, amikor még éppen nem hűtlen. Remélem, érthető. Odüsszeusz fürkésző tekintete,
Pénelopé tétova mozdulata mintha ezt sugallná. Ám itt a szerelem kiállja a nehéz próbát,
mondjon a női hűségről bármit az oly szkeptikus Kierkegaard: „Nem tetszenek a lányok.
Szépségük elszáll, mint egy álom, s mint a tegnapi nap, ha már odavan. Hűségük – ja igen,
a hűségük! Vagy hűtlenek, s akkor ez többé már nem foglalkoztat, vagy hűségesek. Ha
ilyet találnék, tetszene, mert ritkaság lenne…” (Dani Tivadar fordítása).

„Bárcsak ne lenne egyáltalán asszonyfajzat” – harsogja a kar Euripidésznél a Küklopsz-
ban. „Nincs is az asszonynál iszonyúbb, mint nála kutyább sem.” Ezt meg Agamemnón
lelke mondja Odüsszeusznak, és még azt teszi hozzá, hogy ne mondjon el semmit az
asszonynépnek, sőt inkább titkoljon minél többet, rejtve menjen haza Ithakába. Bölcs
tanács. Látszólag Pénelopé bűntelen, de ha meghallgatjuk Agamemnón lelkének történetét,
akkor megértjük Primaticcio festményén Odüsszeusz tekintetét. Talán.

Laodameia

A háború kilenc éve alatt nem történt semmi kézzelfogható, ami arra utalt volna,
hogy az akhájok tényleg beveszik Iliont. Nem volt még háború, amely annyi jóslással lett
volna körbevéve, mint ez, és nem volt még háború, amelyet annyira figyelemmel, mit
figyelemmel, aktív beavatkozással követtek volna az istenek, mint ezt. A résztvevők
maguk a kor legnagyobb héroszai. Egyik oldalon Hektór, a rettenthetetlen, hős katona,
a másikon a sebezhetetlennek hitt Akhilleusz és a furfangos Odüsszeusz. Héroszok
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héroszok hátán. Vagy csodás történetek. Ilyen például Prótesziláosz és Laodameia törté-
nete. Hasonló az első kötetben részletesen bemutatott Héró és Leander mondájához.
Annyira szép, hogy önmagában megér pár sort. 

Próteszilaosz volt Laodameia férje, aki egy, azaz egynapi házasság után indult
útnak Trója felé, maga mögött hagyva ifjú és szerelmes feleségét. Bár a jóslat azt mondta
(ismét egy jóslat!), hogy aki először a trójai partra lép, ott veszti életét, ezzel nem törődve
megtette, első lett, és valóban: Hektór nyilával azonnal kioltotta az életét. Laodameia
azonban nem törődött bele, hogy szeretett férjét, Próteszilaoszt elveszíti, végtelen kétség-
beeséssel fordult az istenekhez, szerelmes fájdalma láttán Hádész megenyhült, és megen-
gedte a férjének, hogy három órára visszatérjen az alvilágból, és élő alakban lépjen a
felesége elé. Ahogy Kerényi Károly írja: „Az Alvilág istenei megadták Prótesilaosnak
ezt a kegyet. Elengedték egy napra – vagy talán csak három óra volt – a feleségéhez, nem
árnyként, hanem testi virágjában, mintha nem halt volna meg.” Laodameia őrülten ölelte
hitvesét, de rövid időre, így hiányát aztán olyannyira nem bírta elviselni, hogy önkezével
vetett véget az életének. Babits Mihály Laodameia című művében ezt így önti formába:

„A szerelmes nő mindenre merész
s hatalmas a percen a szerelem,
de a percek telnek, az óra fogy

tűn a hosszú vágy, tűn a kurta kéj
bosszús a sors és irigy az isten

és változatlan a végzet áll
ki merhet az égiek ellen?”

Nos, nem arról van szó, hogy mivel a történet annyira szép, arról beszélni kell,
hanem van valami más, ami folyamatosan ott van az Odüsszeusz-történetek hátterében,
ez pedig a hűség. Más vonatkozásban vetődik fel ebben a történetben, egészen másképp,
mint a fent említett és a női hűséggel kapcsolatos korábbiakban. Itt pontosan a hűség
lehetősége (potentia) válik valósággá (actu). Igaz, bárki gúnyosan megjegyezhetné, hogy
persze-persze, így nem nehéz, egynapos házasság után. De mi lenne harminc évet köve-
tően? Akkor ugyancsak követné a szerelmes a halálba a másikat? Vannak-e egyáltalán
olyanok, akik még annyira szerelmesek (ha egyáltalán akkor még létezik szerelem), hogy
vállalják ezt az utat? Kétlem – mondja a kételkedő, aki, ha igazát vagy tévedését akarná
igazolni, akkor a Kierkegaard által felvázolt csapdába esne. 
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George W. Joy: Laodameia, 1878, olaj, vászon, Portsmouth Museums, Portsmouth

George W. Joy ír festő Waterhouse-t idéző Laodameia című festménye 1878-ban
készült. Egyébként kortársak voltak. A hasonlóság kettejük között abban áll, hogy mind-
kettő – Joy ezt kifejezetten kinyilvánította – a tökéletes női alak megformálására töreke-
dett. Lehetetlen nem észrevenni, hogy míg Waterhouse-nál mondjuk Psziché, Ophelia
vagy Pandora alakja, addig Joynál például a Danaidák című festménye pontosan a meg-
célzott idea földi megjelenítését láttatja. Némileg túldíszített környezetben, hihetetlen
színben pompázó égbolttal a háttérben. Joy Laodameiát férje sírjánál mutatja, a sírfelirat
kibetűzhető részlete legalábbis ezt támasztja alá. Egyesek azt mondhatnák, hogy a kép –
Waterhouse-képekhez hasonlóan – több része giccsbe hajlik. Nem vitatkoznék velük.
Viszont a nő szépsége elvitathatatlan. Ha ezt nézzük, sok mindent „megbocsáthatunk”
neki. A női szépségnél úgysincs sok csodálatosabb – talán ez készteti derék festőinket
néha túlzásra.

A trójai harc során számos csodás esemény történt, amelyek megéneklése Homé-
roszt az Iliász megírására ösztönözte. A csata ideje alatt a főparancsnok Agamemnón,
helyettesei közé tartozott a leleményes Odüsszeusz, míg a hajóhad vezetője Akhilleusz
lett. Akhilleusz mellett volt még valaki, aki sebezhetetlennek hitte magát, és ez nem volt
más, mint Nagy Aiasz, aki rettenthetetlensége és sérthetetlensége biztos tudatában fittyet
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hányt az isteneknek, mivel szerinte csak a gyáva bújik az isteni akarat mögé, az erős
a maga útját egyengeti. Ez megint egy típust testesít meg. Az önhitt barom típusát. Az ön-
hittség pedig a görög mitológiában nem a legjobb előjel. Neki ugyanis – Akhilleuszhoz
hasonlóan – ugyancsak volt sebezhető pontja. A hónalja. A sebezhetetlenségét egyébként
Héraklésznek köszönhette. Nos, ezek a részben vagy egészben sebezhetetlen férfiak végig-
dúltak mindent, nem csupán a szorosan vett Tróját, hanem a vele szövetséges városokat,
ami miatt talán érthető, hogy miért tartott a háború tíz szép évig. Mindebből persze a
leleményes Odüsszeusz ugyancsak kivette a részét, mármint a dúlásból, gyilkolászásból és
fosztogatásból. Az egyik legaljasabb tette Palamédész meggyilkoltatása volt. Philoktétész sebe
miatt megint csak neki kellett a szerencsétlen szenvedővel szemben eljárnia. De sorba véve. 

Palamédész volt az, aki csellel rávette Odüsszeuszt, hogy tartson Trójába a görög
sereggel. A hős a szerencsétlenen iszonyú és igen aljas bosszút állt. Palamédész Agamem-
nón és Menelaosz rokona, neki tulajdonítják az „ábécé feltalálását”, valamint a napokban,
hónapokban számolást. Egyes leírások szerint a békét hirdette, ami nyilván nem tette túl
népszerűvé a görögök előtt. Nem nagyon szívlelték ugyanis a pacifista szólamokat, egy-
szerűen a gyávaság jelének tartották, márpedig egy görög semmit sem vetett meg jobban,
mint a gyávaságot. Ezért Odüsszeusz aljas cselhez folyamodott. Levelet hamisított, ami
Palamédészt olyan színben tüntette fel, mintha aranyért el akarta volna árulni a görögöket.
A feldühödött tömeg ezért halálra kövezte. Philoktétészről később.

A harc tehát változatlanul folyt tovább. Egyszerre tragikus és talán egyszerre
komikus mai szemmel nézve, hogy az öldöklésbe az istenek in actu beavatkoztak. Sőt,
arról is szól a fáma, hogy Zeusz főistenség segített a trójaiaknak, amikor azt látta, hogy
rosszul áll a szénájuk. Gondolom, attól az isteni ötlettől eltelve, miszerint annál jobb –
istenibb –, minél jobban (le)öldöklik egymást. Vagy Aphrodité, amikor Menelaosz és Parisz
párviadalánál tapasztalta, hogy kedvence (Parisz) alul fog maradni, elrabolta a csatatérről,
hogy megmentse. Héra elcsábítja férjét, hogy közben Poszeidón segíteni tudjon a görö-
gökön, akik az Apollón által segített trójaiak csapásai alatt futásnak erednek. Jó nagy
kavar, ki érti ezt?

Akhilleusz

A csatában döntő szerepet játszott egy hős, talán a legnagyobb görög hős, Akhilleusz.
Még a hadak első felvonulásakor Odüsszeusz másokkal együtt elment rávenni Péleusz
fiát, a bátor és sebezhetetlennek vélt Akhilleuszt, hogy tartson velük Trójába, mivel a jóslat
szerint nélküle a görögök nem győzhettek. Akhilleusz anyja, a halhatatlan néreida pontosan
tudta, hogy a sors végzése szerint a fia vagy elmegy és hírnevet szerez, de meghal, vagy
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otthon marad, és akkor hosszú, ám dicstelen életet él. Ezért Akhilleusz elrejtőzött Nesztór
és Odüsszeusz elől. Odüsszeusz azonban csellel rávette, hogy megmutassa magát, így
aztán kénytelen volt Trója ellen vonulni. (Ha őt átverték, ne legyen már senki nyugodt.)
A hadak második felvonulásának a történetét jól ismerjük. Agamemnón ekkor áldozza
fel lányát, Iphigéniát Auliszban, mivel Kalkhász jövendölése szerint addig nem indul el
a hajóhad, amíg az áldozat meg nem történik. Teljesült, az áldozat bekövetkezett, és attól
függetlenül, hogy Iphigénia valóban meghalt vagy sem, a hajóhad útnak indult, hogy
a köztes helyeken dúlva megérkezzen Trójába.

Persze szkéné mögött sok minden van a háttérben. Hab a tortán, hogy Akhilleusz
feldühödött és kivonta magát a harcból. Két oka lehetett: egy nő vagy egy nő. Egyesek
szerint a főellenségének, Priamosznak a lányába szeretett bele, mások szerint egy neki
járó rabszolganőtől „szabadította meg” Agamemnón, akinek ugyancsak megkívánta a
szervezete a leányzót. Ám szorult helyzetbe került. Mármint Agamemnón. Ezért legott
kiegyezett Akhilleusszal, visszaadta neki a nőt, mégpedig érintetlenül. Akhilleusz dühét
az is felkeltette, hogy a félve szeretett Patrokloszt, aki elválaszthatatlan társa és unokabátyja
volt, Hektór megölte (Apollón segedelmével). Ennek a dühnek a következménye a gyilkolás
volt, őrjöngve a trójaiakra vetette magát, a harc iszonyú öldökléssé fajult. Semmi sem
állhatott meg a hőssel szemben. Legkevésbé Hektór. Homérosz igen érzékletesen írja le
az Iliászban a két hérosz küzdelmét. De legalább annyira érzékletes a harc utáni gyalázat
megfestése. 

Akhilleusz megöli Trója hősét, és – ami az antik népeknél szörnyűség – nem engedi
méltón megadni neki a végtisztességet, hanem meggyalázza a tetemet:

„Szólt, és csúfságot tervelt Hektór tetemével:
mert inait mindkét lábán átfúrta egészen,

sarkától a bokáig, ökörbőrt vont azon által,
s fejjel a porban hogy hurcolja, szekérre kötözte:”

Beszéltünk róla többször, hogy a halotti szertartás liturgia szerinti megtartása
mennyire lényeges, így annak elmulasztása a halott lelkét sérti meg. Antigoné tettében,
pontosabban tette magyarázatában ugyancsak ezt láttuk. A halottat méltóképpen kell elte-
metni. A lélek a halál után új entitássá lesz, megválik ugyan a testtől, de az alvilágban új
teret kap egy más formájú létezésre. Az új létezés nem vigasz, nem megnyugvás, a görög
számára a méltó vég az igazi vigasz, az újraszületésben az orphikus hagyomány hitt, meg
néhány filozófus (Empedoklész, Platón). A lélek fontosabb a testnél, sőt az egyetlen fontos,
egyetlen lényeges. A halál tény, amin lehet és kell vitázni, de attól tény marad. Ha röviden,
innen, ebből az évszázadból kellene mondanom valamit a halálról, akkor úgy jellemezném:
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a halál az, ami irreverzibilis. Visszafordíthatatlan. Többet senki nem tud róla. A görögök
sem hisznek a halálból visszatérésben, legfeljebb időleges módon (Euridiké vagy a
Laodameia-történet erre a példa). Az újjászületés pedig más. Ha nem jelenik meg ez
a másik világ (majdnem azt írtam: másvilág), akkor az egész élet istenek szemétkedéseivel
fűszerezett értelmetlen semmivé lesz. A görög tradicionálisan hisz abban, hogy a lélek
és a test két különváltan létezni tudó szubsztanciája az embernek. Platón pontosan ezt
gondolja, amikor akár a testbe született lélekről, akár Ér látomásáról ír, de a görögök
maguk úgy képzelik Orpheusz tettét, hogy a lélek képes időlegesen, csakis ideiglenesen
elválni a testtől és utazást tenni az istenek kegyelme által az alvilágban. 

Marcus Aurelius, akit méltán tekinthetünk inkább görögnek, mintsem latinnak, a
következőket mondja a halálról: „A halál olyan, mint a születés; a természet titokzatos
műve. Ugyanazoknak az ősanyagoknak az egyesülése ugyanazokká. Egyáltalán nem
olyasmi, ami miatt valakinek szégyenkeznie kellene. Nincs ellentétben az értelmes lény
mivoltával, sem akaratának tervszerűségével” (Huszti József fordítása). 

A halál olyasvalami, ami nem tartozik ránk: amikor mi vagyunk, a halál nincs,
amikor a halál van, akkor mi nem vagyunk. A görög bölcs (Epikurosz) legalábbis ezt
vallja. A holtak szelleme nem bolyonghat örökké. A legszerencsétlenebbek – a földi halan-
dókon kívül – azok, akiknek a szelleme nem jut el az alvilágba, hanem megreked a két
világ között, mint Antigoné temetetlen testvére. Ezért a sors végzése: akár élete árán, de
el kell temetnie őt. A megadott végtisztesség nyugalom a megholt ember szellemének,
de legalább annyira nyugalom az őt eltemetőnek. Egyfajta harmónia helyrebillenése,
amikor a túlélő tudja, hogy a túlélt szellemének (lelkének) mindent megadott, ami csak
elvárható, amit meg kellett adnia. 

A görög ezért alapvetően a halálra orientáltan létezik, tudja, hogy földi jelenléte
efemer történet, egy pillanat a létezés egészéhez mérve. Megint persze egyes szofisták
térnek el ettől, rögtön a sokat szidott Antiphon, aki egyik töredékében éppen arra hívja
fel a figyelmet, hogy aki csak és kizárólag a túlvilági életre koncentrál, az úgy hal meg,
hogy nem is élt igazán. Mint mondja, „vannak emberek, akik nem élnek igazán, mivel
folyamatosan egy másik életben szeretnének élni, nem a mostaniban, és közben elszáll
az idő, amely számukra adatott”. Kritiasz hozzáteszi: „Semmi sem biztos a világon, mint
az a tény, hogy aki születik, annak meg kell halnia, és aki él, az a bajt el nem kerülheti.”
A halál valami kívánatosnak látszik, az élet valami megvetendőnek. A harc, amelyet a görög
folytat, így nem lehet rossz, hanem a dicsőség útja a kívánt halál felé. Dicsőségben meg-
halni – nincs ennél kívánatosabb. 

Az ún. „névtelen moralista”, Anonymus Iamblichi ezt is áthúzza, amikor kijelenti,
hogy minden rossz oka a háború, amely az embereket rabszolgaságba dönti. Ez sem
plauzibilis a korral. Még kevésbé a heroikus korral, amit a nagy trójai háború fémjelez,
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és amelyre minden görög büszke, mindenki, aki él és mozog, az őseire akar hasonlítani,
legyen az Akhilleusz vagy Odüsszeusz. Sextus Empiricus viszont azt állítja Prótagoraszról,
hogy azt mondta, merte mondani, hogy az igazság relatív, csak a képzetben létezik, azaz
csak annak a szemléletében lehet igaz, akinek megjelenik. Ez akár magára az életre ugyancsak
érvényes lehetne. De hagyjuk a szofistákat. Schopenhauer, aki főleg a sztoikusokat idézi,
már egészen más összefüggésben mondja az alábbi nagyszerű szavakat: „A halál olyan
álom, amelyben az individualitás elfelejtődik: minden egyéb újra felébred, mi több, ébren
is marad.” Álom, felejtés, az individuum feloldódása. A legfontosabb jellemzői a halál
filozófiai felfogásának. A kérdés: a „minden egyéb”. Arra azonban nincs válasz.

A halálban az egyén megszűnik, a nem (genos) feloldja az ellentmondást, amelyet
az egyes mint kivétel jelentett az univerzálisban.

Odüsszeusz számára az élet kihívás. Vagy „kierkegaardul” szólva: feladat. Nem
a látszat vagy a képzelet szerint, hanem a maga valóságában, talán ezért érezzük közelebb
ezeket a gondolatokat az egyszerű halandóhoz. Akár azt mondhatnánk, az odüsszeuszi
képzelet válik a szemléletben valóságossá – és akkor már nem vagyunk annyira messze
a fentebbi megállapítástól. 

Akhilleusz őrjöngése ennél sokkal messzebbre mutat. A tehetetlenség agressziója.
Célja voltaképp nincsen. Az agresszió ebben az értelemben ön-célú, maga az őrjöngés, maga
az öldöklés, a féktelenség, ugyanakkor megnyilvánul benne a korlátozásmentes létezés
irritáló, de egyben nagyon érthető vágya. Dühe, az érthetetlen és megmagyarázhatatlan
düh a halott Hektórral szemben pontosan az agresszió elhatalmasodását mutatja az
értelem felett. Seneca figyelmeztetésére gondolva éppen ez az az állapot, amelytől a bölcs
embernek tartózkodnia kell, és amit hétköznapi értelemben úgy mondanak: elönti a düh
az agyát, ami meglehetősen pontos meghatározása annak az értelmen kívüli állapotnak,
amit itt látunk. Akhilleusz most nem bölcs és megfontolt (ezek talán egyébként sem
jellemzőek rá), hanem eszét vesztett őrjöngő. A derék Akhilleusz a csata hevében megöli
az amazón királynőt (Pentheszileiát), akibe holtában beleszeret, és egy heveny nekrofíliás
partit rendez vele. A bátor hős, aki egy hullával tölti kedvét. Csodás! Sőt, pazar! Talán
már az isteneknek is elegük van belőle, hisz tettei az ő rémtetteikre hajaznak. Parisz nyilát
a legenda szerint Apollón irányítja Akhilleusz felé, akit a jobb sarkán – az egyetlen
sebezhető pontján – talál el, aminek következtében iszonyú kínok között kiszenved. 

Halála után tizenhét napig gyászolták, majd máglyára helyezték és elégették. Graves
két variációt említ utóéletét illetően: 

• az Aszphodéloszi Mezőkön bolyong és keservesen jajong sorsa felett, illetve az 
• Elíziumi Mezőkön van, és nőül vette Médeiát. 
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Halálát és a trójaiak legyőzését követően Odüsszeusz kapja a megtisztelő feladatot,
hogy Hekabét értesítse, miszerint az akhájok a még életben maradt lányát, Polüxenét
akarják feláldozni Akhilleusz sírján, annak engesztelésére: „leányodat, Polüxenét áldozza
fel az akháj nép Akhilleusz-sír kevély csúcsán” – írja Euripidész. Hekabé megpróbálja
a leleményes Odüsszeuszt arra emlékeztetni, hogy annak idején ő volt az egyetlen, aki
Helenén kívül tudta kilétét, midőn Trójába ment kémkedni, de nem fedte fel. Az akkor
biztos halálát jelentette volna. Magyarán: megmentette Odüsszeusz életét. Most a gyer-
mekét kéri cserébe. Hiába. 

„De mit kimondtam nyíltan, nem tagadhatom:
ha Trója megdől, áldozatként lányodat
megkapja legjobb harcosunk, ki kéri őt.”

(Horváth István Károly fordítása)

A lány feláldozását már felidéztem. Euripidész zseniálisan, egyben meglehetősen
naturálisan írja le meggyilkolását. (Vagy írja meg legyilkolását. Nagyon durván.) Azt sem
szabad elfelejtenünk, hogy rögtön a harc után, vagy még inkább közben, ádáz küzdelem
indult Akhilleusz fegyvereiért. Főleg Nagy Aiasz és Odüsszeusz között. A fegyvereket
nem Aiasz kapta, aki ezért feldühödött és le akarta mészárolni a társait. Ám Athéné őrü0-
letet bocsátott rá, ezért a görögök helyett egy juhnyájat öldökölt le. Majd elkeseredve úgy
döntött, öngyilkosságot követ el, így az egyetlen sebezhető helyre, a hónaljába szúrta
kardját. De tettében felmagasztosul.

Álljunk meg egy pillanatra. Az öngyilkosságról, illetve annak antik értelmezéséről
már a korábbi könyvben szóltam. Nem akarok ezért hosszasan értekezni róla. Csak annyit
fontos megjegyezni: egészen más volt az öngyilkosság megítélése a görögök korában, mint
manapság. A halál megcsalatása, furfangos kikerülése, vagy akár a vele való heroikus szem-
beszegülés. Ahogy Empedoklész a kráterbe veti magát. Ahogy elé fut a halálnak (Heidegger).
Ahogy nem várja be, hanem leelőzi. Ő választ, cselekvő alanya és nem passzív tárgya,
befogadója a végnek. Csak annyit még. A korok megítélése az öngyilkosságot illetően
– véleményem szerint – három nagy fázisra osztható. És tükrözi az adott időszak általá-
nos állapotát. Ezt a következőképpen tudom összefoglalni:

– Antikvitás, az öngyilkosság heroikus tett;

– Kereszténység, az öngyilkosság bűn-tett;

– Modernitás, az öngyilkosság beteges tett.
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Az elsőt nem kell magyarázni. A másik a zsidó-keresztény kultúra sajátossága,
amely az egyik legsúlyosabb bűnként tartja számon az öngyilkosságot. Súlyosabbként, mint
egy tömeggyilkos tettét, hiszen azért lehet bűnbocsánatot adni, de az öngyilkosságért
– értelemszerűen – nem. Nincs, aki kérje. Illetve van, de holttestként, és – valljuk be –
az igazán ritkaságszámba megy, hogy egy holttest meggyónja bűneit, megbánja azokat,
teljesítse a kirótt penitenciát, aztán bocsánatot nyerjen. Lássuk be, ez némileg bánthatja
az igazságérzetünket. És okkal. A bűn annyira komoly, hogy józan ésszel elkövethetetlen,
mert vallási és nem egyszerűen emberi bűn. Az előző könyvben ezzel kapcsolatban ele-
meztem Maszada ostromát és a zsidó katonák tömeges és meglehetősen sajátos öngyilkos-
ságát. (Edward Learnek van a helyről egy narancssárgában úszó festménye, de nem
annyira érdekes, hogy meg kellene mutatni.) 

A modernitáson a szekularizált világot értem, belevéve saját korunkat, amelyben
a földi élet csodája minden mást megelőz. A szofistáknak talán tetszene. Hiszen az ember
soha nem akarta annyira „kiteljesíteni” életét, mint manapság, éppen ebben a nyomorult,
kisszerű, ámde egyre komfortosabb, egyre csillogóbb, egyre csodásabb világban. A nyomo-
rát bőszen leplezi, úgy tesz, mintha minden a legnagyobb rendben lenne, közben persze
az otthontalanság érzete egyre fokozódik, egyre nehezebben talál társakat, egyre nehezeb-
ben tud válaszolni arra a roppant egyszerűnek látszó kérdésre, hogy mi tulajdonképpen
a célja, mi életének értelme ebben az igazán otthontalanná vált világban. A modernitás
konformizmusa mindent felfal, végül magát az embert is, aki mindezt a saját kényelmére
megalkotta. Nem a kínaiaktól kell félni, mint Bergman egyik alakja, nem a gépektől, nem
a földönkívüliektől, nem a természeti katasztrófától, de még csak nem is az ember által
okozott pusztulástól, a globális felmelegedéstől, hanem az élet kiüresedésétől. Nietzsche
ezt nevezi nihilizmusnak. Amíg van értelem, civilizáció, műveltség és művészet, addig
van, ami elpusztulhat. Az értelmetlenség hiányában való szétesés nem okoz maradandó
sebet a bolygó arculatán. Konrad Lorenz szerint a technológia, a tudományok fejlődése
paradox módon az emberiség tönkretételét segíti elő. „Az élő természettől való általános
és gyors elidegenedés nagyban felelős a civilizált ember esztétikai és erkölcsi eldurvu-
lásáért” („ästhetischen und ethischen Verrohung der Zivilisationsmenschen”). Hozzáteszi,
hogy az élet primitivizálódása a legnagyobb rossz, ami az ember életében történhet. Mint
említi, a rákos daganat sem más, mint a magasan szervezett struktúrák leépülése,
leegyszerűsödése, így döbbenetes hasonlóság van a daganat röntgenfelvétele és egy
modern városról készült légi felvétel között. Nem véletlen: mindkettő egy leegyszerűsö-
dés eredménye. Érdekes: analógia egy panelrengeteg és egy tumor között.

Az öngyilkosság ethosza ugyancsak megváltozott. Az elidegenedés folyamata pedig
megállíthatatlan. Követi a magányosság, a szorongás, az egyre nehezebb kapcsolatépítés,
ezzel együtt pedig az öngyilkosság. Nem azért leszünk öngyilkosok, mert nem akarunk
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rabként élni, mint Maszada hős védői, vagy azért, mert nem bírunk el valamilyen
szégyennel, bűnnel stb. A világ soha nem látott harsánysággal reklámozza magáról, hogy
„ez a világ a létező és elképzelhető világok legjobbika”, így aki itt akarja hagyni, az csak
beteg lehet. A normális szerint mindenképp. 

Ezért az öngyilkos egyszerre bűnös és beteg. Elárulja ezt a büntető törvénykönyv,
amely ugyan az öngyilkosságot nem bünteti (ha „sikeres”, elég nehéz lenne), de azt, aki
ebben segít, igen. Ezzel latensen elismeri, hogy az ilyen cselekedetet bűnnek (is) tartja.
De elsősorban betegségnek. Az elkövetőt, ha túléli, azonnal pszichiátriára viszik megfigye-
lésre. Komplett programok vannak az öngyilkosság szűrésére, hatalmas irodalom az
öngyilkosságról mint epidemiológiai kérdésről (hisz „fertőz”), problémáról, miközben
beszédes adat, hogy 1960-tól 2012-ig az öngyilkosságok száma 60%-kal emelkedett. Talán
ez a világ mégsem a létező világok legjobbika, vagy legalábbis addig még néhány lépés
hátra van. Ha viszont ez igaz, akkor az a legboldogabb, legszerencsésebb, aki megszabadul
az élettől, az a normális, és csak a beteges elme ragaszkodik végletesen az élethez. Főként,
ha az számára úgyis kiüresedett. Vagy így, vagy úgy, egy biztos: a tett heroikus jellege,
amely az antikoknál határozottan jelen van, megszűnt. Ha öngyilkosról hallani, az emberek
elborzadnak, megrémülnek, firtatják az okot, mintha maga az élet an sich nem lenne elég
ok, aztán gyorsan elfelejtik és továbbloholnak a dolgaik után. „Csak egyetlen igazán
komoly filozófiai kérdés van: az öngyilkosság. Ha meg tudjuk ítélni, hogy érdemes-e
leélni az életet, akkor választ is adtunk a filozófia alapkérdésére” – ebben Camus-nek
igaza van. Ezt a Sziszüphoszban fogalmazza meg, amely könyvet az adott mítosznál
már említettem. 

Goethe ismert sorainál viszont semmi nem beszédesebb:

„Csak a bölcseknek beszélek, 
mert a tömeg gúnnyal várna:

akkor élet csak az élet, 
ha már vágyik lánghalálra.”

(Vas István fordítása)

Aiasz öngyilkossága heroikus. Akárcsak Szókratészé vagy Senecáé. Az utóbbi
kettőt öngyilkosságnak lehet felfogni, holott tudvalevő, hogy felszólításra történt. Ám
egyiktől sem állt távol gondolata. Oinióné ugyancsak öngyilkos lesz, mégpedig szerelmi
bánatában. Ahogy Héró vagy Laodameia. Idézzük ide ismét Kierkegaard gondolatait
inverzben: a legeslegszerencsésebb az, aki soha nem születik meg, legszerencsésebb az, aki
születése közben hal meg, boldog az, aki meg tud halni, de a legeslegszerencsétlenebb,
aki képtelen meghalni.
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Philoktétész

Az antik hős nem ilyen: képes és tud meghalni, ha kell. Miért? Mert tetteit nem
az élethez, hanem a méltósághoz, szabadsághoz való végletes ragaszkodás jellemzi. Tudja,
hogy az emberhez nem méltó élet nem élet. A büszkeség az antik ember számára ennél
sokkal fontosabb. Fontosabb mindennél, hiszen a szabadság nélküli élet csak a rabszol-
gának való. Büszkén, méltósággal és jó időben meghalni, méltón élni – ez az, amire
minden szabad ember vágyik. Aiász pontosan ennek paradigmatikus alakja. A másik
Philoktétész.

A jósige szerint az Akhilleusz halála után kétségbeesett görögök csak úgy győz-
hetnek, ha elhozzák Héraklész fegyvereit jelenlegi tulajdonosától, Philoktétésztől. 

Philoktétész archetipikus figura. Alakja, története több feldolgozást kapott, a leg-
híresebb éppen Szophoklészé. A görög harcos híres íjász, Héraklész kísérője, aki megkapta
tőle a Hüdra mérgébe mártott nyílvesszőket. A mítosz egyik változata szerint Khrűszé
nimfa beleszeretett a szépséges ifjúba, aki balszerencséjére visszautasította a nő szerelmét,
ami a görög mitológiai álmoskönyv szerint – tudjuk – nem sok jót jelent. A nimfa egy
kígyót küldött rá, amely megmarta, és a marás okozta seb sehogyan sem akart begyó-
gyulni, hanem elviselhetetlenül bűzlött, Philoktétész pedig olyan hangosan jajongott
miatta, hogy Odüsszeusz, a türelmes, egy lakatlan szigetre tette ki, mert a sereg nem
tudta elviselni az állandó üvöltést. Ahogy Szophoklész írja:

„Hangja nem nád-orgonasíp,
Nem réti pásztori dal.

Lába csetlik-botlik, azért zeng
Oly messze kényszerű jajja…”

(Jánossy István fordítása)

Egy kevéssé ismert festő, Vincenzo Baldacci képe, A haldokló Philoktétész Lemosz
szigetén című, szinte az egyetlen, de biztosan a legkifejezőbb képzőművészeti ábrázolás
ebben a témában. A test megfeszül, mint egy íj; pontosan olyan, mint amelyik mellette
fekszik a földön, keze a fájdalomtól ökölbe szorul, amely így sokkal hitelesebben fejezi
ki egyrészt a testi fájdalmat (seb), másrészt a lelkit (magány). A testi fájdalom mellett a
magára hagyatottság ugyanolyan súlyos, mint a fizikai fájdalom. Hisz magát a sebet nem
látjuk. Joggal írja Lessing: „Priamosz megtiltja a trójaiaknak a sírást […] csak a pallérozott
görög tud egyszerre sírni is, bátor is lenni, míg a pallérozatlan trójainak minden ember-
séget el kell előbb fojtani magában, hogy bátor lehessen” (Balázs István fordítása). 
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Vincenzo Baldacci: A haldokló Philoktétész Lemosz szigetén, 1802–13, olaj, vászon, 
Pinacoteca comunale, Cesena

Philoktétész tud sírni, tud üvölteni, ez éppen emberi mivoltának legékesebb bizo-
nyítéka. Az ember egyik fontos attribútuma a szenvedés. Körülötte heverő fegyverek: az
íj, a sisak, a tegez, Héraklész fegyverei, amelyek nélkül – tudjuk, a jóslat szerint – a görögök
nem győzhetnek. Meg kell tehát szerezni mindet. Odüsszeusz, aki egyszer már elbánt
Philoktétésszel, vállalkozik erre a nemes tettre. Csellel szerzi meg a fegyvereket, prózaiul
szólva: ellopja. 

Philoktétész aztán mégis meggyógyul, mit meggyógyul! Ő végez a gyógyulása
után a háború kirobbantójával, az ugyancsak remek íjász Parisszal. Oinióné, Parisz első
felesége, ígérete ellenére nem segít a súlyosan sebesült csalárd férjén, aki otthagyta Helené-
ért, ezért belehal a halálos sebekbe. Aztán, amikor a csalárd férfi meghal, leveti magát
Trója falairól. Halál, halál és halál. Mindenhol, mindenütt. Totális őrület az egész hősi eposz.
Ámde pontosan ez a lényege. 

A szélső helyzetek mutatnak meg mindent. A szélső helyzetben válik el a nemes
a nemtelentől, a szabad a szolgától, a bátor a gyávától, a kiváló a silánytól. A szélső hely-
zetek mindig hatalmas érzelmi erupcióval járnak, de megvan az előnyük, hogy tisztábbá
teszik a látást, pontosabban felmérhetővé a helyzeteket. Ilyenkor válik el, ki milyen ember.
Az ismert közmondás: bajban ismerszik meg az igazi barát – ekkor világossá és felmér-
hetővé válik. A kényelmes, lapos és langymeleg időkben ez nem kérdés. Ott könnyű
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meghúzódni egy árnyas lugasban. Ám amikor nincs zugoly, amely elleplezhetné az igaz
mivoltomat, akkor minden a napvilágra kerül. Nincs mit tenni, meg kell mutatni. A görög
hősi eposz igazi nagysága, mit nagysága, fenséges jellege, pontosan ebben rejlik. A szélső
helyzet és az arra adott válasz teszi az embert személyiséggé. A szélső helyzet rántja le a
leplet a csalárdról, aki „békeidőben” rád mosolyog, de szélső helyzetben örömmel döf
hátba. Nem kell ezt oly soká elemeznem: ha van valami, amit már mindenki megtapasz-
talt, nos, ez az.

Odüsszeusz Trója alatti utolsó nagy, mindent eldöntő haditette a híres faló volt.
Kitalálta, hogyan ácsoljanak egy hatalmas falovat, rejtőzzenek el benne a görög harcosok,
aztán színleg vonuljanak vissza, majd az ellenség úgyis bevontatja a városba, így éjjel a bel-
sejében rejtőző katonák kironthatnak csapataik kezére játszva a várost. Így hallgatva,
nem ismerve Homérosz leírását, a faló mindent meghatározó szerepét, azt mondanánk:
óriási hülyeség. De ha bejön, akkor dicsőséges haditett. És bejött. Odüsszeusz, a leleményes.
A gond mindössze az, hogy az ötlet nem tőle, hanem Epeiosztól származott. Egyesek szerint
néhány tucat görög fért bele, mások szerint egy egész kis hadsereg. A görögök felgyúj-
tották a táborukat, és színleg visszavonultak, kiürült a trójai síkság, csak a faló állt ott
egyedül magában. 

A trójaiak másnap – a balgák – észrevették a lovat, mivel úgy gondolták, hogy az
akhájok Athéné tiszteletére emelték, bevontatták a városba. Kasszandra persze tudta, hogy
mi van benne, de őt átok sújtotta, hogy bár mindig igaza volt, nem hitt neki senki. Óha-
tatlanul felmerül bennem, ha egyszer úgyis tudta, hogy nem hisz neki senki, miért nem
hazudott? Legalább kipróbálhatta volna.

Laokoón

Volt valaki, aki ugyancsak nem hitt a görögnek, vallva a tételt: ne higgy a görög-
nek, akkor sem, ha ajándékot hoz. A történet másik paradigmatikus alakja Laokoón.
Amilyen kevésszer formálták meg a képzőművészetben Philoktétészt, annyira sokszor
Laokoónt és fiait. A történetet mindenki ismeri. Laokoón Apollón papja volt, de nőtlen-
ségi fogadalma ellenére félrelépett, méghozzá egy nővel (ez a görögöknél nem egyértelmű),
megnősült, és gyermekei születtek. Ez vétek. Az istenek pedig – mint tudjuk – nem felej-
tenek. Így hiába óvta a többieket, senki nem hitt neki. Az istenek megakadályozták.
Laokoón dühében lándzsáját a faló oldalába vágta, amivel csaknem leleplezte a görögö-
ket, mivel megcsörrentek a fegyverek. A pap áldozatot készített elő a tengerparton, de késő,
Apollón ekkor már útnak indította a két tengeri kígyót, hogy akadályozzák meg a görög
csel leleplezését; öljék meg a papot gyermekeivel egyetemben. 
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A Laokoón-szoborcsoportnak valószínűsített alkotója nem más, mint három szob-
rász, nevezetesen rodoszi Hagészandrosz, Athénodórosz és Polüdórosz, a Kr. e. 1. vagy 2.
századból. Nem fogom a szobrot bemutatni vagy róla részletesen írni, hiszen talán
a legismertebb görög alkotásról van szó. Toposz lett, másolták, ha mást nem alakokat vettek
ki belőle (Tiziano például az Ariadné Naxos szigetén című képén az egyik szatírt ábrázolja
„laokoóni” pózban), ihletet merítettek belőle, átdolgozták stb. Ugyanolyan lett, mint
a „kuporgó Aphrodité”-nak nevezett szobor (Doidalszasz), vagy később a szépség etalon-
jának számító méloszi Aphrodité, ismertebb nevén a milói Vénusz (antiókhiai Alexand-
rosz?). Tudjuk, a Laokoón-szoborcsoportra nem kisebb gondolkodók, mint Lessing és
Wincklemann, sőt maga Goethe is nagy figyelmet fordított. 

Lessing írja a Laokoón című művében: „Fájdalma, mely testének összes izmain és
inain megnyilvánul, s amelyet az arc és más testrészek megszemlélése nélkül, csupáncsak
fájdalmasan behúzott alsótestét szemlélve szinte magunk is érezni vélünk, fájdalma
– mondom – semmiféle indulat formájában nem mutatkozik meg sem az arcán, sem
a testhelyzetén.”

Nagyon érdekes, hogy Lessing Laokoónt Philoktétész alakjával köti egybe: „Lao-
koón szenved, de úgy szenved, mint Szophoklész Philoktétésze: nyomorúsága lelkünk
mélyéig hatol, mégis azt kívánjuk, bár képesek lennénk a nyomorúságot e nagy emberhez
hasonlóan elviselni.” Majd megismétli: „»Laokoón szenved, de úgy szenved, mint
Szophoklész Philoktétésze« De hát hogyan szenved emez? Különös, hogy szenvedése
olyannyira eltérő benyomásokat kelt bennünk. Panasza, kiáltozása, vad átkai, melyekkel
fájdalma betöltötte a tábort, megzavarva az áldozatokat, a kultikus cselekményeket, nem
hangzottak kevésbé szörnyű módon a puszta szigeten sem, sőt éppen miattuk száműzték
őt oda. Az elkeseredés, a siralom, a kétségbeesés minő hangjai ezek, hogy utánzásukkal
a költő is megzengette a színházat!” (Balázs István fordítása). 

Lessing ezt annyira fontosnak tartja, hogy legott lebarmolja a franciákat az egyik
szerzőjük miatt: „Ó a szerencsétlen francia, kinek elméje nem volt elég, hogy meggon-
dolja, sem szíve, hogy átérezze ezt! Vagy ha mégis, hát elég csekély volt ahhoz, hogy
mindezt föláldozza nemzete szegényes ízlésének. Chateaubrun társaságot ad Philoktétész-
nek.” „Nemzete szegényes ízlése” – nem túl hízelgő a franciákra nézve. Abban mondjuk,
feltétlenül igaza van, hogy a senki által (méltán) nem ismert Jean-Baptiste Vivien de
Châteaubrun (1686–1775) egy sekélyes figura volt. A Nárcisz-mítosz kapcsán a képzőmű-
vészetet illetően magam ugyanazon a véleményem vagyok, mint Lessing, hogy ti. Nárcisz-
nak lenni nem társas foglalkozás. Bocsánat, hogy magamat idézem az első könyvből:
„Ezért tökéletes Caravaggio képe: Nárciszt csak önmagában szabad ábrázolni, ha pontosan
meg akarjuk mutatni lényének lényegét. Nárcisznak lenni nem társas foglalkozás. Minden,
ami körülötte van, gyengíti ennek az elementáris, egyszerre teremtő és egyszerre pusztító
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erőnek a jelenlétét, pontosabban ennek az erőnek a katartikus megélését.” Minden más
képen feltűnik Ekhó, egy-két nimfa vagy Ámor (Waterhouse, West, Grass, Lepicie), ha az
sem, akkor legalább egy kutya (Curradi). Nem. Philoktétésznek lenni – igaza van
Lessingnek – ugyancsak nem társas foglalkozás. Mélyen egyetértek Lessinggel. Azzal
ugyancsak, amit hozzátesz: „Philoktétész tetőtől talpig természetes.” Laokoón úgyszintén.
Érdekes azonban Lessing egy másik megjegyzése, ahol Héraklésszel veti össze: „A szen-
vedő Héraklész és a szenvedő Philoktétész összehasonlításakor azonban egyáltalán nem
szabad elfelejtenünk, hogy az félisten, emez pedig csak ember. Az ember sohasem szé-
gyenkezik a panaszai miatt; nem úgy azonban a félisten, hogy halandó része a halhatatlant
úgy legyűrte, hogy siránkozni és nyöszörögni kényszerült, mint egy lány.” Laokoón
azonban teljes egészében ember. És úgy szenved, ahogy csak egy ember szenvedhet.

Éppen ezt a természetességet fejezi ki a szenvedés és a fájdalom apoteózisa.
El Greco jól ismert festményén a manierizmus minden formai eleme ezt erősíti. 

El Greco: Laokoón, 1610, olaj, vászon, National Gallery of Art, Washington
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A kép 1610-ben készült, ma Washingtonban látható, és ha nem tudnánk, hogy
a 17. században keletkezett, joggal tennénk a 20. század elejére születését. A monokróm
ábrázolás még jobban kiemeli a tragédiát, annak érthetetlenségét, hiszen a szoborral
ellentétben, ahol a küzdés heroizmusa látszik, itt a pap tekintetében inkább az értetlenség
bujkál, a meg nem értettség és a felette érzett kétségbeesés. A manierista technika lényegét
a „minden mindennel csavarodik” elve mutatja meg. A kicsavart testek feszülését csak
erősíti a köréjük tekeredő kígyók látványa. Az egyik fiú már halott, az apa feje lassan
ugyancsak lehanyatlik, de a másik még küzd. Egy kicsit „szocreál” pózban, amolyan „vera
muhinásan” feszíti a kígyót, ha kivennénk a kezéből, és egy zászlót, sarlót vagy éppen
kalapácsot tennénk bele, ugyancsak megállná a helyét. Az ötvenes években bárhol. Szóval
„a görög” nagyon modern, előtérben a küzdelem, míg háttérben egy „Chagalltól ellopott”
(tudom, tudom, ez oltári nagy marhaság) lovacska tart Trója felé. Vagy Toledo irányába.
Kinek hogy tetszik. Valahol az egész nekem nagyon mókás, amit azért tartok fontosnak
kiemelni, mert egyébként El Grecót nem szeretem igazán. 

Lessing azonban mást is mond, valami nagyon érdekeset. Kiemelem a fontos
részt belőle: „A kiáltozás a testi fájdalom természetes kifejeződése. Homérosz sebesült
harcosai nemritkán ordítva zuhannak földre. A felhasított kezű Venus hangosan kiált,
s nem azért, hogy kiáltozásával a kéj elpuhult istennőjeként jellemezzék, hanem hogy
a szenvedő természet megkapja a maga jussát.”

Mi az, hogy a „szenvedő természet” megkapja a maga jussát? Emlékeztetve arra,
hogy Philoktétésszel együtt említve ugyancsak a „természetességet” emelte ki. Mit takarhat
ez a látszólag igencsak enigmatikus mondat? Lessing erről semmi közelebbit nem mond.
A „szenvedő természet” viszont nagyon sok mindent jelenthet. 

Jelentheti azt a kozmoszt (όσμος), amelyben az ember benne él, és amelyet a
preszókratikus görög összekötött a természet () fogalmával. A természet képviselte
a rendezettséget, amit a kozmosz szó eredetileg jelent, szembeállította a rendezetlenség-
gel. a káosszal (χάος). Fontos megjegyezni, hogy a preszókratikusok nem ismerik a semmi
fogalmát, ezért a genezis nem a semmiből való teremtés, hanem a káosz kozmosszá, a
rendezetlenség rendezettséggé alakulása, és a pusztulás sem a semmibe zuhanás, hanem
a kozmosz káosszá bomlása. Ugyanígy jelentheti azonban az emberi természetet, azt a
mikrokozmoszt, ahol az ember és annak szűkebb környezete él. Ha pedig a későbbi koro-
kat nézzük, akkor magát a társadalmi közösséget. 

Sokféleképpen lehet tehát magyarázni, de mindegy, nekem a következő tetszik.
A görög tudja, hogy az ember nem lényeges a természet nagy egészével szemben. Sőt azzal
bizonyos értelemben ellenséges viszonyban áll, mivel a természet a „más”, az ember
önmagával érzi identikusnak magát. Jó hegeliánus módon – mondanám – ha feltétlen
butaságot szeretnék papírra vetni. Annyiban azonban mégis igaz, hogy az ember (maga)
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sokáig nem ismeri fel, hogy a természet (más) nem tőle független, idegen, ellenséges,
ezért mindent megtesz ellene, nem kíméli, nem fogadja el sajátjaként, vagy csak akkor,
ha rádöbben, hogy a „más”-sal együtt „magá”-t pusztítja el. A görögök ezt pontosabban
tudták. Ezért nem lehet másképp értelmezni a szenvedő természetnek „fizetendő adót”,
mint annak tudatosulását, hogy az ember nem isten, hogy az ember nem csupán része a
nagy természetnek, de attól feltétlen függésben van, nem létezhet vele szemben, hanem
csak benne és csak általa. A kiáltás, amit a szenvedés hoz elő, rádöbbent arra, hogy test
vagyok. Vagy az is. Hiába a nagy gondolatok sokasága, ha fáj a lábujjam, akkor a fájdalom
visszazökkent az eszméktől a földi valóságba. Ami természetesen nem jelenti azt, hogy
csak és kizárólag a testiségem, az anyagi mivoltom határoz meg. Ahogy az a szerencsét-
lenül buta G. E. Moore gondolja. 

Vergilius ugyancsak az üvöltést emeli ki:

„Láokoón és így ordít, tombolva a dühtől:
»Hé, ti bolond népség, hát meg vagytok zavarodva?!

Azt hiszitek, hogy az ellenség elment?«”
(Lakatos István fordítása)

Az Aeneasban a szerző hihetetlen szépséggel írja le a Laokoón-történetet. Talán
nincs messze a valóságtól, ha azt mondom: festi le. Hisz a sorokból kiérezve lehetetlen
nem meglátni az elénk táruló képet:

„Íme azonban két kígyó közelít Tenedosból –
most is borzadok, elmondva –, s gyűrűzve a csendes

tengeren át, fej-fej mellett, fövenyünk felé úsznak;
mellük fent a vízen, vérszínű tarajuk is.”

Látjuk a lassan közelgő kígyókat. Az ember szinte megborzad. A küzdelem leírása
még plasztikusabb. Vergiliusnál sem véletlenül hangos az üvöltés, a sikoly:

„Gennytől és mocskos méregtől szennyes a papnak
szentelt szallaga, marka pedig tépné a csomókat,

ám rémült ordítással csak bőg az egekre;”

Hozzáteszi: „mint sebesült bika bőg”, de ez egyáltalán nem hatja meg a trójaiakat,
sőt az istenek jelét látják a pap és fiai szörnyű halálában, mondván: pontosan azért lett
Laokoón sorsa ily szörnyűséges, mert megsértette az isteneket, amikor belevágta a dárdáját
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az „ajándék” falóba. Kész, eldőlt – be kell vontatni a városba. A sors könyvében mindez
így volt megírva. 

Ki tudja? Azzal senki nem foglalkozik, hogy egy városnak, egy népnek lehet-e sorsa?
Azt hiszem – bár használunk ilyen szavakat, élünk ilyen közkeletű kifejezésekkel –, a görög
szellemiségben ez fogalmilag kizárt. Ha az alapul vett Pamphüliai Ér-mítoszra gondolunk,
a Moirák előtt nem városok, népek és nemzetek sorakoznak fel, hanem emberek. Egyes
konkrét emberek. Hogy egy nemzetet ugyancsak emberek alkotnak? Kétségtelen. Ebben
az áttételben lehet igaz, csak nincs sok értelme. A szóhasználat ettől még jogosulatlan és
buta. Nem, egy nemzetnek nincs és nem lehet sorsa. A nemzet fikció, ahogy az emberiség
ugyancsak, de még a világ is, csak és kizárólag az egyes, konkrét, adott személy esetében
beszélhetünk a sors rendeléséről. A sors a legindividuálisabb dolog. Hoppá! Mint megve-
szekedett egzisztencialista most világosodtam meg. Az összes görög ugyancsak meg-
veszekedett egzisztencialista volt. Vagy nem. 

Aeneas

Ha már Vergilius előjött, és hogyne jött volna elő, ha Trója pusztulásáról van szó,
és egyben Róma alapításáról, néhány szóval térjünk ki egy mellékesnek látszó szereplőre,
aki inkább a latin, mintsem a görög hagyományban lesz érdekes, és ez Aineász (Aeneas).
Aphrodité és Ankhiszész, dardaniai király fia, azaz minimum félisten (majd lesz „egész”),
aki a legenda szerint a túlélő és menekülő trójaiakkal Itáliába hajózik, de előtte bolyong
egy sort, mint Odüsszeusz. Itáliában – ha már arra jár – megalapítja Lavinium városát, így
a latinok őse lesz, sőt a legnagyobb római, Julius Caesar egyenesen hozzá vezeti vissza
családfáját. Persze ebben Publius Vergilius Maro bőven segít neki ezzel a csodás művel.
Naná, egy istennő gyermekéhez kötni a famíliát, kiváló, sőt „isteni” pedigré. Főként, hogy
Ovidius elbeszélése szerint: „megnyeri Aeneas nagy erénye az égilakókat”, és legott istenné
avatják. Tessék! 

Ami történetéből legismertebb, az Didó és Aeneas szerelmi története, amely a maga
nemében legalább annyira híres, mint sok más már említett szerelmi kettős, legyen szó
Trisztán és Izoldáról vagy Rómeó és Júliáról. Didó Karthágó királynője, akinek a földjére
vetődik a bolyongó Aeneas. Szerelembe esik a lánnyal, de az istenek akaratának engedve
elhagyja, hogy továbbhajózzon Itália földjére. A kétségbeesett nő szerelmi bánatában
máglyán égeti el magát. Nos, festmény van bőven a történetről. De most inkább a zenéhez
fordulok. Pontosabban Henry Purcell, a fiatalon meghalt (1659–1695) zseniális zeneszerző
művéhez. Ahogy a sírfelirata mondja: „Here lyes Henry Purcell Esq., who left this life and
is gone to that blessed place where only his harmony can be exceeded.” (Didó énekét éppen
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most hallgatom Jessye Mae Norman előadásában. A „harmóniát” igazolom.) Didó áriája
sokak szerint az operairodalom egyik legdrámaiabb darabja. Azt hiszem, van benne némi
igazság. Ajánlom mindenki figyelmébe. Ahogy Vergilius sorait:

„És a szerencsétlen Didó borzongva a Sorstól,
most a halált választja; remegve tekint fel az égre.

Még inkább pusztulni akar, mikor – iszonyú látvány! –
míg tömjén közt füstölög az oltárán adománya,

meg kell érnie: elfeketül szentelt italának
színe, de változik át vérré bora is – csúnya vérré.”

Vergilius fantasztikus volt. Purcell ugyancsak. Csodás barokk zene, könnyen befo-
gadható. A zeneszerző Aeneasszal továbbhajózik az „áldott hely” (blessed place) felé. A lány
azonban marad. Mint Ariadné Naxosz szigetén. Aeneas elhajózik Itália földje felé. 

Odüsszeusz, a bolygó egzisztencia, a leleményes, úgy mellesleg – sokak szerint,
mint mondtam – gátlástalan alak, Trója pusztulását követően útra kel. Semmi nem állhat
az útjába. Semmi. Talán ezért akar korunkban mindenki azonosulni vele. Törtetés, csel,
mások becsapása, megalázása, kiszipolyozása, a másikon átgázolás annak érdekében, hogy
minél inkább a saját akaratom érvényesüljön. Nem, ez nem szégyen, hanem ma dicsőség.
Ezt teszi a sok nyomorult nap mint nap akadémiákon, tőzsdén, ügyvédi irodákban,
parlamentben, kuplerájban stb., és nem szégyelli, dehogy! Büszke rá, hogy szemetebb tud
lenni másoknál. Becsület? Lelkiismeret? „Ugyan hol az?” – kérdezhetnénk Shakespeare-rel.
A kanti kategorikus imperatívuszt elment pihenni. Vagy ami annál rosszabb, megfordult.
Mintha azt mondaná: „Cselekedj úgy, hogy akaratod maximája mindenekfelett érvénye-
süljön, és egyetlen létező parancs legyen.” Odüsszeusz annyi mindenkit becsapott. Láttuk
Hekabét, aki bár felismerte, amikor belopózott Trójába, nem árulta el. Sőt, Odüsszeusz
azt hazudta neki, hogy aki nem áll ellent a trójaiak közül a görögöknek, azoknak az életét
megkímélik. Ezzel szemben persze minden másképp történt. A betörő ostromlók álmuk-
ban ölik meg a lakosokat, legyen az férfi, nő vagy gyermek. Nem csupán ölnek, de erő-
szakolnak és csonkítanak. És ha valakinek kétsége lenne: a görögök meg akarják kímélni
az előkelőek gyermekeit, akkor éppen Odüsszeusz erősködik, hogy mindenkit le kell gyilkol-
ni. Sőt, amikor az egyik gyereket, Asztünaxot (Hektór gyermekét) senki sem képes megölni,
ő készséggel ledobja a falról. A trójai nőkben Euripidész pontosan megnevezi a vétkest:

„TALTHÜBIOSZ
A rosszat nem tudom, hamar hogy mondjam el.

ANDROMAKHÉ
Szép ily szemérem, csak rosszat ne szólanál.
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TALTHÜBIOSZ
Nagy rosszat hallj: meggyilkolták gyermeked.

ANDROMAKHÉ
Ó, jaj, mit hallok! Ez nagyobb rossz, mint a nász!

TALTHÜBIOSZ
Győzött Odüsszeusz, szólva a hellének között…

ANDROMAKHÉ
Jajjaj, be mérhetetlen rosszat szenvedünk!

TALTHÜBIOSZ
…szólt: fel ne nőjön hős apának magzata!”

(Kárpáty Csilla fordítása)

„Győzött Odüsszeusz!” Ez mindent elmond. Győzött a józan érvelés! Odüsszeusz
elérte, hogy írmag se maradjon a trójaiakból. Persze semmi sem biztosít arról, hogy amaz-
ok másképp cselekedtek volna. A racionalitás mindenképp ezt sugallja. El kell pusztítani
mindenkit, aki később potenciálisan bosszút állhatna rajtunk galád tetteinkért. Ez az
argumentációja a vendettának, ez magyarázza a francia királyi vagy a cári család kiirtását.
A racionalitás, a józan ész tanácsa. Minél ésszerűbb, annál kegyetlenebb. 

A puszta értelem révén válik képessé az ember arra, hogy kiölje magából az emberit. 

Főként, ha az észt nem arra használja, hogy nietzschei értelemben megsokszorozza
önmagát, hanem a puszta értelmet érti alatta, amelynek folyománya a hideg számítás.
A józan számítás. Ami ésszerű, az valóságos (wirklich), és ami valóságos az ésszerű
(vernünftig). A hegeli gondolat ugyan nem erre irányul, de sokan ezt olvassák ki belőle.
Az ésszerűtlenség lehet kegyetlen, de nem lehet maga a kegyetlenség, ahhoz már a józan
értelem számítására van szükség. A legnagyobb gyilkosságokat nem a puszta karddal
öldöklők, nem a seregek élen rohamozók számlájára kell írni, hanem a számítás, a mérés
mesterei követik el. Egy szerkezet létrehozása ugyan az elméleti értelem primátusát jelenti,
de a gyakorlatban akkor is alkalmazható, ha arra maga az adott személy nem gondol.
Joseph-Ignace Guillotin remek tudós volt. Wilhelm Lommell és Wilhelm Steinkopf
– bár az ő nevük kevésbé ismert (mustárgáz) – szintén. Enrico Fermi ugyancsak. Nobel-
díjas. Nem folytatom. Köszönjük az észnek. Néha elkélne egy kis ésszerűtlenség. Vagy
Hannah Arendtet kellene olvasni. (Bár újabban divat utálni.)Persze az elméleti ész nem
elég, a gyakorlati haszonnal kart a karba öltve jár, és kell hozzá némi elvetemültség. Mit
némi, nagy!
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Odüsszeusz nem csupán Asztünax, hanem Polüxené meggyilkolásában, vagy ha
jobban tetszik: föláldozásában játszott meghatározó szerepet. Hanem – láttuk – a trójaiak
lemészárlásában. Ez persze dicséretes dolog. Euripidész, aki ebből a szempontból érzé-
kenyebb, nem így gondolja. Gyanítom, ezért a „puhányságért” sem szereti őt annyira
Nietzsche.

Az biztos, hogy a görögöknek elegük lett a harcból, mindenki azonnal tengerre
akart szállni, és hazatérni, de a hazatérés közben az istenek még egy kicsit megszívatják
őket. Menelaosz hajói elpusztulnak egy viharban, amit Athéné szabadít rájuk, a vezér
tiszteletlensége miatt. Tudjuk, nem kell hosszú életre berendezkedni annak, aki nem
tiszteli kellőképp az isteneket. Ezt számtalan esetben láttuk. Menelaosz csaknem hasonló
bolyongást kap cserébe „ajándékul”, mint Odüsszeusz, amire most nem térünk ki, és nem
kevésbé kalandosat, pechje, hogy nem róla írt Homérosz, ami ellen viszont már nem
emelhet kifogást. 

Odüsszeusz bolyongása az Odüsszeia alapján az alábbi történetekre osztható:

1. Kikónok elleni harc Iszmaroszban;
2. Lótoszevők szigete;
3. Küklopszok földje, harc Polüphémosszal;
4. Aiolosz, a Szelek Őrének szigete;
5. Laisztrügonok, az emberevők földje;
6. Kirké varázslónő szigete;
7. Tartarosz (találkozás Teiresziász és mások szellemével);
8. Szirének szigete;
9. Szkülla és Kharübdisz szörnyetegek sziklája;
10. Héliosz (Hüperion) naptitán szigete;
11. Kalüpszó nimfa;
12. Phaiákok földje, Nausziká.

A kalandok mindegyikén nem szükséges végigmenni, de röviden említem őket.

1. A kikónok

Maga Odüsszeusz mondja a Kilencedik Énekben, visszaemlékezve a történtekre: 

„lion aljáról a kikón nép Iszmaroszához
vitt el a szél. Azt földúltam, leölettem a népét;
onnan az asszonyokat, sok kincset kézrekerítve

osztoztunk, hogy senki jogán csúf csorba ne essék.”
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Ne is vesztegessünk rá több szót. Odament, s ha éppen ott volt a fényes tekintetű
Odüsszeusz, hát leölt mindenkit. Miért voltak ott? Miért estek útba? Azt se tudjuk pon-
tosan, kik voltak a kikónok, akik Iszmaroszban laktak. Tovább. Gyönge kis epizód. Főleg,
mert a kikónok visszacsaptak, és a bormámorban fetrengő civilizált görögöket majdnem
mind egy szálig lemészárolták. Odüsszeusznak futnia kellett, bocsánat: elhajóznia. 

2. Lótoszevők

Nos, itt mindenképpen meg kell emlékeznünk Kosztolányi Dezső 1910-ben írt
kevéssé ismert darabjáról a Lótoszevőkről. A téma természetesen az Odüsszeiából szár-
mazik. Odüsszeusz a bátor öldöklés után a Lótoszevők földjére vetődik, akik a társait
megismertetik az édes növény még édesebb feledést hozó ízével. Ő maga meséli:

„És közülük ki a mézédes termést meg is ette,
már nem akart hírt adni nekünk, nem akart hazatérni,

ott kívánt az örökre maradni a lótuszevőknél,
egyre a lótuszt szedni, feledve a szép hazatérést.”

Egy pillanatra érdemes megállni. A fejezet elején szereplő költemény (Alfred
Tennyson) azt sugallja, hogy az emberi élet nem méltó lenne e névre, ha lemond a
folyamatos vándorlásról, kutatásról, új dolgok felfedezéséről. Lemond az észről, lemond
a gondolkodásról. Az élet hívószava: egyetlen állandóság létezik az életben – és az a
változás. 

A hérakleitoszi értelemben: ugyanaz a víz árad ránk, és nem is. Vagyunk is, meg
nem is vagyunk. Tennyson később még keményebben fogalmaz: 

„Nem sok értelme, hogy henye királyként
csöndes tűzhelynél, tar sziklák között,

egy öreg nő oldalán szabjam a
kétes törvényt egy vad népnek, amely
tisztel, és alszik, zabál és nem ismer.”

„Öreg nő oldalán szabjam a kétes törvényt” – nem egészen korrekt, lássuk be.
Ugyanazt sugallja, mit sugallja, kimondja, hogy a folyamatos továbbhaladás az egyetlen
értelmes dolog az életben. Nem megállni! – mondaná Odüsszeusz, amiben ennek a lele-
ményes és legendásan szemét alaknak igaza van. Felvethetnénk a kérdést: mi ellen küzd
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Odüsszeusz? Nincs kétség, az idő ellen. Tennyson ezt zseniálisan megsejtette. Pszeudo
Kierkegaard írja A megfordult világban: „Úgy fáj az idő! Nem az elmúlás érzete az, ami
fájdalmat okoz, hanem a szűkösség, ami nem teszi lehetővé, hogy mindent el tudjak
mondani, amit szeretnék. Például a gondolkodásról” (közreadó – Gy. Z.). Tennyson
verséből ismét egy részlet, amelyben az idős Odüsszeusz a következőket mondja:

„Öregek vagyunk;
de az öregnek is van dolga, rangja;

jöhet még néhány nagy tett, amely illik
azokhoz, kik istenekkel csatáztak.”

Majd kissé később, páratlanul szépen:

„Föl, barátaim,
nincs még túlkéső új földet keresni.

El a parttól, és hasítsuk a zengő
barázdákat; akarom, hogy repüljünk

túl a napon s túl minden nyugati
csillag fürdőjén, mire meghalok”

Réz Pál írja a Kosztolányi-darabról: „az élvezetek, testi gyönyörök, káprázatok,
a mesterséges paradicsomok lebírhatatlan erejét sugalló nagyon is modern szemlélet alap-
ján Odüsszeuszt ott marasztalja a lótoszevők szigetén”. Játsszunk el a gondolattal: mi van,
ha tényleg enged a csábításnak és megpróbálja megállítani a megállíthatatlant: a szétfolyó
időt? Ritoók Zsigmond a Kosztolányi-értelmezés kapcsán azt mondja, hogy „a műnek való-
színűleg több, egymást nem kizáró, esetleg egymást kiegészítő értelmezése lehetséges.
Az elsőnek kínálkozó a társadalmi-történeti: a »hőskor« fokozatos dekadenciája”. Nos, nem
hiszem, annál sokkal szubjektívebb hangvételű.

Azt gondolom, kissé másról van szó. Az idő és a felejtés dichotómiájáról, amely
egyébként az egész görög kultúrát rendkívüli módon foglalkoztatta. A „lótosz” (lótusz)
ugyanazt jelenti, mint a szirének éneke. Ekkor kikapcsol az értelem, nem működik tovább
az ész, hanem a fásult feledés homályába veszik minden. Ezért lehet Platón óta nem vélet-
lenül a megismerés, a tudás megszerzésének rögös és kegyetlen útja a visszaemlékezés,
amit az Állam című művében, illetve a Menónban leír. „Ha tehát a lélek halhatatlan és
többször született, semmi sincs, amit meg ne tanult volna: így tehát nem csoda, hogy az
erényre és más dolgokra vissza tud emlékezni […] aki egyvalamire visszaemlékezik, amit
tanulásnak neveznek az emberek […] mert a kutatás és a tanulás teljes egészében nem
más, mint visszaemlékezés” (Kerényi Grácia fordítása).
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Ha a szót pontosabban megnézzük – emlékezés, ἀνάμνησις, anamnézis –, akkor
az „an” fosztóképző, így nagyon szó szerint értve: az elfeledett feltárulkozásáról van szó,
valaminek, ami rejtett volt a heideggeri értelemben vett nem-elrejtettségben (Unver-
borgenheit) való megmutatkozásáról. Hogy világos legyen: a „lótosz” kiveszi az embert
a saját tulajdonképpeni közegéből, a gondolkodásból, az alkotásból, és egy animális létbe
taszítja vissza. Kant egyik megjegyzése, Az erkölcsök metafizikája pontosan idetartozik.

„Az ember mint eszes természeti lény (homo phaenomenon) mármost az érzéki
világban (Sinnenwelt) zajló cselekedetekre határozható meg esze mint ok által, de itt
a kötelesség fogalma még nem jön számításba. Ám ugyanez az ember, személyisége szerint,
vagyis belső szabadsággal felruházott lénynek (homo noumenon) elgondolva, kötelezett-
ségre, mégpedig önmaga személyében rejlő emberiség iránti elkötelezettségre képes lény.
A kettős értelemben vett ember ily módon elismerheti önmaga iránti kötelezettségét
anélkül, hogy önellentmondásba keveredne (az ember fogalmát ugyanis itt nem egy
és ugyanazon értelemben gondoltuk el)” (Berényi Gábor fordítása). 

A szövegben rejlő „Sinnenwelt” azt a világot jelenti, amelyben az ember az érzékei
által létezik: lát, hall, észlel. Ebben az ember a „homo phaenomenonhoz”, a jelenségvilághoz
kötött, így szoros értelemben véve nem személyiség. A „lótosz” vagy a szirének éneke az
érzéki világba való végletes berögződést jelenti, ezzel együtt annak elvesztését, amit
az emberek többsége nem tart jelentős problémának: önmagukat, az arcukat, a személyisé-
güket. A „lótosz” a „homo phaenomenon” világa. A felejtés ebben az értelemben szimboli-
kus jelentéssel bír. A „lótosz” kiszakítása az ész jelenlétét, a „homo noumenon” világát
célozza, ahol a nem közvetlenül érzékelhető valóság lép előtérbe. Ebben az értelemben
Odüsszeusz azt a típust példázza, aki – a Tennyson-versnek megfelelően – folyamatosan
tovább akar lépni, állandóan újra vágyik, a megismerés megszállottja, aki nem akar
a megszokottban véglegesen megmaradni, hanem ki akarja szabadítani magát onnan.
A „lótosz” elutasítása az emberhez méltó élet lehetőségét adja számára. Aki ellenben benne
marad, falja a jótékony felejtés növényét, miközben az édes lé lassan lecsorog a szája szélén,
és röfög, mint Kirké disznói, annak ez nem jelent semmit. Modern megfelelője az a lény,
aki a kábulat világába menekül, ami lehet ugyanúgy az ital mámora, mint egy fanatizáló
eszme, és csak agyatlanul, de haragosan vicsorog a világra, miközben már fogalma sincs
arról, ki ő tulajdonképpen. Persze ezek (ők) vannak többen. A „homo noumenon” a kevesek
kiváltsága. A többi elmerül a „homo phaenomenonban”, és köszöni: remekül érzi magát.

3. Küklopsz

Egy olyan, egészen különös kaland, amelyet Euripidész lelkesedésében irodalmi
formába ölt. Nem csoda, hisz szereplői kivétel nélkül meghatározó szerepet töltenek be
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az európai kultúrában, ugyanis a hihetetlen mennyiségű feldolgozásnak, értelmezésnek
és nem utolsósorban a képi ábrázolásnak köszönhetően számtalan formában részesei lettek. 

Ám előbb nézzük a szikár „tényeket”. Prózában elmondva a történet ott kezdődik,
ahol a lótoszevőké véget ér. Odüsszeusz erőszakkal hurcolja magával azokat a társait, akik
ettek a növényből, és mindent elfelejtve csak és kizárólag a mámor önfeledt harmóniáját
keresték. Pontosabban nem keresték, megtalálták. Nos, ezeket a leleményes Odüsszeusz
megkötöztette és a hajókra vitette. Ilyen előzmények után értek egy termékeny, és szépséges
szigetre, ahol a küklopszok uralkodtak, akik arról voltak híresek, hogy a homlokukon egy
szem izzott. A küklopszok első nemzedéke eredetileg Gaia és Uranosz gyermekei, de a
monda szerint Odüsszeusz már a második nemzedékkel találkozott, akik nem folytatták
többé a kovácsmesterséget, hanem Szicília földjére költöztek. Akivel Odüsszeusz találko-
zott, az Poszeidón és Thoósza nimfa gyermeke, Polüphémosz.

Polüphémoszhoz kapcsolódik a görög és az egyetemes mondakör egyik legszebb
szerelmi története. No, nem a küklopsz szépsége miatt, nem azért, mert itt holmi bugyuta
„szépség és szörnyeteg” tanmeséről lenne szó. Nem. Hanem az erő és szépség küzdelmének
gyötrelmes viadaláról. Amiben – látszólag – mindig az erő győzedelmeskedik. Miről van
szó? Adott egy csodás lány, Galatea (Galateia), tengeri nimfa, tejfehér szépségű csodás lány,
aki szerelmes lesz egy csodás ifjúba, Akiszba. Ovidius az Átváltozásokban meséli el
Galatea szájába adva meséli el a tragikus szerelem történetét. A küklopsz ugyancsak szerel-
mes a csodás Galateába. Ámde hiába űzi szerelmével, ő Aktiszt szereti, a szörny szerelmét
elutasítja. A küklopsz ezért mérgében a szerelmes ifjút agyoncsapja. A repülő sziklák elől
Galatea pedig a tengerbe menekül. 

Gustave Moreau 1880 körül készült Galatea című festménye – mint mindig – most
is egy fontos pszichológiai hátteret leplez. Pontosabban szólva Moreau-t jobban érdekli
ez a bizonyos háttér, a lelki történések, mint a történet valóságos visszaadása, leképezése;
sőt: a történet maga. (Valószínűleg ezért változtatja meg sokszor szinte önkényesen az
eredeti mesét, a saját szája ízének megfelelően.) A képen a tengeri nimfát láthatjuk, egy
hihetetlenül buja, növények által át- és átszőtt környezetben; hófehér szépsége szinte
szemet vakítóan tűnik elő. 

Galatea a női Nárcisz 

Teljesen magába merül, nyilvánvaló, hogy a külső valóságot abszolút módon
kizárja, csak a belső valóságban él. Az igazi valóság – higgyünk ennyiben Kierkegaard-nak
és persze Pszeudo Kierkegaard-nak – nem a külső, hanem a belső, állítson erről bármit
Hegel. Galatea belső világa az emóciók birodalma. Ugyanúgy, mint Nárcisznak. Galatea
a női Nárcisz. A lába csaknem a kristálytiszta patakba ér, amely enyhén visszatükrözi
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alakjának kicsiny részletét, nagyon finoman, lehelet vékonyan. (Miként Caravaggio
Nárcisz festményén az ifjút.) A háttérben egy érdekes alak sejlik fel. Igen felsejlik, mert pon-
tosan nem látjuk. Ő viszont a külső valóságot reprezentálja, nincs benne semmi a belsőből.
Zord és egyben vágyakozó. Zordan vágyakozó, mint minden visszautasított szerelmes.
Gondoljunk a saját életünkre: soha nem volt annál kegyetlenebb, mint amikor szerelem-
mel, végtelen bizakodással közelítettünk szerelmünkhöz, aki közölte, hogy közömbösek
vagyunk számára vagy éppen mást szeret. (Talán szintén reménytelenül.) Akkor az ember
egy kicsit meghal. A küklopsz ugyanezt éli át, forr benne a düh, amit tett követ; a szerelem-
féltésből elkövetett őrület sem akkor, sem most nem ismer akadályokat. Gyilkolni fog.
Egyértelmű, nem lehet kétséges. Ölnie kell, különben elpusztul, ahogy egyébként már
elpusztult a szíve a visszautasítás miatt. Ám az arcon ott van a végtelen fájdalom. 

Gustave Moreau: Galatea, 1880 k., akvarell, Thyssen-Bornemisza Múzeum, Madrid
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Nézzük meg a képet kissé közelebbről: a küklopszok egyszemű óriások. Ennek az
alaknak a szeme a homlokán van. De nem csupán ott. Megvan a két másik szem. Moreau
talán túl sok bordeaux-it ivott, amikor ezt festette? Vagy egyszerűen lázas volt? Nem
hiszem. Illetve lehet, hogy ivott, de a kép ezzel érdekes értelmezési mezőt nyit meg. Az alak
– az én, teljesen önkényes felfogásomban – nem Polüphémosz, hanem Akisz. A fiú nézi
a szerelmét vágyakozva. De ott van bennük (nem mögöttük) a küklopsz szeme. A fenyege-
tettség. Az alak egyszerre Polüphémosz és Akisz: a szerelmesben benne élő féltékenység.
A fenyegetettség, egészen pontosan: az ismeretlentől való szorongás, amely minden
szerelmesben ott van. Valljuk be, hogy így van – ha voltunk már szerelmesek, a féltés, az
elvesztés lehetőségétől való szorongás még a leggyönyörtelibb pillanatokban is jelen van.
Moreau kissé belénk lát: a veszély nem külső, nem kívülről érkezik, nem valahonnan más-
honnan fenyeget, hanem bennünk van. Bennünk. A szerelmesekben ez a szorongás állandó.
Ott van a veszély, a féltés, amely a szerelemhez természetes módon hozzátartozik. Nem arra
a féltékenységre gondolok, amely őrült tettekre ragadtathatja az embert, hanem a féltésre.
Csodás a szerelem, amely legyőzni látszik az időt, de az idő mégis úrrá lesz felette. Ezt
nevezik – igen fantáziátlanul – házasságnak. A történet vége: Akisz meghalt, véréből
eredt Szicília egyetlen folyója. Ovidius döbbenetes szépséggel írja le az Átváltozásokban:

                              
„Űzi a Cyclops őt; szirtet szaggat le a hegyről,

ráveti ezt, s noha csak végső hegye érte el Acist,
mégis egész testét betemette a szörnyű tömeg kő.

[…] S most legelőbb bíbor vér folyt ki a szirtnek alóla,
majd ez a szín kezdett hamarost tovatűnni; […]

Acis volt, csak az arca egészen kékesen égett
s termete lett magasabb, de azért ő volt, ki folyóvá
fordult ott, s a folyó a nevét megtartja ma is még,”

(Devecseri Gábor fordítása)

Sokat köszönhetünk Galateának. Nagyon sokat. Új alakban tűnik fel ugyanis a
Pygmalion-történetben. Nem véletlenül neveztem „női Nárcisz”-nak, hisz ezt a mivoltát
erősíti az életre kelt szobor. Valószínű, hogy Galatea és Pygmalion története sokkal
ismertebb, főként a számtalan (például G. B. Shaw) feldolgozás miatt, mint az Akisszal
folytatott szerelmi eset. A Pygmalion csodája természetes módon erősíti a női Nárcisz
meséjét, vagyis azt, hogy miként Nárcisz a művészet allegóriáját jelenti a megpillantásban
megszülető szerelemben, úgy Galatea ugyancsak az élővé lett holt anyag szimbóluma,
azaz a művészet maga. Az arisztotelészi értelemben a szobrász formát ad a holt anyagnak,
élővé teszi, valóságossá (actu), ami addig puszta lehetőségként (in pura potentia) létezett.
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Pygmalion szobrot mintáz, aztán beleszeret, szerelme pedig életre kelti a holt anyagot.
Mi mást tesz maga a művészet? Erósz segítségével élővé alkotja a puszta matériát.
Bocsánat, ismét magamtól idézek egy ugyancsak készülő könyvemből (Nárcisz rossz
hatással van az emberre):

„Pygmalion váratott magára. A szobor egyedül állt, magányosan, az ég egyre sötétebb
lett. Az órákból lassan kihullottak és szétfolytak a percek, kezek kutatták némán egymást,
a semmi érzete hideg fuvallatként futott végig a városon. Galatea pedig csak nézett, egye-
nesen nézett előre, mintha várta volna, hogy a valami feléleszti benne a fáradt lélektérzést,
ami megdobbanta kőből lett szívét..

Pygmalion visszatért. Kinyújtott a kezét, lassan, nagyon lassan megérintette Galatea
hideg mellét. Éppen ott, ahol a szerelmes szobrász a legcsodásabb érzéki csúcsot faragta,
ami semmihez sem volt fogható. Ott, ahol a szívet sejtette. Nem várt semmit, mindent remélt.
Az érintés elektromos áramként futott át a hűvös testen. A kőszív lassan megdobbant.
Először csak egyet, mintha kissé habozna, a mozdulat befejezetlensége pedig az időbe
hullott, az élet zaja lassan betöltötte a test minden pórusát. Aztán még egyet, majd még
egyet, egyre többet, egyre erősebben, egyre határozottabban; vért lökött a merev testbe,
életet adott, életet kapott. Végletesen az életbe zártan, de megkapta, amit talán nem akart:
az örökkévalóság helyett az időt.” 

A pillanat erejét egészen megkapóan ragadja meg a következő festmény. Jean-Leon
Gerôme (1824–1904) talán személyében érezte át, miről van szó. A francia akadémizmus
egyik meghatározó alakja egyszerre volt szobrász és festő. Festménye akár tökéletes (is)
lehetne. Ha nem lenne rajta a nyilát kilövő Ámor, nem lenne ott a szobrászműhely,
a hülyéknek szájbarágó allegóriák, a félkész szobrok, kalapács, állvány, pajzs és sok egyéb
felesleges dolog. Ha csak a két alak lenne. Vagy „csak” egy szobor.

Gerôme, aki kiváltképpen kötődött a meztelen női test ábrázolásához, számtalan
képe tesz erről tanúbizonyságot, szerintem szinte tökéletesen ábrázolja a potencialitásból
a valóságba, aktualitásba átlépés pillanatát, a lélekkel éppen most felruházott test tétova
mozdulatában. A furcsán kicsavart tartás, a félig még potentia (szobor, anyag), félig actu
(élő test) pontosan adja vissza a születés minden csodáját és fájdalmát. Az ember szüle-
tését éppannyira, mint a művészetét. Ugyanakkor a történet legalább annyira platónikus,
mint anti-platónikus. Ficino mondja a szerelmi „kívánkozásról”: „Kétféle Venus van. Az
egyik az a megértés, amelyet az Angyali Értelembe helyezünk. A másik a nemzőerő”
(Kardos Tiborné fordítása). Itt viszont mintha megszűnne az antagonisztikusnak hitt
ellentét (lásd Baglione festménye a profán és égi Ámorról), és egybekovácsolódna, ami-
dőn a művész a teremtő gondolat lényegét a nemzőerő produktivitásával kapcsolja egybe
– az alkotás folyamatában.
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Jean-Leon Gerôme: Pygmalion és Galatea, 1890 k., olaj, vászon, The Metropolitan Museum of
Art, New York
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Gerôme egyébként tagadhatatlanul fantasztikus rajzkészséggel rendelkezett, képeit
(ezt ugyancsak) szinte fotomechanikus pontossággal festette, ezt is kritikusai készséggel
elismerték. Sikeres volt, pénzügyi szempontból összehasonlíthatatlanul jobban élt, mint
számos kortársa az impresszionizmus születésének idején. A kor akkor az akadémizmust
„dotálta” – rámutattunk erre Cabanel vagy Meissonier esetében –, majd gyorsan elfeledte.
A 2010-ben a Paul Getty Múzeumban rendezett Gerôme-kiállítás (The Spectacular Art of
Jean-Léon Gérôme) kurátora éppen azon kesereg egy sort, hogy a győzedelmes avantgárd
szinte a teljes feledés homályába taszította szegény Gerôme-t. Nosza, most egy kicsinykét
mi magunk tettünk a felejtés ellen. Ugyanakkor – és ez számos másik akadémikus festőre
áll – a kevesebb sokkal több lenne. 

De vissza a küklopszhoz. Polüphémosznak már Akisz halálakor megjósolják, hogy
Odüsszeusz fogja elvenni szeme világát. Mint arra utaltunk, a vakság a görögök felfogása
szerint csaknem azonos a halállal. Ebből a szempontból alapvető fontosságú Euripidész
egyetlen fennmaradt szatírdrámája, a Küklopsz. Félreértés ne essék: nem egyszerűen
Euripidész egyik fennmaradt szatírjátékáról van szó, hanem ez az egy az egyetlen meg-
maradt szatírjáték. Úgy überhaupt. A szatírdráma egyébiránt a klasszikus tetralógiának
volt az utolsó, befejező része, róla éppen ezért sokat nem lehet tudni, valószínűleg Dionü-
szosz tiszteletére tartották. Ebből a szempontból a Küklopsz sajátos témaválasztást jelent.
David Konstan részletesen elemzi a mű antropológiai jellemzőit (An Antropology of
Euripides’s Kyklops), megállapítva, hogy az Odüsszeia történését dolgozza fel, de míg az
diadikus, addig az Euripidész darab triadikus jellegű. Szilénosz, aki a történetet felvezeti,
Dionüszosz kísérője, nevelője, ezért szerepeltetése a szatírjáték miatt fontos. Mindenképpen
különös írás. Nem annyira ismert, mint más Euripidész-drámák. Babits szerint nagyon
nyers, és ebben valószínűleg igaza van. Hozzátehetnénk: közönséges, hétköznapi nyelv-
használattal tűzdelt, helyenként szinte trágár. Nyilván nem véletlenül. Ismét egy érdekes
rész, amely nem a nők nagyrabecsüléséről tanúskodik, amikor arról kérdezik Odüsz-
szeuszt, hogy mit tettek Helenével Trója elestekor:

„KARVEZETŐ
S mikor tiétek lett a szép menyecske, mond,

kivettétek belőle mind a részetek?
Hiszen kedvét sok férfi ágyában leli
a hitszegő! Mihelyt másik combjain

meglátta buggyos, tarka nadrágját, nyakán
arany láncát, belébolondult teljesen.

s otthagyta Meneleószt, a föld legjámborabb
emberkéjét.”

(Kerényi Grácia fordítása)
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Aztán a sajátos szentencia: „Bárcsak ne lenne egyáltalán asszonyfajzat, ha nem
csak engem: mást ölel.” De ez nem válasz arra a kérdésre, hogy miért éppen Küklopsz a
szatírjáték témája? Egy magyarázat feltétlenül van: fontos, csaknem meghatározó szere-
pet játszik benne a részegség versus józanság. Az első, vagyis a mámor, a mindig részeg
Küklopsz, a másik az maga a józan Odüsszeusz. A kettő között Szilénosz áll, talán ez
a triadikus jelleg lényege. Egy másik szerző (Kjeld Matthiessen: Die Tragödie des Euripides)
rámutat, hogy formáját tekintve megfelel a tragédiának, de annál sokkal rövidebb. Megfelel
a homéroszi kilencedik éneknek is, hiszen azt dramatizálja, miközben hű marad a törté-
nethez. A küklopsz egymás után falja fel Odüsszeusz társait, míg az megelégelve, leitatja
a szörnyet, majd kiszúrja a szemét. Ahogy azt Homérosz leírja:

„Fogva, szemében ekép forgattuk az áttüzesített
nyársat, s míg melegen forgott, körülötte a vér folyt.

Szétperzselte egész szemehéját és a szemöldjét.
gőze az égő szemnek, sistergett szeme gödre.”

Az egyetlen szemét. De ez ugyancsak a sors rendelése, amit most a kevély és rátarti
óriás maga fel-, illetve beismer Euripidésznél.

„Ó, jaj, a régi jóslat így valóra vált;
jelezte, hogy szemem világát elveszed,

mikor Trójából visszatérsz.”

A küklopsz hiába kér segítséget, mivel amikor megkérdezte Odüsszeuszt, hogy
hívják, a válasza ez volt: „Nevezz Senkinek.” Ezért, amikor a testvérei megkérdezik, hogy
ki bántott, természetes egyszerűséggel válaszolja: „Senki.” Odüsszeuszék így megmene-
külnek a szörny szigetéről és továbbhajóznak Ithaka felé. 

4. Aiolosz, a Szelek Őre

Odüsszeusz a küklopszok földjét elhagyva a Szelek Őrének szigetéhez ért, aki
jóindulatúan adott neki egy bekötött szájú zsákot, és azt mondta: addig nem lesz a tengeri
útján semmi baja, amíg a zsák száját meg nem oldják. A társak nem tudták, mi van benne,
ezért amikor elaludt, boros tömlőnek gondolva, kinyitották. Egy kicsit a Pandora-szelence
történet, persze sokkal kevésbé káros következménnyel. A kibontott zsákból szelek kezdtek
bömbölve fújni, és visszasodorták a hajót a szigethez. Nagy keservvel érkezett el ezért
következő helyszínükhöz, a Lasztrügonok földjére.
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5. Lasztrügonok

Az emberevés görög mitológiában nem ismeretlen, és mily csodás, egyben tiltott,
ám titokzatos lehetett (éppen azért, mert tiltott), amit az mutat, hogy többször szerepel
a mítoszokban. Nyersen, főve, sütött formában, üstben raguként, pörkölt gyanánt, pás-
tétomban elkeverve– mind-mind ugyanazt jelenti: mintha egy atavisztikus vágy lenne
a görögökben, hogy emberhúst kóstoljanak. Bár hozzá kell tenni: legtöbbször büntetés-
képpen vagy a másik becsapásaként. „Szívatni akar? Szolgáljon fel főtt emberi pástétomot!
Ellensége van? Főzze meg! Vagy etesse meg vele édes-gyermekét!” Ez lehetne a mitológiai
gasztronómia reklámszövege. A küklopsz embert evett. A Lámia család nemes tagjai
úgyszintén. A Lasztrügonok királya (Antiphatész) az emberevést a konyhaművészet magas-
ságaiba emelte. Odüsszeusz egy hajója kivételével mindenét elvesztette a szigeten, maga
ugyancsak nehezen menekülhetett. 

6. Kirké

A csodás szépségű, de ádáz varázslónő, Héliosz leánya volt a következő – és nem
akármilyen – akadály Odüsszeusz hazatérése közben. A mester most óvatos volt, mivel
többször majdnem rajtavesztett, ezért előbb néhány társát küldte ki a sziget felderítésére.
Felderítői elérve Kirké palotájába meglátták a csodás szépségű lányt, aki elbűvölő
mosollyal fogadta őket, és az éhes tengerészeket meghívta lakomára. Faltak, mint a
bolondok, csak egyikük nem evett semmit, csapdát sejtve, tanulva az előzőekből. Kirké
által adott étel persze mérgezett volt, miután belakmároztak és eltelten röfögtek egy kicsit
az elégedettségtől, a varázslónő botjával disznókká is változtatta őket. 

„Hát disznófeje és sörtéje s hangja, alakja
lett valamennyinek, ámde eszük, mint addig, olyan volt.

Mind ott sírtak a zárt ólban, Kirké meg elébük
erdei makkot szórt, hogy egyék, meg a somfa gyümölcsét,

mert hisz a földön fetrengő kanok ezt eszik egyre.”

Disznótesttel, emberi értelemmel, ami lássuk be, nem a legkedveltebb és legvá-
gyottabb állapot. 

Egy rövid exkurzus: többek között ezért nem varázsol el – mint Kirké disznóját –
a lélekvándorlás gondolata. Ma, amikor szinte minden második ember már visszajött
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a halálból, szinte minden harmadik találkozott már ufóval, egyként tudják, hogy előző
életükben mik voltak s talán sejtik, mivé lesznek, az európai ember a saját nyavalyáját
elfedve egyfajta vigaszt lel a lélekvándorlás gondolatában. Úgy bizony. Már szalonok
vannak, ahol reinkarnációs hipnózisban kiderítik, hogy az illető – persze, miután fizetett –
mi volt korábbi életében. Ezt persze vigasztalásnak gondolják, mert félnek az élet véges-
ségétől. Azt hiszik, azt akarják hinni, hogy nincs vég, csak folytonos kezdet. Balgák. Ha
van lélekvándorlás, ugyanis akkor két dolog lehetséges: vagy emlékszem a későbbi életem-
ben, hogy korábban mi voltam, vagy nem. Mint a klasszikus kétértékű logika lelkes híve,
azt mondom: tertium non datur – harmadik lehetőség nincs. Vagy emlékszem, vagy nem
emlékszem. 

Ha emlékszem, akkor nem nagyon dob fel, hogy mondjuk bélféregként reinkar-
nálódva visszagondolok arra, hogy a görög mitológiáról írtam könyvet, miközben kelle-
mes zenét hallgattam, finom teát ittam, és írás közben kinézhettem a kertre, ahol őrülten
finom loncillat lengett be mindent (2015 nyara). Valahogy nem lelkesít igazán. Platón
szerint ugyanis az ember nemcsak ember, hanem állat is lehet az újjászületés során.
(Tessék olvasni a vonatkozó szakirodalmat, a Phaidroszt: „állati életbe is juthat az em-
beri lélek”.) 

Ha pedig a második lehetőség van – ti. nem emlékszem –, akkor, kérdem tisz-
telettel, nem teljesen mindegy? Mármint, hogy van-e élet a halál után vagy nincs. Az
emlékezet a döntő – görögök, ezt ismét jól sejtették. És tertium tényleg non datur. Ismét
egy smiley jön.

Homérosz rendkívül plasztikusan írja le az istennőt:

„Ott álltam meg, a széphaju istennő kapujában,
s felrikkantottam; hallotta a hangom az úrnő.
Jött rögtön kifelé, sugaras kapuját kinyitotta

s úgy hívott; mentem be nyomán, szomorogva szívemben.
Drága ezüstszögű szép karszékhez vitt be az úrnő,
mesteri műhöz, amelynek lábtól zsámolya is volt;

és aranyos serlegben adott kükeónt hogy igyam meg;
mérgét is bekeverte előbb még, vesztem akarva.”

Annyira plasztikus, hogy szinte képként látjuk magunk előtt. Ha mégsem, akkor
következzen egy remek festmény, amely szinte betűről betűre – akarom mondani: ecset-
vonásról ecsetvonásra – követi Homérosz szavait. 

223

01 Gyenge_Layout 1  2016.05.17.  16:02  Page 223



John William Waterhouse: Kirké felajánlja a serleget Odüsszeusznak, 1891, olaj, vászon,
Gallery Oldham, Egyesült Királyság 
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John William Waterhouse képeit többször használtam, ezért illik egy-két szót mon-
danom erről a kissé titokzatos, egyesek szerint feleslegesen szentimentális, mások szerint
a szépséget költői ecsettel vászonra álmodó festőről. Ezzel már talán a problémát elég pon-
tosan vázoltam. Waterhouse (1849–1917), a preraffaeliták közé számított festő Rómában
született, apja ugyancsak festő volt. Waterhouse képei erősen kötődnek a szimbolizmus
hagyományaihoz, és egyben megelőlegezik a szecesszió művészetét. Előképe, a preraffae-
lita mozgalom alapítója, Dante Gabriel Rossetti (1828–1882), akinek alakjai valóban sokszor
döbbenetesen köszönnek vissza mind Waterhouse, mind E. Burne-Jones képeiben. 

A női alakok szinte külön elemzést érdemelnek. Mind csodás szépség, ugyanakkor
az embernek néha olyan érzése támad, mintha mindig ugyanaz az arc tekintene vissza
rá. Közülük a legismertebb a The Lady of Shalott. Waterhouse képei mintha folyamatosan
a fantázia birodalmába kalauzolnának, mintha a valóság ridegségével szemben Waterhouse
ott találná meg az igazi szabadságot. Ez lehet az Arthur mondakör, a mitológia világa, vagy
Shakespeare történetei. Viszont mindenhol a „nő” játssza a főszerepet. A nő, aki egyszerre
a szépség letéteményese, de egyszerre a végzet megtestesítője, aki számára a férfi játékszer
csupán, miközben a balga azt véli, ő az erősebb. A nőt a férfi imádja és fél tőle. Retteg.
Szegény Waterhouse borzalmasan. 

A festő képein a tükör különös funkciót lát el, és ha tükör, akkor rögtön Shalott
hölgyére kell gondolnunk. Waterhouse és a tükör egyenlő: Lady of Shalott. (Nota bene,
magáról a „tükör” szerepéről sem lenne érdektelen megemlékezni, gondoljunk akár van
Eyckra, Campinra vagy Tintorettóra és a többi számtalan példára.) A tükör azonban nála
nem a „vanitas” jelentésében van jelen, hanem egy másik világ reprezentánsaként. Ahogy
Platón barlangemberei csak az árnyképeket látnak a falon, és azt hiszik az a valóság, úgy
tornyába zárva Shalott asszonya egy átok miatt csak a tükörből szemlélheti a külső világot.
Megint egy Tennyson-vers (The Lady of Shalott), talán ez sem véletlen. A Moirák játszanak
velem? Shalott asszonya bezárva a toronyban szőttes sző, mégpedig azokból a képekből,
amelyeket a tükörben pillant meg. Ahogy a vers szól: „S mindazt, mi tükrében lebeg, szép
szőttesében őrzi meg.”

Galatea a női Nárcisz, Shalott hölgye a modern Penelopé 

Valóban: mintha a platóni árnyképek költészete kelne életre Tennysonnál. Az átok
félelmetes, ha felnéz, és meglátja a külső világot, akkor pusztulnia kell. És ismét Platón!
Shalott hölgyében egy szikra, a szerelem szikrája kelti életre a vágyat a másik felé. Szerel-
mes lesz, reménytelenül. A megpillantás itt ugyanolyan fontos szerepet játszik, mint
Nárcisz esetében. Akkor ragadja meg a lelket Erósz, ahogy Platón írja a Phaidroszban:
„mikor az ember meglátja az itteni szépséget, visszaemlékezik az igazi szépre”. Ebben az
esetben viszont akkor itt a vég. Vachter Ákos fordításában a meghatározó sor így hangzik: 
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„S mit szőtt, a szőttes elszakadt,
a bűvös tükör meghasadt,

»Lesújt az átok!« - így riadt
Shalott kisasszonya”

John William Waterhouse: Lady of Shalott, 1894, olaj, vászon, Leeds Art Gallery, Leeds
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Waterhouse három képet készített Lady of Shalott történetéről, ami mutatja, hogy
mennyire megragadta. Mindháromszor más aspektusból. Az egyiken azt a pillanatot,
amelyben még a szőttes előtt ül, de érződik a félelme a valóság félelmetes jelenléte miatt.
Amíg sző és nem néz más felé, addig nem éri el a végzet. A másikon – ebből itt egy részlet –
a fenyegetettség már sokkal elemibb, és a Waterhouse-ra jellemző gyönyörű, de boszor-
kányszemű asszony arca szinte árasztja magából a sors kegyetlenségének érzetét. A tükör
meghasad, a végzet beteljesül: a lány meg fog halni – tudjuk a jóslatból. A részlet kiemeli
a háttérben lévő tükröt, amelyen a repedés jól látható, ahogy a lovag (Lancelot), amint
éppen elhalad a hölgy kastélya előtt. A harmadik kép témája már a halál, utazás a csóna-
kon – lehetne akár Kharón ladikja. 

Waterhouse Kirkéje esetében a tükör egyszerűen azt mutatja, ami nem lényeges:
Odüsszeuszt. (Waterhouse annyira a nő bűvöletében él, hogy van például egy Nárcisz című
képe, ahol egy nőt látunk. Nárcisz sehol.) Itt jelen van ugyan Odüsszeüsz, de érezni, hogy
ebben az esetben ugyanígy „csak” a nő a fontos, és akár Tennysont, akár Waterhouse-t
nézzük, ez nem véletlen. A csodás, de egyben félelmetes női végzet, elragadó szépség képé-
be zárva. Hogy mennyire Kirké érdekli Waterhouse-t és mennyire nem a történet, legke-
vésbé Odüsszeusz, a „leleményes”, azt jól mutatja, hogy Kirkét többször megfestette, de
azokon más alak egyáltalán nem látható. Ez a képe ugyancsak érdekesebb lenne, ha a
tükör semmit sem tükrözne. Ahogy Gerôme esetében: a kevesebb több lenne. A tükörben
feltűnő férfialak megtöri a varázst. Nem, nem Kirkéjét, hanem a festőjét. Nélküle azt
mondhatnánk, hogy a kép akár a Jugedstill egyik (elő)alkotása lehetne. Akár egy Klimt
vagy Mucha. A nőt körülölelő indák, a virágok, a színárnyalat, mind-mind erre utal(hatna).
A Shalott-képben ugyancsak „elég” lenne a meghasadt tükör látványa. Lancelot feles-
leges. Teljesen. Persze ez csak az én véleményem. Ahogy az is, hogy ez a csodás női
arcokat festő Waterhouse néha híján van az egyik görög erénynek: a mértékletességnek. 

A történetben Kirké varázsa sem jár sikerrel. Odüsszeusz Hermész segítségével
kiszabadítja társait. Ugyanis kap tőle egy virágot, amelyet csak az istenek ismernek, és ami
hatástalanná teszi a varázst. Amikor Kirké baráti gesztussal ugyancsak disznóvá akarja
változtatni, és beterelni az ólba, Odüsszeusz a szemébe nevet, mire Kirkét rémület fogja
el, és sírva borul a férfi lába elé. Legyőzték, és aki legyőzte, az méltó a szerelmére.
Odüsszeusz így eléri, hogy társai megmeneküljenek, ő pedig marad a szigeten, és helyzete
korántsem kényelmetlen: Kirké karjaiba veti magát. És itt térjünk vissza a poétikus magas-
ságokból a földre: Kirké aztán gyermekeket szül neki. Ahogy Hésziodosz írja az Istenek
születésében: 

„Kirké, lánya a Napnak, a nagy Hüperíonidésznek, 
szült szerelemben a hosszantűrő hős Odüsszeusznak
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két fiat - Agriosz és a királyi Latinosz e kettő -,
[és arany Aphrodité által még Télegonoszt is.] 

Távoli rejtekben, nagy messze, a szent szigetek közt 
ők a dicső türrhének népe felett fejedelmek.”

(Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása)

Azaz Odüsszeusz korántsem annyira állhatatos, mint felesége, Pénelopé. Ennyit
a férfi természetéről. Aki többet akar tudni, az forgassa a Nemi szerelem metafizikáját
(Schopenhauer), amelyre egyébként már – talán többször? – hivatkoztam. 

7. Tartarosz 

Valójában a hazatérés-történetnek ez a része egy interruptus. Odüsszeusznak,
mielőtt elhagyja Kirkét, le kell szállnia az alvilágba, hogy találkozzon a korábbiakból már
jól ismert jós, Teiresziasz szellemével. Kirké utasításai szerint Perszophoné szigetéig kell
hajóznia, ott állatáldozatot bemutatni, a vért pedig egy gödörbe gyűjtenie. Ez még csak
a horror eleje. A vérből nem adhat senkinek, csak a jós szellemének. Árnyak jelennek meg
előtte, sok ismerős, volt barátok, még anyja szelleme is, de senki nem kap a vérből. Majd
megjelenik Teiresziasz, aki – itt már tényleg tiszta amerikai horror vagy Walking Dead –
iszik a vérből, és a hűsítő italt magához véve elégedetten megtörli száját, majd elmondja
a jövőt, amivel figyelmezteti Odüsszeuszt a rá váró veszélyekre. Visszatérve Kirké azzal
fogadja, hogy bár a halál senkinek sem kellemes, de ő – mivel most járt az alvilágban –
kétszer fog meghalni. Ami vagy szívás, vagy nem. Nézőpont kérdése. Kirké utal arra, amit
Orpheusz és Ér esetében említettünk, hogy ti. az alvilágban a kiválasztott élők nem a
testi mivoltukban jelenhetnek meg, hanem időlegesen a lelkük válik el a testtől, és csak
a lélek száll alá Hádészba. Az orphikus püthagoreizmus a lélekvándorlás gondolatát pon-
tosan erre a mitológiai alapra helyezi.

8. Szirének (Σειρῆνας)

Csodálatos hangú, de veszedelmes nimfák, a folyamisten lányai, félig emberek,
félig madarak. Énekükkel teljesen elkápráztatják a hajóst, aki engedve a csábításnak
követi a hangokat, és ezzel a vesztébe rohan. Odüsszeusz – a „leleményes”, tegyük hozzá:
a „piszkosul kíváncsi” – szerette volna megtudni, hogy milyen ez a hang, és míg a hajósai-
nak viasszal betapasztatta a fülét, addig magát kikötöztette az árbochoz, majd szigorú
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parancsba adta, akkor sem engedjék el, ha azt parancsolja nekik. Így bár szenvedett
a hangoktól, könyörgött az embereinek, hogy oldozzák fel, egyetlen túlélőként (leszámítva
Orpheuszt) meghallhatta a csodás-gyilkos éneket. A tökéletes zenét. „A szépség köpönye-
gébe öltözködve csábít a halál, messziről...” – ahogy Babits írja Odüsszeusz és a szirének
című novellájában.

Lehetetlen nem utalni Heinrich Heine gyönyörű versére (Loreley), amely a szirén-
történet egyik vagy talán legismertebb feldolgozása. A Loreley egy szikla a Rajnán, amelyet
Clemens Brentano személyesít meg egy csodás hangú lányként, aki a történet szerint
a hajósokat elbűvölve a biztos pusztulásba vezeti a bárkákat. Szabó Lőrinc fordításában
az utolsó versszakok így hangzanak:

„Aranyban aranylik a fésű,
s közben a lány dalol;
hatalmas zengedezésű

varázs kél ajkairól.

A hajósnak a kis ladikban
szive fáj, majd meghasad;

nem le, hol a zátony, a szirt van –
fel néz, fel a csúcsra csak!

Végül ladikot s ladikost a
mélységbe sodorja az ár…
S hogy ez így lett, ő okozta

dalával, a Loreley.”

A szirének hangja ennél többet jelent. Miként Loreley-é. A valóságtól elszakadást,
elvágyódást szimbolizálja, ami – ha akarjuk – ismételten a művészetre utal, amely elkáp-
ráztatja a balga szemlélőt, kiemeli a szürke hétköznapokból, magával rántja, de talán az
a balga szemlélő sem bánja végzetét: jobb így halni, mint amúgy élni. A prózaiság minden-
napjaiban, a hétköznapok gyötrelmes mókuskerékvilágában, az ostobaságban és butaság-
ban. Akkor inkább törjön a hajóm. 

Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a szirénéneknek van egy másik értelme-
zése. Xenophón írásában Szókratész egy kérdésre válaszolva a következőket mondja.
A kérdés így hangzik: „Talán másra is ráolvasták ezt a dalt a szirének, Szókratész? És úgy
elbűvölték, hogy aki meghallotta, soha többé nem vált el tőlük?” A válasz: „Nem. Csak
azoknak énekeltek így, akik büszkék voltak erényeikre” (Németh György fordítása). 
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Ismétlem: „büszkék voltak az erényeikre”. Csak és kizárólag – Szókratész szerint – nekik
énekeltek. Szókratész egymással összeköti a szirének hangjának követését és az immora-
litást vagy legalábbis az erényről lemondást látja benne. Tagadhatatlanul érdekes felvetés,
ugyan semmi köze a mitológiai történethez (Homéroszból ez biztosan nem következik),
de komoly és megfontolandó következtetésekre ad lehetőséget. 

A szirének hangja – ennyiben közös pontot lehet találni a fentebbi eszmefutta-
tásunkkal – a külvilág csábítása. Csábítás, hogy elszakadva a belső erkölcsi törvénytől
(amely – mint tudjuk – Kant szerint szüntelen csodálkozással tölti el a lelket) lemondjunk
róla, és a talmi, külső világ csáberejének engedünk. Hogyan? Vagyonokat szerzünk, ha
kell, áttaposva máson, áttaposva magunkon, ha kell, áttaposva mindenen, embereket
teszünk tönkre nem foglalkozva tetteink következményével, a lényeg: beteljesítsük egyéni
maximánkat, amely lehet a meggazdagodás, a hatalom megszerzése, a saját érvényesülés
– mindenki ellen és mindenekfelett. „Csak azoknak énekel, akik büszkék voltak az
erényeikre” – mondja. Igen. Ebben az értelemben a szirénének csak a kiváltságosoknak
dalolnak. Vagyis azoknak, akik képesek ellenállni az immorális csábításnak. Így a többi
hajós füle képletes értelemben kap dugót. Ahogy Alkibiadész mondja a Lakomában, amikor
Szókratészhoz hasonlóan különbséget tesz a filozófus (gondolkodó) és mindenki más
„barbár” (nem gondolkodó ember) között. Ez utóbbiaknak azt ajánlja, hogy tegyenek
óriási kapukat a füleikre, mert ők nem „beavatottak”, őket nem marta meg a szívükön és
lelkükön a filozófia kígyója, s mivel nem értenek semmit belőle, legfeljebb indulatokat
vált ki bennük. Senecának mélységesen igaza van, amikor az Erkölcsi levelekben felveti a
kérdést: mit nyújt a filozófia? „Azt, hogy inkább akarsz magadnak tetszeni, mint a tömeg-
nek, hogy a véleményeket értékeled, és nem számolod, hogy élsz, nem félve istentől,
embertől, hogy vagy legyőzöd a bajokat, vagy véget vetsz nekik” (Kurcz Ágnes fordítása).
Igen. Inkább magadnak akarsz tetszeni, mint a tömegnek. Mélységesen igaz. Ezért mondom
mindig: a filozófia nem tömegsport, és ne is legyen az! Egyetlen, minden történelmi
helyzeten átívelő, sem népekhez, sem nemzetekhez, sem országokhoz nem kötött soha
be nem fejeződő küzdelem zajlik: az okos és buta emberek között. A gondolkodók (itt van
szerepe a filozófiának) és a gondolkodásra képtelenek között.

Természetesen a sziréntörténet a képzőművészetben számos feldolgozást kapott.
Senki nem találja ki: az egyik legismertebb Waterhouse – szerintem nem igazán sikerült –
festménye. Rossz kép, felesleges megmutatni.

9. Szkülla és Kharübdisz 

Két szörny. Mármint tengeri szoros szörnyei, akik közül az egyik egy szirthez
kötött, és ha a hajós el akarja kerülni, akkor közel kell mennie a másikhoz, az pusztítja el.
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Itt nincs igazi „vagy-vagy”. „Szkülla és Kharübdisz között hajózni” mondássá lett – azaz
hányódni a világban –, azt jelenti: veszélyek között lavírozni, a túlélésért küzdeni.
Kharübdiszt Zeusz villáma taszította a mélybe, eredetileg egy falánk nő volt, most az
egyik sziklán élő szörnyként hatalmas mennyiségű vizet szív fel, majd lövell ki magából.
Szkülla kicsit más: még borzalmasabb. Homérosz így írja le:

„Benne a szörnyen ugatva üvöltő Szkülla tanyázik.
Éles a hangja, akárcsak a mostszületett kutyakölykök

hangja, de ő maga roppant szörny; nem örülne, ki látná
őt, még isten sem, közelébe ha érne az útján.
Lába tizenkettő, levegőben leng valamennyi,

hat hosszú nyaka van, mindegyiken egy riadalmas
fej nőtt, és a fejekből három sor foga rémít,

sűrű, tömött agyarak, tele éjszínű szörnyű halállal.”

Pedig a mítosz egyik változata szerint Szkülla szépséges lány volt (ismét egy nő),
akit éppen Kirké varázsolt szörnyeteggé. Legalábbis Ovidius szerint. Az ok? Mi lenne
más, mint a féltékenység. Kirké szerelmes volt Glaukoszba, egy tengeristenbe, aki viszont
Szküllát szemelte ki magának. Kirké csodatevő mérget csepegtet abba a vízbe, ahol Szkülla
szokott fürdeni, és lám, ekként hat a varázs:

„Scylla jön és fürdik, lemerül hasa legközepéig,
s látja, hogy ágyékát ugató szörnyek koszorúzzák;
nem hiszi még, hogy az ő testének része e szörnyek

rút raja: fut-menekül, vágyik tovaűzni riadtan
szemtelen ajkaikat – s viszi, miktől futna, kutyáit;

és testét, combját, s amikor tapogatja a lábát,
Cerberus-ajkat lel mindenhol a tagja helyében:

áll kutya-szörnyeken így, csonkult ágyékkal ezeknek
szabva határt hátul, hasa vélük dombosodik ki.”

(Devecseri Gábor fordítása)

Így írja le Ovidius Szkülla keservét, ahogyan a szépséges lány csúf monstrum-
má változik, akinek attól kezdve kedvenc foglalatossága az arra hajózó tengerészek
elemésztése. 
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10. Héliosz (Hüperion) naptitán 

Ez talán a legkevésbé érdekes történet. Kikötnek a szigeten, és a tengerészek
– Odüsszeusz kifejezett parancsa ellenére – az ott talált csordából levágnak néhány állatot,
ami miatt az isten szörnyű szelet bocsát a tengerre, és elpusztítja Odüsszeusz még életben
lévő társait. 

11. Kalüpszó nimfa 

„Hát aki megmenekült meredek vészből, valamennyi
otthon volt, túl háborún és a vizek veszedelmén;

őt egyedül, hitvesre, hazára hiába sóvárgót
tartóztatta Kalüpszó nimfa, az isteni úrnő
barlang öblös ölén, mivel áhította urául.”

Ezzel a pár sorral Homérosz gyakorlatilag mindent elmond az utolsó előtti
kalandról. Kalüpszó Atlasz titán leánya, szolgálóival tengeri nimfaként élt Ógügié szigetén,
és rögtön beleszeret a távolról érkezett hajósba. Eldönti, elfelejteti vele Ithakát, Pénelopét,
az egész pereputtyot, és megtartja férjének. Kalüpszónak azonban hét hosszú év sem elég
erre, Odüsszeusz mindvégig a családja után sóvárog, közben persze – első a kényelem és
kellemetesség –, ahogy Kirké szigetén, itt sem él szerzetesi életet. Hiába, összesen tíz hosszú
év nem kis idő! Zeusz parancsára a nimfa végül útjára bocsátja, aminek köszönhetően
a hazatéréséig már csak egy akadály van hátra.

12. Phaiákok földje, Nauszikaá 

Odakerül, éppen oda, a „phaiákok földjére, kik istenhez közel állnak”. Homérosz-
nál itt kezdődik a „visszaemlékezés”, azaz Odüsszeusz itt meséli el minden kalandját. Úgy
retrospektíve. Itt először „hókarú Nauszikaá” fogadja pártfogásába.

Peter Paul Rubens festménye (Odüsszeusz és Nauszikaá a Phaijákok földjén, 1627)
éppen azt a pillanatot ábrázolja, amikor derék és leleményes Odüsszeusz meztelenül
megjelenik a lány és nem kevésbé csodás szépségű szolgálói előtt, akik éppen ruhát mosnak
a patakban. A kép bal felső részében, a fellegek között az isteni világ tűnik fel, míg ez a
látomás a lenyugvó nap vöröses fényével sajátosan szép hangulatot kölcsönöz a törté-
netnek. Nauszikaá barátságosan fogadja az idegent, míg a szolgálók megrémülnek. 
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Peter Paul Rubens: Odüsszeusz és Nauszikaá a Phaijákok földjén, 1627, olaj, fa, 
Galleria Palatina (Palazzo Pitti), Firenze 

A király, Alkinoosz ajándékokkal halmozza el, amelyért cserébe a vendég elmeséli
kalandokban gazdag történetét. A mese páratlan, elbűvöli a hallgatóságot, így vendégsze-
retet ugyancsak páratlan, a király egy pompás hajót bocsát a tengeri vándor rendelkezésére,
hogy azon kényelmesen hazajusson Ithakába. Poszeidon azonban megbünteti a phaiákokat,
amiért az idegenekkel annyira jólelkűek voltak. Ez nem kifizetődő. A király levonja a
következtetést – talán ez az első, „idegenekkel szemben ne légy barátságos” című tanmese
a történelemben:

„Alkinoosz pedig így szólt köztük szónoki szóval:
Jaj, nagyon is régen kijelentett jósszava vált be

édesapámnak; mondta: Poszeidón megdühödik ránk,
mert mindenkit olyan bizton hordunk haza gályán.

[…].
Rajta azonban, amint mondom, mind úgy cselekedjünk.

Szűnjetek embereket hazahordani, bárki keresné
városotok föl;”
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Ne fogadd be az idegent! Ez legyen minden gondolatod, ne nyújts segítséget
senkinek – mondanám. Nem éppen keresztényi gondolat, persze, persze: hol vannak
még a keresztények. „Szűnjetek embereket hazahordani!” Így szól a nemes lelkű idegen-
gyűlölet első szózata. Dögöljenek meg ott, ahol vannak! Vesszenek a tengerbe! Mennyivel
életképesebb, mint befogadni a rászorulót. Akkoriban teljesen természetesnek tűnhetett,
mai szemmel nézve még inkább az. A tenger vándorai ugyanakkor igenis rá voltak szorulva
egymásra, a segítség egymással szemben nem csupán természetes, hanem önvédelmi
szempontból is fontos volt. Segíts a másikon, aztán ha rászorulsz, akkor a másik ugyancsak
megsegít. A tengeri élet sajátossága. Nem tudni, de abban az időben egyáltalán nem volt
véletlen, hogy a görögök – a mitológia jól mutatja – tengeri szörnyetegek tömkelegével
népesítették be a képzelet világát. A valóság ennél sokszor rútabb volt. „Föld rázója Poszeidón”
– ahogy Homérosz nevezi – az egyik legfélelmetesebb istenség, Odüsszeusz neki köszön-
heti minden búját és keservét. Poszeidón viszont nem akarja, hogy mindazokon segítsenek
(főleg nem Odüsszeuszon), akiket éppen az ő haragja sújtott. Az legyen idegen. A más.
A másik. A nem „mi”, hanem a „ti”. Ennek „csodás” szózata a homéroszi részlet. Örök
dilemma: kooperáció vagy konfliktus? Nem itt, és nem most fogjuk eldönteni.

Ami még hátravan, az eddigiekhez képest már csaknem érdektelen. A hazatérés.
A hazatérés, amelyet Odüsszeusz nagy gonddal megtervez, hiszen számolnia kell a feleségét
ostromló kérők haragjával, akik hiába magyarázzák Pénelopénak, hogy ura rég odaveszett.
Mennyire kapóra jönne, ha a meggyőző képességüket esetleg egy friss hullával tudnák
alátámasztani! Azonnal kinyuvasztanák leleményes Odüsszeuszt, ha megtudnák, hogy
visszatért. A kérők számosan valának: a legenda szerint százhúszan ostromolták a derék
és erényes asszonyt. Még Helenének is dicsőségére válna. Igaz, itt nem miatta tört ki egy
háború, de a szigeten gyakorlatilag háborús állapotokat okoztak a kérők. Pénelopé azzal
mentette magát, hogy halotti leplet készít Láertésznek, és csak akkor választ a kérők
közül, ha azzal kész lesz. Ám amit nappal font, azt éjjel lebontatta. Így éveken át nem
készült el. 

Visszaértünk hát Odüsszeusz és Pénelopé történetéhez. Mint látjuk, a derék hős
előbb ki akarja fürkészni a feleségét, hogy hű volt-e hozzá. Érdekes felvetés, miközben ő
maga bőszen kiélvezte a nők által kínált gyönyöröket. Sőt, gyermekeket nemzett és hagyott
maga után. Mikor megtudta, hogy felesége hűségben várt rá, bebizonyosodott a nej erénye,
örömében megölte az összes kérőt. Happy end lehetne. Ám ezzel nem volt nyugodása,
ugyanis a gyilkolászás után arra ítéltetett, hogy hagyja el Ithakát, és oda soha ne térjen
vissza. Odüsszeusz, ahogy megérkezett, úgy kellett távoznia. Végletesen megkeseredett
ember lett. Nem csoda. Platónnál Ér a mítosz szerint az alvilágban találkozik Odüsszeusz
lelkével, amikor a megholtak új életmintát választanak. Igen beszédes a platóni leírás:
„Véletlenül Odüsszeusz lelkét jelölte ki a sors arra, hogy valamennyi közt legutolsónak
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járuljon a választáshoz; s ekkor ő – mivel korábbi viszontagságosságaira való emlékezés
hatása alatt hallani sem akart dicsőségvágyról – sokáig járt fel s alá, s egy közéleti szerep-
léstől távolálló magánember életformáját kereste; s 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 választotta volna, ha az első sorszámot kapta volna; s nagy öröm-
mel vette magához” (Szabó Miklós fordítása). Mindent elmond a leleményes hős nem
éppen irigylésre méltó életéről. 

Mindehhez csak hozzátehet a mítosz egy másik (rosszízű, de hihetőbb) változatot,
amely szerint Pénelopé egyáltalán nem volt hűséges férjéhez, sőt szép sorjában lefeküdt
az összes kérővel. Miért lenne hűségesebb az asszony, mint a férj? Odüsszeusz veszte
éppen csapongásaiból ered. Teiresziász szerint saját fia ölte meg. Nem, nem Télemakhosz.
Hanem Kirkétől született egyik fia, Télegonosz, aki nem ismerte fel apját. (Megint egy
Oidipusz-reminiszcencia.) Aztán a derék Télegonosz – ismétlem: Odüsszeusz Kirkétől szüle-
tett gyermeke – nőül vette Pénelopét, azaz a mostohaanyját. Míg Télemakhosz – ismétlem:
Odüsszeusz Pénelopétől született gyermeke – pedig Kirkét, féltestvére anyját. Ez ám a család-
egyesítés. Annyira szép, annyira romantikus, mint egy brazil szappanopera. Persze nem
Homérosznál. Ott másképp ér véget a történet. De hagy idézzem itt Dantét, aki Odüsz-
szeusz utolsó utazását a következőképpen írja le:

„Örültünk, de örömünk gyászba múlott, 
mert az új földről felhő jött, s viharja 

kicsiny deszkánk gyenge orrára hullott,
s háromszor azt a vízben megcsavarta, 

negyedszer a farát magasba vonta, 
orrát mélybe - Valaki így akarta – 

s fejünk fölött a vizet összenyomta.”
(Babits Mihály fordítása)

*

Odüsszeusz, a leleményes, az oltári nagy szemét, vagy egyszerre mindkettő. Ez is,
az is benne van a mítoszokban. Az ész sok mindenre képes. Segítő elmélkedésre
ugyanúgy, mint csavaros rejtélyek kieszelésére, vagy éppen a háborgó világgal szemben
önmagunk érvényesítésére. Ma Odüsszeusz topmenedzser lenne, tőzsdén pénzt csinálna
a semmiből, vagy sztárügyvédként gazemberek ügyében sikeresen eljárva vagyonokat
halmozna fel, esetleg politikai kaméleonkarrierbe kezdene, ahol színét-szagát éppen úgy
változtatná, ahogy a helyzet kívánja. És a világ csodálná. És a világ rajongana érte. Hisz
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eszét arra használja, hogy sikeres legyen az életben. Nos, persze mindez azzal jár, hogy
a nietzschei értelemben vett „kifinomultak” összecsippentenék a szemüket, hamisan
mosolyognának: „az élet csak küzdelem, vagy győzöl, vagy el fogsz bukni!” – miközben
senki nem gondolna a bagolyszemű eposzt lezáró szózatával:

„Isteni sarj, Láertiadész, leleményes Odüsszeusz,
már ne tovább! szűntesd mérgét a közös viadalnak,
meg ne nehezteljen rád Zeusz, az a messziredörgő.”

Vagy ha igen, akkor nevetne rajta. Nevetne, ahogyan csak a lúzereken szokás, akiket
a világ örök vesztesnek tart. 

Nevetni persze lehet. Bár sok mosolyognivaló nincs sem ezen, sem a most követ-
kező fejezetben. Igaz, az eddigiek sem voltak szépséges tündérmesék. 
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A BOSSZÚ MÍTOSZA – MÉDEIA

„Látom a lelke nemességét, deli termete báját,
meg nem csal, hiszem, érdememet soha nem fogja feledni.”

(Publius Ovidius Naso)

Médeia. Ő mondja ezeket a szavakat. Médeia. Persze téved, és itt nem arról van
szó, hogy tévedni emberi dolog, na, mondd már: ki ne tévedne? Nem, itt a tévedés
valaminő iszonyú végletes események elindítója. 

A fejezet címe lehetne: a féltékenység mítosza. Vagy: a végzet mítosza. Vagy akár
a kérlelhetetlen, engesztelhetetlen kegyetlenség mítosza. A bosszú egyrészt azonban mindent
kifejez, másrészt általánosabb, harmadrészt az egyik legszorosabban emberhez köthető
tulajdonság, majdnem azt mondtam: conditio humana. Egyesek a gondolkodást tartják
annak, de a bosszú talán szélesebb meghatározásnak tekinthető, mint a mentális képes-
ségek, amelyekkel viszont csak az emberek töredéke rendelkezik. A bosszúállásra minden
barom képes. Egyszer egy beszélgetésben azt találtam mondani, hogy „kulturális mizantróp”
vagyok. Tartom ma is. A csodálkozó és értetlen tekinteteket látva lefordítottam: megvetem
az ostoba embereket. Hiszem, hogy minden rossz eredője a butaság. Az ostobaság. Tudjuk,
Kierkegaard azt mondja, ha egy alapelvből kell kiindulni, akkor induljunk ki abból, hogy
minden ember unalmas. Ha engem kérdeznének – szerencsére nem kérdeznek –, akkor
azt mondanám: induljunk ki abból, hogy a legtöbb ember buta. Végletesen ostoba. Nem
hiszem, hogy nagyot tévednék. 

Ugyanakkor lehetett volna más sorrendbe tenni a történeteket, Médeia talán rögtön
a Héraklész-fejezet után következhetett volna. Ám mindenképpen Médeiával akartam
zárni a könyvet. Miért? Mert ezt a mítoszt nem értem, és soha nem fogom teljesen meg-
érteni. (Ha már itt tartunk: a butaság soha nem a nem értéssel kezdődik, hanem azzal,
hogy az ember lemond a megértés lehetőségéről. Sőt, Szókratész szerint minden tudás
kezdete: a nem tudásról való tudás. Mélyen egyetértek. Igaz, Kierkegaard hozzáteszi, ha
megmaradunk ezen a ponton, akkor kezdet is marad.) Persze azért teszek egy kísérletet
a megértésre, Médeia megértésére, aztán majd bárki eldöntheti, mennyiben sikerült.
Persze tudod, kedves olvasó: „homo sum…” Amihez a tévedés – bár nem a fentebbi értelem-
ben, legalábbis remélem – hozzátartozik.
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Hihetetlen mennyiségű az a feldolgozás, amit a Médeia-történet kapott, talán
minden más egyebet maga mögé utasít. Képzőművészet, irodalom, zene, film és termé-
szetesen a számtalan színházi adaptáció – mind-mind erre irányul. A legfontosabb és
egyben a legkifinomultabb feldolgozását természetesen Euripidész talán legnagyszerűbb
drámájával, a Médeiával kapta. Később pedig a zene. Egy másik feldolgozás, amelyre vissza-
térünk: Luigi Cherubini egy háromfelvonásos operát írt Médeia címen. A szövegkönyvét
François Benoit Hoffmann írta, Euripidész mellett Pierre Corneille Médeiájának feldolgo-
zásával, amely mű 1635-ben látott napvilágot. Egyébként nem ez az egyetlen zenemű,
a választék igazán gazdag. A teljesség igénye nélkül: Antonio Caldara: Medea in Corinto,
1711 (őt különösen szeretem), Georg Anton Benda: Medea, 1775 (szöveg: Friedrich Wilhelm
Gotter), Marc Antoine Charpentier: Médée, 1693. Cherubini közülük a legnagyobb név,
és mint ígértem, rá még visszatérünk, mert a „gyermekgyilkos boszorkány” és a „független-
ségre vágyó Médeia”-kép sajátos egyvelegét találjuk nála. Érdekesen változik egyébiránt
a történetben a nő szerepének értelmezése, és egészen hasonlóan, mint Helené esetében.
Elképesztően izgalmas.

Mielőtt azonban erre rátérnénk, egy olyan történetet kell megemlítenünk, amely
nélkül Médeia őrült tettei értelmezhetetlenek, és ez az 

Argonauták utazása és az aranygyapjú legendája

A feldolgozásokra utalva Médeia és az Argonauták szinte egyet jelentenek.
Gondoljuk meg: a fent idézett szavakat Médeia későbbi férjéről, Iászónról mondja. Persze
ez is kapcsolódik Héraklészhez, akárcsak a trójai háború. Minden összeér valahol.

Argonautáknak (Ἀργοναῦται) nevezték azokat, akik még a trójai háború előtt
Iászón vezetésével (bár egyesek Héraklésznek tulajdonítják a főnöki tisztet) az Argo nevű
hajón a Kolkhiszba utaztak, hogy visszahozzák annak a kosnak az aranygyapját, amelyet
korábban Poszeidónnak áldoztak, majd a gyapjat kifüggesztették, hogy megvédje a
várost. Iászón azért indul el az aranygyapjúért, mert annak megszerzése esetén megszaba-
dul egy országát sújtó átoktól. Az aranygyapjút a kolkhiszi Árész ligetében egy soha nem
alvó sárkány őrzi. 

Az aranygyapjú megszerzése olyan feladatot jelent – egészen hasonlatosan Héraklész
egyes tetteihez –, amelynek véghezvitele jócskán kérdéses. Az „irdatlan” újra és újra
megjelenik a görög mitológiában, nos, nem azért, hogy az embereket bosszantsa, hanem
azért, hogy megmérje az elszánás, az elhatározás és törekvés igazi hatékonyságát. A feladat
a fontos, nem feltétlenül annak eredményes végrehajtása. A tett maga, az elhatározás
és elszánás. Ez adja a görög ember életének értékét, ennek megfelelés létezésének conditio
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sine qua non-ja. Másképp az élet számára értelmetlen és értékelhetetlen. Gondoljuk
meg: az akkori görög nem éppen kíméletes körülmények között létezett, élete nem volt
más, mint állandó küzdelem, egy emberi és kulturális értelemben vett „struggle for life”.
Persze fizikai értelemben ugyanúgy. Hiszen adott egy gyönyörű, ámde nem túl termé-
keny földű ország, egy állandó háborúra berendezkedett polisztársadalom, tele külső és
belső feszültségekkel és küzdelmekkel, miről másról szólhatna hát a mítosz? 

Thesupiai Argosz megépítette tehát a hajót – mégpedig nem kevéssé illusztris
személyiség, mint Pallasz Athéné istennő „mérnöki” útmutatása szerint –, amelynek orrába
a híres dodonai beszélő tölgyfa egy darabját illesztették. A hajó legénysége a legkiválóbb
hellénekből állt. Itt volt Poszeidón valamint Héphaisztosz egy-egy gyermeke, Dioszkúro-
szok, Orpheusz, akinek lantja nemes fegyver lett az úton – aztán persze az idők előre-
haladtával és az elbeszélések változatai szerint a hajósok egyre „szaporodtak”. Sőt, a hajón
utazók közé tartozott maga Héraklészt. Szóval tényleg jó névsor.

Az út során az Argó számos kalandot élt át. A teljesség igénye nélkül csak néhány
esemény. Az egyik „kedves” történet Lémnosz szigetén esett meg. Ha már a nőkről van
szó, és ebben a könyvben hangsúlyosan róluk, akkor ezt feltétlenül meg kell említenünk.
A monda szerint a lémnoszi férfiak összevesztek az asszonyaikkal, mert azt mondták,
hogy büdösek, ezért nem akartak többé ágyba bújni velük. Erre a derék nők méregbe
jöttek, egy szálig lemészárolták a nem kevésbé derék férfiakat (lásd családon belüli
erőszak), kivéve a királyt, akit drága gyermeke „megkímélt”: egy evező nélküli ladikban
kilökött a tengerre. Az Argó megjelenésékor az igencsak kiéhezett asszonyok szinte
azonnal rávetették magukat a daliás hellén férfiakra, akik – persze nem minden önzet-
lenség nélkül – megszakították az útjukat egy kis ficánkolásért cserébe. Irgalmas szamari-
tánus módjára sok-sok gyermeket nemzettek nekik – persze ugyancsak teljesen önzetlenül,
épphogy csak úgy mellékesen –, és ezzel megmentették a szigetet a teljes kipusztulástól.
Robert Graves szerint mindez arra utal, hogy a sziget lakói a papnők segítségével tartották
fenn országukban a ginokráciát – azaz a nők uralmát. Hozzáteszi, hogy a líbiai törzsek
körében ez a szokás sokáig létezett, persze a velük találkozó görögök legnagyobb megrö-
könyödésére. A hellén társadalom ugyanis nem arról volt híres, hogy széles körben
jogokat adott volna a nőknek. Ezt, mint arra többször utaltam, csak a szofisták kezdik el
pedzegetni. Tegyük hozzá: nem túl nagy sikerrel. Ezzel együtt az ugyancsak látható,
hogy azért elszórva vannak olyan nézetek, amelyek az antik maszkulin gőgöt legalább
egy kissé megpróbálják oldani. Látjuk a szofistáknál, Euripidésznél, a Helené átértel-
mezések kapcsán, és bizony látjuk Médeia esetében. A nő meghatározó szerepet játszik
nemcsak a férfiak életében (gondoljanak róla bármit), hanem a görög társadalomban,
és így a mitológiában. 
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Harpüia

Szerepe persze „pro és kontra”. Legyünk őszinték: inkább kontra. Itt van mindjárt
a Hárpüia esete. Amikor az Argó Phineusz király országába érkezik, találkozik a Hár-
püiákkal. Szegény király vak. Ám neki nem a vakságért adták cserébe a jövő látását, hanem
ellenkezőleg: éppen azért vakították meg az istenek, mert látta a jövőt. Korábban Teiresziasz
esetében írtam, hogy a szem – mint az érzéki észrevevés eszköze – a világ teljes feltérké-
pezésére szolgál, de egyben a „be-látás”, azaz a megértés szimbóluma, mégpedig a világ
értelmi megismerésének közvetítésével. Ez a megértés az időben történik. Az idő ebben
az esetben a már megtörténtet jelenti, ahogy arra Schelling a Die Weltalter (Világkorszakok)
című soha be nem fejezett nagyszerű művében utal. Szerintem itt két ellentétes idősík
áll szemben egymással:

Racionális – Szem (külső látás) – megértés → időben létező idő (múlt) 

A jóslás a jövőt, a még meg nem történtet vizslatja (Schelling: „weissagen”). Ebben
az esetben a szemre „nincs szükség”, hiszen a jövő érzékileg nem tapasztalható, nem
látható, pontosan a nem a látható világban történik, még pontosabban: a róla való jöven-
dölésben (még) nem történik sehol. Éppen ez a lényege. Ezért nem látható. Legalábbis
szemmel nem. A görög ezt akarja kifejezni azzal, hogy a jövőt látó (jós) vak. Nem rendel-
kezik a látás képességével – mint írtam –, nincs rá szüksége. Ennél sokkal fontosabb az
irracionális közeg, a megérzés, az intuíció, avagy a megnyilvánulás, megmutatkozás.
A másik sík:

Irracionális – Szem hiánya (belső látás) – megérzés → időn kívüli idő (jövő)

Hol van a jelen? Ott, ahova Szent Ágoston helyezi. A Confessiones XI. könyvében
írja: „cum ergo praeterit tempus, sentiri et metiri potest, cum autem praeterierit, quoniam
non est, non potest”. Vagyis igazából csak egyetlen idő létezik: a jelen, mert a múlt már
nincs, azért nem lehet mérni, a jövő még nincs, azt pedig azért: „tempora sunt tria, praesens
de praeteritis, praesens de praesentibus, praesens de futuris”. Hiába létezik csak a jelen,
mindig kicsúszik a kezeink közül, ahogy arra Platón egyik kései művében (Parmenidész)
már felhívta a figyelmet. Éppen ezért az emlékezésben élő görög számára inkább a „múlt”
volt az idő, a jelennel nem tudott mit kezdeni, a jövőt pedig kivette az immanens létezők
köréből, és a mitológia, illetve a hit fontos alapjává tette. Transzcendens hátteret biztosított
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neki. A király jó példa erre. Nem lát, de mégis sokkal többet megsejt, mint a látó,
bár – őszintén szólva – nem nagyon derül ki, hogy mire megy vele. 

Itt térünk vissza a nőkhöz: a királyt nem csupán megvakították az istenek, de
ráküldtek két Harpüiát. A Harpüiák (ἅρπυια, magyarosan: hárpia) Thaumasz és egy
tengeri nimfa szőke hajú, sebes röptű lányai, akik Kréta szigetén egy barlangban laknak.
A dolguk, hogy a bűnösöket elfogják és kiszolgáltassák az Erinnüszöknek. Egyébként
borzasztó és bosszantó szörnyetegek, akik/amik – „természetesen” – ismét csak nők.

Harpüiá, in: Ulisse Aldrovandi Monstrorum Historia, 1642, metszet, Bologna 

Ebből az Ulisse Aldrovandi Monstrorum Historia (Bologna, 1642) könyvében talál-
ható illusztrációból nagyjából kiderül a harpüia kinézete. Más ábrázolások kidomborodó
mellekkel erősítenek. A kép persze azt mutatja, hogy a középkor mit gondol róluk, hogyan
képzeli el ezeket a szörnyeket. Ez az ábrázolás – a többivel szemben – azért érdekes, mert
a kép nem egy rút, vicsorgó, vérben úszó tekintetű mindenre elszánt női borzalmat
formáz, hanem egy kedves lányarcot. De – sugallja – annál rosszabb. A szép külső ször-
nyűséges belsőt takar. 

A nő szép, kelleti magát, ráveszi a férfit mindenre, elveszi az eszét stb., hogy ki-
zsigerelje, kiszívja a vérét, aztán egy elhasznált tárgy gyanánt eldobja magától, amikor
már nem tud vele mit kezdeni, nincs semmi érdeke a kapcsolat fenntartására. A szép nő
a legveszélyesebb. A harpüia igazi természetéről Hésziodosz a következőket írja:
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„Szép hajú Harpüiák, és Óküpetész meg Aelló, 
kik gyors szárnyaikon szélvészt és saskeselyűket 
érnek utol, s versengve röpülnek a röpke idővel.”

(Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása)

A harpüiák a király ételét elrabolták, berepülve az ablakon mindent összerondí-
tottak, szétdobáltak, teljes káoszt hagyva maguk mögött. Persze ezt nők tehetik – csak és
kizárólag. Nem véletlen, hogy a „hárpia” kifejezést ma a férfiakra nem használják, csak
a nőkre. Mintha egy férfi nem lehetne szörnyen kaotikus. Igaz, a harpüia nem bántja az
embert, „csak” – tönkreteszi az életét. Ez pedig a nők kiváltsága. Ezzel szemben a férfi
bántja és tönkreteszi a nőt. Ezért nem hárpia. Bár nyugodtan lehet keresni (találni) más
kifejezést rá. Az sem túl hízelgő. 

A lényeg, az Argó utasai, a kemény és elszánt hellén férfiak megszabadítják a vak
királyt a szörnyektől, nota bene: a nőktől. Vagyis a történetnek van egy olyan értelmezési
lehetősége, amely szerint a nő a férfi végzetét jelenti; boldog tehát csak az lehet, aki min-
denféleképpen megtartóztatja magát tőle. Akkor inkább a maszturbáció? Vagy nem? Az is
a „tudományos konfabuláció” áldozata lesz – ebben Foucault-nak kétségkívül igaza van.
Bár voltak férfi „boszorkányok”, de ha lenne a magyarban „nem” (mármint: hím, nő, semle-
ges), akkor ez a szó biztosan nőnemű lenne (mint a németben).

Az Argó harcosai továbbmennek és elhajóznak, át azokon a veszélyes helyeken,
amelyeken később Odüsszeusz keresztülmegy, ahogy azt az előző fejezetben taglaltuk.
Homérosz mondja az Odüsszeiában Kirké szavaival:

„Tengerjáró gálya csak egy ment arra keresztül:
elhírhedt Argó, Aiétésztól hazatartó.

És a hatalmas szirten még ez is összetörik tán,
ám Héré átvitte, mivel kedvelte Iászónt.”

(Devecseri Gábor fordítása)

Homérosz szavai éppen arról tesznek tanúbizonyságot, hogy az argonauták kalandja
mennyire beépül a görög mitológiai tudatba. Legalább annyira, mint a trójai háború. Ennek
megfelelően a visszaúton megjelennek a szirének, akik Odüsszeuszt ugyancsak kísértik,
de senki nem köt ki senkit, hogy meghallgassa démoni éneküket, hanem kard ki kard
– pontosabban: lant ki lant: Orpheusz zenéjét hallva megszelídülnek, így az Argó gond
nélkül hajózhat tovább.

Ettől kezdve az Argó sorsa bennünket kizárólag annyiban érdekel, amennyiben
összefügg Médeia történetével. Az első a sorban az aranygyapjú megszerzése, a második
Péliasz meggyilkolása, majd maga a gyermekgyilkosság. Mindegyiket a varázslat hatja át.

242

01 Gyenge_Layout 1  2016.05.17.  16:02  Page 242



Az elsőt illetően azonban megint az istenek okozzák a gondot. Mégpedig azzal, hogy
közvetlenül beavatkoznak az események menetébe. Bár ne tennék! Soha nem vezetett jóra,
láttuk azt Oidipusztól kezdve Trója esetén át jelen történetünkig. Héra és Athéné ugyanis
úgy dönt, hogy ráveszik Aphroditét, hogy Erósz segítségével gyújtsa szerelemre Iászón
iránt Médeiát, aki a gyapjút őrző király, Aiétész lánya. Innentől a varázslás, a sötét mágia
elemi erővel jelenik meg a történetben. Ha pedig varázslat, akkor Hekaté.

Hekaté

Médeia csodás nő. Ugyanakkor megmagyarázhatatlan varázserővel bírt, ami azt
feltételezi, hogy Hekatétől, a varázslás, a sötétség és az éjszaka istennőjétől, a boszorkányok
úrnőjétől (persze, ő sem lehet más, csak „nő”), kapta varázserejét. A szörnyű Hekatéről
Hésziodosz a következőket írja:

„Még most is valahányszor akármely földi halandó
áldozatot bemutat s könyörög hozzá, ahogy illik, 
és szólítja nevén Hekatét, nagy megbecsüléshez 

jut, mert jót akaró istennő hallja imáját 
s gazdaggá teszi őt: a hatalmából telik erre.”

Egyes verziók szerint ő Médeia anyja. Mások szerint Médeia az ő papnője. Vagy így,
vagy úgy, Hekaté uralma félelmetes. Tudjuk, a középkor embere semmitől sem rettegett jobban,
mint a rontástól vagy bűvölttől. Hekaté paradigmatikus figura, akinek az alakja számos alko-
tót „kísértett” meg. William Blake nagyszerű festményét nem hagyhatom ki a sorból:

William Blake: Hekaté és a három Sors, 1795, toll, akvarell, Tate Gallery, London
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A mű 1795 körül keletkezett (Tate, London). A címe Hekaté, de nevezik „hármas
Hekaténak”, vagy Hekaté és a három Sors. Blake-et nem csupán a görög mitológia, hanem
a Macbeth is inspirálta. Pontosabban a Shakespeare-nél feltűnő három boszorkány. Akik
egyébként a harmadik felvonásban személyesen találkoznak Hekatéval. A boszorkányok
tevékenységét Shakespeare a következőképpen írja le:

„Üst, üst, gyűlj tele!
Férget, mérget üss bele!

Kő alatt kit harminchárom
Éjjel izzaszt hideg álom,

Legelőször buta béka,
Te kerülsz be a fazékba!”

Amit aztán a főnökasszony, Hekaté jóváhagy:

„Pompás! Micsoda szorgalom!
De lesz is érte jutalom.

Mint tündér, éppúgy röpül
A boszorkány az üst körül
És a varázs mind sikerül!”

(Szabó Lőrinc fordítása)

Nyilvánvaló, hogy Blake legalább annyira gondolt a macbethi történetre, mint
a mitológiai Hekatéra. És legalább annyira Hekatéra, mint a Moirákra, a sors istennőire.
Mindezzel együtt jól reprezentálja kora felfogását. Hekaté ugyancsak nő. A rettegett Hekaté!
Akár Médeia. Mindenki és minden – aki és ami él és mozog – félelmetes és nő. A nő tehát
félelmetes, ugyanakkor vonzó. Tudja ezt a görög világ. Nélkülük az élet dögletes unalom-
ba fulladna. 

Médeia pedig az a nő, aki varázserejét innentől kezdve a szeretett férfi érdekében
használja. Így lesznek nők a nők elvesztői. Médeiát ugyanis teljesen elbolondítja Erósz nyila,
ezek után sem istent, sem embert nem ismer. Nincs gátlás, nincs erkölcsi törvény, nincs
semmi, ami megállíthatná. Csak az imádott férfi. Természetesen segít Iászónnak. Persze,
hogy segít. Segít megszerezni az aranygyapjút. Félelmetes pillanat, mivel innentől kezdve
a történet egyre vérfagyasztóbbá válik, és egyenesen halad a szörnyű végzet felé. Aki ked-
veli a horrort, az bízvást jó úton jár, ha velem jön. 

Euripidésznél a dajka a következő szavakkal kezdi: „Bárcsak sosem kelt volna át
Argó hajó Kolkhisz földjére.” Így bizony, igaza van. 
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Iászón előbb békésen megkéri a királyt a gyapjú átadására, amibe az látszólag
belemegy, de közben olyan feltételeket szab, amelyek normál ésszel felfoghatatlanok és
nem teljesíthetők. Megint az irdatlan. A feladat. A teljesíthetetlen (vagy annak látszó).
Mindegy, mi az. Azonban az argonauták vezetője – miként Héraklész munkáit – sikeresen
teljesíti az összes képtelenséget. Persze, persze Médeia varázseszközeivel. Ugyanakkor a
király nem tartja be a szavát, és nem adja át az aranygyapjút. Mint többször említettem,
a görögök az egyik legnagyobb bűnnek a fogadalom, ígéret be nem tartását, vagy az eskü-
szegést tartották. Halálos vétek, megfelelő büntetés jár érte. Ebben a történetben többször
előfordul. Mármint az ígéret be nem tartása és annak következményeként a büntetés.
Jelenleg azonban nagy az egyetértés Iászón és Médeia között, igaz, arról a történet nem
szól, hogy Iászón vajon ugyanannyira szerette Médeiát, mint az őt? Ugyanolyan halálos
volt a szerelem? Vélhetőleg nem. Őt ugyanis nem bökte át Erósz nyila. A későbbi szörnyű-
ségek mindenképpen ezt valószínűsítik.

Gustave Moreau: Iászon és Médeia, 1805, olaj, vászon, Musée d'Orsay, Párizs

245

01 Gyenge_Layout 1  2016.05.17.  16:02  Page 245



A szerelem kezdetben teljes és megingathatatlan (?). Ahogy Gustave Moreau egyik
legostobább képe ábrázolja a kissé bárgyú, mondhatnám kedélyesen bamba Iászónt és
Médeiát (a kép címe: Iászón, Musée d’Orsay, Párizs, 1805), mint valami győztes párt, meg-
előlegezve Vera Muhina „örökérvényű” alkotásait (leginkább a Munkás és kolhozparasztnő
című remekművet). Az antik munkás és kolhozparasztnő Moreau-képén csodálható meg.
A festmény balgaságát tekintve a mester Prométheusz képéhez mérhető, ahol a kissé mar-
cona arcú, ámde ugyancsak bárgyú képű Prométheusz bőszen néz maga elé a semmibe,
miközben egy bájos keselyű marcangolja – á, dehogy marcangolja: kedélyesen csipkedi
a máját. Méltó ehhez a Médeia–Iászón képhez. „Szétszimbolizált” az egész, úgy, ahogy van.
Sejtelmes bogarak a térben, madarak, sziklák, növények és persze a kos feje a póznán,
miközben Iászón egy ledöfött sason tipor. A sas (a sárkányt szimbolizálva?) felemeli a fejét,
ugyancsak zordan néz a semmibe, de érezzük, hogy tőrrel a szívében nem sok esélye
maradt. Moreau egyébként megfelel az Leon Battista Alberti által meghirdetett – és
korábban már idézett – elvárásnak, hogy ti. meztelen ábrázolás esetén a „csúnyájukat”
lehetőleg takarja el a festő, akár egy kézmozdulattal, akár egy odagöndörödő ruhafoszlány-
nyal, akár egy irányba repülő galambbal. Iászón diadalmasan („muhinásan”) néz a szebb
jövő felé, miközben a sason tapos, a kissé magasabb Médeia pedig fátyolszerű, virágokkal
takart, de átlátszó lepelben áll szerelme mellett. Tekintete tükrözi azt a csaknem tébolyult
érzést, amit Aphrodité bocsátott rá. Kezében egy tégelyt szorongat, valószínűleg abban
van a bűbájhoz használt varázsszer. Olyan, mintha az első emberpárt látnánk a szimbolikus
paradicsomban, rengeteg szimbolikus varázsmadártól körbecsivitelve, aranyszínűen
áttetsző szimbolikus ködben, aranyszínűen áttetsző szimbolikus tekintettel. 

A bűbáj kérdése nem egyszerű. A középkorban elítélték, és ha lehetett, máglyára
küldték a bűbájosokat. A görögöknél kissé más volt a helyzet. Xenophón a következő pár-
beszédet írja le Szókratész és egy gyönyörű hetéra, Theodoté között. Szókratész megcsodálja
a nő szépségét, de a találkozást elutasítja, mert – mint mondja –: „Itt a sok barátom, akik
éjjel-nappal nem engednek el maguk mellől, folyton bájitalok receptjéért és ráolvasó éne-
kért nyúznak.” A hetéra csodálkozó kérdése: „Hát ehhez is értesz Szókratész?” A válasz
még meglepőbb: „Mit gondolsz, miért nem tágít mellőlem sosem ez az Apollodórosz meg
ez az Antiszthenész? Mi az ördögöt keres itt Kebész és Szimmiasz Thébaiból? Jól jegyezd
meg, bájital, ráolvasás és bűvkör nélkül mindez másképp volna.” Vagyis mintha maga
Szókratész legitimálná a bűbájt. (Vagy „csak” ironizál.) Persze attól még bűbájhoz értő
ember félelmetes. Veszélyes. Ahogy Szókratészt is csodálatos/rettenetes férfinak nevezték.
A δεινῶς szót használták erre, amely – mint tudjuk az előző könyvből – mindkettőt
jelenti. Moreau képén Médeia egy bűbájjal bíró Theodoté. A szépséges hetéra maga
ugyancsak vágyik a varázslatra, de Szókratész bármilyen kérés, csábítás ellenére nem
hajlandó erről többet mondani. Évődik vele, de nem esik a csapdájába.
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A mágia (μαγεία) minden esetben a tudással egybekötött, nem nélkülözi, hanem
éppen előfeltételezi. Ezért tartották az okos nőket természetellenesnek, az ostoba férfiak
ezt mi mással: az okkult erők hatalmával magyarázták. Egy nő nem lehet okosabb, mint
egy férfi. Legfeljebb bűbáj erejével. Euripidésznél mondja Médeia: „okos vagyok, hát iri-
gyelnek egyesek”. Így van. Hozzáteszi: mások nem irigyelnek, hanem gyűlölnek. Irigység
és gyűlölet. Két szép nemes, emberi tulajdonság – kéz a kézben jár. Még Seneca sem vigasztal,
hiába írja: „az okos ember boldog, s az okosság elég a boldog élethez”. Kivéve, ha mondjuk
ezért kerékbe törik vagy máglyára küldik, esetleg egyéb módon nyuvasztják meg. Persze
a kérdés: mit nevezünk boldogságnak – no, de erről már eleget beszéltünk.

A bűbáj szerepe szembe menni az idővel. Nagyon tanulságos és egyben felemelő
Szókratésznak, akit a delphoi jósda a legbölcsebb görögnek nevezett, utolsó intelme
az őt körülvevő és síró tanítványokhoz: „Mi baj? Miért éppen most könnyeztek? Hiszen
régóta tudhatjátok, hogy a természet születésem pillanatától fogva halálra ítélt.” Legalábbis
ezt mondja Xenophón tudósításában. Mintha Seneca az öregségről mondottak kapcsán
ugyanezt hangoztatná: „Minden egyes nap eloroz valamit az erőnkből.” Bár hozzáteszi:
„S vajon létezik-e jobb halál, mint a természetes bomlással csúszni kijelölt végünk felé?
Nem mintha valami rosszat találnék az ütésben s az élettől való gyors eltávozásban, de
könnyebb az út: lassanként visszavonulni.” Bár neki sem adatott meg, hisz sorsa inkább
Szókratészhez volt hasonlatos. Volt tanítványa, Nero császár szépen megkérte, hogy ugyan
legyen már öngyilkos. Így történt. Lucius Annaeus Seneca hetvenedik életévében, Kr. sz.
65-ben, egy áprilisi napon, felvágatta az ereit. Az elbeszélések szerint végig bátran és
büszkén viselkedett. 

Jacques-Louis David Szókratész halálához hasonlóan idióta festménye ezt a pilla-
natot akarja/szeretné ábrázolni (Seneca halála, Musée du Petit Palais, 1773). Ez a kép
annyira rossz, annyira nevetséges, hogy talán a többi képét is alulmúlja. Moreau legalább
festett jó képeket. Igaz, sok balgát, de vannak jó képei. Davidnak viszont nincs olyan,
amellyel képes lennék megbékélni. A teátrális, hatalmas mozdulatok, a túlpörgetett érzel-
mek inkább komikussá, mintsem patetikussá teszik festészetét. Ennek a szerencsétlen
alaknak ugyanolyan idióta volt az élete, mint a festészete. Talán nem véletlenül. Előbb gyil-
kosnak állt, a „Comité de Sûreté Générale” tagjaként és Robespierre őszinte csodálójaként
embereket juttatott a forradalom idején vérpadra; aztán vallást alapított, főpapjának
Robespierre-t nevezte meg, majd – „kis” váltással – Napóleon-fan lett belőle, és persze
róla ugyancsak ostoba képeket festett, rémületesen ostobákat, mint korábban. Ám a fest-
ményei, mivel szinte mindenhol élő szemtanú volt, széles körben ismertté váltak (lásd
Labdaházi eskü). Vagy a Napóleonról készült képek. Például a mindenki által jól ismert
ágaskodó ló, pontosabban a hátán ágaskodó Napóleon képe, amint a derék gall (korzikai,
de gall) szembeszállva a széllel az ég felé int, s közben kinéz ránk, nézőkre (ez annyira
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szép, annyira természetes, általában ez történik, ha egy ló megbokrosodik), míg az előtte
levő sziklán, ha valaki teljesen hülye lenne, ott egy felirat: „Bonaparte”. Kissé alatta „Annibal”
és „Karolus Magnus Imp.”. Hú, de jó és szép, és magasztos, éljen a francia gloire! És meny-
nyire őszinte, mennyire természetes! Arról nem beszélve, hogy roppant eredeti. Minden
ágaskodik, talán csak a szikla nem. A nézőben meg az indulat. Ebből a szerencsétlenből
még a felesége is bolondot csinált. Amikor nem ment a szekér, elvált, aztán, amikor ment,
ismét hozzáment. Ilyen háttérrel lehet valószínűleg ilyen képeket alkotni. Kiráz a hideg, ha
rájuk nézek! Mindegyiknek ugyanazt a címet adnám: „Nagyrököny”! Legyen az a fentebb emlí-
tett két kép, vagy akár a Horatiusok esküje, a Napóleon császárrá koronázásáról készült alkotás,
vagy a róla készült portré. De még az egyébként politikai elfogultsággal nem bíró Turbános
lány című festménye sem mentes mindettől. Annak a lánynak annyira buta, de annyira buta
és álmatag tekintete van, hogy szinte ébresztőóráért kiált. Hagyjuk hát ennyiben. 

Jacques-Louis David: Seneca halála, 1773, olaj, vászon, Musée du Petit Palais, Párizs
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Annyit még Senecához: a festményen ez a szerencsétlen nyilván megpróbálta
érzékeltetni Seneca és felesége, Pompeia Paulina – Tacitus az Annalesben részletesen
leírja – együttes öngyilkosságát. A felesége a férjével közösen akarta elkövetni az öngyilkos-
ságot, Miközben Seneca erei felvágása közepette olyan, mint aki szilajul vihorászik
(táncos lábmozdulata ugyanis erre utal), a feleség – kibomló fűzővel, ó jaj! – balra el, noch
dazu: kétségbeesett mozdulatot tesz, amint a szolgálók megpróbálják ennek a kellemes
délutánnak kollektív suicid vígasságát megzavarni. Mennyivel meggyőzőbb és emberibb
Rubens vagy akár Luca Giordano ugyanerről a témáról festett képe. Mivel mindkettő jóval
megelőzi (nem csupán minőségben, hanem időben) David festményét, óhatatlanul felme-
rül a kérdés: látta vajon azokat? Ha nem, legalább megnézhette volna. De tényleg hagyjuk.

Médeia tehát kihasználja bűbájos erejét, Iászónt hozzájuttatja az aranygyapjúhoz.
Persze a gyapjú megszerzése után azonnal menekülniük kell. Amikor az üldözők megszo-
rongatják az Argót, akkor Médeia magával vitt féltestvérét megöli, testét feldarabolja,
majd a testrészeket egyenként vízbe dobja. Ennek a kegyetlenségen túl annyi értelme
mindenképpen van, hogy a test méltó eltemetése az élők szent és elidegeníthetetlen köte-
lessége. Gondoljunk Antigonéra. Vagy gondoljunk az Arginusae melletti tengeri ütkö-
zetben győztes hadvezéreknek halálra ítélésére (Kr. e. 406), akiket győzelmük ellenére
azért hurcoltak meg, mert az elesettek holttesteit nem gyűjtötték össze, és nem temették
el őket, megadva ezzel a végtisztességet. A történetet az tette híressé, hogy nem kisebb
személy, mint Szókratész állt ki mellettük, és szavazott a határozat ellen. A bírák még
olyan csekélységekkel sem foglalkoztak, mint a tomboló vihar, amely a holttestek össze-
gyűjtését lehetetlenné tette. Később Szókratész szemére hányták, hogy kiállt az ostoba
döntés ellen. Talán igazuk volt: a józan ész ugyanis itt semmit sem jelent. A görögök
ugyanis úgy gondolták, hogy tisztességes temetés nélkül az elhunyt lelke nem juthat be
az alvilágba, hanem folyamatos bolyongásra van ítéltetve. Proklosz verse tökéletesen
tanúsítja mindezt:

„És Léthé folyamárja alatt megrontva ne tartson 
engem az égi lakók seregétől távol a szellem, 

és keserű születés vad hullámába lehulló 
lelkem, amely nem akar nagy időn át szertebolyongni, 

életemért könnyes lakolás ne kötözze bilincsbe.”
(Ritoók Zsigmond fordítása)

Olyannyira, hogy a görög katonák a maratoni síkon elesett perzsák holttesteit
ugyanúgy eltemették, mint a sajátjaikat. A halottkultusz ereje felette állt mindennek,
jóval felette az élet fontosságának. A temetési szertartás mellőzését – ha tényleg elhagyták –
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az egyik legsúlyosabb büntetésnek szánták, nagyobbnak, mint bármilyen kínzást, és
jellemzően azokkal a kivégzett bűnözőkkel szemben gyakorolták, akiket még „halálukban”
is meg akartak büntetni. Ez valójában halál utáni büntetés volt. A rendes temetés elma-
radása. A temetésnek ugyanis meghatározott rítusa volt, mint például a pénzérme, amit
Charonnak szántak, ezért a halott szájába tették, az állát felkötötték, míg a testet illatos
kenőcsökkel kenték be, nem utolsósorban azon praktikus okból – főleg ebben a magas
hőmérsékletű országban –, mert hamar bomlásnak eredt. (A pénz egyébként azért került
a halott szájába, mert zseb nem lévén, az élők is sokszor a szájukba tették a kisebb érméket.
Vagyis ugyanúgy „vitték át” az alvilágba, ahogyan az agorára menet szokták még életükben.) 

Nem akarok részletesen belemenni a halotti kultuszba, de óhatatlanul (és jogosan)
teheti fel az olvasó a kérdést: na, és az elégettetés? A halotti máglya? Erre a válasz a követ-
kező: a görögöknél a halott elbúcsúztatásának két formája volt: a temetés és a halotti máglyán
való elégetés. Ugyanakkor az elégetett test hamvait ugyancsak összeszedték és eltemették.
Erről ad bizonyságot Homérosz (az Odüsszeia 12. Énekében):

„S fákat vágva a legmagasabb partrészen azonnal,
sírva temettük el őt, a kövér könny hullt a szemünkből.

És miután a halott is elégett, s fegyvere véle,
halmot emeltünk, oszlopot is tettünk a halomra.”

Hagyjuk a halottkultuszt. A lényeg az, hogy a halott végtisztességének megadása
mind a görögöknél, mind a rómaiaknál az élet legfontosabb záróeseménye volt, így nem
lehet csodálni, hogy az üldözők nem hagyhatták a tengerben a legyilkolt testvér darabjait,
össze kellett szedni, el kellett tisztességgel földelni. 

Az Argó visszatért görög földre. Médeia folyamatosan használta mágikus hatalmát
az út során, elősegítve ezzel a hazaérkezést. Ezek közül az egyik történetet mindenképpen
ki kell emelni, hiszen egyrészt ismét a mitológiai konyhaművészetet jutatja eszünkbe,
másrészt egy olyan problémát vet fel, amely nagyon régen foglalkoztatja az embert. 

Péliász

Péliász meggyilkolása szükségszerű történet, a sors rendelte, ahogy azt ugyancsak,
hogy Médeia legyen annak beteljesítője. Péliásznak azért kellett bűnhődnie, mert megölte
Iászón szüleit, ugyanis azt hitte, hogy az argonauták mind odavesztek. A bosszút persze
Médeia találta ki és valósította meg. Öregasszonyruhát felvéve jutott be a király városába.
Elhitette az őrökkel, majd magával Péliásszal, hogy Artemisz istennő küldötte, és képes
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rá, hogy megfiatalítsa az embereket. Péliász nem hitt neki, mire Médeia hirtelen levette
az álruhát, és gyönyörű nőként állt Péliász előtt azzal, hogy Artemisz fiatalította meg.
Mivel a férfi továbbra is gyanakodott, egy üstöt hozatott, levágott egy öreg kost, apró
darabokra vágta, majd jósigéket mormolt, és amikor az idős király nem figyelt, kicserélte
egy fiatal bárányra. Innen már csak egy lépés volt rávenni Péliász lányait, hogy darabolják
fel apjukat, főzzék meg egy üstben, mire majd Médeia jósigéket mond, és a vén csataló
fiatal csikóként ugrik ki belőle. (Mindig felvetődik bennem a kérdés: de milyen korba
menne valaki vissza, ha megfiatalodhatna? Az „akméjába” ἀκμή, ami – mint említettem –
a férfikor telje, a negyvenes éveket jelenti?) Vagy a serdülőkorba? Vagy esetleg csecsemő-
ként kelne új életre? Az kínos egy kicsit. A lányok mindenképpen vígan darabolták az
apjukat, főzték üstben a paparagut, miközben talán vígan énekeltek hozzá. 

Georges Moreau de Tours: Péliászt megölik a lányai, 1878, olaj, vászon, magángyűjtemény

Egy „másik” Moreau, Georges Moreau de Tours (1848–1901), a francia historikus
festészet kevésbé ismert alakja képén ezt a pillanatot sajátos kompozícióban örökíti meg
(Péliászt megölik a lányai, 1878) a történteket. A háttérben elmosódva, mintegy
sejtelmesen megbújva ott egy alak, lehetne Médeia, a gyilkosság értelmi szerzője, hisz
kivitelezői maguk a lányok. Ám az előtérben lévő, lazán a keretre támaszkodó kékruhás
nő inkább ő, és mivel a lányok hárman voltak, így egyik alak „felesleges” a képen. A
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háromból egészen pontosan a kettő volt részese a gyilkosságnak, az egyik ugyanis
ellenállt az akaratának. Akkor ki a háttérben lévő alak? Hisz összesen öten vannak, azaz
legalább egy tényleg felesleges. Nem vagyok benne biztos, de talán Hekaté lehet a fölös
létszám, a szinte teljesen elmosódott figura, megfelel a történetnek, főként, ha a korábban
erről írottakra gondolunk. Az apa elkábítva, erőtlenül tiltakozik, részben vágyik rá,
szeretne fiatal lenni, részben irtózik az egésztől, ahogy Ovidius írja csodálatosan és
rendkívül plasztikusan:

„Vérboritottan a vén, ágyán még felkönyökölne,
félszéttépetten kerevetről kelni kivánna,

s két sápadt karját kardok közepette kitárja:
»Mit tesztek, lányok? Ki adott kezetekbe apátok
ellen fegyvereket?« Kezük és lelkük lehanyatlik.
Szólana még, de a colchisi nő már elszeli torkát,
s szétdarabolt tetemét bugyborgó vízbe meríti”

(Devecseri Gábor fordítása)

Médeia által rájuk bocsátott álom-világ azonban mindenkit megbűvöl, így nincs
akarata, nincs ereje, se az apának, se a lányoknak. Talán olyan ez, mint egy álom, amikor
emelnénk a kezünket, de nem sikerül, mozdítanánk a lábunkat, nem engedelmeskedik,
futnánk, ám minden igyekezetünk ellenére a mozdulat csupán kókadt erőlködés marad
– mindenki ismeri ezt az álmot, mindenki tudja, milyen szörnyű, szinte elviselhetetlen
érzés, ha máskor nem, hát akkor, amikor reggel verejtékben úszva ébred fel. 

A másik dolog (a gasztronómián kívül) az elmúlástól való nagyon szubsztanciális
félelem. Ismét Seneca: „Edződj a halálra – ez a parancs azt akarja mondani, hogy edződ-
jünk hozzá a szabadsághoz.” Halál és szabadság. Vagy, ahogy egyesek mondták: a halál
nem tartozik ránk, mert amikor a halál van, mi nem létezünk, amikor mi létezünk, akkor
a halál nincs. Ám ez nem igaz. A halál mindig van. Sőt. Jelen van. Minden mozzanatot
átkísér az életen. Nincs semmi, ahol a halál ne lenne. Emlékezzünk Böcklin híres képére,
ahol a halál belehegedül a művész fülébe! Ott van mindannyiunk válla fölött, füle mellett,
ott a tarkóján, néha csak jeges fuvallat formájában, folyamatosan jelen van a halál. Nem
ereszt. Nem igaz, hogy csak akkor van, ha az élet már nincs. Bölcs görögök, ebben óriásit
tévedtetek. Epikurosz. Schopenhauer pedig megismétli, bele sem gondolva, átveszi a kije-
lentését. Pedig az élet minden pillanata egyben halál. Hegel jobban ismeri, hisz szerinte
életünk értelme a halálba van merítve. Seneca igazából ugyanezt mondja, hisz tudja:
minden pillanat, amelyet így vagy úgy eltöltünk, a halált erősíti. Nem élünk anélkül, hogy
minden perc ne vinne hozzá közelebb. Ezért a sztoikus bölcsnek abban van igaza, ha
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megtanulunk a gondolattal együtt élni (nem könnyű, főként, ha folyamatosan elmegy
közülünk valaki), akkor megszabadulunk attól a tehertől, amely leginkább meggátolja, hogy
valóban szabadok legyünk. Mert így folytatja: „Ha megtanultál meghalni, elfelejtettél
szolgálni. Minden hatalmon fölül állsz, legalábbis mindegyiken kívül. Mit neked börtön,
őrség, bilincsek? A te ajtód szabadon leng. Egyetlen lánc kötöz meg bennünket, az élet
szeretete; nem kell ugyan leráznunk, de annyira szét kell tördelnünk, hogy mikor a körül-
mények úgy parancsolják, semmi se tartoztasson, ne akadályozzon: készek legyünk
nyomban megtenni, amit így is, úgy is megteszünk” (Kurcz Ágnes fordítása).

Ha lehet, ha szabad, akkor ebből egy mondat mindenképpen kiemelésre méltó: ha
megtanultál meghalni, elfelejtettél szolgálni. Vagyis az élethez való végletes, és mindenek
fölötti ragaszkodás eredményezi, hogy az ember inkább mond le a szabadságáról, mint-
sem az életéről. Ismerős? Megint Hegel. A görögök szerint ennél nagyobb szörnyűség nem
létezik. A szabadságról egy szabad, öntudatos, autonóm és büszke hellén soha nem mond
le. Hamarabb az életéről.

Ugyanakkor csakugyan igaz, hogy a lassú elmúlást, a megöregedést, annak minden
nyűgével, kínjával, ép ésszel senki nem kívánja. Jobb fiatalnak lenni, mint öregnek. Szok-
ták mondani: az öregségnek számtalan előnye van. Most ugyan nem jut eszembe semmi,
de biztos van. A fiatalság megőrzése a görögöknél ugyancsak fontos volt. A fiatalság
érték. A fiatal harcol, ő nemz harcosokat, ő fut gyorsan a versenyeken stb. Az öreg meg
bölcs. Seneca, de Szókratész vagy mások mind hoznak fel érveket az öregedés mellett.
Nem hiszek Senecának. Persze egyszer mindenki megtudja, hogy milyen érzés az elmúlás,
milyen a halál, pontosabban a meghalás. Szerintem szép halál csak a könyvekben létezik,
a valóságban nem. Nem tehetek róla, de nem hiszek nekik, nem hiszek az öregedés szép-
ségében. Péliásznak igaza van. Igaza van, mint annak a nőnek, aki mindent megtesz a
fiatalság (vagy illúziójának) megőrzéséért. Botox, ráncfelvarrás, mellplasztika stb. – sok-
sok hasonló lehetőség. Érthető. Senki nem szereti az öregséget. A halált talán jobban.
De azt érezni, hogy egyre elszáll az erő, miközben a lélek még azt álmodja, hogy fiatal,
csak a test nem engedelmeskedik, nos, az rémisztő. Ezért vágyik mindenki a fiatalságra.
Vagy – ismétlem – annak illúziójára. Szokás elítélni, kinevetni azokat, akit tesznek ellene.
Én nem fogom. Megértem őket. Azokat persze én sem, akik fiatalon szabatják át a tes-
tüket, varratják fel szemüket a fülük helyére, olyannyira, hogy inkább hasonlítanak
marionettbábuhoz, mintsem emberhez. Akik idősödő korban, az már „természetes”. Éppen
az nem természetes, hogy a természet azt a csúfságot játssza velünk, hogy lassan, de biz-
tosan leépít mindent: ráncos leszel, meghízol, elpittyedsz, táskák lógnak a szemed alatt,
ronda barna pöttyök jelennek meg a kézfejen, kihullik a hajad, a fogaid tönkremennek,
foszlik az izom a végtagokról – mi lenne ebben bármi szép? Ha teszel ellene, azt mond-
ják, megcsalod a természetet, pedig csak szembeszállsz értelmetlen kegyetlenségével.
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Javallom jelmondatnak plasztikai sebészek számára. Varrasd fel a ráncokat, csináltass új
fogakat, feszítsd meg a melleidet, csapold le a hasadat – természetesen a jó ízlés határain
belül! Na, ennyit a plastic surgery javára!

Megértem Péliászt. A lányait kevésbé. Moreau de Tours ugyancsak érthető. Apja
Jacques-Joseph Moreau híres pszichiáter volt. Péliász története érdekes módon nem nagyon
hagyott nyomot a képzőművészetben (a görög vázarajzokat nem számítva). Vajon miért?
Pedig elképesztően paradigmatikus. Legalább annyira, mint Lót és lányainak bibliai esete.
Azt bezzeg többen megfestették. Lehet, hogy egy híres pszichiáter papa kell ahhoz, hogy
ez a történet felkeltse valaki érdeklődését? Egy (mára) csaknem ismeretlen festőét? Nem
tudom. Nos, persze ez a festő a maga korában sikeres és ismert volt. Akár Meissonier, akiről
még a könyv elején írtam. És ugyanúgy feledésbe merült. Ez ugyancsak az élethez tartozik. 

Az egész akár happy end befejezés lehetne. Iászón feleségül veszi Médeiát, az argo-
nauták nagyszerű lakomával ünneplik a menyegzőt; Iászón pompás férfi, tele bátor
elhatározással, Médeia csodás nő, ráadásul varázshatalommal bír. Mi kell még? 

Gustave Moreau: Iászon és Médeia, 1805, olaj, vászon, Musée d'Orsay, Párizs
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Ismét Waterhouse. A kép címe: Iászón és Médeia, 1907. A képen Médeia éppen
varázsszert készít, avagy mérget kever – kinek hogy tetszik. Szinte önmagában csodálatos,
hogy a mester ezúttal egy férfit is odapingál a képre, ugyanakkor nem tagadja meg magát,
mivel egy eléggé bamba tekintetű ifjú néz nem kevésbé bambán a nőre. A nő itt ismét
a minden. Az alfa és az ómega. Ő van a kép központjában, csak ő érdekes, Iászónra senki
sem kíváncsi. Kissé kushadó testtartása nem ígér semmi jót. Nem lehetetlen, hogy a kép
azt a pillanatot ábrázolja, amikor Médeia a sárkány elleni álomhozó borókanedvet készíti,
amelynek segítségével Iászónt képessé teszi arra, hogy az aranygyapjat elorozza. Vagy:
a másik lehetőség: a gyilkosságra való előkészület. Persze akkor nehezen érthető Iászón
jelenléte. De nem ez az érdekes. Hanem Médeia arckifejezése. Szóval lehet nem szeretni
Waterhouse-t, de az tagadhatatlan, hogy a női lélek ábrázolásához értett. Ugyanakkor
– ahogy arra korábban kitértem – festményei sokszor kifejezetten banálisak. Viszont Médeia
egyik legragyogóbb megformálásai közé tartozik. Itt azonban ugyancsak igaz a banalitás
és a zsenialitás furcsa ötvöződése. Ezt legjobban az mutatja, hogy a festményhez készült
előtanulmány (vázlat formájában) sokkal érdekesebb, mint a kész festmény. Íme: 

John William Waterhouse: Médeia, 1906–07, olaj, vászon, 
vázlat a Iászon és Médeia című képhez
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Egyrészt látszik, hogy a festőt csak és kizárólag Médeia érdekelte. A tekintet
részben őrült, részben elszánt, de mindenképpen félelmetes. A vázlat 1906–07 körül
készült. Érdekes megfigyelni, hogy Médeia kezében nem egy üvegcse van, hanem valamit
beleszór egy kehelybe. Szerény véleményem szerint a festmény sokkal jobb lett volna,
ha a mester ebben a formában fejezi be, és az idétlen Iászónt egyszerűen lehagyja a képről.
Gondoljuk meg. Giorgione képén (Alvó Vénusz) korábban látható volt egy Cupido. Aztán
– szerencsére – lefestették. Szerencsére. Itt ugyanolyan sokat használt volna a képnek a
kevesebb, ahogy Kirké mellől a szerencsétlen Odüsszeusz eltávolítása, mint azt korábban
jeleztem. A virágok kikerülnek a későbbi festményről, ahogy Médeia hajából, a tekintet
a kész festményen gyakorlatilag annyira sötét, hogy alig látható, míg a vázlaton látjuk a
szemet és annak furcsa elborultságát. Egy vázlat, amely fényévekkel jobb, mint a kész
festmény. 

Euripidész leghíresebb és legjobb drámája a maga korában bukás volt, ugyanis az
azzal felérő harmadik helyet szerezte meg a versenyen. Az athéni közönség nem volt vevő
a gyermekgyilkosságra. A görög zseni Médeia című tragédiáját Kr. e. 431-ben készítette
(Kerényi Grácia fordítása). Később azonban a legjobbak közé sorolták. Egyetértek. Ebben
a műben minden benne van, amiről eddig szó volt. Csak sokkal egyszerűbb és egyben
bonyolultabb szerkezetben. Egyszerűbb, mert az író egyszerre kevés szereplőt mozgat, bo-
nyolultabb, mert a mélylélektani mozgatórugók ugyanúgy érdeklik, mint maga a történet
atavisztikus jellege. Ezt sem szerette Nietzsche, ezért tartotta Euripidészt túlintellektua-
lizált művésznek. 

A dráma ugyan a harmadikként említett momentumot, nevezetesen a gyermek-
gyilkosságot dolgozza fel, de nem festi a képet csak fehérre, vagy csak feketére, ennél
sokkal összetettebben kezeli. Éppen ez a zseniális: minden sokkal bonyolultabb, más és
nehezebben megérthető, többféleképpen interpretálható, mint amilyennek elsőre látszik.
Médeia panaszában benne van az egész történet. Visszatérve hellén földre Médeia segít-
ségével Iászón lesz Korinthosz királya. Tíz év után vagy azért, mert ráun neje varázslatos
fondorlataira, vagy azért, mert fiatalabbra akarja cserélni, esetleg „friss húsra” vágyik, ott
akarja hagyni mágikus erővel bíró és még mindig mélyen szerelmes asszonyát egy másikért
cserébe. Ez a másik Kreón király lánya (nem keverendő össze az Antigonéban szereplő
királlyal). A szerelmes és megcsalt asszony nem tűri. Büszke, nem alkuszik, szerelme
tébollyá változik: bosszút esküszik. Nincs vesztenivalója, hisz mindent elvesztett, amikor
a férfit választotta.

Médeia felsorolja álnok férjének mindazt, amit érte tett. Iászón válasza a feleségének
elsőre kissé meghökkentő: „te is belátod, bár utálod hallani, hogy nem más késztetett reá,
csupán Erósz”. A kar kimondja az igazi szentenciát (amin jó lesz elgondolkoznunk, ha ser-
dülőkorban vagyunk, ha már öregedünk):
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„Erósz, ha nagyon hevesen
tör rá az emberekre, sem

hírt, sem erényt nem öregbít;
ám ha kiméri a léptét

Küprisz, nincs más
ennyire kellemes isten”

Az Euripidész-idézet semminél sem mutatja jobban, hogy a görög erényeknél
az egyik legfontosabb a mérték, a mértékletesség volt. A mértékletesség (σωφροσύνη)
– ahogy arról már Héraklész esetében volt szó – pontosan a szélsőségek elkerülésének a
művészete. Arisztotelésznél ugyancsak fontos, amit az „aurea mediocritas” (arany középút)
fejez ki. Ennél jobbat, igazabbat nem mondhatunk. Vagyis a fentebbi idézet szerint: Erósz
az egyik legfontosabb hajtóerő, minden emberi tevékenység ösztönzője, és az biztos, hogy
Euripidész nem arra gondol, amit sokkal később libidónak neveznek, mivel Erósz egyál-
talán nem csak és kizárólag a testi vonzódás istene, hanem annak is eredője, amely az
alkotással van kapcsolatban. Így idetartozik a költészet, filozófia, igen, kiváltképp a filozó-
fia. Küprisz Aphrodité másik neve (születési helyéről, Ciprustól nyerte, ott a szikla ugyanúgy,
ússza mindenki körbe, aki halhatatlan szeretne lenni, vagy hosszú szerelmet remél), azaz
a görög író valami egészen különös dologra utal, amit érdemes egy kissé felfejtenünk.

Erósz a zabolátlan istenség, aki számára a mértéket, mértékletességet Aphrodité
jelenti. „Szeressen az önfegyelem” – írja kissé később. Mintegy alátámasztva az eddigieket.
Ne feledjük: a platóni elképzelés szerint ez a legfontosabb erény, gyakorlatilag minden
más ebből következik. Ő írja: „a mértéktartó ember, mint kimutattuk, bátor, igazságos,
jámbor, egyszersmind tökéletesen jó is; s hogy a jó ember szépen és jól végez mindent,
amibe belefog”. Majd így folytatja: „aki pedig így cselekszik, az boldog és szerencsés,
a gonosz, a rosszul cselekvő ellenben boldogtalan” (Péterfy Jenő fordítása). A boldogság
tehát nem a zabolázatlan érzelmek kiélése, a folyamatosan fel- és fellépő vágyak kielégí-
tése, hanem Erósz megzabolázása, legyen szó szexualitásról vagy akár a hatalomról.
(A kettő nincs messze egymástól, hiszen a szexualitás egyben hatalmat jelent a másik test
felett, a hatalom pedig eleve uralmat a másik felett, ami szexuális gyönyört nyújt. Ezért
van az, hogy számos diktátor nem szorul rá a szexualitásra; a hatalom önmagában meg-
felelő kielégülés.)

Ezért ebben az esetben, amikor szó sincs a mértékre zabolázott Erószról, a boldog-
ság sem valósulhat meg. Nem is fog. Sőt. Iászón el akarja hagyni Médeiát. Egy harma-
dikért. Egy új, ezért érdekes nőért. Az új mindig érdekes. Ideig-óráig. Aztán megunt lesz.
Vagy az lehet. Kierkegaard érdekesen fogalmaz ezzel kapcsolatban: a szeretett feleségre
soha nem ununk rá, „hiszen megunni csak az újat lehet, a régit nem; ezt szem előtt tartva
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elégedettek leszünk”. Hozzáteszi: „csak az élhet igazán boldogan, aki nem áltatja magát
azzal, hogy az ismétlés valami újat hoz. mert akkor elegünk lesz belőle”. (Amikor ezt a köny-
vet fordítottam, ti. Az ismétlést, akkor ebből egy hangot nem értettem. Most érteni vélem.) 

Iászón azt hiszi, hogy Erósz újdonságot ad, pedig az érzés régi, csak éppen a tárgya
más. A vége ugyanaz (lesz). Tudom, ez meglehetősen szokatlan és radikális felfogás, nem
állítom, hogy feltétlenül igaz. Azonban Médeiáról senki sem vette le a szerelem „rontását”,
amivel az istennők az aranygyapjú megszerzése miatt „megverték”, mégpedig szerelemmel;
tényleg: miért nem szabadítják meg a kiválasztott szerencsétlent azt követően, amidőn
a feladat teljesült? Talán megérdemelné. Hiszen a szerelem Médeiában ugyanazzal a lánggal
él, mint kezdetben. Iászonban nem. Most jön azonban a lényeg.

A szerelem szenvedélye nagyon könnyen válik az ölés szenvedélyévé – és vica versa.

Pontosan ez megy végbe ebben az esetben. Szerelem tüzében égve a szerelmes, ám
mélyen megsértett nő, aki megtartotta büszkeségét, aki mindent feladott az imádott
férfiért, a szenvedélyt transzformálja: a megkapni kívánás az elpusztítani kívánás őrjítő
érzésévé válik. Erósz és Thanatosz kéz a kézben jár. Miként Waterhouse képén. 

John William Waterhouse: Az Álom és féltestvére, a Halál, 
vagy: Hüpnosz és Thanatosz, 1874, magángyűjtemény
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Hüpnosz és Thanatosz

A kép címe: Az Álom és féltestvére, a Halál (1874), vagyis Hüpnosz és Thanatosz.
És itt álljunk meg egy pillanatra. Érdemes. A halál és az álom mint édestestvérek. Töké-
letes idea. Egyfajta álom a halál – és az álom egyfajta halál; amikor elalszunk, kissé
meghalunk, amikor meghalunk, az hasonlatos – a görögök elképzelése szerint – ahhoz,
amikor elalszunk. (Mennyire érdekes, hogy Calderónnál pedig az élet lesz álom. Ennyit
változott a világ.)

Legjobban Szókratész szavai fejezik ki ezt az örök dilemmát. Mi a halál? És miben
különbözik az álomtól? Amikor a legbölcsebb görögöt (Szókratészt) halálra ítélik, még
egy utolsó szózatot intéz a bírákhoz. Látszólag. Szerintem sokkal inkább magáról és
magában beszél. Mint később a sokat idézett Seneca. A logika alapelvei alapján valami
vagy „A”, vagy „nem A” – tertium non datur. Valami vagy fehér, vagy nem fehér. Így a követ-
kező alternatívát állítja fel a halálról, egyébként érdekesen ötvözve az álom szerepével.
Hüpnosz és Thanatosz tényleg testvérek. „Mert két dolog közül egyvalami a halál: vagy
abból áll, hogy a megholt semmivé lesz és egyáltalán semmit sem érzékel már, vagy pedig
– ahogyan mondogatni szokták – abból, hogy a lélek itteni helyét egy másik hellyel váltja
fel és máshová költözik.” (Halkan jegyzem meg: ez ugyan nem kizáró ellentét, Szókratész
kissé csúsztat. A kizáró ellentét úgy szólna: vagy semmivé lesz, vagy nem lesz semmivé.
Ez utóbbin belül azonban még számos variáció létezik. Viszont a gondolatmenet parádés.
Fordítsunk rajta egyet. Szókratész azt mondja az Apológiában:

1. Ha a halál elköltözés egy olyan helyre, ahol ott vannak a korábban élők, akkor
csodás nyereség a halál. Naná! Élete nem szólt másról, mint folyamatos párbeszédről
a legegyszerűbb emberrel. „Mert ha valaki Hadész országába ér, és megszabadulva
az itteni állítólagos bíráktól, megtalálja majd ott az igazi bírákat, akikről azt tartják,
hogy ott ítélkeznek, Minószt, Rhadamantüszt, Aiakoszt, Triptolemoszt és mind
a többi félistent, aki életében igazságos volt, vajon lehet-e rossz ez az átköltözés?”
(Devecseri Gábor fordítása). Folytatva: „Vagy azt, hogy együtt lehettek Orpheusszal,
Muszaiosszal, Hésziodosszal meg Homérosszal, ugyan mennyiért nem adnátok
sokan?”

Világos beszéd. Akit egész életében nem érdekelt egyéb, csak a diskurzus folytán
kifejtett gondolkodás, aki számára a legszentebb tudomány, a filozófia nem más, mint
a szóbeliség alakjában megfogalmazott gondolatok művészete, nem kérdés, hogy annak a
végtelen beszélgetés, vég nélküli vita az élet-eleme, így az lesz a „halál-eleme” is. De nézzük
a másik utat:
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2. „Vagy abból áll, hogy a megholt semmivé lesz és egyáltalán semmit nem érzékel
már…” És itt jön az álom szerepe. „És ha semmi érzékelése nincs, hanem olyan,
mint az álom, amelyben alvás közben még álomképeket sem látni, hiszen akkor
csodálatos nyereség a halál.”

A legfontosabb ebből a szempontból, hogy a halál szörnyűségét az jelentené, ha
abban álom jelenne meg. Azaz „mitológiára” lefordítva: Hüpnosz és Thanatosz kéz a kézben
feküdne egymás mellett egy ágyban. Ahogy a fentebbi festményen. A fiú halványszürke
árnyalatú arca és élettelen fejtartása mutatja, hogy ő a halálban „él”. A lány arca élénkebb,
ajka rózsás, lágy vonásai sokkal inkább az álomba szenderülés állapotára utalnak, azaz
ő csak elszenderült, a másik viszont halott, a halált reprezentálja. Nem feltétlenül ők
maguk Hüpnosz és Thanatosz, hanem csak két fiatal, akik közül az egyik alszik, a másik
örök álomra szenderült. Mennyire plasztikus ez a kifejezés: örök álomra szenderült.
Hiszen Szókratész éppen ettől fél. Az álomtól. Ha álomtalan örök alvás a halál, vagy elköl-
tözés arra a helyre, ahol a megholtak vannak, akkor rendben van minden, nem kell tőle
félni, sőt! – jobb kívánni. 

Nem tudom, emlékszünk-e pontosan arra, hogy mit mond erről Hamlet. „Lenni
vagy nem lenni” – nincs olyan, aki nem halott volna erről a sorról, még akkor is, ha
Shakespeare-ről semmit sem tud. Ám a monológ érdekesen folytatódik, amit talán keve-
sebben tudnak felidézni. Miről van szó? Hamlet azon töprenkedik, hogy az életből való
kilépés mennyi mindent megoldana, míg az életben maradás csak a szenvedést sokszo-
rozza. Mennyivel egyszerűbb lenne a nem-lét választása! Hamlet azonban „visszadöbben”
valamitől.

„Meghalni – elszunnyadni – semmi több;
S egy álom által elvégezni mind
A szív keservét, a test eredendő,

Természetes rázkódásait:
Oly cél, minőt óhajthat a kegyes.”

Ám van valami, ami ezt nem engedi. A hit? A remény? Vagy éppen a szeretet?
Dehogy! Az álom. (A lovag álmánál már utaltam erre. Lásd Héraklész-fejezet.) Hüpnosz
és Thanatosz – kéz a kézben. (Megjegyzem, Arany János fordítása pontatlan. Amit itt
„álomnak” fordít, az az angolban a „sleep” (alvás). A lentebb említett „álom” az igazi
álom, azaz a „dream”. Sajnos itt ez nagyon nem mindegy. Így pontosan: „S egy alvás által
elvégezni”, vagyis: „and by a sleep to say we end the heart-ache and the thousand natural
shocks”.)

260

01 Gyenge_Layout 1  2016.05.17.  16:02  Page 260



„Meghalni – elszunnyadni – és alunni!
Talán álmodni: ez a bökkenő;

Mert hogy mi álmok jőnek a halálban,
Ha majd leráztuk mind e földi bajt,

Ez visszadöbbent.”

Azaz: „To die, to sleep; To sleep: perchance to dream: ay, there’s the rub; For in that
sleep of death what dreams may come…” Majd hozzáteszi (nagyon görög gondolat ez,
csodálom, hogy Nietzsche nem reflektált rá):

„E meggondolás az,
Mi a nyomort oly hosszan élteti,

Mert ki viselné a kor gúny-csapásit,
zsarnok bosszúját, gőgös ember dölyfét,

Útált szerelme kínját, pör-halasztást,
A hivatalnak packázásait,

S mind a rugást, mellyel méltatlanok
Bántalmazzák a tűrő érdemet:

Ha nyugalomba küldhetné magát
Egy puszta tőrrel.”

Szókratész nem tudja. Médeiát pedig az őrült, eszeveszett bosszú élteti, amely
a józan értelmet elhomályosítja. Szókratész azonban – teljes joggal – bizonytalan: „De
ideje már, hogy távozzunk” – mondja a bírák szemébe, azok szemébe, akik halálra ítélték.
„Én halni indulok, ti élni; de hogy kettőnk közül melyik megy jobb sors elé, az mindenki
előtt rejtve marad, kivéve az istent.” Ezek az utolsó szavai. És még egy. Egy nagyon fontos
mondása: jobb az igazságtalanságot elszenvedni, mint elkövetni. Amit Xenophón szavai-
ban némileg másképp találunk. Amikor Szókratésznek azt mondják a tanítványok, mennyire
szörnyű, hogy igazságtalanul halálra ítélték, mire a mester visszakérdez: az jobb lenne,
ha igazságosan hurcolnák a halálba? A megfontolt bölcs kérdése ez.

Médeia azonban nem megfontolt és nem gondolkodó. Nem elmélkedik a halálról.
Ő maga a halál hordozója, a halál angyala – mondhatnánk – nem idegen tőle, úgy fekszik
mellette, mint Hüpnosz. A szituáció tehát a következő: Médeia feláldozott mindent Iászon-
ért, csalt, hazudott, gyilkolt, mindent felégetett maga mögött, csak a semmi maradt
számára, a lét tökéletesen sivár pusztasága, önmagát senkivé és semmivé tette. De azt
hitte, ezzel elnyeri a mindenséget, amit a szeretett férfi jelentett számára. Ha dolgozatot
kellene erről írnom, akkor mindenképpen azt emelném ki, hogy mennyire szerette
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Médeia Iászónt, és mekkora veszteséggel kellett szembenéznie, amikor elhagyta az
imádott férfi. Övé volt minden, ami aztán egyik pillanatról a másikra semmivé foszlott.
Ez elviselhetetlen. Innen a téboly következik. 

„Tudom, hogy szörnyű bűn, amit merészelek, de elmémnél hatalmasabb a szenve-
dély.” Ezek Médeia szavai. Elme (ráció) versus szenvedély (emóció). Az „elveszti az eszét”
nyilván soha nem azt jelenti, hogy valahová eltűnik az ész (ami vagy volt, vagy nem),
hanem sokkal inkább azt, hogy az elmét elborítja, mintegy kiiktatja a szenvedély, a helyébe
lép, mindent irányít, semmi kontroll nincs többé felette. Még azt is belátja, hogy ez az
„emberek legfőbb bajának fő oka”. Ennyi. Idáig tart a belátás. Nincs tovább. Médeia
számára sem. Az elme elborul, pontosabb azonban, ha azt mondjuk, hogy kiiktatódik,
szerepe elhomályosul. Arisztotelész szerint nincs ennél rosszabb. Pontosan a végletes
szenvedélyt kellene az értelemnek kordában tartania. Ámde erről szó sincs. Nagyon nem.
Kövessük végig. 

Médeia elsorolja a saját bűneit. Iászón bűneit. Ugyanis ezzel transzformálja a vétkeket:

– „én mentettem meg életed”
– „én öltem meg” (mármint a sárkányt)
– „elárulván atyámat s házamat”
– „Péliászt a legfájóbb halállal, lányai kezével öltem meg”

Ultima ratio: „te mindezt elfogadtad”, illetve „van két szép gyermekünk”. A konklúzió
nem annyira meglepő: „a férfiak legalja lett az én uram”, amivel szemben sok érvet felhozni
nem tudnánk. És ennek a nőkre nézve a konklúziója:

„MÉDEIA
Az összes ésszel bíró élőlény közül

legrosszabb sorsúak mi, asszonyok vagyunk.
Előbb férjet kell vásárolnunk rengeteg 

kincsért, kit aztán testünk zsarnokul fogad,
fájón tetézve ezzel más bajok sorát; 

s a legfőbb kérdés: jót kapunk, vagy rosszat-e”

A terv kész. A terv rettenetes. Méreggel átitatott ajándék az új arának, férje leendő
nejének és leendő apósának. Másodszor: saját gyermekeinek meggyilkolása. Az elsőt még
szokványosnak mondhatnánk, a második kivételes. Vagyis nem Iászon életét akarja, hanem
éppen azt, hogy éljen, és élete minden egyes napján, minden egyes percében és másod-
percében arra gondoljon: miatta haltak meg a gyermekei. Ő ölte meg őket, ha nem is
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a saját kezével, de mindenképpen ő a bűnös. Büntetni akar. Ezt az ember megteheti úgy,
hogy kivájja a másik szemét (Hekabé), levágja a kezét, orrát, nemesebb testrészét, és teheti
úgy, hogy lelkileg teszi tönkre. Ez akár lehetne kiterjesztett öngyilkosság, ám itt az utolsó
aktus elmarad. Vagy mégsem?

Hírnök mondja el, mi történt, amikor a leendő ara magára öltötte a méreggel
átitatott peploszt:

„Mert kétfelől tört rá a szörnyű fájdalom;
arany füzére, mely övezte fürtjeit,

bűvös patakban árasztott falánk tüzet,
s a lenge peplosz, melyet két fiad hozott,
balsorsú úrnőm hófehér húsába mart,

Elhagyja trónját, lángban égve futni kezd,
s fejét úgy hányja jobbra-balra, hogy csodás

füzérét földre dobja; ámde rátapad a színarany dísz, 
fogva tartja, és a tűz

szétszórt hajában kétszerannyi lánggal ég.”

Fontos kiemelni: melyet két fiad hozott. Vagyis Médeia bosszújának rafinált eleme
éppen az, hogy bosszújába bevonja a gyermekeket. A gyermek az ártatlanság. Ezt használja
ki, ezért bízik abban – mint látjuk, joggal –, hogy senki sem fog gyanút, ha gyermek hoz
ajándékot. Főleg a saját anyja küldötteként. Médeia egyrészt tehát a bizalomra épít,
másrészt van egy másik célja: bűnössé tenni a gyermekeket. Akiket – ha Médeia nem
ússza meg tettét – a korinthosziak biztosan elemésztenek. Kétszeresen ítéli halálra őket.
Téboly? Igen, az. De tudjuk: „szörnyű bűn, amit merészelek, de elmémnél hatalmasabb
a szenvedély”. 

A festmény – Médeia megöli gyermekeit, Louvre, 1838 (1862) – Eugène Delacroix
alkotása. Delacroix korai éveiben a Louvre-ban másolta más neves alkotók műveit, külö-
nösen Rubens és Rembrandt alkotásait. E két utóbbi hatása meglátszik ezen a festményén.
Persze benne van az egész romantika életérzése, az elszánással vegyes elkeseredettség,
a festő tipikus női ábrázolása: a kibomlott ruha és az elősejlő mellek a kiszolgáltatottságot
hivatottak ábrázolni. A nő kezében a tőr, de nem a gyerekekre néz, hanem a sötét odúból
kifelé a fényre. Esetleg retteg attól, hogy a külvilágból valaki megakadályozza terve
véghezvitelét, vagy éppen reménykedik abban, hogy feltűnik Iászón, persze nem azért,
hogy megszakítsa a borzalmas tettet, sokkal inkább azért, hogy szemtanúja lehessen a bosz-
szúnak, amely – hangsúlyozom újra – nem a gyermekek, hanem a szeretett és hűtlenné
vált férfi ellen irányul. 
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Eugène Delacroix: Médeia megöli gyermekeit, 1838 (1862), olaj, vászon, 
Musée du Louvre, Párizs

Nos, ebben a kérdésben pattant ki a vita. A gyermekgyilkosság, különösen, ha anya
követi el, kicsiny és ártatlan gyermekei ellen, megbocsáthatatlan, sőt felfoghatatlan, nincs
rá magyarázat, nincs rá mentség. A már említett „bukás” Euripidész esetében pontosan
ennek tudható be. Annyira képtelenség, hogy még az is felmerült, a szerzőt lefizették
a korinthosziak. Pontosan azért, hogy így ábrázolja Médeiát. 

A vita több variánst hoz felszínre. Az első: Médeia megöli a gyermekeket, mert ezzel
akar bosszút állni Iászónon. Ezt képviseli Euripidész darabja. A másik: Médeia ugyan
megöli gyermekeit, de csak azért, hogy ne a korinthosziak tegyék, azaz a gyermekek
mindenképpen halálra vannak ítélve, ezért megkönnyíti és meggyorsítja a folyamatot,
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mintegy könyörületből öl. A harmadik: Médeia nem öli meg a gyermekeit, mindez
kitaláció, és – mint mondottam – a lefizetett Euripidésznek „köszönhető”. Ez utóbbit Graves
említi, aki tudni véli, hogy a mester egészen pontosan tizenöt ezüsttalentumot kapott
a korinthosziaktól, hogy úgymond „mentse fel őket” a gyermekgyilkosság vádja alól.
A derék, ám ezek szerint korrupt drámaíró megtette. Így tehát a gyermekeket a korintho-
sziak ölték meg, csak annyira szégyellték tettüket, hogy az anyára akarták fogni. 

Érdekes, ha gondosan áttanulmányozzuk Euripidész szövegét, akkor nemcsak az
első, hanem a második változatra ugyancsak találunk szöveghelyet. Az elsőre:

„KARVEZETŐ
Mered megölni asszony, önnön magzatod?

MÉDEIA
Ha így sebzem meg a legfájóbban férjemet?!”

Vagyis ezek szerint a bosszú vezérli, nem a gyerekeket akarja bántani, hanem Iászónt.
Egyértelmű szavak, ebben az esetben a felmentés szóba se kerülhet. 

Azonban egy érdekes helyen más utalást találunk, mintha maga Euripidész bizony-
talanodna el:

„MÉDEIA
Az ellenség kezére adni nem fogom,

hogy bántalmazzák két szülöttemet – nem én!
(Mindenképpen meg kell halniok, s ha sorsuk ez,

inkább ölöm meg őket én, ki szültem is.”

Nocsak! Mintha a mester valóban bizonytalanná válna. Aztán a végén ismét vissza-
tér az első variációhoz, amikor Médeia megjelenik a sárkányfogatom, és Iászón szemébe
vágja, hogy a gyermekek nincsenek már: „Ez gyötörni fog, míg élsz!”

Mint ígértem, visszatérek Luigi Cherubini operájához. A művet először 1797. már-
cius 13-án mutatták be Párizsban, a Théâtre Feydeau-ban. Az opera azért érdekes, mert
ebben szinte teljes az elbizonytalanodás. Médeia nem öli meg gyermekeit, Iászónt új
szerelmének meggyilkolásával bünteti, azaz visszaretten a gyermekek megölésétől. Aztán
később mégis véres tőrrel a kezében jön elő, azaz megteszi, amit mindenki elítél, olyany-
nyira, hogy itt szó sincs kényelmes sárkányfogatról, nem tud elmenekülni, hanem a fel-
bőszült tömeg őt öli meg. Euripidésznél viszont a sárkányfogaton egyszerűen eltűnik. 

Ovidius viszont annyiban követi Euripidészt, hogy bár nem részletezi, de áttétele-
sen utal véres tetteire:
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„Colchisi méregtől hogy az új ara lánggal elégett,
és a király házát két tenger látta lobogni,

rettenetes kardján lecsorog két gyermeke vére,
s férje acéljától a boszúló bősz anya elfut,”

Ovidius egyébként a „Theseus”-ban folytatja Médeia történetét, ugyanis leírja,
hogy menekülése után Thészeusz „megmérgezésén” dolgozik, de hiába, mivel miután
terve kiderül, az athéniak száműzik. 

A számtalan feldolgozásban előtűnik azonban egy másik Médeia: az önálló,
a szabadságra vágyó nő, aki akar és mer más lenni, önálló lenni, szabad lenni egy olyan
világban, amely ezt egyáltalán nem méltányolja. A szabadságra vágyó nő archetípusaként.
Talán ezért olyan sok a Médeia-recepció. Médeia ugyanis, akárhogy értelmezzük, gyerme-
keinek gyilkosaként vagy szabadságra vágyó, bosszúszomjas nőként, azon a világon kívül
áll, amelyben léteznie kellene, amelynek a szabályrendszerét nolens volens el kellene
fogadnia. Jean Anouilh ezen a címen írt műve (Médeia, 1946) egészen erőteljesen fogal-
mazza meg a nyárspolgári szemlélettel (Iászón) és zsarnoki kényszerrel (Kreón) szembe-
szálló, szép, autonóm és engedelmeskedni nem akaró nő alakját. Ljudmila Ulickaja talán
időben leginkább hozzánk közel álló feldolgozása (Médea és gyermekei) úgy erősíti ezt
az értelmezést, hogy teljesen demitologozálja a történetet, mondhatnánk: az minden
szakralitását elveszíti, kilép a transzcendenciából az immanencia irányába. Profanizálódik.
Nem minden feldolgozásban, mert mondjuk igaz, hogy Pier Paolo Pasolini filmjében (1969)
a történet némileg átértékelődik, de lényegében tartja magát az euripidészi változathoz.
Ahogy egy másik neves rendező, Lars von Trier filmje (1988). 

Mindenképpen érdekes és tipikus személy, alapvetően fontos történet, sok-sok
interpretációs lehetőséggel. Sem nem fehér, sem nem fekete. Az egész ennél sokkalta
árnyaltabb. Benne van a barbár, műveletlen, eredendően természeti alak versus művelt,
civilizált, a boszorkányos mágiát megvető világ; a férfi és nő örök harca, megnyugvás és
megegyezés nélkül. Legalább annyira erős a férfigyűlölet (vö. fentebbi idézetek Iászónról),
ahogy az Euripidésznél felhangzó nőgyűlölet. Egy sokat idézett szakasz a drámából,
amelyben a szerző nőutálatát látják:

„IÁSZÓN
Bárcsak mástól nemzene

az ember gyermeket, s ne lenne a női nem
nem érné akkor a halandókat semmi rossz.”

Nos, ez nem képes beszéd, teljesen egyértelmű. A nőiséggel szembeni ellenérzés
elementárisnak tűnik. Főleg a felületes szemlélő számára. (Elég sok a nem eléggé figyelmes
olvasó, hisz általánosan elterjedt nézet, hogy Euripidész e szavak miatt megveszekedett
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nőgyűlölő volt.) Ám, ha a figyelmes olvasó visszalapoz néhány fejezetre, akkor kiderül,
hogy Euripidésznél ugyanígy lehet idézeteket találni a női nem magasztalásáról. Olyanokat,
amelyek éppen azt bizonyítják, hogy a mester igenis sokkal jobban becsülte a női nemet,
mint kortársainak döntő többsége. Nem lehet azt sem állítani, hogy mindez csak és kizá-
rólag a szofista befolyás számlájára írható. Nem. Ez sokkal inkább látszik belső késztetésnek.
Gondoljunk a Phoinikiai nők című művére. Abban sokkal erősebb az általános egyenlőség
melletti kiállás, és nem egyszerűen a nőkre szűkítve, hanem univerzálisabb értelemben,
korát messze, de messze megelőzve:

„IOKASZTÉ
Becsülnöd szebb, fiam

az Egyenlőséget, mely szüntelen összeköt
barátokat s országokat meg népeket.
Egyenlőség az emberek törvénye lett:

az erőssel szembeszáll a gyönge szüntelen,
s dühét naponta szítja ellenségesen.”

(Kárpáty Csilla fordítása)

Említhetnénk még a Helenét, avagy a Hekabét, esetleg a Trójai nőket, avagy sok
más részletet. Azaz nem látom egyértelműnek Euripidész kapcsán a sommás megjegyzé-
seket. Éppen ellenkezőleg. Számos formában álmodta meg az örök nő alakját, és ami
igazán lényeges: egyszer sem idealizálja. Ezért találhatunk nála nőellenes és nő melletti
kiállásról szóló idézeteket. 

Ámde nem ez a fontos. A görög mitológia, ha az ember képes arra, hogy rohanó
világunkban (ez bevált toposz) megfelelő alapossággal tanulmányozza, számos olyan
kérdést vet fel, amely teljes mértékben a sajátunk, azt érezzük (ha értjük), hogy csak és
kizárólag velünk foglalkozik, bennünket akar, kívánja és várja az értelmezést. Ahogy
az örök nő, legyen az Helené vagy Médeia maga.

Az utolsó képet veszem elő. Nem véletlenül utoljára. Egy csodás és nehezen meg-
fejthető festményt. Az egyik kedvencemet.

William Turner (Médeia látomása, Tate, 1828) nehezen megfejthető festményén női
alakok tömkelege van jelen. Kik ők? Talán a Moirák (Cecillia Powell), vagy – amivel ugyan-
csak többen egyetértenek – a három női alak a sors istennője? Van olyan értelmezés, hogy
a képen a Péliász-történet látható. Lehetséges, nem kizárt, hisz a női alakok erre is utalhat-
nak. Vagy a sárkány megölésének története, amit egy bot körül tekergő kígyó szimbolizál.
A varázslat gömbjei. A háttérben sejtelmesen feltűnő gyermek. Ámde éppen ez egy látomás
lényege! Hogy a különböző terek és különböző idősíkok teljesen összekeverednek, egy-
másba mosódnak; ami egyidejű, az különválik, ami különböző helyen és időben történik,
az egybeesik. A látomás szinkretizál. Lényege éppen ebben áll.
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William Turner: Médeia látomása, 1828, olaj, vászon, Tate Gallery, London 

Véleményem szerint ez is, az is – igaz. Turner képében mindez tetten érhető. A fel-
szálló gömbök a mágikus hatalmat hivatottak megjeleníteni, aztán ott van a gyermek,
utalva a szörnyű tettre, és valóban lehetnek a nők éppannyira a Moirák, mint Péliász lányai.
Sőt, mindez egyben. Turner minden képe fantasztikus. Főleg a vöröses-sárgásbarna árnya-
latok miatt, amelyek a sejtelmes, megfejthetetlen természetet (benne az emberi természetet)
mutatják fel, mégpedig anélkül, hogy bármilyen kézzelfogható magyarázatot adnának arra,
mi az valójában.

Hiszen erről szól Médeia szomorú élete. Nem lehet erről sokkal többet írni. Értel-
mezhetetlen, átélhetetlen, és bár sokszor szoktam mondani, hogy ami értelmezhetetlennek
látszik, annál érdekesebb, de itt másról van szó. A titokról. Ami megfejthetetlen. Ámde
pontosan a megfejthetetlensége miatt szép.

Mint ez a festmény.

Mint maga a mitológia.

Mint a róla szóló beszéd.
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ÓMEGA – ÉS TÉNYLEG

Seneca idézi mesterét, a sztoikus Attaluszt, aki azt mondja: „A művésznek
kellemesebb festeni, mint elkészülni a festménnyel.” Igaz. Mindenekfelett. A továbbiak
immár közvetlenül Senecától: „A munkával elfoglalt lázas tevékenység hatalmas gyönyörű-
séget lel éppen az elfoglaltságban. Nem érez ugyanekkora gyönyört, aki leveszi kezét
a bevégzett munkáról. Művészetének már csak gyümölcseit élvezi: amíg festett, magát a
művészetet élvezte” (Kurcz Ágnes fordítása). Ugyancsak igaz. Mélyen igaz. 

Munkámat rettenetesen élveztem, amíg írtam. Volt nap, sok nap, amikor reggeltől
estig dolgoztam, rémületesen elfáradtam, de úgy éreztem: az idő nem telt hiába. Volt
olyan nap, amikor négy-öt könyvet elolvastam, volt, hogy drámákat újraolvastam, zenéket
kutattam, festőknek és műveiknek próbáltam értelmezést adni. Most vége. És biztosan nem
folytatom. Mást fogok írni. Ez egy személyes utószó, talán kissé hasonlatos Az ismétlés
szenvedélyes, ám szemérmetlenül pimasz hangvételéhez. 

Valami azonban megfogalmazódott a sok ezer oldal olvastán. Ahogy a mitológia
és a művészet súlyos kettőse egyre közelebb került és közben a művészetről ugyancsak
kellett néhány szót ejtenem, a művészet egyes teoretikusai egyre problémásabbnak tűntek
számomra. Akár Wölfflin, Panofsky, Belting, Mitchell, Vattimo, pláne Danto stb., stb.
Mind egy kicsit a történetiségen túl, de a filozófián bőven innen. Ám rendkívül sokat segí-
tenek. Nem annyit, mint Platón, Arisztotelész vagy Hegel. És persze Nietzsche, illetve
Kierkegaard. Még a bennem ambivalens érzéseket keltő Schopenhauer művészetfilozófiai
gondolatait is idesorolom. Tudományosan, felöltve a komolyság fantáziát elleplező köntösét
persze sok mindenre lehet képes az ember: növelheti a citációs indexét, karriert futhat be,
konferenciát szervezhet – esetleg saját magából –, mennyi, mennyi öröm, amely a tudo-
mány világában érhet bennünket. Arisztotelész a Metafizika IV. Könyvében írja, hogy
bizonyos értelemben a filozófia nem tudomány, vagy legalábbis van valami, ami megkülön-
bözteti minden más, a létező részeit kutató episztémétől – ez pedig az egészre törekvés.
A tudomány sok kellemes szakmai fordulattal és tolvajnyelvvel, nagyképű pepecseléssel
idegeníti el magától az érdeklődőt. Meg sok-sok lábjegyzettel. Azonban vannak tárgyak,
amelyektől ezt távol kell tartani. Biztosan nincs igazam, de most valahogy nem érdekel.
Megpróbáltam minél színesebben, minél érthetőbben és érdekesebben írni valamiről,
aminél izgalmasabb, érdekesebb és színesebb dolog nem nagyon létezik. Ami valahol
műveltségünk igazi alapja. Ami mögött persze ott van a könyv végén szereplő irodalom.
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Szóval elérve az igazi ómegához, be kellett látnom, hogy innen nincs tovább.
A mitológia olyan alapvetés, amelyet félretolni sohasem lehet. A barbár megteheti, hogy
sem filozófiáról, sem a művészetről (benne a mitológiáról) nem vesz tudomást, de ember
ilyet nem tesz. 

Aki eddig eljött velem, annak köszönöm, remélem, nem csalódott. Csak ismételni
tudom: ami a könyvben jó, az nem nekem köszönhető, hanem tárgyának, a csodás festmé-
nyeknek, költői alkotásoknak, magának a mitológia bonyolult, de annál izgalmasabb
világának; ami pedig nem jó, azt a saját számlámra kéretik írni. 

Aki nem jött eddig, annak nem tudok mit mondani. Csak szeretném megismételni
a könyv első mondatát: művészet nélkül lehet élni, csak nem biztos, hogy érdemes. 
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